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 خالصه اثر: 

  و  پیچ  توی صدایی که  بود اونجا. افتاده اتفاق قتلی  هامچشم  جلوی دیدم  و اومدم  مخود به
  اشتباهی   آدم  که  بودم  مقصر  هم  شاید!  بودم؟  مقصر  من   یعنی.  پیچید  مشده   چپاول  مغز  خم

و  و  من  کردممی   فکر  که آدمی . کردم انتخاب کمک  برای ر .  داده نجات افکارم اسارت بند  از ر
و   زندگیم  هاش،دست  توی  ایبرگه   با.  شد  وارد  عشق  سمقد  راه  از  که  همونی   تغییر   دستخوش  ر

وع   جایی  از  داستان.  کردممی   پیدا   راهی  باید   مخمسه،  این   از  نجاتم  برای  که   بودم  من   این   و   کرد   شر
 !شه؟می   چی سیال وهم  این   سرانجام   بدونم   خواستم  هم من  که شد

 .دارد  تناقض  عفو، طلب و عمد   قتل : جلد کوتاه متن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

www.cafewriters.xyz Page 6 

 مقدمه

  ناچار  سر   از و کرد  اعتماد زندگی  ممتد  خط به باید تاریکی، و  درد  پستوی الیالبه
و   ناهموار  راه این شده، که هم   هاش،زخم   مابین که پرتالطمی راه. داد  ادامه ر

وایی ی، باشی، محکم که هم   قدر چه  هر . خوابیده انز وز ون قتلی  جایی،  ر   در
لونک وز یک  و ابد حبس  این   از  فرار به  قادر  ابد تا  و  فتهامی  اتفاق  قلبت آ   ر

 ! نیستی

 اول  فصل

 ! بریم - 

و  سفید  دیوار و  در  مرگ،  عطر  بوی بلکه نمیاد؛ خون  بوی جا این .  کرده احاطه ر
آشنایی، شیرین  و گرم  عطر  همراه ترس،  تلخ بوی جا این   مشامم  جای  جای نا
و  هامناخن   زیر  سرمایی و  خورهمی  پیچ   غیر  اتفاق  جا  این. نهکمی  لمس  ر

وم! نیستم  مقصر  من  اما  افتاده؛ ایمنتظره  و  باز   هایدست   بین  تربیش  ر
  دادگاه هاشچشم. گردمبرمی سمتش  به وحاال دهمی  فشار قدرتمندش

  هایلبه دیدن  با  و  کنمنمی تقالیی  حتی! رمنمی  جا هیچ.  اینکننده  محکوم
و  نددستب  تیز   حصار جلوی که پالتوم مشکی آستین  و  دستم  آستین  گرفته، ر   ر

  قلبم   بار این. شهمی  بسته مچم، استخون به اصابت با چیک،  و دهمی   باال کمی
وی قهوه  سفید  فنجون  از و شهمی  متالشی  درد  از   چشم مطالعه،  میز   ر

 .دارمبرمی

وم چه. ماته گناهشبی  و جونبی  تن  به نگاهم  هم  هنوز وی آر   صندلی  ر
!  کنه صدام دیگه  بار یک کاشای بار، یک فقط .  رفته خواب به میز،  کنار راحتی  
ن  حرکت  برای نایی پاهام   انگار. نداره شدن   بیچاره  جز ایچاره  قلبم قلبم،  و  ندار
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ی  توی من  و شدن   ورحمله  سمتم  به دیوارها و  در .  افتادم  گیر  مغزم  چهاردیوار
وبه کتابخونه  انگار ومر ی  هایالمپ  حتی . داره کجیدهن  قصد هم ر   که آویز

و  تاریکی و  حس همین  هم دننمی شکست   ر   زمان  انگار. کننمی   القا بهم ر
ون خون،  جای دهشتی و  کرده ایست   توی کاغذ به نگاهم. جاریه هامرگ  در

و   زندگیم که دستش    تا  کشمنمی نفس. افتهمی  کرده،  تغییر  دستخوش ر
و  تنم  که  شوکی تمام  خوادمی  دلم. نیست  کار  در نفسی وقتی   ،دهکر  منجمد ر

  کار این خونم با تونمنمی  من. داشتم دوستش خیلی من: » بگم و بزنم  کنار 
و    بر   در سمت  به پاهام  و کنهمی   غلبه  من  بر  قدرتش  که این  از غافل اما!«  کنم ر

 .گردنمی 

 * قبل  ماه   سه*

وی ویراه  رنگ آبی  و زمخت  صندلی ر   بشه نوبتم که  این  انتظار به بیمارستان، ر
  و کردمی  اصابت پام  زیر براق  زده یخ کاشی  به عصبی مپاها. بودم کرده  کز 

و  خونم  فشار تشویشی،   شده  کوتاه تازه موهای الی دستی. بردمی   باال ر
رنگم،  مردانه پیراهن. کشیدم خرماییم ق   قطرات با سبز   تنم  به و شده   عجین عر

و  پهنم  هایسرانگشت   شستم،  انگشت  با. بود خورده  چسب   و مالیدممی   ر
 :کرد  خطابم  پرستار، شده   نازک صدای که کشیدممی   ظارانت ناامید،

ن   دکتر . شماست  نوبت -  . منتظر

ون لحظات کمای   از که  انگار   پرستار سمت  به بلندم، گردن. شدم  کشیده  بیر
و  و  چشم و  سرش .  چرخید بود،  کرده خطابم  که  مشکی   ابر   با و  انداخت پایین ر

ی  ایستگاه  پشت  کاغذهای   در به رسیدن برای لمس،  کمی. رفتمی   ور پرستار
و  سفید و، به ر ونم تردیدی که  طورهمون . شدم  بلند جام  از ر   جوشید،می  در
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وی دستم ی  آه و  لغزید  در ایقهوه  دستگیره ر   به. شد  بلند نهادم  از دردار
  قلب جراح  و  متخصص فرهادی، علی   دکتر . »کردم نگاه  اتاق  کنار تابلوی

وق ودم  از  هم  هنوز «وعر ود  حس هم  زهنو. نبودم مطمئن   ور   به ور
و  ناامیدی  از ایسیاهچاله نی، تصمیم توی. داشتم ر و   در  آ   خنکی و  کردم  باز ر

وی  مالیمی، و  مسن  پیرمرد. نشست صورتم  پوست ر وم،  به ر  به احترام برای ر
 . شد  بلند  جاش   از ساله، چند  و بیست  من

 . دیدنمون اومده  کی ببین! به به  -

ق  همیشه مثل   از پس یکی سستم  هایقدم  من،  و  بود خوشحالی  در  غر
ی،   و  الغر هیکل. گرفت عمق  رنگش،بی و  پهن لبخند که رفتمی  جلوتر  دیگر

و  جونمبی وی  مشکیم   کتونی شدن   ساییده  صدای. فرستادم  جلوتر  ر   ر
و  مسرفه   تک صدای  که همین  و  بود شده  بلند اتاق  براق سرامیک   با  شنید،  ر

لوده ایچهره .  زد اشاره راستش، دست رنگ یمشک  چرم   مبل به نگرانی، به آ
ق،  سرد قطرات    ضدعفونی مواد  و  الکل  تیز  بوی  و  بود شده  چیره تنم  به عر
وم. زدمی   قدم اتاق   جای  جای کننده، وی آر   توی کمی  اون  و نشستم  صندلی ر

 . شد جاجابه   جاش،

  شهنمی  که  انگار نشه، پیدات طرفا  این که کنم می  دعا  وقت  هر من   راستش - 
زمایشات . رممی  مطلب  اصل  سر  راست یک پس. پسرم و  خوبی خبرای  نوید آ   ر

ی   و کرده پیشرفت  قلبت   عضالت  التهاب. دهنمی   پیوند بحرانی دوره  به دار
 !بدونن باید هم مادرت  و   پدر نظرم به. نیا تنها بودم گفته. شیمی نزدیک

ونم  که ایزلزله با  امید، ناامن گسل که بود لحظه  همون   از بود، گرفته شکل  در
و  هم زش با که بود رفتن باال حال   در تالش، همه با قلبم ضربان.  پاشید فر   لر
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  کردنش خوب به سعی کوچیکی،  فشار با  و  رفت قلبم سمت  دستم خفیفی،
و  هولناک   خبر   این  انتظار! درسته. داشتم   کمی   انگار راستش،. نداشتم ر

وانه قاب سمت مزده  قندیل  هایچشم . ترسیدممی    سرش  پشت طبابت  پر
ونم حال متوجه خواستمنمی . رفت   انگشت  فشار  زیر  شستم  انگشت. بشه در

  چپش  سمت  لباسی چوب  سمت   بار  این  نگاهم. بود شدن له  حال  در ماشاره 
و  هاشدست  و  کشیدممی  نفس  تر منظم  کمی . رفت وی ر   ایقهوه  میز   ر

 . گذاشت مقابلش 

وهات. نکردی گوش حرفم به -  و  دار و . نکردی  مصرف  موقع   به ر .  گفتی غ در
زنش وقت  االن. اتخانواده   به هم و من  به هم   سه  و بیست   از  من.  نیست سر

  از شخصا  من  حاال و  کردی لج. سال  سه اندازه   به درست. شناسمت می   سالگی
 .خواممی  ویژه مراقبت   والدینت

زون نینی همون  با . بود بس سکوت    نگاهش تیره،  مشکی مردمک  لر
و   یگرهمد  منجمدم، هایانگشت  و کردممی    نفس  یه دلم. کردنمی   لمس  ر

 :زدم لب  بمی صدای  با و  گرفتم نگاه . نبود  میسر   این اما خواست؛می  عمیق 

  که بنویسین فقط. کنممی   تحمل هم   باز کردم، تحمل جا این تا که حاال  -
 .خواممی   گواهی یه فقط  قلبی،  مشکل  این برای من! همین. خوبم

و  سکوت  انفجار مغزم که  درحالی   درست و شدم  بلند جام  از زد،می   د فریا ر
و  طالیی خودنویس  و شدم خم میزش   سمت کمی.  گرفتم  قرار مقابلش    جا  از ر

 : زدم لب اما  بود؛ سخت برام که این با. برداشتم قلمی

 !کنممی   جبران موندم  زنده اگه!  بار یه همین  فقط!  کنممی   خواهش -
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و   من  شههمی  که هاییچشم.  داشت دلهره بوی و رنگ  آبیش، نگاه    مهمون  ر
و  بود کرده  هاشمهربونی  : داد جواب  اکراه با و برگردوند ایدیگه سمت   به ر

 ... بیوفته برات  اتفاقی اگه! عقالنی  غیر   هم و قانونیه  غیر  هم  کار این  -

 !کنم  می خواهش! دممی   جواب  خودم - 

 . کشید دستی   گونش برف ریش ته  به ای،کالفه نفس با

و   چیز همه  بپرسن، ازم اگه اما  -   ! کنممی تعریف ر

و  خشکم   و پهن  هایلب  رحمی،بی  پوزخند   با. بود خیال  خوش چه. کرد  تر  ر
ی  هایچشم   . انداختم باال  شونه شد،می   تارتر  لحظه  هر  که  خمار

 . باشه - 

وع  راست دست با وی خط چند نوشتن  به  شر   مشت   اما کرد؛  دستش  زیر  برگه ر
و  برگه. بود نارضایتیش مشهود ینشونه چپش، دست  شدن    دستش   زیر   از ر

و  مستطیلی   عینک.  برداشتم وی   از ر   از نگاه جونی، کم لبخند  با و  داشتبر   میز ر
 . گرفتم مغمومش آبی هایچشم 

 !ممنونم  - 

و  حسش و  ایدیگه   کار  من، به کردن کمک  جز   که این.  دونستممی خوبی به ر   ر
  محسوب  احترام قابل  برام که  بود افرادی  معدود   جز . دونستنمی  جایز 

زیدمی  گردش جایگاه  توی آبیش، هایتیله . شدمی    با. نشدم جواب  منتظر  و  لر
ی   تأسف و  اشفربه نسبتا  هیکل  و داد تکون سر وی  ر   دوباره چرخدار،  صندلی  ر
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  سمت  به. نداشت تاریکی منجالب این  از نجات  برای نایی قلب،  این. کرد جاجابه
وی دستم  که بودم برگشته  در  . موند  باقی  ایخسته ای صد  با دستگیره، ر

 ! نکردی خوبی  کار - 

وم.  رفتممی   باید فقط و بود  افت حال  در ضربانم  :کردم زمزمه آر

 !دونممی   - 

و   در و  کاغذ. شدمی  تر سست   رفتن  برای  بلندم پاهای و  کردم  باز ر   جیب داخل  ر
  بی و خوردمی   تاب و  پیچ مغزم توی  هزار توی  پیچر  صدای. گذاشتم شلوارم

 هامچشم  لمسم، هایسرانگشت   با . بودم شده دوبینی   دچار قبل،   زا  تر حال 
و   . برگشتم سمتش به حواسبی. کردم اصابت  شخصی   به که مالیدممی  ر

 ! متاسفم   -

ل  تصویرش   به نتونستم و  گذشت کنارم   از که شدمی   چیده هم  کنار  وارپاز
  و گرم  عطر   بوی. کشیدم استخوانیم صورت  به دستی . ببینمش درستی 

قابل برام ینش شیر   اون و بودم  زار بی  شیرین  عطر   از همیشه بود؛ تحمل غیر
  ادامه راهم به.  زدمی  دامن  تر بیش   مغشوشم  اعصاب به داشت  بو اون  زمان،
و  من که عمیقی شکاف   سمت  به سردرگم  و دادم وونه هانامردی  دنیای  به ر   ر

 . افتادم راه کرد،می 

ون  بیمارستان محوطه  از   راست جیب  توی مستطیلی   تابیف آ عینک  و  اومدم بیر
و  پیراهنم وی ر   با کمی فرسا، طاقت گرمای این   از قلبم. گذاشتم هامچشم ر

ی، که گشتممی   دزدگیر  دنبال به جیبم توی. زدمی   خسخس   به پشت دختر
رد  شال کردن درست حال   در من، و   صورتم  شک، با. بود  رنگش  ز  . کردم کج ر
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 اومده؟  پیش  مشکلی   - 

  ایشدایره  آفتابی عینک.  برگشت سمتم به و  خورد تکونی هل،  از هاششونه
و  وی ر وشنش هایچشم پذیرای نگاهم. داد  قرار  سرش  ر   لبخند  با که بود ر

 .زد  اشاره پشتش ماشین  به پهنی،

و  سؤال  این  باید من   واقع  در . وایستادم ماشینم   کنار  -  .بپرسم ر

وم  گوشه! ماشینش؟  و  ابر وندم ر .  نداد ادامه  یبرا مجالی ،سرگیجه  و  خار
قاص  فندقیش  موهای   لب   وارزمزمه و نشست  سرم به دستم  که بود باد ر

 :زدم

 . نیست شما  ماشین که بفهمین  تونینمی   هم پالک حتی  یا  دزدگیر  زدن  با - 

  قدمی چند  متعجب،. دراومد صدا به هاچراغ  چشمک با   دزدگیر بالفاصله، و
 :داد ادامه  صورتیش، هایلب  پهن لبخند همون با و  رفتم عقب

  منظورت  کنم  فکر .  سفیده  هم اون. هست دیگه فورد یه تر،عقب  کمی  -
 !نیستم؟  دزد من   دیدی. اونه

  ظریفش دست. بودم افتاده  زدن نفس به و نداشتم  کردن  فکر   برای حواسی
و   . کرد  دراز سمتم  به ر

 ... من  - 

  هار خودم  ماشین    سمت به بود، گرفتن شکل  درحال  که آشنایی به اعتنابی
و   دزدگیر . افتادم   بود، شده  ایجاد مسینه  وسط  درست که بدی  تیر با و زدم ر
و  دستم   چرخ  دورم  اطرافم  دنیای. کردم  در دستگیره  گره نیوفتادن برای ر
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وزگار،  فلک  و چرخ  و زدمی  ی  عجب   ر و  بدی  باز وع  ر و   ماشین  در.  بود کرده شر   باز ر
و  خودم و و  سرم و  بود دهرسی  استخونم به درد. کردم پرتاپ داخلش  ر   به ر

  و   قرار  بی و  شدم  خم  داشبورد سمت  به ای،سرفه با. دادم  تکیه صندلی  پشتی
وم، نا و  قرص   سفید قوطی. کردم بازش  آر   توانم، مونده  ته با و  برداشتم ر

و  درش وز  چند خودم!  من به لعنت. بود خالی! نه. چرخوندم ر   اشهمه  پیش  ر
و    زمان،  هم و شدم  استارت  دکمه زدن هب  ناگریز. بودم کرده خالی  توالت  توی ر

و   کولر دکمه ومی  به ماشین. فشاردادم ر   هیکل دیدن  با و  کرد حرکت آر
ی، نچندان وی   پا الغر  . گذاشتم  ترمز  ر

و  ماشین شیشه  و بود درد  درگیر  پشتم  تمام وبه   دختر. فرستادم  پایین ر وم،ر  ر
و  مشکیش   مانتوی که  درحالی   ه جر پن سمت  کمر  به دست  بود، کرده مشت   ر
 :زد اشاره  سمتم  به طلبکارانه تیزش، چونه و گرد  صورت با. ایستاد

 !نبود بد کردیمی   عذرخواهی   -

و  هامچشم  و  نچرخید حرفی برای شده،   قفل و   دار درد فکم    کسی  از. بستم ر
ون مکان  این  از که   استخونیم بینی.  داشت هنگفتی انتظارات چه  اومده، بیر

و  و  فرمون. کشیدم باال شیشه، دکمه زدن با  زمان هم ر   دور ایدیگه  سمت  به ر
 . گذشتم کنارش  از و زدم

وم. نبودم هم ایکلمه گفتن  به  قادر  حتی    و کردممی  رانندگی همیشه  از  تر آر
  درد مغناطیس  آهنربایی، مثل  درست تنم. بودممی  بستبن  این  فکر  به باید

و  وخونه جلوی. کشوندمی   خودش سمت  به ر ی   چند که ایدار   خونه با متر
وم به دستی. کردم  ترمز  داشت،  فاصله ی  برداشتن  با  و  کشیدم  باز   آب بطر

وخونه  ایشیشه  در  از. شدم پیاده ماشین  از معدنی، وبه یدار وم،ر   عبور ر
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و  آفتابیم  عینک . کردم   هایجعبه. چرخوندم چشمی  و فرستادم سرم  باالی ر
ویی   از جستجوگر،  طور همین . بودن شده  چیده  آبی قفسه  دور  تا  دور که دار

  و  خش  بدون  صدای که گرفتممی   چشم  در چپ  سمت  مشکی   هایصندلی
 : شد شنیده  چپم، دست  هایپله  باالی  از  صافی،

وی بذارین دارین دفترچه اگه . پایین میام  االن. سالم  -    ندارین  اگه پیشخون؛ ر
و  اسم و   دار  . بگین ر

و  صدام تن  تونستمنمی. کردمی   کم کرختیم   از کمی سالن،  خنکی    تر  باال  ر
 . گرفتم  نفسی بنابراین ببرم،

وی  -   ...دیگوکسین دار

 .شد  تر نزدیک صدا  پالستیک، جاییجابه صدای با

و  این -  و  اسمتون سیستم  توی باید شده،  یاب کم تحریم  از بعد دار  . کنم وارد  ر

ی   و  دیدمشمی   تار کمی. کردمی  نگاهم  پیشخوان رنگ آبی دریچه پشت  از   سر
 .دادم تکون

 . اردالن ادر آ - 

و  صورتش ی،  از  متحیر  و  آورد  تر نزدیک  ر  :رفت  باالتر صداش  تن چیز

و  راهت ادبیبی با  بیمارستان جلوی  که همونی تو -   !کشیدی؟  ر

رد  شال  تازه   به اش،کشیده  هایچشم  و  شد   دیدم  محور  وارد  رنگش، ز
  ل قب  از  تر حال بی و  نداشتم رفتارش  تجزیه برای فرصتی. رسید گردم هایچشم 

 :زدم لب
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وی  شهمی   -  و  من دار  بدی؟  ر

وهای   به لحظه  هر   من و  شد  کوتاهش  پیشونی قاب  ایش،قهوه  و پهن  ابر
و  فندقیش موهای  طلبکارانه. شدممی  تر نزدیک تاریکی اغمای    گوش  پشت ر

 . فرستاد

و   این  سیستم  طبق  -   تونمنمی متاسفانه  و شده   خریده  پیش  هفته یک دار
ی  هم جا   هر ! بدمش و  همین بر  .گنمی   بهت ر

وع هامدست . نداشتم رفتن برای  نایی دیگه من زیدن  به شر   و  بود کرده لر
و  اوضاع وخامت  چرا. پرید دهانم  از ایسرفه    و  سنگین گلویی  با. کردنمی  درک ر

ی  بسته، .  شدم  خیابون  همون  وارد   و  برگشتم  در سمت به. دادم تکون سر
  بیمارستان توی که ینی شیر  عطر  همون  دوباره و ایستادم ماشینم   کنار

  تردد  پر  خیابون  به نگاهی سردرگم،.  پیچید بینیم  زیر بودم، کرده  استشمام
وبه ومر وی پیاده  که رنگارنگی هایآدم.  انداختم ر وبه  ر ومر و  ر  کمرنگ  ر

  عطر  این و بودن گرفته معرکه  کوچیک میدون  دور که هاییماشین . کردنمی 
و  من  نش،بود مردونه یا زنونه که شیرینی و گرم   از دست. انداختمی   شک  به ر

ی  وسواس  این   این . بودم شده خیاالتی  حتما. نبود دورم کسی و برداشتم  فکر
و  من درد  قلب وی  دستم. بود کرده متوهم ر   و  موند  خشک ماشین  دستگیره ر
و  اشک حلقه سرعت  به درد، و  هامچشم . کرد هامچشم مهمون ر   شدت  با  ر

ی طب و  شدم  خم  ماشین  سمت  به. بستم   شدن مچاله حال  در دستم،  زیر   ّآب ر
ونه صدای  که بود  :کرد خطابم  خشی، بدون و دختر

 .نیست خوب حالت  که  این  خاطر   به هم اون.  بار یه همین فقط   - 
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و  هامچشم . نبودم برگشتن  به  قادر   حتی   باز با . بود کنارم  بار این  و  کردم  باز ر
و  ایدایره و سفید  قرص  ظریفش، مشت کردن   معطلی،بی. تگرف   سمتم  ر
و   قرص و  مسینه  قفسه  که دردی  انکار به سعی  و  برداشتم دستش کف  از ر   ر

ی   در  کردن  باز با. کردم بود، کرده  محاصره و  قرص معدنی، آب  بطر وی ر   زبونم ر
 .دادم  قرار

 نفس  تر منظم . بودم شده  بهتر  کمی که گذشتمی   ایدقیقه چند
  نگاهش  متشکر . تگشبرمی  اول حالت به کمکم  ضربانم و  کشیدممی 
 :خورد تکون  صورتیش  هایلب و کردممی 

 !نه؟  نیستی  عذرخواهی  و  تشکر اهل کال!  کنممی  خواهش  - 

و  خودم خواستمنمی  اما داشت؛ حق   و  دزدیدم چشم. بدونم مدیونش ر
و  نگاهم و  سفید   قوطی. انداختم زمین به ر  .گرفت سمتم  ر

و  قوطی  یک هفته یک  طی  چرا دونمنمی  -   دونممی   اما  دی؛ر ک تموم ر
ی  مصرفش وز .  حال  هر  به. باشیش خورده آدامس مثل  تونینمی  پس. یکیه ر

 . شدی  بدهکار. توئه به لطفم آخرین  این

وی  ظریفی اخم و  بانکیم  کارت جیبم،  از. کرد خوش جا مگرفته  یچهره ر ون  ر   بیر
 . گرفتم سمتش  و  کشیدم

 .هشتاد پنج، و  بیست  -

وشنش  هایچشم  و  کارت   و  چرخید اشکشیده  و  شتدر  یحدقه  توی ر   از ر
وخونه وارد.  کشید دستم وی  کمرنگی،  لبخند و  شد دار   تا. کرد خوش  جا لبم ر
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و   نگاهش ترحم  که بودم رسیده بدبختی به حد  این   ماشین  داخل . بشم پذیرا ر
وخونه  از و  نشستم ون دار و   رسید و   کارت. اومد بیر  . داد دستم ر

 . نبودی جا  این االن نهوگر   نبود؛ مسئولمون  آوردی شانس   - 

ی  یه. عذرخواهی یه   منتظر.  بود  منتظر   من. نشستنمی دهانم به که تشکر
و  فرهادی  التماس  پیش، ساعت   چند  تا که بودم همونی   کسی برای. کردمی   ر

ی   بود، کرده  کمکم که ی  چند . شدمی  کردنم  تشکر  مانع   چیز   هایمژه  با  بار
  و  خالی. بودم افکارم  برهوت ونبیاب مات   هنوز من و  زد پلکی فردارش مشکی  

ی . زده یخ و  ماشین  در و دادم تکون سر و   استارت دکمه . بستم ر   دیدن و  زدم ر
  هم خودم. افتادم راه خونه  سمت به. کردمی  ناراحتم  اش،شده   خشک قیافه

 ! بود چی کارم دلیل  دوسنتمنمی

و  ماشین زحمت  هزار با  و  ایستادم خونه مشکی  در جلوی   با. بودم کرده پارک  ر
زون، هاییدست  و  کلید لر   از. شدم  شده موزاییک  حیاط وارد. چرخوندم  در توی ر

وی  درخت  کنار ودی  در  از  جلوتر   که  سر   رد  بود، برافراشته قد راستم  سمت  ور
ودی  در  سمت به و  شدم   از ایتکه   انگار ظهر، فرسای  طاقت گرمای. رفتم ور

و   جهنم   هایرنگ با که  یعباس الله هایگل  برخالفش،. کردمی   تداعی ر
و  حیاط این. دلچسبی پارادوکس  چه. دادمی   بهشت بوی زیبایی،  از مختلفی   ر

  بهم هم  هنوز  حیاط  این  دارم، درد  و پوسیده   افکار  الیالبه . داشتم دوست 
و  هامکتونی . دادمی  زندگی   از  امیدی ون ر و   هال ایشیشه  در و آوردم بیر   به ر
ی، قورمه بوی ه،خون به شدنم   داخل با. کشیدم  راست  سمت   تن به جونی سبز

و   در که  طور همون.  بخشید جونم نیمه  : کرد خطابم صدایی  بستم،می   ر

 نتیجه؟  - 
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زید  وضوح به هامچشم  مردمک تیش و  لر وی . نشست تنم به نگاهش آ   مبل  ر
وی پا  راستم، دست  پذیرایی یاسی  راحتی   هایچشم  سمت به. بود انداخته پا  ر

 . برگشتم عسلیش 

 .سالم  - 

و  گهبر  ون جیبم   از ر   که ظریفش و  الغر اندام با و  شد  بلند جاش   از.  کشیدم بیر
 که ایبرگه. شد  تر نزدیک بود،  برانگیز تحسین زندگیش چهارم دهه توی

و   بودم گرفته سمتش ون هام،انگشت  الی   از ر   به راه حرفی،  بدون . کشید بیر
و  طویل و  مستطیلی هایپله  سمت وم به ر   مواجه  بلندش پوزخند با و گرفتم  ر

 . شدم

  من کردی  فکر !  دادی؟  پول  قدر  چه  بگم  بهتره. نه کردی؟  قدرالتماس چه  - 
 . زنم می  زنگ فرهادی  به االن  همین!  آراد؟  خورممی  گول

 .گشتمی  خونه  تلفن دنبال به و  برگشتم  سمتش به

و  هامقرص . کردم التماس نه. دادم پول  نه -   ...و خوردم موقع   به ر

و  زدمی   جوون  زیادی سنش،  برای که اهشکوت شرابی  موهای   وسواس  با ر
 . خندید صورتم توی تمسخر، با.  فرستاد  گوش پشت

 !آورد؟   در  توالت   از  سر  کردی بحث  من  با وقتی که هاییقرص  همون  - 

ی  با پیش سال  سه   خودش.  شد  دارخدشه  برام مادریش  مهر   فهمیدم که چیز
و  بیماریم وقتی پیش،  یهفته اما. دونستنمی   جور زندگی  کشید، رخ به ر

و  من ایدیگه   درخت یه خالی  ریشه عمیق، یرابطه این فهمیدم. کرد متحول  ر
ی، بحث   از  خسته. بوده تنومند   منطقیش همیشه هایحرف  برای جوابی  تکرار



 
 

www.cafewriters.xyz Page 19 

  به. نداشتم اشمادرانه  رفتارهای این به نسبت حسی  اما  بود؛ مادرم.  نداشتم
 : زدم لب  و رفتم می   باال هاپله  سمت

ی   دوست  هرکی به -  ن  زنگ دار  ! بز

و  مستطیلی  پله ده آشفته، و  خسته وم  ر   درست  آدرینا  اتاق  در  که رفتممی   باال آر
وبه ویر   نفس اما  بزنم؛ براش پهنی  لبخند  خواستمی   دلم. شد  باز هاپله  ر

و   کار  این اجازه  هام،تنگی    پنج قد  همون با  و  رسیدم پله آخرین به. دادنمی  ر
و  پاهام اش،ساله    هر  باید که بود نعمتی  داشتن،   خواهر . گرفت  بغل محکم  ر

وز و   عسلیش بلند موهای   آبشار. کردممی  اشسجده   ر   با  و  کشیدم  دستی ر
وی  کمرنگی  اخم فندقیش، هایچشم   . نشوند گردش چهره ر

 !کردی؟  دعوا مامان با  باز - 

ی  کوچیکش، هایپنجه   با. کردم ایسرفه  دادنم، تکون  سر   میون   هایچتر
و  َلختش   .زد  کنار ر

و  اتعالقه  مورد   غذای گفتم  جون  گلی به. نخوریا غصه تو. نداره اشکال  -    ر
 .مخونه خانوم من   گفته مامان. بپزه

  حالت  خرمایی موهای بین دستی  و  شد  پهنم هایلب رنگ  لبخندی  بار، این
 .بردم دارم

ی   -  باشه؟ . نکنن بیدارم  ناهار  بگو. بخوابم خواممی.  آدر

  تابلوی یه فاصله با  آدرینا اتاق راست دست درست  که  اتاقم  در سمت به
ی   ماده  از مربعی  :کرد صدام  و  رفتم بود، شیر
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 .برگردی  منتظرم  رفتی که صبح  از من . دیگه نخواب . داداشی - 

و  نرمش و  کوچیک  هایدست    از. شدیم  اتاق وارد و کردم هامدست گره  ر
و   پنجره و  به ر   به هم  باز. زدمی قدم باریکی  نور د،ش می  خیابون به مشرف  که ر
وی   آدرینا. بود کشیده  سرک اتاقم    چند  با و  نشست چپم دست دونفره  تخت ر

و  ایسورمه  هایپرده  بلند،  گام  .کشیدم  ر

 داداش؟  - 

و  پاهاش که  طور همون و  هاشلب  و  کرد کج گردن داد،می   تاب ر   جلو ر
 . فرستاد

و  هات قرص اگه گهمی  مامان    - ی، ر  گهمی .  ببینمت تونمنمی  دیگه من  نخور
 ... کنی  گوش حرفم  به شاید  بگم بهت

ونم حسی. نبودم صدایی  شنیدن   پذیرای دیگه   که حسی. کردمی   غلیان  در
ی  شستم، انگشت! بکش فریاد  االن همین  گفتمی    و  شد هامسرانگشت   باز
ی  همچین کردمنمی   باور و  چیز   بهمن تنم رحم،بی  مرداد وسط . باشه گفته ر

وبه  تصویر اشک، حائل پرده. فتگر  وم ر و  ر   از مغرم، توی  هزار. بود کرده   تار ر
  اوج حال   در که  ضربانی  همون با. برگشتم  در  سمت به و  شد  پر  سوتی  صدای

و   کار  این  نباید . بود شده   رحمبی   انقدر کی  از  آذر. دوییدم هاپله  سمت به بود،   ر
  درد اینکه با. بود  یوگا لحا  در تراس،  باز فضای  داخل سالن،  چپ دست! کردمی 

و  تنم جایجای  و  تراس ایشیشه  در کشید،می  دست ر  :زدم   نعره و کردم  باز ر

ی  چه! زدی که  حرفیه  چه این  -   قراره  من بگی ساله  پنج بچه به تونستی جور
 !بمیرم؟ 
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ی  و  کمرم نشست، قلبم   دارت صفحه به که تیر   جاش  از. کرد خم ناحقی  این   از ر
و   سفیدش کوتاه آستین حاذقی،  آرامش با و شد   بلند  .کرد  مرتب  ر

  بهم  فرهادی  دکتر . کنی لج  باهاش تو که اونیه  از  تر تلخ  حقیقت بینی؟ می    -
ودتر چه  هر  که داد  هشدار  ! کنی اقدام پیوند برای باید   ز

.  بود کرده ناامیدم  و خواستم می  کمک  کسی  از که بود  بار  اولین زندگی، توی
و  بود عاشقش که ایشیشه   ندبل  پایه گلدون خواست می  دلم   هال  کنج  از ر

 سرم  از دست کمی فقط  کمی، شاید   تا شکوندم،می  و  داشتمبرمی
ون به حلقم،  چاه ته  از  صدام.  داشتبرمی  :رسید بیر

و  دیگه یکی زندگی  شدن تموم بودم گفته. بودم گفته بهت   - ! خوامنمی  ر
وع   زندگی زندگی، یه پایان با گفتم  ! کنمنمی  شر

  با  ناباور،. شدن لمس  حال   در چپم  دست و  بود شده فریاد  به دیلب ت صدام
ل  رفتارم به اششده   درشت  یکشیده  هایچشم    حریم  درد، این. بود زده ز

و  قلبم  وبه  فرد خواستم نمی  و بود کرده  احاطه ر ومر ی  این  شاهد ر وز . باشه پیر
زن زانوهام که دادمنمی  اجازه  !  نه االن. بایسته قلبم که دادمنمی اجازه. بلر

و  مشده  مشت هایدست ! نه حاال   که  گشتمبرمی  سالن  سمت  به و کردم  باز ر
  که کسی خانوم، گلی. داد پایان خونه متششنج سکوت به آیفون، صدای

. بود  همدمم اما نبود؛ مادرم.  داشت حق گردنم به همه  از  تر بیش 
ون  پله  زیر   آشپزخونه  از دو با! هرگز . بدم  خدمتکار لفظ  بهش تونستمنمی   بیر

 .ایستاد  در  کنار  و اومد 

 . اومدن مهموناتون خانوم  آذر - 



 
 

www.cafewriters.xyz Page 22 

  به تپلش، و  گرد صورت که همین . برگشت سمتم به آیفون، دکمه زدن با
رگی  لبخند  چرخید، سمتم وی بز  . شد  سوار  هاشلب   ر

ی  خوبه؟   حالت پسرم؟  اومدی  کی   - ی؟  بیارم خوایمی چیز   بخور

و  مچونه و  زدم کوچیکی لبخند    پدرم، خنده صدای  پی حواسم. انداختم باال ر
  که  انگار. رفت بود، شده  اندازطنین  حیاط توی که دخترش و  مهشید همراه
و   همدیگه  در جلوی   اصطالح، به و  آذر  صمیمی دوست  مهشید،.  بودن دیده ر

ی  و شد می  تر کرخت حالم دیدنشون  از. خانوادگی دوست    تنم به کهیر
  دردهام! پدرم. بود برگشته خونه به اهمگهتکی که خوب چه اما چسبید؛ می 

 .کوبیدمی  وارساعت  قلبم   و بود فراموشی  حال  در

  و  شد  باز هال کشویی   در. کنم بغلش  سیر  دل یه و بیاد . بیاد تا موندم  منتظر 
  دیدنم  با  بابا. رفت   راه هامیادآوردی  الیبهالی  شیرین،   و گرم  عطر  همون بوی

و  بازش همیشه آغوش   گرفتم جا بغلش توی گنگ، و  زده بهت.  تگرف سمتم   ر
ی  با - باران -  مهشید  دختر  و   افکارم به اسارت بند  عطر، این. اومد  جلوتر  طناز

  زده،  هیجان . شدم کشیده  باران  سمت  به و  شد  جدا بابا  از هامدست . بستمی 
و  هاشدست    دونستمی .  آورد  جلو بود، طالیی و ظریف دستبند  محصور  که ر

و  شانسش   هردفعه حال، این  با و دمنمی  دست که  زیرلب،. کردمی   امتحان ر
ی  به .  کردم سالمی  مهشید  سمت بود،  زیادی براش هم سالم  حتی که اجبار

و   عطر و  مشامم  به  تربیش  ر  : پرسیدم سردرگمیم،  پایان برای فقط  و بردم فر

و  این -   !زدینمی  ر

  همراه اباب  که دیدممی  چشم، گوشه  از و کرد ایدیگه برداشت حرفم  از
  خودش به نسبت ایعالقه  دنبال  به  همیشه. رفتنمی  سالن  سمت  به مهشید
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  با . نبودم و بودممی  عاشقش باید که هاییخودشیفته   اون  از. گشتمی 
و  سرش   از افتاده سفید  شال ،عشوه  ون ر  . کشید بیر

 اومد؟  خوشت  -

ی . جورم چه. اوم و  شنیدنش  انتظار که  چیز   به توجهی! نه من و  داشت ر
ی  اخم با. نکردم اششده   رنگ آبی َلخت   و  کوتاه موهای و  گردنم ریز   سمتش  ر

 : شدم  پرسشگر  و کردم کج

 !ست؟ زنونه  اسمش؟  - 

ی  چند  و  شد  درشت ریزش هایچشم  .  زد پلکی مصنوعیش  هایمژه  با  بار
و  طوالنی مکالمه  این سابقه   سبز   هایچشم توی ایقریحه  انگار و  نداشت ر
زیدمی   هیجان  از کمی صداش. دبو کرده خوش  جا رنگش  :لر

  تازه. ستمردونه. میلیون وان . بگم تونممی   هم  دور  از. شدی   نزدیک خیلی  -
 . آوردت وجد  به  خیلی  انگار. گرفتم

وبه  فرد برای  هرگز ومر و  چند . اومدمنمی  وجد به ر   بود  ترکوتاه  من  از گردن سر
و   سرش   دیدنم، برای و ی   و رفتم  کنار . گرفت باال  ر   شبیه  خیلی. دادم ونتک سر

وز  از که بود بویی همون به و  ذهنم  امر و  عملیش بینی. ریخته بهم  ر   باال  ر
ی  تردید با و کشید   :پرسید وافر

ی   -  !شده؟   چیز

و  تیزم چونه! خانوادگی دوست عجب    آور،مالل  گیجی این  از و  انداختم باال  ر
نیتای و برگشتم  هاپله سمت به. گرفتم  فاصله   پایین لاح  در ساله نوزده  آ
 .شد  رد  کنارم  از اومدن
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 . اومدی خوش ! جونم  باران  -

ی  .  چسبیدنمی دلم به باران، به نزدیکش اخالق  دلیل  به  دیدنش که خواهر
  اما  نبود؛  سنش   هم که این  با.  بودن خوشحال باران دیدن  از همه  انگار

و   دوسال حداقل   بین پرسیشون، احوال مبهم  صدای.  گرفت نادید شدمی  ر
وم. کردمی ترمخشمگین  و  بود گرفته جا  مغزم هایالیه و  هاپله آهسته، و  آر   ر

و  من  کوچیکش،  مشت   با آدرینا که رفتممی  باال   راه  باران  سمت به و  زد  کنار ر
.  بودم رسیده اتاقم  در به. بود لوسش  شخصیت  عاشق  هم اون  حتی . گرفت

ی وادی کمد  از. کردمی   حضور اعالم  تنم، جای   جای خستگی، و  شدم  وارد   جنب ر
وی . رفتم اتاق وسط   تخت سمت به و  گرفتم فاصله  در راستی    و نشستم  تخت ر

و  پیراهنم  دکمه   نگاهم . شد وارد زدن  در بدون  کسی که کردممی   باز کمکم   ر
وی نیتا مواج و  خرمایی موهای  ر  : زد لب تمسخر،  پر  و  طلبکارانه. موند ثابت  آ

ی؟  به مردم  از چرا! شدی؟  قایم   جا این -  ون بیا یکم  خب دور   اینا دفعه  هر  بیر
 .اینجایی میان

ی   اندازهای تله بلکه نبودن؛ مردم  دختر  و  مادر   اون   به اهمیتی. بودن ماهر
و   پیراهنم و ندادم دادهاش بی  و داد ون تنم  از ر   همین همیشه.  کشیدم بیر

نیتا داشتن  از بودم،  شاکر  آدرینا داشتن  از  قدر هرچه. بود بینمون بحث   آ
.  گرفت  قرار دیدم توی توسیش خورده الک  پاهای   و  شد  تر نزدیک. پشیمون

 :زدم لب

و  -  ون بر  ! بیر

و  سرم  .داد  بلندش  گردن به تابی و کردم  بلند ر
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  عطرش   که این  ذوق  از! شده تو چیه  عاشق  بدبخت باران  اون  دونمنمی  من    -
و  ی   دوست ر  ... دار

وچه  دندون. کردمی   رشد زیادی داشت  داستان   صدام تن  بار این و کردم ایقر
 : رفت باال

و  -  ون بر  ! بیر

.  رفتمی نشونه هامچشم  به  وارمغلطه ایش،قهوه  هایچشم  اشک  هاله
و  راستش  پای و  پیچید صداش  الی بغضی وی  ر  . کوبید زمین ر

 ! وحشی  - 

و  چپم دست  درد، . نواختمی   مرگ  آواز  مقطعم، هاینفس و  بود کرده لمس ر
وی وی هامچشم . گرفتنمی وم آر تنم  داغی   و کشیدم  دراز تخت ر ژه هم ر   ر

و   دستم  زیر  ملحفه هامانگشت  و  رفت   در قلبم، هایکالویه. زد  چنگ  قراربی ر
  از  صدام بسته، چشم  با. شد  باز ایتقه  با  در که بود هانت  آخرین  زدن حال

رگ به محنجره  تونل  .رسید راه بز

و  نگفتم مگه  -  ون بر  !بیر

  شده،  خیر نیم . رسید دیدم انعکاس  به اش،فربه  هیکل   و شد   باز هامچشم 
و  پیراهنم وم. چسبوندم مسینه  به ر  : کردم زمزمه  شرمنده  و آر

نیتاست کردم  فکر    -  .آ

وی  کنارم لعابش،  پر   نگاه همون با  و  شد  تر نزدیک جون گلی .  نشست تخت ر
 .داشت محبت  بوی و رنگ  صداش اما  بود؛ شدن  تار حال  در دیدم
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ق .  نیستی خوب  انگار اما ناهار؛ کنم   صدات ماومد! پسرم؟  خوبه حالت  -    عر
 !کردی؟ 

  این  از. بود بخش زندگی پهنش،  لبخند  و  کشید موهام به دستی عادت  طبق
 جون،  گلی اما داشتم؛   انزجار حس  بود، حالم به  حواسشون همه که

وم. بود  واقعی   هاشنگرانی ی  آر  :کردم  زمزمه  و دادم تکون سر

و  شما . گرممه   یکم. خوبم  -  .امی م  بر

  حصار  تپلش، هایدست . کرد  مشکیش دامن حواله تکونی و  شد  بلند جاش   از
و   خمارم هایچشم دیدنش، برای  و شد  استخونیم  صورت  .داشتم نگه  بازتر  ر

  خوب  خونه این توی کسی  نباشی، خوب  تو. خودمی  پسر  مثل  که دونیمی    -
ی . نیست  باشه؟  بگو من به فقط خواستی   هرچیز

وشنش  ایقهوه   نگاه  از نگاه  ی  زدن لبخند   برای مشده   قفل فک  و گرفتم  ر   یار
وی مالیمی  لبخند حال، این با اما کرد؛نمی ی   و  بست نقش لبم ر   تکون  سر

و  هاشدست . دادم وی   از ر   که همین. برگشت  در  سمت  به و  برداشت صورتم ر
ون  در  از و  ماشاره  انگشت رفت، بیر   جام  از  قراربی  و کشیدم  دندون به درد   از ر

وم! نه و  زدم چنگی  مسینه   به. شدم  بلند   قرص بدون  نباید چرا. شدنمی آر
 . شدممی  رنگی  هایدایره  این محتاج  باید چرا. موندممی   زنده

وبه  سفید   دراور سمت به ومر و   اولش کشوی و  رفتم ر   قلبم . کردم  باز ر
  رنگ سفید  جاقرصی  از قرص   یه و  کوبیدمی  اشدیواره  به  واردارکوب 

و  صقر . برداشتنم وی ر و   آینه  کنار آب   لیوان و   گذاشتم زبونم ر .  کشیدم  سر  ر
و  امونم سرگیجه و  رفتم عقب و  سنگینش  لنگر  هامپلک. بود بریده ر   به ر
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وی سرانجام،  قامتم  و انداخت هامچشم  ساحل ود  زمین ر   مقاومتم.  اومد فر
 .نشست گل به دیدگاهم  کشتی و  بود همین

  محتاج خواستم نمی. بودم هنمرد  هنوز پس. بودم نشده هوشبی   هنوز
ی  وم بودم  حاضر. هاقرص  این  حتی  باشم؛ چیز   این تا بشم، تجزیه و بمیرم آر

ونم خوشحالی کسی، چشم اشک با که وعی  من.  بگیره شکل  در   پایان با که شر
و  باشه   درد و کشیدم ایخسته آه. اومدنمی  مالقتم به مرگ  چرا. خواستمنمی  ر

و  بود  درد  این عصاره که اشکی رهطق. زدمی  میخ  استخونم  مغز  به وی   از  ر   ر
و  دستم. بود که هرسختی با . شدم  بلند و  کردم پاک صورتم   تکیه تخت به  ر

و  پیراهنم و دادم وی  از  ر و  پیراهنم. شدممی   بهتر  کمی شاید .  برداشتم زمین ر   ر
ون سمت  به بشه، اتاق وارد  بعدی  نفر اینکه  از قبل  و  کردم تنم  . رفتم بیر

نی هایخنده  و  خونه  کل باران، و  تاآ   کوچیکش، جثه  با آدرینا. بود کرده  بغل ر
  کرده دنبالش  بشاش، همیشه صورت همون با بابا و  دوییدمی   پا و دست  الی

  هنوز خودش آذر، گفتممی  بهش که  بود سالی سه  آذر،  و جون گلی. بود
  باید که اونی فهمیدم  که پیشی  سال  سه  همون  از هم من .  چرا دونستنمی

  فقط نداشتم،  بهش نسبت بدی حس. مادر  بگم بهش نتونستم نیست،
وی زندگیم کنم  باور بخوام که این. بود نمونده  حسی وغ  ر رگی  در   نشده، بنا بز

و   کار و  پله آخرین. کردمی   تر سخت   ر   من  به مهشید براق  نگاه و اومدم پایین  ر
 . افتاد

ی  چه -   گواهی انبار  دونستیمی .  سرحالیا خیلیم  ماشالل  جانم؟  آراد طور
و  اشنامه   .. من.  استعداده با مبچه . شد قبول  اول دفعه همون گرفته؟  ر
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و   الکیش هایمحبت   خواستمی موندم،می  دیگه  دقیقه یک فقط  اگه   ر
و  مردم  این  چیز  هیچ  من. کنه نثارم   همراه دقیقه به دم که این. نداشتم  باور ر
  کشیدن همون مثل  درست. کشیدمی  ناخن اعصابم به بود، جا این باران

وی  که  ناخنی ژه  سیاه  تخته ر ورکی  لبخند   به. رفتمی   ر   ازش و کردم  اکتفا ز
و   گیر پا  و  دست  آویزهای. شدم راهی پله  زیر آسپزخونه سمت  به. گرفتم چشم   ر

ون  و برنج جون، گلی. گرفتم راه در،  کنار کوچیک  میز   از و  زدم  کنار  و   زعفر   تند ر
  ته صدا،بی. کردمی  نگاه ُقل  لحا  در دیگ به زمان   هم  و زدمی  هم  تند

و  یخچال. رفتم آشپزخونه   جون  گلی صدای  که بودم کرده  باز خوردن  آب برای ر
و   :شنیدم  سر   پشت  از  ر

ی  -   . بیام من بمون پسرم؟  خوایمی   چیز

  به خنکی آب  با شاید عجز، این  داشتم  امید و بودم سردرگم.  زدم لب  ای «نه»
چ،  از و تم برداش  کانتر  از لیوانی.  برسه پایان   سرمست صدای  که ریختم آبی پار

نیتا  : شد  بلند آ

 .خدا به بود خوب  خیلی  باران وای  - 

و  یخچال  در   انقباض   از رهایی برای فکش. افتاد من   به نگاهش تازه  و  بستم ر
  بندش پشت. زد مریضم  حال به ایغره  چشم. کردمی نرم  پنجه و  دست خشم،

و  آب  ایشیشه  لیوان من  از فرمان  بدون  چپم،  دست و  شد  وارد باران .  انداخت  ر
و  هامشونه فریادی  مثل  مغزم،  داالن توی لیوان،  شدن  تکه تکه صدای   باال ر

وند   از خورده  جا.  زدن ضربه سرم به  بار  چندین انفرادی، سلول توی   انگار. پر
  و  بود شدن لمس حال  در  چپم دست. ایستادم حرکتبی  وقوع،   حال  در اتفاق 
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  گلی مهربون  هایدست . زدمی  افکارم به مته شدن،  افلیج و  سکته  از ترس
وم به جون،  .نشست باز

 ...کنممی   تمیز  من  نداره اشکال پسرم؟ . جان آراد خوبی؟  مادر؟   شد چی   -

  مردن  برای  هنوز  من. بود دردناک  چه و  شنیدمنمی  صدایی  دیگه. شنیدمنمی
  تونستمنمی چرا  .نبودم آماده االن چرا اما  خواستم؛می   مرگ  من.  نبودم آماده

ون  خلسه این  از وم گرفتن  با. بیام بیر .  برگشتم خودم به جون، گلی  توسط باز
ون بهت  از و  شد  تندتر  هامنفس    هاج نگاه و کردم  عبور  کانتر   کنار  از. پریدم بیر

و   باران واج و  آشپزخونه چپ دست  که  بابا اتاق  کنار  دستشویی به. زدم  کنار  ر
و   در و رسیدم بود،   نفس و کردممی  سرفه  هم پشت.  بستم پشتم شدت  با ر

و   کار این  بار چندین . بازدم دم،. گرفتم عمیق    در سکته  چنگ  از تا کردم  تکرار ر
و  خودم به کمک  های راه که بود وقت خیلی. بمونم امان   به. کردممی  تمرین ر

  درد . نداشتم دادن  قورت برای دهانی آب و  زدم تکیه پشتم  زده یخ کاشی 
 . شد  آمیخته در، تقه با نگرانی، صدای. بود کرده  درگیر  و ر جوارحم  تمام

و   در آراد؟  جون؟  بابا -   !  کن  باز ر

زیدمی کمی   هنوز دستم   صورت. شد  باز  در  و  خورد چرخ طالیی، دستگیره. لر
و  خودم. بود چیره  بهش نگرانی که سرخی  .کردم  جور  و  جمع  اصطالح به ر

 . خوبم  -

  یاد   از  که جایی  اون م،سینه   قفسه ط سو  درست دردی  و بودم خوب . نبودم و
  به صورتش و  شد هامدست  پیچک دستش،. دادمی  جوالن  بودمش، برده

و  نگرانیش خوبی  .کردمی  هویدا ر
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و   هاتقرص   -   ...لیوان یه که  نداره اشکال اصال شد؟  چی خوردی؟   ر

و  هوا که بود دردی قصه. نبود لیوان  یک فقط قصه ومم   ر   تحمل. کردمی   حر
و   سیرکی  انگار که بارانی  و  مهشید زده  رتحی نگاه  .  نداشتم کردنمی   تماشا ر
و  من   خواستنمی  دلم ی  ر  :زدم لب   وار زمزمه. ببینن اینجور

 . اتاقم رممی . بزنم حرف خوامنمی  - 

  طور چه حاال. افتادم راه  هاپله  سمت  به و  شد جدا  گرمش  هایدست   از دستم
و  پله ده  این   حرارت  زیر . بودم رسیده بست بن هب که  انگار.  رفتممی   باال ر

و  راهم  که بودم شدن  ذوب  حال  در نگاهشون، وجی  در سمت  به ر   عوض خر
و   در. کردم  . بستم پشتم ر

وی نگاهم رسیدم، حیاط  در به که  همین. شدم  رد حیاط   از    و  افتاد زمین ر
و  متوجه مربعی   مشکی پاکت ومی به.  کرد جلب  ر   و شدم خم احتیاط، و  آر
و  پاکت و  و  زیر.  نشونی و  آدرس بدون. تمبرداش  ر   و  مالیم  عطر  و  کردمشمی  ر

و  پاکت. شد هامریه وارد سیال سردی،   تا  بدون مستطیلی  کاغذ و کردم  باز ر
و  خوردگی ون ر و  مغزم  تعادل سفیدش  صفحه. کشیدم  بیر ی  به  ر   گرفته باز

و   پستی صندوق. بود . نبودم متعجب  دیدمش،می   خالی که این   از و  کردم  باز ر
ی  این چرا   این  از خسته  و نکردم اعتنایی . کردمی  مزده  حیرت باید مزهبی  باز

ی، حساسیت  و  پاکت فکر و   در . گذاشتم صندوق توی  ر ون  و کردم  باز ر  . رفتم بیر

و  درد   سایه  چنار  درخت مثل که متریش دو  قد به و بودم کرده  فراموش  ر
  هم  هنوز.  نداشت امونخونه  تا ایفاصله . کردممی نگاه  بود، انداخته

و  دارشفاصله  هایدندون  و  خندیدمی  وی  هامدست. کشیدمی   رخ به  ر   سینه ر
 : داد ادامه خنده میون.  کردم نگاهش تفاوت بی  و  شد قفل 



 
 

www.cafewriters.xyz Page 31 

وزگارت  از   دمار نیای  دفعه این گفت بهزاد قرآن به. دیگه  نشو شاخ  بابا -    در ر
 .دانی خود . میاره

  به کمی درد،. شدمی   تر هب کمی  حالم کنارشون  که بود کسایی همون  جز 
و  زبونم و  بود  داده  مهلت صبرم آستانه  .چرخوندم دهانم توی  ر

. تونمنمی بخوامم  فهمی؟ می .  بیام تونمنمی . دوده پره جا  اون  گفتم   -
 . اومد خوشت  شاید کن  هجی

 .زد  تکیه ماشینش به  تربیش  و  برداشت توسیش شلوارک جیب   از دست

  هاییشرط  برای کنهمی   فکر . خوب  پسر   دوننی نم اونا. دونممی  که  من خب  -
 .زنممی دورش  که باریه هفتمین االنشم،  تا. نمیای بذاره خوادمی  که

ی  باید  انگار اما  کنم؛ دستدست  خواستمنمی .  کنه خالصم که  گفتممی  چیز
 . شد  رها بدنم طرف دو هامدست  و گرفتم کوتاهی نفس

زین   مثل اگه  -    اون  چی؟  بمونم ساعت   دوازده هبست   در کمد توی بخواد فر
زین  دونستمی  هم موقع    من .  ترسمنمی  من. داره تاریکی فوبیای فر

 !تونمنمی

و  عسلگونش هایچشم    اسبیش،  دم موهای   زدن  کنار   با  و  داد چرخی  ر
و  انگشتش  وندن، برای ر  . رسوند قطورش  گردن به خار

 .خوبه بازیت که تو. نباز خب  -

و   بینیم. بود کلمش  دچار فهم،  توی همیشه مثل  .کشیدم باال  ر
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ی  یه. ندارم اعتماد خودم به. نیستم نرمال وقته چند   -   من  سر   از دست  کن کار
 .برداره

و  گردش چونه  . انداخت باال ر

  کن معامله ماشینت  سر   فوقش. که  جریانی  در! ستپیله من  بدتر  قرآن  به  -
ی  یه. شه تموم   نقطه دنبال که دونیمی .  نفسته ماشینت  که زنممی  تز  جور

 .ضعفه

ون  کمی  حال این با و بود کننده  کالفه برام گرما. نزدم  حرفی  و  دونستممی    بیر
ومم  بود  تونسته  خونه، جو  از ی  چند و  انداخت سایه  سکوت.  کنه آر وی بار   ر

 . زدم اششونه

 .رممی   دیگه من   - 

و  دستم  که بودم نداشته  بر  قدم  از قدم  . کشید  ر

وت   و رنگ   - ی . پریده خیلی ر  !شده؟   چیز

.  کنه  اصرار نباید فهمید کمکم  اما نبود؛ معامله  کن  ول گفتم،نمی  تا زمانی یه
 .کشیدم ریشمبی  صورت  به دستی حال، این  با

 . فعال.  خوبم  -

و  خونه تا فاصله   قدم  ده و  صد وم که شدمی  ساعتی  نیم  ر . زدممی  قدم  آر
  هایخنده  ای دص که بودم شده   خم  برداشتنش برای و   افتاد  دستم  از کلید

  شال دیدنم، با. کردم بلند  سر  و  شد  باز  در. پیچید  در پشت  مهشید،  بلند
رنگ و  حریرش  سبز وی  ر  .کرد تنظیم اشفرکرده  موهای ر
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 بودی؟   کجا . قشنگم  پسر  - 

و  ظاهریش محبت. زدممی  کله و   سر هاآدم  این  با  باید چرا   و  گرفتم نادیده ر
ی   .دادم تکون  سر

 . اجازه با - 

و بی  در  از .  گرفت  قرار دیدم  توی بود،  در پشت که  آذر. شدم  داخل و اومد  نر
قه  فاصله  این  تا نداشت  سابقه و  ای،طلبکارانه هایچشم  با. کنه اشبدر   ازم ر

و  ای شیشه  در. دادم ادامه راهم  به و گرفت   باران. شدم  داخل و کردم  باز ر
ی  اولین ون آشپزخونه  در  از قهوه  ماگ  با . دیدمش که بود  نفر   صد . اومدمی  بیر
  دور.  دویید سمتم  به آدرینا که گرفتم می  ازش نگاه . بود جا   این  هنوز که حیف
 . زد حلقه پام  ساق

 .عالمه  یه. خوشحالم  خیلی. مونهمی  امشب باران ! داداشی - 

رگی اندازه کوچیکش، هایدست  با و و  بز   و خندید می  نرم باران. داد نشون ر
  به زدن اشاره با. کشیدم  رینادآ  شده   بسته گوشی دو  موهای  به دستی 

 : داد ادامه موهاش،

 . کرده خوشگل چه برام موهامم   ببین - 

ونش  هایلپ   دست، پشت با و  آویز   در شدن بسته صدای با که کردممی  ناز ر
  شد  رد کنارم  از ساکتش، نگاه  همون  با باران . برگشتم  آذر سمت به ای،شیشه 

 .زد ایاشاره   سر   با  آذر  و

 . ابی دارم کارت - 
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  طنین ذهنم  فضای  توی جون گلی صدای  که رفت  می  باال هاپله   از  من  از  جلوتر 
 .شد  انداز

ی نمی   ناهار  -  .بعدازظهره سه ساعت  پسرم؟  خور

 :داد  اخطار پله آخرین  از  آذر

 ! بعد برای  بذار. آوردی  گیر  وقت توأم خانوم، گلی   -

و   هاش دست که خانوم گلی کرده بق قیافه  دیدن با   از بود، زده  هگر  هم  به ر
 :غریدم  مشده   قفل  فک الی

 ! کن صحبت درست خانوم  گلی با - 

وهاش  حرفم،  از زده  حیرت  آذر، و  ابر   صورت  به ترسناکش نگاه و  انداخت باال ر
  حال  در کوچیکش فک  و برگشت سمتم   به هاشعسلی. نشست جون گلی

وم برای جاییجابه   امهدا راهش  به و برگشت  تعلل، با.  بود اعصابش  کردن  آر
و  بودنش خودرأی  هم  خودش. کردم جون گلی حواله کوتاهی نگاه. داد   ر
رنگی لبخند. دونستمی  وی  پر .  رفتم باال پله به پله و نشست  پهنش هایلب  ر

  بهش تازه  کاهنده،  نفسی با و شد  بود، اتاقم راست  دست که اتاقش وارد   آذر
  چپم دست  ایشرآ  میز   کنار. اومدممی  اتاق این  به کم  قدر   چه. بودم رسیده

و   در. برگشت سمتم  به  و  بود ایستاده   اتاق توی  هاشچشم .  بستم پشتم ر
ی  کاغذ    عکس قاب  سمت  به و کردم سکوت .  خوردمی  چرخ طالیی، شده  دیوار

و  حرکاتش. رفت می   بود، تخت باالی که بابا  و  خودش   ودست کردمنمی درک ر
ی  اشچونه  زیر  جوش  با کمر، به  .خورد تکونی کشناز لبای که کردمی  باز
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و  دلیلش. عصبی جوش چیه؟   این دونیمی   -  ی  این دونی؟ می  که هم  ر و  باز   ر
 ...عمل وقت  برای  دکتر با. کنیم صحبت  هم  با نشد!  کن تموم جا  همین

. شدممی   له اشنصیحتگرانه هایحرف  زیر  مدام که  بود سالی سه
و  دستم. بیارم  فشار  مخدوشم  قلب  به این  از  تر بیش  خواستمنمی  . گرفتم باال ر

ی   - ی  دار ی  خونه  از کنی می   کار   بذار. شده  شما  مطیع  که جسمم. شم  فرار
وحم  .بمونه برام ر

 .کرد  تر  لبی و  رفت عقب قدمی 

وی صدات   -   یک. رفت یادم پیشت دقیقه چند حرف  نکن  فکر . نشه بلند من   ر
و  گلی  بشه،  تکرار  دیگه  بار  .بینینمی  دیگه ر

و  حسادتش هم  ومن دونستمی  و ر جون گلی به نسبت معالقه    ر
  خودم دست.  چسبیدمی   حلقم به زبونم هم نبودنش  فکر   از. دونستممی 

 :زدم نعره و نبودم

و  من    -  !آذر  نکن  تهدید ر

  مغزم  داالن توی صدام. زدممی  فریاد کوهی توی که  انگار  و  پرید دهانم  از
و  اشچهره  شدن  جمع  و  افتاد  پایین بدنش  کنار  هاشدست . شد  مواج   به ر

و  فرد. کردممی   حس  وضوح وم  به ر  . زد پلکی  شده،   شوک و  زده حیرت ر

ی  چه! آذر؟  شدم  کی  از! آذر؟  -   .گیمی   چی بفهم تو آذر؟  شدم  جور

 مخیره  متعجب، نگاه  اون با وقتی  هنوز. بگم نتونستم. شدمی   سالی سه
ل  به سعی. تونستمنمی بود،   به دستی. داشتم مقطعم  هاینفس  کنتر
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و   هاشچشم  توی اشک و  یدمشک موهام   نادیده تونستممی   همیشه مثل  ر
 .بگیرم

ی  چه فهمی؟ می ! مادرت .  مادرتم من   -  و  من جور  !کنی؟ می  صدا اسم به ر

و  دهانم  حرف، این  تلخی . شدم  دلسرد که بود بد چه   چه بود، کرده گس  ر
و  فرد حال  برسه وم به ر   دکتر  هایگفته کشید،می  که عمیقی  هاینفس. ر

 : زد لب  وار  زمزمه. بود وفایی 

 ! سالمت به. کارت. خونه  کلید. سوییچ  - 

و  هاملب  و کردمی  خم  کمر  حرف این   بار  زیر   انتظار. کشیدم دندون  به داخل   از ر
و   شنیدنش ورش. داشتم ر و  جیبم . چربیدمی  چیزها  همین به ز ی   هر   از ر   چیز

 : داد ادامه و  کردم خالی گفت که

ی  خودت با  سوزنی  نبینم -  و   من که  شد  چی! آذر؟  شدم  من   !ببر   نقطه این  به ر
و  سالت  سه  این رفتاریای  بد  تمام کشوندی؟    انگار اما. دردت پای  گذاشتم  ر

ی   بد برات  . نشدی که شدیمی  ادب  باید. همینه دردت تو. بودم مادر

و  بانکیم   کارت  و  سوییچ  کلید، وی  ر   ناراحت خودم  از. گذاشتم آرایشش  میز  ر
  انقدر شاید   نبود، لعنتی  درد این اگه. بود حقم  نهبچگا تنبیه این و بودم

و  زندگیم  تمام وسیله  تا  چند با که نبودم خالی دست   به آب. بدم  دست  از ر
  سر   از هاش حرف  تمام. نبودم  دلگیر   ازش چرا دونستم نمی و بود رسیده  لبش

ون  اتاق   در  از. بود عصبانیتش  رسیدن .  شد  بلندتر  زدنش هق صدای   و رفتم  بیر
 : رسید گوشم به رضا آقا صدای و اومدم  پایین  هاپله  از

 .برسونمتون! آقا؟  کجا  - 
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و  دهانم آب مونده  ته. شد  مشت هامدست  دیدنش با   از چشم. دادم قورت ر
وم و  گرفتم اشنیمه و  نصفه موهای  :زدم لب آر

 !رممی   خودم - 

ی  و   اشخیره  نگاه   هرگز . شدم  رد اش، افتاده  غوز  قد  کنار  از و  داد تکون  سر   ر
ریق  بهم خوبی حس. نداشتم دوست   گلی  شوهر   و بود بابا راننده. کردنمی تز

و  هاملب . جون وی  ر آباد کدوم به دونستمنمی حتی. دادم  فشار هم ر   ناکجا
. بودمی   سرکار باید هم پژمان. چرخیدمی   چهار  حوش  و حول ساعت . ببرم پناه 

  سمت  به قدم. بستم و ر حیاط   در حال،   این با  و  نداشتم  پیاده  پای برای توانی
ن   مهلکی آفتاب و برداشتم اصلی خیابون  .زدمی   تنم به سوز

  چشم. بود افتاده خسخس  به مسینه و  بودم رفته راه که شد می  ساعتی  یک
  که  انگار و  رفت گیج سرم. بود برهوتی بیابون خشکی به دهانم  و چرخوندم

وخونه به و چرخوندم چشم . تپید نمی مسینه  توی  قلبی .  رسیدم آشنایی دار
ورم تمام و   غر و  خودم و کردم  جمع  ر   نفسی  و  شد  باز درش. رسوندم بهش ر

و  پالستیک مسنی مرد.  گرفتم و  دار  هامچشم   و برداشت  صندلی  کنار  از ر
و  دیدنش ی  سن   مرد  و کردم  باز چشم. دیدنمی  ر   گیج . بود پیشخوان پشت دار

 :کرد  خطابم مرد که چرخوندممی   سر  ناامید، و

 امرتون؟  .سالم   -

و  منداشته  دهان آب  .سپردم مشده  سد   حلق به ر

 ...که  بودن  خانومی یه - 

 . کرد امیدوارم ها،پله باالی   از  صدایی
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 . ببینمت دیگه کردمنمی  فکر  توئی؟  - 

ی  پله هفت حرفی، بدون و  عبور ی  و  رفتم باال ر   گشاد. دیدمنمی  اجازه به نیاز
و  هشنگا تشویق و  بود واضح  هاشچشم  مردمک  شدن    تشخیص ر

  آخرین به. دادمی   جرأت من  به که  بود لبش   کنج لبخند   اون درآخر،. دادممی 
زی زانوهام  و رسیدم پله و  دستم . خرید جون  به لر   نرده به نیوفتادن، برای ر

 . گرفتم آهنی

 . بشین جا  این  بیا - 

  دونستمنمی. نشستم نفس یک و  برداشتم  مشکی صندلی سمت به قدمی 
وخونه این به که شد چی   چپاول  درگیر  دستم، هایماهیچه. رسیدم دار

و  مشونه  کمی. بود حسیبی  : پرسید نگران و دادم ماساژ   ر

 ! خوبی؟   -

وشنش هایچشم  به ی  توی و بودم خیره  ر ی  اوضاع. اینجام چرا که فکر   اسفبار
  بار این درد، اختاپوس و کردم ایسرفه.  شدم  پشیمون کارم  از که  اونقدر. بود

  اشچهره   میون ظریفی اخم  و کردمی  نگاهم دقت با. زد چنگ هامچشم  به
و  هاشچشم . دادمی  جوالن  . مالوند  ر

  جا؟   این میای   همیشه چرا.  نیستی خوب  که  انگار بزنی؟  حرف  یکم شهمی   - 
 ... که سؤال  کلی اصال

 .شدم سد  سؤاالتش،  قطار  میون

  مالقات  مه  با دونممی .  جام این  که دیدم فقط. جام  این چرا دونمنمی  -
 ...اما نداشتیم؛ خوبی
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و  هاملب.  کردم سکوت  و  شد  سخت برام گفتنش وی  ر   نگاه  و فشردم  هم ر
و  منتظرش  و  صندلی . کردم رها  ر وم به ر   سفیدش مانتوی.  نشست و گذاشت   ر

و   : شد  پرسشگر  و کشید پایین  تربیش  ر

وابط  انگار . دونمنمی  -  وع من  پس  پایینه، عمومیت  ر  . ادآر شیوام،. کنممی   شر

قی اش،صمیمانه   لفظ  از و  تیزم نگاه و  چسبید  تنم  به عر  . گرفت نادیده ر

ی  آخرین  -   به هم  من.  رفتی و  گذاشتی  تشکر  بدون  کردم، کمکت که بار
 . زده  مهر دهنم به حالت،  این  اما  نکنم؛ کمکت دیگه که  دادم قول خودم

و  هاشانگشت    رتارف این ملزم  بودنش،  طلبکار و بود کرده  قالب  هم توی ر
  نامحسوسی  پشیمونی بودم، جا  این که این   از دوم   بار برای. شدمی   محسوب

ی  یه اما زد؛ سرم به وم جور  . گرفتم کوتاهی نفس. بعیدی  جور  یه. بودم آر

و  جدید  جای یه خواستم می    -  . همین. کنم امتحان ر

و  باریک هایقفسه  از.  داشت تناقض حالم،  و هامحرف   دور تا   دور که  دار
و  طبقه وهاش رفتن باال متوجه. رسید بهش هامچشم   بود، فتهر گ  ر   و  ابر

 . شدم ایشسورمه   شال  شدن  کشیده

 دیگه؟  کنیمی   شوخی  - 

زونش،  صدای  و  برداشتم قدمی. شدم   بلند جام  از مردد، و  چرخوندم چشم   لر
 . رسید ارتعاش  به

ی  دوست وقت  هر که است   کافه مگه  -  ی؟ می  میای  دار   ملک  نکنه مثال  یا ر
 ؟ شخصیته
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و  ُاستاشم  شیپور  صداش، و بود پله  انتهای  به هامچشم  زش به ر .  آوردمی   در لر
ی  مثل  و  نداد  مجالم سرگیجه وی  بندباز ی   چند فاصله  توی بند، ر   زمین،  از متر

 : داد  هشدار  بار  این اما بودم؛ معلق

 ! بیای جا  این  نبینم  دیگه  -

. بود  جنگم میدون   فاتح درد، این و  رفتم عقب  به  قدمی. داشت حق
.  گرفتنمی قفلم  مغز   از فرمانی  که  انگار هام،چشم  و  بود داغ هامگوش

و  سفید  سرامیک سردی  جسمم،  باره یک سقوط  و رفتم   ترعقب    صورتم به ر
  ضربان. شد یکی  اشخفه  جیغ صدای با  زمین، با تنم برخورد صدای. رسوند

  انگار. دچسبی  محنجره  دیواره به تنگ  نفسی، و زدمی  سبقت   با بیمارم قلب
قاص  هوا،   صدای . کشیدممی   نفس سخت   انقدر که بود منواکسیدکربن ر

و  فریادش  و  سرم و  شد  سرازیر  هامچشم  از اشک. شنیدممی  اما کم؛  ر   به ر
وی هامناخن . بردم عقب   مرگ   این پذیرای من و  شدمی   کشیده سرامیک  ر

 .بودم

 دوم  فصل

  کندممی   دل باید. حیف صد  و بودم زنده   هنوز من . زدمی  سیلی  زندگی،  تکرار
و   امونم که هاییشائبه  این  تمام  از و . بود رسونده  ناامنی به ر وم به  ر وی  ر   ر

  خانوادگی،  ُشور  این  و  بودن نشسته خونوادگیمون تابلوی  زیر  نفره سه  مبل
و  هاشدست  معمول، طبق  آذر.  داشت خفقان حس   زده گره اشسینه   جلوی ر

و  نازکش هایلب  و بود  : داد تکون ر

 ! فرصته آخرین این  -
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  دو. بردممی  لذت  هاآخرین  از  همیشه و گرفت  جا هاملب  کنج  لبخندی 
وی. گذشتمی   بیمارستان  از  برگشتنم  از  ایهفته   پله، راه جنب دونفره مبل  ر

وم آدرینا. شدم  جاجابه  کمی و   باز    باال بینی   طور همون و بود گرفته بغل ر
 : کرد  تکرار  آذر و بودم اعتنا  بی. کشیدمی 

ی  دوست فرید؟   -   !بزنی؟  حرفی دار

  افسوسی بلکه نداشت؛ نگرانی رنگ نگاهش. خیره دقت با و  بود  متفکر  بابا
زونش  مردمک  میون   دست  از بعد پهنش، هایلب . بود انداخته  لنگر  لر

ی  به کشیدن  وفسور  : شد  باز هم  از برفیش هایپر

و  دشوخ  دکتر  خاطرت به وقته   چند مادرت. نگرانتیم همه ما  آراد  -   هم ر
و  ما  لطفا. بشه  دارکش  قضیه   این خوامنمی دیگه . کرده  فراموش  ! کن درک  ر

وم برخورد  از که  آذر ی  بابا  آر   هاییچشم با  و  چرخوند چشم  بود، شده کفر
 . زد پهنش  یشونه  به دستی  اخطار، برای شده  درشت

  که  زدی حرف  باهاش  آرامش با   انقدر فرید؟  خونسردی  قدر همین  واقعا   -
 . این شده 

وانش  کارگردان لبم، کنج  پوزخند اون و دادمی   نشونم دست با   انگار. بود ر
وانشناسش - وفایی  دکتر  تجویزهای تمام   کمک مشکل  این حل  به - ر
ی . کردنمی   برای من که زندگی. ذاشتنمی  احترام مخواسته  به باید! نه لجباز

ی   لحظه اتمامش    جام  از. اشتذمی  حرف جای  براشون  باید چرا کردم،می  شمار
  شونه  تا موهای.  بود گزیده  لب اش،بچگانه  اخم همون  با آدرینا و  شدم  بلند

و  اشرسیده  ون به لطیفش، گونه و ریختم  بهم  ر   شدم  خم. خورد  چسب پام ر
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ی  مسینه . کردم بلندش توان، همه وبا   قدمی  آذر،. زدم لبخندی   اما کشید؛ تیر
و  بود هشد  ساطع  وجودم  از  که دلتنگی و اومد  سمتم به   آذر. کشیدممی  بو ر

 : زد حرف ایدیگه   جور  بار این

 !کنی بلندش  نباید. شهمی  کیلو پنج و بیست کم  کمه آدرینا  - 

ونهی   پنج و  بیست آدرینا، فربه چندان  نه هیکل به. بود خونش  توی کردن امر
  نبایدها، و بایدها این  از خسته. کردمی   اغراق کیلو سه شاید ! خوردنمی  کیلو

و  امهچشم  و  من   هاشحساسیت   همین. کردم  باز ر   داستان به نسبت  ر
و  من که  همین. کرد  کنجکاو زندگیم    مادر برای احساسم و  داشت دوست ر

ی  باید. کردنمی  طغیان بودنش و  داشت  کردنش پنهان  به سعی  آذر که راز   ر
ی  همون. کردممی   پیدا و  بودنش خون  هم که  راز   مادر اما برد؛می   سوال  زیر  ر

ی ! نه و ر بودنش و  هاشچشم  که راز   تونستممی  کاش ای. بود کرده  کدر ر
و  آدرینا! باشم  ترمهربون  کمی زشی  شلوار  جیب به دست و آوردم پایین  ر   ور

 : زدم لب مشکیم،

 !شهنمی عوض   جوابم بگین، که هم   قدر چه  هر . خودمه زندگی - 

ی  خواستمی   آذر و   دستش بابا، که بگه چیز   و  رفتممی  باال هاپله   از. آورد جلو ر
  در. بودن شده   هماهنگ  پله،  هر با که  بود سفیدی  آویز  المپ سه  به نگاهم

و  اتاقم  ق  و   باز ر و  بر و  قلبم ضربان. کردم خاموش  ر   کنرتر  و  کند. شمردممی   ر
و  خودم! زدنمی  هرگز  کاش ای. زدمی  وی  ر   و  باال  بار چندین و   کردم پرتاب تخت ر

 هامچشم . نداشت تمومی نشیبش   و   فراز  که زندگیم  مثل درست. شدم پایین 
و  لزایمز  یه دلم . بستم ر و  حالم  که ها اون  از. خواستمی  شبونه  آ و  ر   راهبه  ر

 :زدم لب   وار زمزمه. کردمی 
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 ... بیدار. شمنمی   بیدار. شممی   بیدار. شمنمی   بیدار - 

و  صورتم   باید بود، چسبیده گلوم بیخ که بغضی و  کردم پنهون ملحفه میون ر
 . رسیدمی   قتل  به لحظه  همین

.  کردم  باز چشم هم  بار این. بود سامانمنابه  حال   درگیر   ممتدی  هاینوازش
  که شدمی   باز ایناله به دهانم. شد دارم تب صورت مرحم  زمختش، هایدست 
و  رنگش مشکی   هایچشم. موند  خفه حلقم  ماهیچه  توی صدام وی  ر   ر

 . چرخوند صورتم

وز که خان تنبل شو  بیدار -   .داریم  کار کلی  امر

 .خورد تکونی خشکم  هایلب

 . بیدارم - 

 .اومدمی  ردیفش  هایدندون  به که داد  سر  سرمستی   خنده 

  کاله  سرت  تا پاشو. چمدونی  چه بستم، چمدون! پاشو گممی . بینممی  دارم - 
 .نرفته

و  هامچشم .  داشتم مزده یخ هایانگشت  نوک کردن گرم به سعی   و  بستم ر
و  دستم اراده،بی که  رفتمی  مهادست  الی   بار این  دستش  .  کشیدم پس ر

 . شد  قفل ناامیدش   نگاه  توی هامچشم 

 ...دکتر  بریم خوایمی . سردن  خیلی  هاتدست  - 

و  خودم  بود، شده   تنم سنجاق  که کرختی تمام با   به و کردم  جدا تخت  از ر
 . زدم تکیه تاجش
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 .بابا میام و  کنممی   عوض لباس .  خوبم - 

ی   دادن تکون به  اما  نیست؛ راحت خیالش  که دونستممی  وی   از. کرد اکتفا   سر   ر
و  پتو. رفت  در سمت  به و  شد  بلند تخت و  وزنم  تمام و  زدم  کنار  ر وی  ر   ر

  که دونستم می. بود افتاده  تنم به لگد  و  مشت با رخوتی. انداختم هامدست 
زیدمی  سرما  از بدنم اما  بود؛ گرم گرم   هوا   تکه  مثل  درست پاهام، و دست . لر

ی  کمد سمت به.  بود شده  سرد یخی   و کردم بازش . رفتم  در  کنار سفید  دیوار
ردم هودی. چرخوندم  چشم گرمی  لباس  دنبال  به و  ز   آستین  با. برداشتم  ر

رشکیم کوتاه   معتادی  به شبیه  درست تنم. بود  ترگرم کمی. کردم تعویضش ز
 . برگشتم پاتختی سمت به گوشیم،  برداشتن برای. کردمی  درد

و  پله آخرین وم ر   بابا. دویید سمتم  به بابا، بغل  از  آدرینا و  اومدم پایین آر
وی نگاهش   و  محکم  آدرینا . بود واضح  پر هاش،چشم ترس و  چرخید  هودیم ر

قدرت، و   پاهام پر ون،  از و گرفت  بغل ر   بلندش تونستمنمی . شدم  منقبض  در
و   مهر  پر  بغل  یه  انتظار  معصومش،  و  گرد هایچشم. بود  منتظر  و  کنم   ر

وی. شیدکمی   : زدم لب زیرگوشش   و شدم خم زانو ر

 باشه؟  کنم،می  جبران برگشتم وقتی  - 

و  صورتم  طرف دو کوچیکش، هایپنجه  و  زبرم هایگونه  و پوشوند ر  نرم ر
ی  هایبوسه همون  از. بوسید   دل به آوریش، مالل  تمام  با که  آبدار

و  هاشچشم . نشستمی  وی ر   پرتی اسحو با  بابا و ایستادم. داد  فشار  هم ر
 :زد  اشاره آشپزخونه به

 !پاچه؟  کله یا حلیم   -
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رنگ لبخندم   توی  دست. رفت آشپزخونه سمت  به تصنعی، لبخند با  و شد   پر
 براندازم آشپزخونه، وسط  ُاپن پشت  آذر . شدم آشپزخونه  وارد آدرینا،  دست

و   از صندلی. دویید سمتش  به آدرینا و کردمی  وش به ر ون ر   که کشیدممی  بیر
و   رینادآ بابا وی   ر  . نشوند پاش ر

نیتا -   ! نیست؟  چرا آ

وی متحریش نگاه  که  طور همون  آذر و  بابا سؤال  جواب  چرخید،می  لباسم   ر   ر
 :داد

وز -  ودتر  و  داشت  کنکور کالس. ستچهارشنبه  امر   خیلی  هوا گممی. رفت  ز
 ! شده؟  سرد

و  حرفش و  حلیم   چینی کاسه توی قاشقی و  گرفتم نادیده ر   چشمم. کردم  فر
 . کشیدنمی  بازجویی  از دست   آذر و بود حلیم رنگبی  غلظت به

 .فرید بدی  خبر بود  قرار  - 

و  حلیم   از قاشقی ومی لحن   با بابا و بردم دهانم به ر  :داد ادامه آر

 . شدیم  که تنها بمونه آذر، باشه - 

 .نبود الزم گوش پوزخندش، صدای شنیدن  برای

 .رمگینمی خوبی حسی  اسمم شنیدن  از وقتیه چند   -

و   زیر   از. چرخید سمتش  به ارادهبی هامچشم  مردمک   معترضی  نگاه  ابر
  آدرینا  به سکوت توی  بابا. کشیدمی  نشون و  خط هاش،عسلی   با و انداختم 

و  ممعده  معدن تهوع، حالت و  افتاد پایین دوباره سرم. دادمی   غذا   حفر   ر
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ون   از  دست، پشت با  و  شد بسته غیرارادی، حرکت توی هامچشم. کردمی    بیر
ی  کننده منقبض مایع  این  اومدم و   حلیمش  آذر. کردم  جلوگیر  کردمی   شیرین ر

  اصابت  صدای  با. ذربینشم کانون دونستم می . بود عجیب کمی  سکوتش و
ون  که بابا  سمت به صندلی، و   آدرینا. برگردوندم چشم رفتمی  بیر   همراه  ر
وی و بردمی  خودش  .زد مشونه  ر

 .منتظرتم پایین  -

و  سرم متاسفی،   صدای که کردم ول  کاسه توی و ر  قاشق  .کرد بلند ر

 .حسیه  چه هاتچشم  جلوی اتبچه  شدن  آب بدونی نیستی  مادر   -

وی نیشخندی  دلخواه،  اما غیرعمد؛   نگفتن  از دلم. نشست کویریم هایلب  ر
 : کردم  باز دهان  و  ترکیدمی  حرف  این

  حذفم  بقا ونقان   باشم ضعیف  اگه گفتی بهم که پیشی ماه یک همون   -
  کار این  چرا دونیمی  هم  خودت. کنه حذفم  بدم اجازه گرفتم تصمیم کنه،می 

و  و  من   امثال طبیعت. کنممی  ر و   کاربی  و مریض  آدم جامعه. کنهنمی قبول ر   ر
  نگاه مریض آدم به کسی  گفتیمی  هامچشم  توی که موقعی  اون. خوادنمی
و  تصمیم  داشتم من کنه،نمی   خوشی، یه شدن تموم اب. کردممی  قطعی  ر

وز چند فقط  شماها، برای ُمردنم.  کنمنمی  خوشی   شهمی   بعدش عذابه،  ر
 .خاطره

  تر خیس  و خیس صورتش و  ریختمی   اشک اش،شده   درشت هایچشم  با
زیدمی  و  خورده  پیچ بهم درد  از اشچهره . شدمی    اوج  توی دونستممی . لر

و  حرف این عصبانیت .  بدتره هم مرگ  از دردشون ها،حرف   از خیلی اما  زده؛ ر
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و  دارش  لک و  شده  مشت هایدست    هایپره . شدم  بلند جا  از و دیدممی  ر
وی هایلب و  زدم راحتی لبخند .  شدمی   بسته و   باز مدام کوچیکش  بینی   هم ر

و  اششده   فشرده ون آشپزخونه  از. گرفتم نادیده ر   بهتر  کمی شاید .  اومدم بیر
 . شاید. بودم

و،  درخت  دور باغچه، الی به ال  آدرینا  و  شدممی  رد حیاط  هایموزاییک   از   سر  سر
ونه  صدای و و  ایدختر   و بود کرده پشت  در سمت  به بابا . بود انداخته راه  ر

و  دستش  وار،لکنت و  شده  هل. رسید اششونه  به دستم  .کرد  قایم  پشتش ر

 اومدی؟  - 

ق  مشکیش، هایچشم   هامچشم . کشیدمی   نفس کوتاه  و  داشت نگرانی بر
ون  اون   از نیمی که مشکی پاکت  و  رفت دستش تمس و  یک. بود  زده  بیر   سر

 .کردم بلند  گردن کمی دیدنش، برای و بود  بلندتر من  از گردن

ی  -   شده؟   چیز

  به دستی گشت،می  جوابی دنبال   که  همونطور و کرد  نگاه  اطراف به کمی
ی   و  کشید اشسورمه ایپارچه   شلوار  . داد تکون سر

 !شد؟ می   باید چی ،...چی. نه. نه - 

  که بود راستم  سمت  بلند ساختمون  پشت  از  طلوع حال  در کمرنگی، آفتاب 
و  هامچشم   . چرخوندم پاکت سمت  ر

 !دستت؟  توی پاکت - 

وهاش بین اخمی و  آبیش راه راه مردانه پیراهن آستین و  افتاد  ابر  . فرستاد  باال ر
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ی  پسرم نه -    خوبی این هب  پسر وقتی  من؟   قهرمان  بشه باید چی. نیست چیز
و  دنیا  غم دارم،  پوشیدی؟   لباس  انقدر چرا تو. ندارم ر

  ذهنم خواستمی .  نبود یکی زبونش  و دل  و دادمی  نگرانی بوی هاش خنده 
و  و  جوابم  و  ستفائده  بی دادنش  ادامه دونستم می . کنه منحرف ر .  دهنمی ر

و  هاحرف  بعضی و  چیزها  بعضی. گفت شدنمی ر   و  رگ که کردممی احساس  ر
و  میپ  . پرید دهانم  از ایسرفه.  تراشیدمی  ر

 ریم؟ می   کجا نگفتی  - 

  آقا که بپرسه ایدیگه   چیز  خواستمی . برم طفره خودش،  مثل  خواستممی 
و  پام تا   سر  خمارش، و  رفته تو هایچشم . رسید  سر  رضا و  و  کاویید ر   بابا  به ر

 : داد ادامه

 . آقا حاضره   ماشین  - 

و  تشویش مزخرف  حس همون  باز و  هامچشم  کردم  سعی. مشت دا  ر   از ر
و  و  رنگ جلیقه  از نگاه. دادمی  تکون  سر   بابا. بدزدم اششده   قرمز  هایچشم    ر

و  زمین شلوارش،   هایپاچه  و  گرفتم رضا آقا رفته   دست با بابا. کشیدمی   ماله ر
 .کرد هدایتم راست،  سمت  پارکینک سمت به کتفم، پشت گذاشتن 

ی  و   پدر خواممی   -   .باشه خوب  حالت. کنیما حال  پسر

  این . کرد مچاله  جیبش  توی سرم، پشت  از که بودم پاکتی اون  درگیر   هنوز من
و   سکوتم. داشت  اشپریده رنگ صورت با  هارمونی هاش،چشم   اضطراب   ر

و  دستم و دید  . کشید پس ماشین،  در به رسیدن  از  قبل  ر

ی   هر  چرا شی؟ نمی پیش سال   سه  آراد  چرا  -  ی؟ نیست خوب تو کنیم می   کار
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 .شدم بود خورده  ناراحتی رنگ که هاییچشم  بوم خیره

رگ  زندگی،  -  . بدم شکستش تونمنمی  که دشمنیه  ترینبز

وم هاشدست    َجک  ماشین  در. افتاد  پایین به سنگین  سرش  و  شد  شل  آر
و  سفیدش  و   در  رضا نشستنم، با  زمان  هم و کردم   باز ر   بهترین  شاید .  بست ر

  نگاهم وقتی هم  هنوز. کردمی  دگین ز خودش برای که بود این خصلتش،
وزهایی  تونستمنمی. شدمی   سیخ  تنم به مو افتاد،می  بهش   رحمیبی  با که ر

و  افتادمی  جون گلی جون به ول  پشت  که بابا. کنم فراموش ر  سرم  نشست، ر
و  ی   در و بود حرکت  حال  در  ماشین.  دادم تکیه پشتم صندلی  به ر   با فلز

 .رفتن باال حال  در ریموت،

و  هامچشم. ایستاد ماشین که گذشتمی  حرکتمون  از دقیقه پنج د شای    باز ر
 .کرد  ترمز  بابا  و کردم

 . بیام و  بگیرم قرصی یه برم. ریخته بهم صبح  از ممعده   - 

وخونه  همون  جلوی اما  کنم؛  باور خواستمنمی. شد  پیاده ماشین  از  نزدیک دار
ی  بودم  امیدوار . بودیم خونه و  فکرش  که دختر و   من دم،کر می   ر   بابا. نبینه ر

وخونه داخل ون شخصی که  شدمی  دار   به آشناش،   صدای  امواج . اومد بیر
 .خورد  گوشم به خوبی

ی . داشتم عجله   یکم من!  کنممی  خواهش  -   خورد؟  بهتون  در  که؟  نشد چیز

و  سرش   شده، زینت لبخند  همون با  بابا .  گفتمی  راست. داد تکون باال به  ر
وابط وی هامچشم .  من  برعکس درست  بود، هاحرف  این  از  باالتر  عمومیش  ر   ر

  که  بود پنجره  شیشه  صدای. تخ تخ. شدم جاجابه  جام توی کمی  و  افتاد هم
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و  هوشیاریم ی  به ر ی  و چرخوندم چشم. گرفت باز و  هاشدست  دوتا که دختر   ر
  ایخفه  آه. بود چسبونده  شیشه به شدن،   دیده  بهتر   برای صورتش بغل   از

و  شیشه  و  گرفتم  .دادم ییناپ  ر

و  خوبی؟ . ندیدمت حاال تا پیش هفته دو  از! پسر؟  تو کجایی  -   راهی؟  به ر

وز هایحرف  با کردممی   فکر    به دلش هم شاید .  باشه ناراحت من  از آخرش،  ر
 هایچشم   که بودم صمیمیش  رفتار شده  الل  هنوز من .  سوختمی   حالم

وشنش  .خندید ر

ی؟ می   فهقیا  هنوز اتفاق،  همه  این  از بعد  خدایی  - و   انگار . گرم دمت بابا گیر   ر
 .خوبه هستی که همین اما. نیستی مود

  درد  وافر  تردیدهای  از  پر  زندگیم  که  منی! بود؟  خوشحال  بودنم  از ! گفت؟  چی
و  اون  مخونواده  جز  به  کسی که ایجمله  این شنیدن. بود اطرافم   زد،می  لب  ر

و  من   که  انگار ون  زندگیم تردید قصه وسط  از  ر   به هاشدست . بود  دهکشی  بیر
و   شدنش  دور فقط من   و  رفت باال  خداحافظی  حالت   حجی  که ایجمله  با ر

 .دیدم کرد،می 

 .ها  نیایی شد   تموم قرصات که بعد  دفعه - 

 یخنده  صدای . گشتبرمی لعنتی هایدایره  اون به  چیز همه هم  باز. آه
  از همیشه کسبرع  بار، این . بود  بلندتر هم  مهاجر  هایپرنده  صدای  از بلندش، 

  جاجابه  باد دست توی که صورتیش  شال به شده،  پکر . بودم  ناراحت رفتنش
  با بابا  و  شد  باز ماشین   در. شد  محو  دیدم  از که  انقدر. کردممی   نگاه شد،می 

ول پشت بشاشی،  .زد  استارت  و  انداختم نگاهی کوتاه . نشست ر
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وخونه یه که  خوب  قدر چه   -   تا باید  قرص یه برای وگرنه.  داریم نزدیکیا  این  دار
 . رفتیممی   کجا

  جادویی جمله  درگیر  هیپوتاالموسم   هنوز. شنیدمنمی  من  و زدمی  حرف  بابا
و  اسمش   بار این راستی،. گفت شیوا  که بود   خلوت توی حتی.  زدم صدا  ر

وم. خودم و  اعمالش چرا. زدم ضربه  سرم به آر   که دادنمی انجام درستی به ر
  سمتش  به صورتم، جلوی  بابا  دست  حرکت  با. بشم  درگیر حد این تا من

 .برگشتم

ج   شهر   از گفتم؟  چی شنیدی  کجایی؟  -   .رسیممی  دیگه  ساعت  دو . شدیم خار

ق   به عادت  جدیدا چرا   خندیدمی  بابا. بودم کرده افکارم اقیانوس  توی شدن غر
  شده  حرف کم  قدر چه. کردمی   حفر   صورتش به عمیقی   چین  هاش،چشم  و

ونم گسل حال،  این. بودم و  در و  نگاهش  از. کردمی   آماده ایزلزله  غرش  برای ر   ر
ون هودیم جیب  از. دراومد صدا  به گوشیم که گرفتممی    و  کشیدمش  بیر

 :دادم  جواب کرد،می   بیداد ازش حوصلگیبی که لحنی با . بود پژمان

 . پژمان سالم  - 

ی، جوییدن   حال  در  : گفت ایشده  بم  صدای با چیز

  قرارمون که  زد اس بهزاد این آقا. خورهمی  زنگ  داره  وزنه کردم  فکر . سالم   -
 !کنهمی  منفله  کنم دکش بارم  این  قرآن به. شد چی

و   داشبورد دست، با   زدنش  دور  حال  در بابا که پیچی  سمت  نشدن خم برای  ر
 :شدم جوابگو  وارزمزمه پژمان، اصرارهای  از  ناچار. گرفتم بود،
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  بهش فقط. کنه  آماده بیلیاردم سالن  و  هار بذ  قرار  یه. هستم فردا  بگو بهش   -
 . باره آخرین که بگو

ی صاف  صدای با   بار این که پژمان  :داد  جواب کرد،می  صحبت تر

و  من که بده  خیرت   خدا. گرم دمت   داداش -    آقا!  کردی خالص  بهزاد این  شر   از ر
 . فعال پس

 . خداحافظ - 

و  تماس  صفحه  :شد  پرسشگر  بابا و کردممی  لمس قطع برای  ر

ی می   -    گرچه. برگردونتت دوباره تونست پژمان که خوب  قدر  چه  سالن؟  ر
 .دیگه بودی  دلتنگ خودتم

ی   :کردم  زمزمه  که شدمی  لمس زیردستش  جذابش، هایپرفسور

 .کرد  اصرار پژمان. نیست تنگ دلم - 

وی سرعت  عقربه  که  بار این زید، بیست و  صد ر  :زدم لب  لر

 ایه؟ عجله چه. تر یواش  بابا - 

  بلندی   از ماشین  که رسیدیممی  سرعتگیر  به و  شد کم  گاز  پدال  از  پاش  فشار 
  با  بار این. نشستم جام توی دوباره  بلندی، هل با. رسید پایین  به سرعتگیر،
ورلند   کمرنگی  عصبانیت  :شدم غر

وم  بابا -   !تر آر
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 م،هارگ  میون ایدلهره  رفت،می   کلنجار  ترمز  با  که بابا پریده رنگ چهره  دیدن با
و   هاشدست  ملتمس،  و  گرفته نفسی با بابا. خورد تاب  و پیچ   فرمون  به ر

 :زد  لب ناامید و  چسبوند

 !کنهنمی   کار  ترمز . شهنمی  اما خوام؛می   - 

ی  تنها. بودم جلو به میخکوب من   و زد  فریاد  بار این   اومد، برمی  ازم که  کار
  آدرنالین، گوله. زدمی   دور و بود رسیده  جاده پیچ به. بود کمربندم بستن 

  شماره  به مقطعم هاینفس  و شد  باز هامرگ  توی نفتالین فرم  با درست
. کردممی  تقال موندن  زنده برای االن چرا بمیرم؛ خواستمی  دلم که منی. افتاد

ویی   مثل  درست ویار   پشتم صندلی  به انداخته، چنگ سمتم به که وحشتی  با ر
و  فرمون   سرعت، کردن  کم با  بابا. زدم تکیه .  کشوند درخت  پر  جاده سمت   به ر

ن   بار  این و  کشیدمی  الیی   بابا، فریاد با. رسیدنمی هامنایژک  به اکسیژ
و  هامچشم   . بستم ر

 ! بشین محکم  آراد - 

  تنه با جلویی  سپر  برخورد و  شد  تر سفت  ایکننده   غافلگیر   طور به کمربندم
وبه  درخت ومون،ر و   سفید هایایربگ ر .  بود کرده  باز ب منجال  این  از  فرار برای ر

وم برای تقالیی قلبم ضربان  و بودم افتاده سرفه به  همون. کردنمی شدن   آر
و   کتفم  درد، که کشیدممی   نفس  سختی به  طور   که دستی  با. گرفت چنگ به ر
وی ون اغما این  از گرفت،  قرار مشونه  ر  . اومدم بیر

 خوبی؟  - 
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و  ممعده  تهوع،  حالت   و افتاده  خس  خس به مسینه  .  بود کشیده  لشا چ به ر
و   ماشین  در و  ماشین . شد  پیاده و  کرد  باز ر و  سمتم  در و  زد  دور  ر  . کرد  باز ر

ی  یه خوبی؟  آراد -   ! بگو چیز

ی   مشونه  به کوچیکی هل  دست، با. نشد  عایدش   خشکم  هایسرفه  جز  چیز
و  کمربندم. برگردم سمتش به شد باعث  که کرد وارد و  من  و  کرد  باز ر   میون  از ر

ون  شده، لی خا هایایربگ ون. کشید بیر   گیج قصد که  آفتابی و  ماشین   از بیر
و  کردنم و   بابا دست. داشت ر وی تعادلبی  کوتاهی، عق با  و  زدم  کنار ر   زمین ر

 . نشست کنارم دستپاچه بابا. نشستم

ژانس؟  بزنم زنگ  -   فقط؟  بگو کلمه یه خوبه؟   حالت اور

 .برگشت آبی شیشه   با. رفت  ماشین سمت   سرعت به

ن  آب مکی  بیا -  .  بشی حساس  ایربگا  غبار این به  ترسممی  صورتت،  و  سر  بز
و  قرصات  آوردی؟  ر

  خنکی . برگشتم خودم به تازه. زد صورتم به آب  کمی  خودش و  نکردم حرکتی
وی. کردنمی کم تنم داغی  از آب  :زدمی   غر  زیرلب و بود نشسته  کنارم پا  دو ر

.  کنه  باز ایربگ که ودنب هم  اونقدرها ضربه.  شده چش  ماشین  دونمنمی  - 
و  ترمزش اصال   بیاد یکی زنممی  زنگ. شممی  دیوونه دارم. بود کرده چک رضا ر

 ...اگه رسیدیممی  دیگه دقیقه چند. کمکمون

و  هامچشم  زیدمی   هنوز تنم.  بستم ر و  قصدش . لر   این من. دونستممی  ر
و   مسیر و  هامچشم  که  طور همون.  بودم حفظ  ر   حرفش  وسط مالیدم،می   ر

 :یدمرپ
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ی   آبشار  خوایمی   دونستممی    -   پیش سال سه  مثل کردی  فکر   بابا؟  چی که. بر
  رضایت به راضی  و تونمنمی  بگی بهم که کنم؟  شنا  سردش  آب توی تونممی 

 م؟مرده   لعنتی  هایدایره  اون بدون بدی  نشون بهم هم   باز که. بشم

زونش، مردمک  مشکی نینی توی  درست ل  لر   حاکم شرمندگی،  و بودم زده ز
 .بود هاشچشم 

 ...که  کن  باور پسرم آراد، - 

و  سرم و   دیوونگی برام شوک  این و دادم تکون طرفین  به ر   ارمغان به ر
 . آوردمی 

ی  کنین؟ می   کار  چی  دارین  آذر و  تو -    خوب  حالم من کردین   فکر  اینجور
 شه؟ می 

ی  هم  باز. نشد گفتنم   آذر متوجه  که بود گیج  اونقدر وفسور   سفیدش   هایپر
ی اب  . شد  دستش  ز

ی  آراد -  ی می  قاضی  به طرفه یه دار   وضع این  از مادرت  هم  و  من  هم. ر
وغ  آره. ایمخسته   بدم نشونت و  ببرمت که این. بود  همین قصدم چرا، در

و  سابقت زندگی تونینمی   خودت به بلکه. بدی ادامه هست که  طور اون  ر
وزها  همون  دوباره  بخوای و  بیای و  ر زوشونه  نفر  چند دونیمی . کنی تجربه ر   آر
ی  تو پیوندن؟   منتظر  نفر  صد چند دونیمی   بودن؟  تو جای   از زنی؟ می  پس  دار
و  تو با پیوند احتمال مورد یک  فقط  مورد،  همه این بین   زیادی فرصت.  داره ر

ی    زندگی  باید گفتممی  هی من   و کنم  اصرار بهت که گفتمی   هی  آذر. ندار
و  قبلش   .کردم اشتباه  انگار اما برگرده؛ خودش  به تا  ببینه ر
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  دونستم نمی  هنوز که بودم  ناشکر من . بودم  ناشکر من. گفتمی   راست
و   کسی چه مخونواده و  دستم. کننمی   پنهون من   از ر   با و گرفتم   ماشین  به ر

 : شد  باز هم  از هاملب  متمسخر، و   پرافتخار. شدم بلند جا  از خوردنی، تلو

  که  کنی  فکر  این به بهتره شما. مزنده  هاقرص   اون بدون  هنوز که بینیمی    -
 . افتاد اتفاق  این چرا

  هوا ماشین، جلویی  قسمت  از شده   متساعد  دود  و  برگشتم ماشین  سمت به
و  لود مه  ر   چراغ. بود ندیده آسیب هم  اونقدرها  گفت؛ می  راست بابا. کردمی  آ

  هم  هنوز.  نبود دلهره  همه این برای  دلیلی اش،رفته تو  سپر  و  شکسته
  و  عجله با  بابا. رسیدم  جاده   لب به تا دادممی   ادامه راهم به حال،بی  و  رمقبی

وم، گرفتن با ترس،  پر  و   من باز  . کشوند خودش سمت   به ر

ی  این. کمک بیان زدم زنگ کنی؟ می   کار چی   - ی؟  خوایمی  جور   بسته  آراد بر
 ! بابا متاسفم  اتفاق این  برای من   اصال،. بودی خودت حال به هرچی

و  هاشترکش ودم،جو تردید تمام و  فرد سمت  به ر وم به ر  . گرفت هدف ر

ی   این چرا دونیمی  تو. بابا دونیمی   تو -   .بگی خواینمی . شد جور

  موهای  الی  دستی مشهودی، کالفگی   با قبل،  دفعات برعکس  بار  این
 .کشید  جوگندمیش

ز   از  پر  زندگی  کن  باور. من  قهرمان دونمنمی  هم  خودم -    ر اب  هر که داالنیه  و  در
ودی  یه به کردی،  پیداش کنیمی   فکر    توی دقیقا من.  رسیمی  دیگه  ور

و   کار این من  خاطر  به پسرم،. حالم همون  !بکن ر
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وش خواستم نمی. پرید بحثمون میون ایسرفه  تک  و شد  مشت هامدست    ر
و  و  بحث بنابراین،. خواستمی  محالی   چیز  ازم اما بندازم؛ زمین ر  :کردم عوض ر

ی   ماشینی  با من   -   .تونمنمی  این  از  تر بیش. گردمبرمی  چیز

و  مغمومش هایچشم  ون سفیدی دستمال  و  گرفت ازم ر   طور همون. آورد بیر
وم که ق  هایقطره   حوصله  با و  آر وی  نشسته عر و   صورتم ر  به کرد،می   پاک ر

 .زد  اشاره پیشونیم

و  این  آذر باش  مواظب رسیدی فقط   -  وزگارم  از   دمار که نبینه ر  . درمیاره  ر

  قدر چه. بود خوب بودنش  قدر   چه. زد مشونه به دستی و  بارخندید این
  دادنش  عذاب برای  خودم  از که ایلحظه  درست. دادممی  عذابش رحمانهبی

و   در  و برگشت  سمتم  به بابا. کرد  ترمز  پام جلوی  اینقره پراید  شدم،می   متنفر    ر
 .کرد  باز

و  -   !پسرم باش  خودت مواظب خیلی . میام دیگه یکم منم بر

و  جلو شده  باز  در و  پشت  در  و  بستم ر   وافرش  تعجب همون با بابا. کردم  باز ر
  با و برگشت سمتم  به راننده  مرد.  نشستم ماشین داخل و کردمی   نگاهم

ق  تپلش،  دست  پشت وی مونده جا  عر و  پیشونیش ر  . کرد پاک ر

 !دربستی؟ . آقازاده سالم  - 

ومی به وی پا. گرفتم  اشخورده  وب بوشک بینی  از  چشم و دادم تکون  سر   آر   ر
  و شدممی   دورتر   بابا  از هرلحظه.  چسبیدم پشتم  صندلی به و  گذاشت  گاز

و  هودی  کاله. دادمی  تکون  دست برام همچنان وی ر   به و  کشیدم سرم  ر
 : دادم  اخطار شده  پکر  گرفت، اوج  که  سنتیش  آهنگ  صدای. زدم تکیه صندلی
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و  صداش  شهمی !  آقا -  کنین؟  کم ر

و  اششده   ریز  هایچشم  ه،آین توی  از   فرستادن  پایین صدای و دیدممی  ر
و  اعصابم  به مته  کشید،می   کهنگی  سوت  که ایشیشه   ولوم. کردمی   فر
و  مگرفته نفس  تونستم و  شد   کم آهنگ ون  ر   توی  فکر  هزاران. بفرستم بیر

ی بی مغزم  حاکم حال، این  با  و خوردمی   چرخ سرم  .بود فکر

  خونه به که فرعی وارد  که گذشت می طوالنی  ر مسی این  از ساعتی یک  درست
و  هامچشم . شد  رسید،می  و  گوشی  پاور دکمه و کردم  باز نیمه ر .  زدم ر

و   ظهر دقیقه یک و  دو  اعدادش   کند به  اصرار قلبم  ضربان. دادمی   نشون  ر
و  خودم رمق،بی  و  داشت زدن   حلقم  چاه  ته  از که صدایی  با. کشیدم باال  ر

 :زدم  لب  شد،می  استخراج 

و  کرایه شهمی   -   ! کنین؟  حساب  ر

و   گوشتیش بینی و  صدا  ضبط، دایره چرخوندن با  و  کشید باال  پرصدا ر   به ر
 .رسوند  ولوم  کمترین

 ! تومن هفتصد  -

و  خودم وهام ای،زده  حیرت لحن  با و کردم جاجابه  کمی  ر  :پرید باال ابر

 .ندارم  خبر  و  بودم نشسته پیآیوی  یا اومدی؟  جنوب تا شمال   از مگه   -

و  دستم ناگهانیش،  ترمز  با  و  شد  کند   ماشین  سرعت   جلو، به نشدن پرتاب برای ر
  سمتم به دستی، کشیدن با شد،  بلند  که  ترمز  جیغ صدای. گرفتم صندلی  به

 .برگشت
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  دو نشستی، دربست زنی؟ می  چونه پول   سر  هیکل، و  قد  همه این ماشالل   -
ونم،می  بنزین دارم ساعته ی ر گ همه  این  توی سوز   گذاشتم،  وقت فتار

 ! باشی مایهبی  خورهنمی  بهت بدی؟  پول خواینمی

.  شدممی   زده هیجان  نباید. شدمی   خونم وارد  ناخواسته سمی، مثل  هیجان،
 . برگشتم  در سمت  به در،  قفل صدای   با شد،  شدیدتر  که هامسرفه 

ی  مگه!  کنی؟ می   کار چی  -   !زنی؟ می   چند لیتر

وهای و  کمونیش و  پشت  پر ابر  .انداخت باال ر

و  هابیچاره  بدبخت ما که دارایین  مایه  شما همین   -   بار فالکت زندگی این به ر
ی پول . کشوندین  ! بیاد کن رد.  نیست ما مرام تو خور

ی، اخم  با  . شد جمع هم توی مچهره سردرگم، ریز

و   در  این آقا؟  گیمی  چی  -   ! کن  باز ر

و  ایمقهوه   پول کیف  و شدم بلند  جام   از کمی و  زبونش. کشیدم  ونبیر ر وی  ر   ر
ق  و  کشیدمی  ریزش هایدندون  .  گرفت اوج ها،تراول  دیدن با  هاش،چشم  بر

و  هاتراول . بود  همراهم تومنی  پنجاه تراول  تا هفت  فقط .  شدنمی  باورم   به ر
 . گرفتم سمتش

ی  کارت شماره اگه. دارم نقد  قدر همین   -  ...دار

و  پول  . شد  خم  داشبور سمت   به و زد چنگ دستم  از ر

رنگم  -   . هستی که  ز
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ق  دیدن  و  برگشت سمتم به و  هامنفس  تاشوش، چاقوی  بر   شماره به ر
  گرگ متوجه مقابلم فرد  خواستمنمی و  بود شده درد  پذیر  رعشه تنم. انداخت

ی . بشه نگاهم میش و   کشیدن  نفس برای م،سینه   قفسه میون   چیز
. کردنمی  حرکت لمسم تن مثل م،شده  یخ هایدست . کردنمی  همراهیم

 :شد   باز هم  از  خشکم  هایلب  و  زدم پلکی

 ! بده کارت  شماره!  ندارم که گفتم  - 

 . زد اشاره دستم  توی مونده  جا گوشی به و  کشید  اشافتاده غبغب به دستی 

ی  هرچی  - و  مردم نباید  باشه یادت  بعد دفعه تا! کن  رد  دار  ! کنی خودت   اسیر  ر

و   موبایل گوشی   که همین اما  چرا؛ دونمنمی  .گرفتم  سمتش   تقالیی، بدون ر
و  هامانگشت رسید، تپلش هایدست  به گوشی .   کردم قفل   قابش  دور ر

  شکست خواستم نمی  شده که هم  بار  یک برای. باشم ضعیف خواستمنمی
و  و  گوشی . کنم قبول تالشی  بدون ر   با  جاخورده، و کشیدم خودم  سمت  به ر

و  چاقو  دارش، پف شده درشت  هایچشم    خالی جا. کرد رد  م صورت سمت به ر
وی   تیزیش و دادم وی   از  و  رفتم  ترعقب.  انداخت رد پوستم  ر   به صندلی  ر

ی  قلبم .  شد خم  سمتم   جدا هامدست میون  از موبایل  گوشی  و کشید  تیر
و   دهانم جلوی . شد   دستم  قفل، شدن  باز با و  گرفتم شدید  انقباض این برای  ر

 . نچرخید دستگیره سمت

ق  قطرات  وی شمیمی   مثل سرد،  عر   که دیدم دوبینی، با. بست نقش صورتم ر
  حرکتی، توی  و شد  باز  در. اومد درم سمت  به و پیاده  ماشین  از اشفربه  هیکل 

ون سمت به   قدرت.  شدم  پیاده ماشین   از و رفت  عقب  کمی. دادم هلش بیر
 هودیم که کردم سربلند   پیاپی، یسرفه  چندین با. بود شده  چیره  تنم به درد،
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  شیشه  و  رسید ایشقهوه   مردونه پیراهن به دستم. شد  کشیده   سر   پشت  از
  سالم  عطر   شیشه  از نگاه . افتاد زمین   به پیراهنش جیب  از کوچیکی،  عطر 

  سمت به دستپاچه، ای،زده  حیرت نگاه  با و  گرفتم  آسفالت چنگ   از مونده
 . برگشت ماشین

  سرم. اومد  در  آواز به هاشالستیک  جیغ صدای  که بودم برنداشته قدمی 
  شیشه این  دیدن چرا. شدم خم  عطر  شیشه   سمت به و زدمی   نبض نسنگی 

و  شیشه!  انداختشمی   واهمه به باید   درست! نه  و  کردم نزدیک بینیم به ر
و  مغزم آشنا،  عطر  بوی همون ی  برای ر   عطر  همین درست. گرفت  کار به یادآور

وی   تعادلم، دادن  دست  از با! بود   شده،  مشت هامدست . نشستم  جدول ر
و  هامچشم دوباره. گشتممی  آشکار سردرگمی  این برای ابیوج دنبال    بستم  ر

و  مغزم صدا،بی  نبضی با و و  سرم. گردوندمبرمی  کارخونه  تنظیمات  به ر وی ر   ر
 . گذاشتم زانوهام

و  هامچشم  صدایی،   با که بودم شمرده  هزار تا درست  .کردم  باز ر

 آقا؟  خوبین؟   آقا؟  - 

وشنش هایله یت  به نگاهم و رفت باال سنگین، سرم   همیشه چرا. خورد گره  ر
و   من ی  باید ر   و شد   خم سمتم  به. شدنی  تکرار  وضعیت  توی! دیدمی اینجور
و  سرش   بار این و  اشاشاره  انگشت اش،شده   درشت هایچشم  با. گرفت باال ر   ر

 . گرفت سمتم

  خوبی؟  کنی؟ می  کار چی جا این. که توئی - 

 :پریدم سؤاالتش  قطار وسط 
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ی  -   . نیست چیز

  کسی   انگار. شد دوخته مخسته هایچشم به تر،مات   و  تردقیق  نگاهش
و  نگاهش بخیه این تونستنمی وم کمی . کنه جدا  هامچشم  از ر   گرفته آر

و  الغرش  نسبتا هیکل. بودم   خاکستریش، مانتوی  لبه  گرفتن با  و داد  تکونی ر
وی  کنارم نیش،  حرکت  از. نشست جدول  ر   عقب  مخالف  سمت  به کمی آ

ی   و  شد  هاشلب   سوار  لبخندی .کشیدم  . داد تکون سر

  اهل زیاد دونممی  که  درسته دونی؟ می . نیست خوب  هاتچشم  حال  - 
  خب. بزنم حرف  برات هی دارم  دوست چرا دونمنمی اما  نیستی؛ صحبت

 . پرحرفیم آدم که دونیمی   هم خودت

.  اختاند  هاشچشم  به دیدم بین ایتیغه  استخونیش، نچندان بینی   رخ،نیم   از
و  بودن  خوب حس  این   سلول  به سلول  میون که همینی . کردمنمی  درک ر

  ادامه خودش همیشگیم، سکوت  با دوباره. بود انداخته  راه پایکوبی تنم،
 :داد

  سکوت تو که خوبه دونی،می   البته. زنممی  حرف  من فقط  معمول طبق - 
ی  یه یهو چون. کنیمی  و  وجودش  ته  از آدم که گیمی   چیز  . شهپامی فر

  به گوشم، دم  از درست   اش، خنده  صدای .  خندید می  رساتر   و  تر بلند  بار، این
  میون تعجب،  و  زدم  تلنگر خودم به!  بود خنده خوش چه.  رسید مغزیم  امواج

و  قلمیش های انگشت . گرفت جا هامچشم  مردمک  . انداخت  هم  توی ر
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  حتما  هک دونممی. کنه گوش فقط و  باشه یکی که خوبه خیلی  وقتا،  بعضی   -
ی   یه یا و کردی  دعوا یا   اما پرسم؛نمی نگی خودت تا. نه. اومده پیش چیز

رگه  درد یه سکوت،   این پشت دونممی   .بز

و  من   خوب چه   واضح  انقدر  نگاهم خط  سر   یعنی. شناخت نگاهم   از فقط   ر
  تا. شدم خیره  جلو  به و گرفتم هاشچشم  مغناطیس  از نگاه! بود؟ 

  چی ساعت   این توی و  جا این  دونستم نمی . بود فاصله خیابون یک امون،خونه
  و  راست  سمت  به. شدمی  تلقی  خوب  جورایی یه بودنش، اما  کرد؛می   کار

ی . کردم نگاه  خیابون  این انتهای  وی  چیز  به که  شد  پایین و باال  صورتم ر
وی جدول،  کنار  از  شده کنده  علف  با. برگشتم سمتش   اگه.  کشیدمی  صورتم ر

و  گوشش  فریادم قطعا،  و  حتما بود، ایدیگه  کس   چرا اما  کرد؛می   کر  ر
و  بهتم . خندیدمی   یکدستش، هایدندون  و هاش چشم با! بودم مسکوت   ر

 . رسید پیک  به اشخنده  دید، که

ی  خوردنمی  شخصیتت  به -    خیلی من کنیمی   فکر  حتما ! بمونی همینجور
و  سنم  نداشت  دلیلی  خب. سالمه  شش  و بیست  من. نه! مبچه   فقط   بگم، ر

رگ  ازت   من  که بگم خواستممی   ! نکن برداشت اشتباه پس ترم،بز

  تازه  موهای. شد  نخکش لبخند  به لبم، گوشه م،شده   درشت هایچشم  با
و  فندقیش  شده رنگ  . چپوند صورتیش شال   توی ر

 .سنیم هم  دونممی خوبه، خندیدی  هم تعجب  از که همین   -

و  سنم   سیستم  از حتما  و  خنده دوباره ر،راتک وبا دلیلبی . بود دیده ر   سر   از ر
 .گرفت
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ی  یه -  ی  حوصله  انگار که کنیمی  نگاهم جور و   واقعیتی یه  بذار. ندار   بهت  ر
 .بگم

 . کشیدم عقب  تر بیش  و  چرخید سمتم  به  تربیش 

ی  اولین -    بار چند . هاییافتاده  فیل  دماغ این   از کردم  فکر  دیدمت، که  بار
  نگاهت که حاال  اما. بوده درست  بیش و  کم حدسم  که فهموند  بهم دیدنت،

  برات  کسی نیازه  مواقع   جور این. هاییحرف  این  از  تر مظلوم خیلی  کنم،می 
ی  آخرین. گفتم من و  نگفتی تو. بزنه حرف وخونه، اومدی که بار   حرفت دار

  کسی با خواستی  اگه اما.  نیا دیگه  گفتم  همین  خاطر  به و برخورد بهم  خیلی
  انقدر. توخودتی  انقدر  چرا بدونم دارم دوست  خوبه؟ . هستم من  بزنی، حرف

 .بگو تو یکمم نباش، سرتق

و  رنگ  سبز  علف  بار، این ی  دستش توی ر  هامچشم   درست  خورشید،.  گرفت باز
و  ق   قطرات  با و  بود گرفته نشونه ر وی عر ی  صورتم،  ر   تازه. کردمی   همکار

و  حالم   قدر چه سکوتش،  که فهمیدممی   آدم گفت،می   درست. کرده خراب  ر
ی  اما بودم؛ حرفی کم  اصال کردم،می   معاشرت  تر بیش  هاقبل . شدم  اینجور

  لبم گوشه. کردمی مخسته  هم کردن  فکر   حتی حاال،  اما خندیدم؛می  تر بیش 
و    سایه  قد  از طَبعیت  به نگاهم،. شد بلند  جاش   از  که جوییدممی  ر

وی اش،انداخته    خاک تکوندن مشغول که  طور  همون. چرخید صورتش ر
 . زد پهنی  لبخند  بود، مانتوش

وز. بشی خسته این  از  تر بیش  خوامنمی  -    نبود، خودم دست ماشینم   امر
 . دیدار امید  به. دیدمت که بود شانست 
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وحم غم،  یخاکه و   ر   هایلب که بود برنداشته قدمی  و  بود کرده  تسخیر   ر
 :گرفت فاصله  هم  از بیابونیم،

و   گوشیت شه  می  -  و  گوشیم ! بدی؟  ر  .زدن ر

و  با رگش مشکی  کیف بند اش،رفته   باال  و  پهن های ابر و  بز  . کشید  تر بیش ر

 ...اتقیافه  که همینه واسه! واقعا؟   - 

و  هاشدست  و   هودی کاله و  بود گرفته صورتش جلوی  ر  . برداشتم سرم  از ر

 . دنبالم بیاد  بزنم زنگ یکی  به باید - 

و  سفیدش   گوشی  کیفش  از داد،می  تکون   سر  تندتند که  طور همون   ون بیر ر
وی  از رحمی،بی درد  با. کشید و  گوشی  رمز . شدم  بلند  جدول  ر   سمتم  و  کرد  باز ر
و   گوشی. گرفت و  پژمان  شماره و  گرفتم دستش   از ر ی شماره  ر   چند با. کردم گیر
 . برداشت بوقی

 بفرمایید؟ . بله - 

و  هاملب.  بود شده   ادب با چه  .کردم  تر  ر

 . پژمان آرادم،  -

 . شد مرتعش  گوشم  توی هل، با صداش 

 .ها زنهنمی زنگ بهم تو  جز  کسی  گفتم قرآن  به - 

 . کشیدم مکرده  یخ صورت  به دستی 

وخونه یه سرش  که  فرعی خیابون . دنبالم  بیا -  و   ستدار  .باال بیا  ر
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 .میام االن. باشه باشه - 

  تماس. موندمی جواب  بی  سؤالش پرسید،می  هم  اگر  که  دونستمی  خودش
و  و  گوشی و کردم قطع  ر و  هاش لب  گوشی، گرفتن با . گرفتم شیوا سمت   ر   ر

 . فرستاد جلو

 هوم؟ . بیاد تا بریم خیابون  سر   تا خوای،می  اگه گممی   - 

و  خستگیم   از مملو تن خواستنمی  دلم اکراه، با ی   اما  بدم؛ تکونی ر   تکون سر
رگی لبخند . دادم و  دستم توی جامونده  عطر  شیشه.  برداشتم قدم  و زد بز   ر

و  لیم  شلوار  جیب داخل   بینمون فاصله  رهگذر کنان، هوهو باد،. کردم  فر
ی  پرید، دهانم   از اجازه بی ای،سرفه  تک. بود شده   :گفت چیز

ی  بپرسم تونممی   -   !چیه؟  دقیقا   قلبیت  بیمار

نیش، سؤال  از خورده  جا  .شد مشت کمی هامدست . ایستادم حرکت  از آ

 .کاردیومیوپاتی - 

وهاش،  : شد  پرسشگر  هاش، چشم  شتشوی با  و کوتاهش پیشونی قاب  ابر

  قلب؟   عضله التهاب   -

  ادامه. برداشتم قدم  دوباره و  گرفتم چشم اش،زده  حیرت صورت  از بیخیال، 
 :داد

.  بشه ضعیف  خون پمپاژ  شهمی   باعث  و شده   کشیده  قلبت عضله  یعنی - 
رگ  قلبت تو یعنی ی؟ می   راه من   کنار همچنان و  شده  تر بز  ر
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  هایتیله  قفل نگاهم، و  کشیده هودیم تینس آ.  داشت دقیقی اطالعات   انگار
وشن  . شد  ابریش ر

  مرکز  با. کنی استراحت باید تو خطرناکه؟   قدر چه دونیمی تو ای؟ دیوونه  تو - 
 ... هاتسرفه و  ضعف  این کردی؟  صحبت  پیوند

  تند دلیل. بود  شده  متولد دوباره  زد،می   کند که قلبی  بار، این! بود نگرانم
و   شدنش . کنه  حضور اعالم خواستمی  که سبقتی  این . دونستممی   ر

ی  و  رفت  تحلیل  صداش . مزنده   من که بفهمونه بهم خواستمی    میون چیز
و   رسیده قتل به صدای این م،حنجره  ی  ر   جدا آستینم  از دستش. کردنمی یار

 .افتاد راه  دنبالم  تاخیر،  کمی  با. دادم ادامه راهم  به دوباره  و  شد

و  تو  مثل اییآدم  واقعا  -    فکر  که خودخواهی هایآدم. کنمنمی  درک ر
ی  هیچ زندگی نباشن،  اگه کننمی    درد باعث تو که صورتی  در. کنهنمی تغییر

 باشه؟  نداشته دوستت کسی شهمی   مگه آخه. شیمی   اطرافیانت

  من   این اما شدن؛ ردیف  ذهنم توی  سؤال این  شدن مطرح   از بعد هاخیلی 
و  کسی که بودم و  طوالنی مکالمه سابقه. کردمنمی بانتخا  موندن  برای ر   دو  ر
. بود واقعی  که  انگار هاش،نگرانی و هاحرف . نداشتم که شد می  سالی 

و  و  شد  تندتر  هاشقدم. باور  از  پر  واقعیتی  وم به ر   رفتن راه  از دست. ایستاد ر
ی  چند و  کشیدم  . زد پلکی اشافتاده  هایمژه  با  بار

 ...دکتره پدرم من.  ببین - 

و  واقعیش خود محوصله  انگار و پریدم حرفش ونیم  دلیل بی   با . داد نشون  ر
 : دادم ادامه شده، تند  نسبتا  لحنی 
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  تو اما نگرانمه؛  تر بیش  همه  از دونممی  حتی . دارم شخصی  دکتر  خودم  -
ی  م،خونواده  مثل هم و   من دار   صاحب من . کنیمی  خودخواهی  به متهم  ر

و  اطرافیانم خواممی   فقط  رکا  این با که ضعیفیم  آدم من .  زندگیم این   اذیت ر
  به درد، فرط  از  حال به تا ها شما  خودتون؟  کیه؟   اطرافیان  از منظورتون کنم؟ 

ی  دلتون شده  پیچیدین؟  خودتون و  چیز   ازتون هاتونچشم  جلوی  و بخواد  ر
زوی  شده بشه؟  حسرت به تبدیل هاتونثانیه  شده بگیرنش؟    زندگی  آر
و  سابقتون .  شده  قسمت  دو به تبدیل زندگیم   من  .گیمی   درست تو کنین؟  ر

  مریض  هایآدم  با نگرفتین  یاد  هنوز  ها شما   اما. بعدش و  بیماریم  از  قبل
  تمام بزنم، اگه اما. زنمنمی  حرف. همینم من .  نکنین نگاه ترحم  با اطرافتون،

  مریضی  آدم مشکالت  درگیر  خوامنمی اما ممنون؛ بودنت برای. تلخه حرفام
 . شخوادنمی  جامعه که  باشی

  و زدممی  نفسنفس . بود ایمفواره   هایچشم  خیره  زده، قندیل  و  میخکوب 
  عصبی  وقتی متاسفانه. رسید شخص  این  به درد، این   رگبار که  حیف چه

و  بود مقابلم  که هرکسی شدم،می    دل  و  درد هدفم. بستممی   رگبار به ر
و  من که بود اینزده  هایحرف  تمام تخلیه هدفم . نبود   لحظه ن یا جنون به ر

  یاد. رسید خیابون آسفالت  به صورتم  از نگاهش ابهام، با و مغموم.  رسوند
نیتا اشکی هایچشم  ی  چند. افتادم آ   از کجدارش، حال  به اعتنا بی و  زد پلک بار

  ضعف این  از. پرسید بیماریم  از که زمانی تا بود خوب  چیز  همه. شدم رد  کنارش
و  تنم  چاقو،  تیز  لبه مثل  که لعنتی   .کردمی   دار خدشه ر

ی    نگاه  با. زد  ترمز کنارم اینقره  سمند    برسم، خیابون  سر  به تا بود نمونده  چیز
و  پژمان سقف به چسبیده  سر  کوتاهی، و  ماشین  در. زدم دید  ر   و  کردم  باز ر

و  افکارم امواج شیرینش، مردونه  عطر   بوی. نشستم وی  پا. ریختمی   بهم ر   ر
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.  شدم چشم دیدنش برای جدول، همون  کنار  از زدن،  دور  با  و  گذاشت  گاز
 .برگشت سمتم  به پژمان  که شدم  جاجابه  جام  توی کمی. ندیدمش

ی  -   افتادی؟  ریخت  از  چرا شده؟   چیز

وم، آر   خودم دست  از بار، اولین  برای. انداختم باال چونه و  نشستم سرجام  نا
و  اون مثل  آدمی که  این  از. بودم ناراحت ی  این  ر   چپش دست با. رنجوندم جور

و  ونفرم و  گوشی  راست، دست با و چرخوندمی  ر   دوباره . کردمی پایین  و  باال ر
 : شد  پرسشگر 

 . برداشت خانومی  یه. زدی زنگ  بهم که ایشماره   اون  به زدم زنگ  - 

و  دهانم  آب  :پرید دهانم  از فکر،  بی و دادم  قورت ر

و  گوشیم. بود  رهگذر  -   .شدم  مجبور  زدن،  ر

ون، ایلوچه  و  لب با و  گوشی آویز وی ر   بلندش، دست  دو با. انداخت  داشبورد ر
 . چسبید فرمون به

  دستت  کار جا  یه اجبارت این  قرآن به. شیمی   مجبور همیشه که جالب چه  - 
ی  چه  حاال! دهمی   زده؟  تو به دزد جور

و  سرم  که  ترمز  صدای. کشیدم ایخفه  آه  و  دادم تکیه صندلی  پشتی به ر
و  متیره  هایچشم شد،  بلند زیرگوشم  .برگشت سمتم  به. کردم  زبا ر

  که دونیمی . بده توضیح برام داشتی  حال وقت   هر. اتونخونه  اینم - 
 . بزنم حرف کوپنم  از  زیادتر  تونمنمی
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  بینی. گرفتم بود  آذر هایچشم   از  تر رنگ  بی که عسلیش هایعنبه   از نگاه 
و  گوشتیش   الویتش  آخرین همیشه من برای نگرانی که این  از و  کشید باال  ر

ی  آغوش با شدمی   باعث. بودم  خوشحال د،بو وش بازتر   صورت. کنم حساب ر
و  رخم دارش،زاویه و  ماشین  در. شدم پیاده ماشین  از. کرد محو  ر   که  بستممی  ر

و  حیاط  در خسته، تنی با. زد بوقی   کرده لبم به جون  لعنتی، سردرد. کردم  باز ر
 .بود

زون، هاییدست  با و  هال ایشیشه  در  لر نیتا  و  باران که مکردمی   باز  ر و  آ   ر
وی نشسته   و بادومی  هایچشم . کردن بلند  سر دیدنم  با. دیدم هاپله  ر

نیتا، ایقهوه  ون استخون  و  گرد صورت  از نگاه . کشید می  نشون  و خط برام آ   بیر
وی  نگاهم. رفتم باال هاپله  از گرفته، نفسی با و   گرفتم   اشگونه زده   قیافه ر

  کاش  ای. نچرخید بود، افتاده راه  دنبالم و  شد بلند  جا  از باز، دهانی با  که بارانی
  محسوب  آذر  دوست  دختر   فقط که این ! موندمی  خونوادگی دوست  حد  در

و  دستم . کردمی منزجرم دیدنش، همه این . بود شدمی  وی  ر   و  موند هانرده  ر
  رسیدم اتاقم   در  دم. افتادم راه تازه، نفسی با. شد قفلش پهنم  هایانگشت 

ی  دستگیره ی و ر دستم  و   باران سمت  به.  موند  باقی ایدایره طالیی و  فلز
 .برگشتم

ی  -       خوای؟ می   چیز

رنگش  هایچشم و  رفت عقب قدمی  ق   سبز   رنگ آبی  و کوتاه موهای. زد بر
و   اششده   . داد  قرار  گوشش پشت ر

 !خوبی؟  ببینم  خواستممی .  نه - 
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  به داخل  از که کوچیکش و  پهن هایلب   اون حتی پرش، تو و  گرد صورت
  ناامنی  حس جمله این   قدر چه اما . بود ناراحتی  مشهود بودش، گرفته دندون

وح به ومم  ر آر وی شده   ور   یه پهن هایلب . دادمی  نا و  صورتم  ر وی  ر   فشار هم  ر
 .دادم

و  باشه -   . کنم عوض لباس  خواممی ! بر

و   در و   در دست، با که بستممی  پشتم  ر   دستبندهای صدای  از  اتاق. داد هل  ر
واجوروج  . شد  پر  رنگیش   ر

 ...منتظر   آذر خاله - 

و   در دستگیره    دست به مایل   اتاق وسط که چوبی  تخت  سمت  به و کردم رها ر
و  اشنصفه حرف  دوباره که رفتم بود گرفته  جا چپ،  :داد ادامه ر

 ! کو؟  بابات راستی و  بیای تو که بود  منتظر بعد. بیام زد  زنگ  آذر خاله  -

ود همین یبرا و نبود  اشخاله   آذر و  محوصله هاش،شدن  دخترخاله ز   ر
  سردرد،  این تاب بی و  چرخید گودش حدقه توی هامچشم. کردمی   نخکش

 :زدم لب

 . خالمی  دختر  دونستمنمی  - 

 . زد پلکی مصنوعیش، هایمژه  با  و  نشست ذهنش به حرفم  تلخی

 ! نمیاد؟   عطر   بوی - 

وی گسی لبخند  بودنش، وقیح  از   و  کشیده مشکی ی وهاابر با . شد  سوار  لبم ر
 . زدم اشاره سفید  در  سمت به م،رفته  باال
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و  -  ون بر  ! بیر

وهای  اخم   کوتاه  آستین و  تربیش  گردش صورت  شده   کوتاه  و  نازک ابر
و  ایشیشمه  .داد تابی ر

نیتا -   ...آ

و   لحنم  بار این  لخمم حال که زدمی   حرف هم  هنوز و  بمم صدای  تن و  تیزتر ر   ر
 :برد  باالتر

 . دره پشت  تا مجوزش هم  شخود  اون - 

 . موند حلقش میون  ایخفه   جیغ

نیتا  من   -  ی  که نیستم آ  !گیمی  اینجور

و   ساله  یک و  بیست  دختر یه با که  شدنمی  باورم   دست  از. زدممی  کله سر
و   در چرا که  بودم عصبی خودم   راه که هامسرفه .  نبستم صورتش  توی ر

وجش و  خر ومبه و ر درست  که  ایپنجره  سمت به  کرد، پیدا ر   وجود  اظهار ر
  راه فریادم ای،خفه  صدای   با و  گرفتم سختی  نفس. کردم پشت کرد،می 

 :گرفت

و  -  ون بر  !االن همین! بیر

و  استخونیم  صورت  و کشیدم مشده   تنگ  گلوی به دستی  ی  ر   لمس  چندبار
  تعویض تازه هایپرده . بود یومنی خوش اتفاق  در، شدن   بسته صدای. کردم

و   حریر و  ایقهوه  شده  وم به ر وی  که خورد تکونی ر   به دست  با . نشستم تخت  ر
و  مریشه  چرا درد  این. زدم ضربه سرم   درد، این چرا. کردمی   خشک ذره  ذره ر
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  و  باال مدام گلوم، سیبک.  داشت من مثل  حریفی دادن شکست  به  اصرار
  برای راهی که مجنونی  مثل  درست. شدم  بلند جام  از  دوباره. شدمی  پایین 

ی  کمد  از چشم. زدم چرخ  اتاق توی خودم،  دور نکرده، پیدا درمان    دیوار
  باز ضربه چند با  اتاق  در. گرفتم بود حموم چوبی و  سفید  در  کنار  که سفیدی

وهای الی  اخمی. خورد  گره اشکننده  متهم  هایعسلی با نگاهم و  شد   ابر
ی  پهنم وی  دوباره و  شد   جار   دست دست اهل و  اومد  تر نزدیک. نشستم تخت ر
 .نبود کردن

 رفت؟  گذاشت  خونه  از بدعنقی با باران که  گفتی چی  باز - 

و  کسی وجود  تحمل و زدمی   قدم  تنهاییم باغ الیالبه درد،   برای   آذر. نداشتم ر
 هامچشم . خواستمنمی  وکیل بازجویی، اتاق این توی من  و  بود اومده توبیخ

و  و،  زیر   از  و  کردم  باز ر   حرف کلی که هااه گن همون   از. انداختم کوتاهی نگاه ابر
 . بود رسیده هم هاملب  به درد، این  تلخی. غلتیدمی  داخلش

 . بدم گزارش بینمنمی  دلیلی - 

وهای به تابی وشنش  ایقهوه   و نازک  ابر  .داد  ر

و   باز که این مثل   - وال ر   سؤال  نشده،  باز گفتن  آذر به دهنت تا. نیستی ر
و  بعدی ی می  راه  که خیابونم توی تی؟ برگش  قیافه این  با  و  تنها چرا. پرسممی  ر   ر

ی  دی؟ می   گیر  اون  و  این به  کنی؟ می  کار چی  دار

وچه   دندون  گردن. شدم  بلند  جا   از و کردم حسابرسش  لحن برای ایقر
 . گذاشتم جلو  قدمی و  اومد باال همراهم اش،کشیده 

ی   لحظه،  این توی االن، خوادنمی  دلم  -  ... پس. بگم چیز
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نیتا  از دونستممی  خوبی به که بنفشی جیغ   صدای و  اتاق  در شده، ساطع   آ   با  ر
 .برگشت سمتش  به متعجبی،  قیافه  با  آذر. شد داخل  و کرد  باز شدت

نیتا؟  شده  چی  -   آ

نیتا و  مواجش  و  خرمایی موهای  آ   لحنی  با و کرد پنهون گوشش صخره  پشت ر
و   قلیمیش  و  اشاره انگشت بود،  هویدا ازش  تندی  که  . گرفت سمتم  به ر

  چه دونمنمی . کرده باران   بار  نبوده و  بوده دهنش تو هرچی آقا،  این - 
وانی  این چیه  از دونمنمی  اصال. داره  دختر  این  با  پدرکشتگی  . میاد خوشش  ر

ی،  مغلطه. شد هاملب   سوار  پوزخندی  حوصله،بی ی  تنها انداز   از که بود کار
نیتا . اومدبرمی  باران   موهای  اره دوب. کردمی   اطاعت باران  از  رباط   یه مثل هم  آ

و  اششده   آبشار  .برگشت سمتم  به  آذر و  فرستاد  گوش پشت ر

نیتا باشه -   ! نکن شلوغش  آ

نیتا .  برگشت  آذر سمت  به اش،زاویه بدون و  استخونی صورت  گوشه  از  بار این  آ
 :رفت  باالتر صداش تن  پرحرص، و  طلبکارانه

  پشت  یدبا همیشه چرا مریضه؟  اون چون  بیام؟  کوتاه  باید من   همیشه چرا  -
 . الکیتون هایتوجه  این  از شدم  خسته. بشه پنهون مریضیش

ون  خون ون برای هام،رگ  در   قوس بینی هایپره. کردمی  تقال اومدن، بیر
  رنگ نگاه . شدمی   بسته و   باز شدت  به قلبم،  یهادریچه  مثل  درست م،گرفته 
نیتا  به مباخته  ی  پارادوکس  گسش،  اخالق و  شیرین  قیافه. رسید  آ .  دوب محشر

و   صورتیش  تاپ   نقش هاشدست که  طور همون و  کرد جدا تنش  از حرص با ر
ن  و  بادبز ی  ر  : داد ادامه کردن،می   باز
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و  بابا و  مامان  توجه که این برای کارات این  همه دونممی.  دونممی  که من    -   ر
ی   !بسه دیگه  ولی. بخر

نیتا که بود برگشته سمتش به حرفی،  گفتن  برای  آذر ون  در  از آ   رفتارش.  ترف بیر
  اصطالح به  آذر. بود خودش  دختر  واقعا  که حقا. بود شده  آذر به شبیه  خیلی

 .گرفت  تابی شرابیش، کوتاه موهای   و برگشت سمتم  به متاسف،

وی   - ی  دوتا  این  با هی دونیمی  توام. حساسه  باران ر   برای. کنیمی  بدرفتار
 ... زد که هاییحرف

نیتا گس هایحرف  به دونستنمی ج   دهانش  از  فکر بی  با که آ   شن،می  خار
 .پریدم توجیهش میون  پس. کردم عادت

  من،  اما خودته؛  دختر  تماما که  انگار. توئه شبیه  خیلی بینی، می .  بود آشنا - 
ی  یه  انگار. نیستم تو شبیه ی  یه. نیست مشترک  ما  بین چیز  ! خون مثل  چیز

و  عسلیش  هایعنبیه   داشت  سعی  دستپاچه،  آذر   بود، نزد  دودو  درگیر  که ر
 : پرسید مکثی  با و  کشید گردنش به دستی  گشاد، مردمکی  با. کنه پنهون ازم

 !گی؟ می  چی   -

و  پاش  و دست  تر بیش    همیشه هایچشم  به. شدن  متعجب  تا بود کرده گم ر
  به دستی. داشت ترس  از تأللویی  بار، این چرا. کردممی   نگاه  جانبش به حق

 :دادم  جواب  بیخیال، که  کشیدمی  مشکیش راحتی   شلوار

 ! کن پیداش  خودت. زنممی   حرف زیاد  من.  دونمنمی  - 
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و  بلندش پیشونی  بار این که جوشی سمت به دستش    بود، گرفته هدف ر
 . رفت

ن  حرف درست  پرسی؟ می   سؤالی  بیست -   ! آراد بز

  تنش میون  کرده جاخوش یواهمه این  یخیره  تر بیش و کردم راست  کمر
  با فقط  همچنان من، و  بود ریزش های دندون   اسیر  نازکش هایلب. بودم

و   مغزش که استرسی   از دست. زدممی  حرف  سکوت    بود گرفته فرمان  تحت ر
 .شد  تر نزدیک قدمی و  برداشت

وزا  این . آراد -   .کنیمی   کارایی یه. زنیمی   حرفایی یه. شده  عجیب رفتارت   خیلی ر

و  تنم که عذابی   و درد همه این استحقاق  من . نبودم دبلعیمی  خودش توی ر
و   اششده   دمق قیافه  از حوصلهبی  .گرفتم ر

 .نیست وقتش  االن  واقعا. زنیم می  حرف  بعدا  -

ی   هر  به دست کنه،  خطر  احساس  وقتی  دونستممی    این  از رهایی برای  کار
ی  پریشونی ی  مالیم. زنهمی  فکر   اتاق  از زده، یخ  نگاه همون با و  داد تکون  سر

ون ونم د رد هایسنگالخه  از آهی. رفت بیر ون به و  کرد  عبور در وی .  رسید بیر   ر
و  خودم تخت، وتختی.  شد  پایین و باال تکونی با تخت. کردم  رها ر   کاربونی آبی ر

  نفسی. نداشت همخونی مسلیقه  با بود، شده تعویض  آذر سلیقه به که
و  هامچشم  و  گرفتم  .بستم ر

ز نو با هامچشم . بود گذشته خوابیدنم  از ساعت  نیم فقط   داشتم حتم   دگیر
ی  به اتاق،  آویز  ایدایره  هایالمپ    تنم عجین که رخوتی با. کردمی   عادت  بیدار

و  ایقهوه  پارکت پاهام. اومدم پایین  تخت  از بود،   که بود عجیب.  کرد حس ر
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 حموم  سمت به  و  کشیدم مشده  کوفته شونه  به دستی! نداشتم دردی دیگه
و  سفیدش   در. شدم  راهی چپم   سمت و   از و کردم  باز ر   داخل  شوفاژ  بودن شنر

و  دریچه. شدم مطمئن  حموم وم به ر و   ر ی، هیچ تا کردم  باز  تربیش   ر   حالم  بخار
و  ون  ر و  حموم  در و نکنه ویر  . بستم ر

ون حموم  از و  مرفته  باال نارنجی  کوتاه  آستین لبه و اومدم  بیر وی   از ر وی کمر، ر   ر
  کمی   انگار. گرفتم کوتاهی نفس. کشیدم پایین مشکیم  راحتی   شلوار

ون اتاق  از که همین . بودم شده   تر سرحال    از صداهایی  متوجه  اومدم، بیر
  به  آذر  با . انداختم کوتاهی نگاه . بود برگشته بابا که  انگار. شدم  هاپله پایین 

و   هاپله . رفتنمی  شیشه  پشت تراس سمت   چشم، با. اومدم پایین احتیاط با  ر
و  چپم دست نشیمن  نیتا  و آدرینا  دنبال به ر   هایمبل  چیدمان  اما م؛ گشتمی  آ

  کوچیکش،  جثه   با که نبود  آدرینایی. بود نشستنی  هر   از خالی   یاسی، راحتی
و  ایدایره  بافت  دست سفید  هایفرش    از دلجویی برای احتماال . کنه  بپربپر  ر
 پله  زیر آشپزخونه به کوتاهی نگاه. بودن رفته جونش مهشید خونه به باران،

ی  کردن خرد  حال   در جون گلی. انداختم راستم دست وی هاسبز   چوبی تخته ر
  دار نم موهای الی دستی. شدمی   پایین  و  باال مدام تپلش هایدست . بود

  حال  در داد،می  توضیح که  انگار  آذر و  زدم کوتاهی دید. کشیدم خرماییم
وی دست بابا. ببینم  بهتر تونستمنمی . بود هاشدست  دادن تکون   ر
  چوبی نرده  کنار ها،پله پایین   طور همون. گذاشت  آذر نحیف هایشونه

و  کشویی  در بابا که بودم ایستاده   ابهام،  از ایهاله  از بعد دیدنم، با. کرد  باز ر
ی  که  لبخندی. زد لبخندی  وفسور و  سفیدش   هایپر   گلدون  از. کردمی   تر جذاب  ر

ز  هایگل  با  شده  تزیین بلند پایه   پایین درست  که  آذر موردعالقه ایشیشه  ر
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ودی  در جنب  ستون  ارنک  و آیفون   و  بود تراس توی  هنوز  آذر. کرد  عبور  بود، ور
ون و  بیر  .شد  تر نزدیک  بابا. کردمی   نگاه ر

ی؟  چه  -   طور

و   حواسم  .دادم بابا  بشاش  لحن  به آذر، به کردن نگاه  از ر

 . خوبم - 

و  ایشیشه   در   آذر. داد نگاهم  دنباله به کوتاهی نگاه  .  شد  سالن  وارد  و  بست ر
 .برگشت سمتم  به بابا. بود کنکاش  حال  در بابا و  من   بین نگاهش

  بود  قرار.  رسیدی  گفت  آذر زدم زنگ. دادینمی  جواب. زدم زنگ بهت  خیلی  -
 ... بدی  خبر

و  سرم  اش،چهارشونه  قدر به نگاه  برای و  صدام. بردم باال ر   بحث میون ر
 :دادم جا طوالنیش

و  گوشیم  راه  توی -   .دزدیدن  ر

 : کرد اشاره من به و  زد  بابا شونه به دستی اش،شده  درشت هایچشم   با  آذر

 !گه؟ می  چی   -

و  گردش  و مشکی هایچشم  بابا   اینکه با. کرد درشت ،!« بده اجازه» معنی به ر
ودتر  ون بهت  از  ز  .داد تکون  سر   گیج اما بود؛ اومده بیر

ی  چه   - وی  زخم رد این! آراد؟  جور  ...صورتت  ر
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وز نگرانی ااونقدره  اما  بود؛ دیده قبال  آذر   بهت با  تربیش چرا  بار این . نداد  بر
و  من بابا آذر،  رفتار تحلیل مجذوب! بود؟  مخیره   . کشید خودش  سمت  به ر

 شدی؟   درگیر  نیوفتاد؟  که اتفاقی آراد؟  شده  چی بگو گممی   - 

 : زدم لب اهمیت،بی  و خونسرد

 .خوبم االن . گذشت دیگه - 

  آذر سمت به اش،شده   مات نگاه  با. نیستم  تفسیر  و  توضیح اهل دونستمی 
و  سرم. برگشت زگلی  طرح فرش تابلو سمت  و  راست به ر   عجین  خوبی  به که ر

 .چرخوندم بود، شده   دیوار

ی   - رگ  دیگه پسرمون. آذر نیست چیز  . شده  بز

و  اشک پهنی، لبخند. افتاد مناظره این به هامچشم  دوباره   مهمون ر
و   تنش تشویشی و  آذر هایچشم    با هاشلب  شدن  تر . بود کرده  تسخیر  ر

و  پیشونیش که  طور همون بابا. بود همراه ناامیدی وند،می  ر  : زد لب خار

 . عصره شش  ساعت.  کنم عوض  لباس رممی   - 

ی    همون با هم  آذر. کرد  عبور هاپله باالی  سمت   به کنارم  از   و دادم تکون  سر
 :دش  بلند  واضحم،  نچندان صدای  که رفتمی  آشپزخونه سمت   به نزار، حال

 بزنیم؟  حرف شهمی   - 

ی   هاش،چشم  شده   حاکم تردید با . برگشت سمتم  به و  ایستاد حرکت  از   سر
وبه تراس   سمت  به. داد تکون و  ر   ایشیشه  در. افتادم  راه  دنبالش  به و  رفت ر

و    باد. زد تکیه چوبی هاینرده   کنار. بستم  پشتم  تراس، به شدن  وارد  از بعد  ر
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و  هاملب  که انداختمی  رد هش تاکو شرابی موهای الیالبه گرمی، . کردم  تر  ر
 :زدم لب. کردمی   نگاهم   منتظر  و بود سخت برام گفتنش

 !کن  صبر  لحظه چند  - 

ون تراس  در  از   در شده   استوار  چهارچوب الی آشپزخونه،  در دم. رفتم بیر
  توان همه با و  بود افتاده آشپزخونه وسط  ُاپن جون به جون گلی . ایستادم

ی لکه  .کرد  بلند  سر  مشتاقی، لبخند با و کردم ایسرفه. کردمی   گیر

 !پسرم؟  خوایمی  چی   -

و   لبخندم و  پرکالغیش مشکی موهای. گرفت ر ی   زیر  ر وسر  . چپوند آبیش  حریر  ر

 ! لطفا آب لیوان  یه و آرامبخش  یه - 

 . اومد سمتم  به اپن،  کنار  از و  گرفت تعجب رنگ گردش، هایچشم 

 !خوای؟  می  خودت  برای - 

 . انداختم باال چونه

 .آذرخانوم ،...برای - 

و  گردش صورت تندتند و  سفید  کابینت . داد تکون ر وی  به ر و   یخچال ر   کرد  باز ر
ون  ایدایره جعبه  از قرصی  بسته و   آبی لیوان  همراه و  کرد جدا قرصی. آورد  بیر

چ   از که وی ایشیشه   پار و  قرص. گرفت سمتم به بود، ریخته ُاپن  ر   دستش  از ر
 :شد  پرسشگر  نگرانی، با  که گرفتممی 

 خوبه؟  حالشون! افتاده؟  اتفاقی  - 
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 .کردم خاطرجمعش مالیمی، لبخند  با. بود دادن رخ حال  در اتفاق 

 ! ممنون.  نه - 

و  رنگش  مشکی دامن    در. گذاشتم تنهاش  بهت، همون با و  داد تکونی ر
و   تراس ایشیشه  رگ و  سفید  گلدون   از  آذر نگاه که کردممی   باز  ر   دیفنباخیای بز
و   در. افتاد من  به تراس، گوشه  .شدم  تر  نزدیک و بستم  ر

و  این -   ! لطفا  بخور ر

و  هاشدست  وی ر و   تندش لحن  با سردرگم، و  زد  گره سینه  ر و  به ر  . شدم  ر

ی  این -  وم  انقدر اصوال چیه؟  هاباز  شده؟   چی  بگو فقط. نیستی آر

و   دستم کف ی  بینیش، پره  بار  این  و کردم  باز ر   ه دش  عصبیش هاینفس  باز
 .بود

ی  دیگه -   ... آراد کنی می مکالفه  دار

و  لیوان  . گرفتم مقابلش  هم ر

ی  تا -  ی  نخور  !گمنمی چیز

و  ریزش هایچشم  وی ر و  قرص. داد  فشار  هم ر   توی و گرفت دستم  از ر
و   آب لیوان. گذاشت دهانش و  شده  خالی لیوان.  کشید  سر   ر وی ر   چوبی نرده ر

و  صداش  ایسرفه   با. گذاشت  : کرد صاف ر

 !بگو حاال  -
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 که ایدلهره   از و  کنم نگاه ترسش  از  شده   براق هایچشم توی تونستمنمی
زش  صاحب ون  تاز ریش  ته به دستی. بگذرم بود، دارش  لک هایدست  لر   بیر

زونش  هایعسلی  قفل نگاهم دوباره. کشیدم مزده   . شد لر

و   چیز همه من   -   ! دونممی ر

واریدی  دنبنگرد  به دستی شک،  پر . شد  جاجابه  جاش،  توی   قطره به که مر
 .بود خریده  تولدش برای پارسال بابا  که همونی. کشید شدمی   متصل اشکی 

و  چی   -  !چیه؟  منظورت! دونی؟ می  ر

  این. کشیدم رفت،می  سفیدی  به داشتم حتم که هاملب  دادن  فشار  از دست
وی نگاهش، توی  ناامیدی   چه دونستم نمی. انداختمی  تاریک سایه  حالم  ر

 . گرفتم نفسی  همین برای. برم  در  قسر   وخیم،  حال این  از یداب  طور

.  فهمیدیمی  دادبی  و  داد یا دعوا  توی خواستنمی  دلم. کردم  فکر   خیلی  -
ی  یه ممکنه  که دونستممی  وز   خواستمنمی. بپره دهنم  از گفتنم   آذر مثل ر

وم خواستممی .  بشی شوکه دوباره  وم آر   این  تمام برای نظرم به. بگم بهت آر
  خودت  از موندنات،  بیدار صبح تا شب  کشیدنات، زحمت سال   شش  و  بیست

ی   از خیلی و  موندنات  بیمارستان توی  گذشتنات،   کردی، حقم  در  که هاییمادر
  سرد  گفتنم،  آذر م،ساله  سه  رفتار  تغییر دلیل  بدونی که  هستی این متسحق

و   زندگیم  حقیقت خواممی  که این  و بودنم  .چیه بدونم ر

ی، ه شالود  این و  من مدام فکر ق  نگاه سمت  ر   بهتش، دریای توی شده   غر
و  خالص   تیر  و نزد  حرفی. دادمی   سوق  .زدم ر

 !آذر  نیستی واقعیم  مادر  تو دونممی  من    -
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ی،  هیچ بدون  حس،بی  و  خالی ایلحظه  چند   پلک  حتی. کرد نگاهم  فقط تدبیر
و  هامحرف  که  انگار. زدنمی هم   نگاهش   از تونستمنمی. کردمی   حالجی ر

ی  لوده  اشچهره  کمکم .  بخونم چیز و  دستش نیوفتادن،  برای و  شد  اخم  آ   گره ر
زیدن. کرد نرده   ناقوس  ای،شیشه  لیوان شکستن   وحشتناک صدای   و نرده لر

 .  گرفت  فاصله  ازهم  ایناله با اش،خشکیده و  نازک هایلب . زدمی   بدیومنی

وغ این! گفته؟  کی  -  و   در    کرده؟  مغزت  توی کی و ر چرندیات  این ! گفته؟  کی  ر

وی تعادلش، دادن دست  از  با که نکشید  ثانیه به. زدمی   فریاد  بار این   زمین ر
 .شدم   خم  سمتش سرعت به. نشست دوپا

 ! خوبی؟  - 

و  خوبی خبرهای  نوید اش،شده   مشت هایدست    تر  هایچشم   با. دادنمی  ر
و   گلوش رحم بی بغض  ای،شده   : دمشنی  ازش ایزمزمه  زیرلب. داد قورت   ر

ی   عمر   آخر  تا بود داده  قول.  بود داده قول  -   .نگه چیز

ی  خواستم و   صورتش  دست با اما  بگم؛  چیز   از  کندتر  کمی قلبم.  پوشوند ر
و  راهش همیشه، ی   از  تز سریع . بود کرده  گم تپیدن  برای ر و  فکرش  که چیز   ر

وشنش هایعنبیه مرطوبش، نگاه. شد  بلند جاش   از نامتعادل کردم،می  و  ر   ر
وع  هاشدست. کردمی  هدایت  سو  اون و سو  این به زیدن به شر .  بود کرده لر

و   سردرگمیش  این. بیاد خودش به  کمی تا  دادم اجازه    چند. کردممی   درک ر
وم ایلحظه  رفته  تیر  مثل  درست اما بود؛ آر .  برگشت هال  سمت  به کمان،  از در

  با  که بود شدن  بسته حال   در شدت با  ایشیشه  در. افتادم راه  دنبالش  به
وع   هاپله راه دم و   شدم سالن  وارد.  گرفتمش دست  :کرد  کشیدن فریاد  به  شر
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 ! گلی! گلی - 

ون آشپزخونه  از دو، با  جون گلی   گر نظاره  پریده، رنگی  با  و  شده هل.  اومد بیر
تشفشانی صورت و  هاشدست . ایستادم  آذر  کنار. بود  آذر  آ   مشت  پاش  کنار ر

زیدمی   وضوح  به تنش و بود کرده ی  خواستم می   که ایلحظه درست. لر   چیز
 . اومد پایین هاپله  از  بابا  بگم،

 !آذر؟  شده  چی  - 

  که سؤالی . پیچید سالن  فضای توی محکم،  و  صالبت با همیشه مثل  صداش 
و  من ذهن   آذر. داشت جون  گلی به ربطی چه ماجرا  این. بود کرده  درگیر  هم ر

وش، گرفتن با و برد  یورش گلی  سمت به  .کرد نشیدکش  به سعی باز

و  من  خونه  از  - ون بر   تو اما نگی؛  هیچی و  باشی الل بود  قرار . گفتی تو! بیر
 . گفتی  و نیاورد   طاقت دلت . گفتی تو که دونممی .  گفتی

.  شه  خالص  آذر دست   از کردمی  سعی سردرگم، و  دستپاچه جون گلی
و  دستم و زدمی  حرف  نامفهوم وی  دور  ر   بود، شده منقبض   خشم  از که  آذر باز
 . پیچوندم

 !داره؟   جون  گلی به ربطی چه کنی؟ می   کار چی   -

زخیش، هایچشم  با و  هامچشم  و برگشت سمتم به بر   توی. گرفت هدف ر
و   آذر دست و  مداخله  بابا  که بود لحظه  همین وی  از ر  . کرد رها جون  گلی باز

 .حقشه که دونیمی   هم خودت! آذر بیا خودت به - 

ق  سوزناکی به ایناله  با  آذر  .برگشت بابا  سمت  به درد، توی شدن غر
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وز حتی. گفتم  بار ها ده  بهت من . فرید  دونینمی  تو -    ساعت چند  حتی. امر
و  من حال .  نکردی  باور تو و گفتم  بهت پیش   که  کسیه مثل  حالم. فهمینمی  ر

تیش توی زنده زنده  !منه  پسر  فقط  اون. نمیارم طاقت. انداختنش  آ

و   آذر که  طور همون بابا  .برگشت جون گلی  سمت به بود، هفتگر   بغل ر

 !خواممی   معذرت  من  خانوم گلی   -

  حالت ترینمظلوم  با ریخت،می  اشک  گردش صورت  پهنای به که جون گلی
وشنش ایقهوه هایچشم  ممکن، و  ر  . داد  فشار  ر

  وضعیت  هم بعدش خوردم،  قسم  من   اوال. نگفتم هیچی من خدا  به آقا   -
و   آراد آقا  کنم؟   اششوکه  باید چرا دونم،می   ر

و  دستم و  خودم اشون،گرفته  باال جدال و  بحث میون  و  بردم باال ر  : دادم جا ر

  اتونهمه  یعنی جون؟   گلی دونستیمی  توام یعنی. لحظه  یه - 
 دونستین؟ می 

و   و دزدید نگاه جون گلی . برگشتم کردمی   نگاهش  غضب  با که  آذر سمت   به ر
وغ،  باتالق این برای  و زدمی   نبض گردنم   به  بار  این. بودم ایچاره  دنبال در
 :پرسیدم شک  پر   و  برگشتم بابا سمت

ن  یه تو -   ! بابا؟  داشتی  دیگه ز

و   آذر گردن چرخش  و  بود خیره ناامیدم هایچشم  به  .دیدم چشم گوشه   از ر

 ! آره  -

 ! نه - 
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  قدمی . کرد اداش بابا که محکمی  نه و پرید  آذر  دهان  از ملتمس که ایآره 
.  شک  برگ و شاخه  از  پر  نگاهی. شد  جا جابه  آذر و  بابا بین  منگاه  و  رفتم عقب

و  خمارش  و   ریز هایچشم   آذر وی ر  : زد لب و  داد   فشار  هم ر

و  امیدم  خرین  آ -  .فرید  گرفتی ازم هم ر

  آذر سمت  به داد،می   جولون صداش   بین  ما  عصبانیت هایرگه   بار این که بابا
 .چرخوند گردن

وغ،  یه کردن جمع   برای -  و  در   اشتباه، یه کردن  پاک برای. نیست الزم بعدی غدر
 .نیست درست  دیگه اشتباه یه ارتکاب

زون هایلب  از هامچشم  که منی. چرخید سمتم  به و .  شدنمی  برداشته  آذر  لر
ی،   بچه مثل و  هامدست  بابا. بود انداخته  زیر  سربه  خطاکار   مثل  درست که  ر
 .داد جا   گرمش هایدست   مابین  بود، یخی تکه

  که پرسمنمی  ازت همیشه مثل. نبود  درستی  کار بهت، نگفتنش هم اول   از  -
  برام چیزهایی یه  نگرانی با  آذر که هم  پیش  ساعت چند  حتی. فهمیدی  طور چه

و  خودم کرد، تعریف واقع.  بودم کرده  آماده ر   لحظه این برای  همیشه من  در
ی   هر . بودم آماده   و منی   یدگزن قهرمان   تنها همیشه  مثل  تو. داره تاوانی کار

ی   نبودن خون  هم این و  چیز ی  باید باالخره. کنهنمی  عوض ر وز   گفته بهت  ر
و   تو خدا  اما شده؛ ایکلیشه  خیلی دونممی . شدمی  وز   توی ر ونی  ر   بهمون  بار
وز سه که  زمانی درست . داد  .گذشت می   امونبچه  اولین مرگ  از  ر

  فرد. افتاد پام  کنار  و  شد  جدا هاشدست   از ناخواه، هامدست  و کرد  مکث
وبه وم،ر و  من مرد،  این نبود  اما بودم؛ اومده  کنار  آذر نبود با من ! نبود؟  پدرم ر   ر
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وع   درد،. انداختمی   پا  از   دیدم اشک، هاله. بود کرده قلبم  گرفتن اسارت به شر
و  و  مشده   نازک گلوی دست، با کسی  انگار  و  کرد ناواضح ر . دادمی   فشار  ر

و   سرش   با و  کشید دارش حالت جوگندمی  یهامو  الی دستی .  گرفت باال  ر
 : داد ادامه همیشگیش  لبخند 

و  خونه  در کسی  شب  اون -    زنی  و مرد. پکر  هم ومن  بود افسرده  آذر. زد ر
  توی هااون  موندن   و بچه گرفتن با   آذر. کردمی  گریه ایبچه . بودن  در پشت

و  بچه اون  اسم . زد همه  دهن به  ُمهر خونه، وی ر ن .  گذاشتیم تو ر   در ی دوم ز
.  تو  کنار. خونه همین توی. بودن همیشه. جان  همین پدرت و  مادر. نیست  کار

و  تو اونا وختن،  ر   مراقبت  ازش نتونستیم ما  که امانتی. دادن امانت فقط نفر
 . کنیم

و  اشسینه   توی شده  خفه صدای جون گلی ون ر رتر   کمی که  آذر. فرستاد بیر   س 
و  پریشونش و اشک   از خیس موهای  بود، شده    گلی  کالم میون  لکنتی.  زد البا ر
 . گرفت  جا جون

  هیچی  من ،...من خانوم  آذر واحد  و احد  خدای  به! متاسفم  من  ،...من  - 
 . نگفتم

نتن نامردی، سرگیجه  حال، این توی و  دیدم   آ   عقب  قدمی.  بود کرده قطع  ر
 .کردم  کج  سر  جون، گلی هق هق  و  آذر  سکوت  از  ناباور و رفتم 

.  ستمسخره  این ،...کردممی   فکر  بچگی  از که یکس! توئی؟  من   مادر  یعنی  -
 ! کردین؟   کار چی  شماها  ،...شماها



 
 

www.cafewriters.xyz Page 88 

و  تپلش  هایدست    هم خودش  انگار . دادمی   تکون!« نه»  معنی به تندتند  ر
  میون تعجبم،  از  شده  خشک  مردمک.  نیستم اشبچه  من  که بود شده  باورش 

  توی  رخدمتکا عنوان به که بود کسی من   مادر. زدمی   قدم هامحدقه 
 : گرفت فاصله هم  از هاملب   سردرگم! کردمی   کار امونخونه

  تا. گرفتین یاد بدی کلمه عجب   همین؟  فقط  فهمیدم؟  من  چون! متاسفی؟   - 
ی   کلمه این.  کنینمی   اشزمزمه   دردسر  توی  میوفتین   کم من  درد   از چیز

 چرا خونسردین؟   انقدر چرا دونمنمی.  کنهنمی  کم کاریاتون پنهون  از. کنهنمی
  تین؟ هس چی  نگران. شده  داغون  که کسیم   اون من مسؤلیتین؟   بی  انقدر

  کنن می  زندگی  اشونخونواده   کنار  من   مثل  بچه تا  چند دنیا توی مگه عادیه؟ 
و  مشکسته  قلب   من به یکی  ساکتین؟   چرا کنن؟ نمی  و   که دنیایی . بده پس ر

وی و  شده  آوار سرم  ر  ! بده پس ر

  به خودم به خواستممی  فریادم،  با. وییددمی  سمتشون  به دهانم،   از کلمات 
  آذر ایشیشه   بلند پایه گلدون سمت به. بار یه شیون بار، یه مرگ   که قبولونم

  نشیمن سمت  به کسی، به نگاه  بدون و  کردم بلندش آیفون  زیر   از. رفتم
  اما شد؛ همراه تکه باهزاران  و شکست  گلدون. کردم پرتابش چپم   سمت
ونم هایشعله  وم  در و   آذر خفه  جیغ. رفتگن آر   ناله با که بابایی  و  شنیدم ر
 :کرد صدام

 ! آراد - 

 مشده  شکسته قلب   از سهمی که ایشیشه   تیکه هزاران سمت  نگاهش
ونم  شکستن،  صدای این بارها  و  بارها. بود نداشت، و  در   خالی  من   و کرد  پر  ر

وی   عشوه  با که بود ذراتی  سمت  نگاهم هم  هنوز. نشدم   ایقهوه  پارکت ر
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ی  یه دونستممی .  رفتنمی   مبل  زیر  سمت به و  رخیدنچمی  وز   شکونمش؛می   ر
و  زخمیم  نگاه. دردم  صدای  شنیدن  از بعد  دونستمنمی اما   سمتشون  به ر

و   حس تا  چند بدن،  این  مگه. شدم حسبی  پرحسی،  از. گرفتم  تونستمی   ر
ویی، مثل درست  حسی،بی.  بده جا خودش توی   هایرگ  وارد  ُدز به  ُدز دار

وغ به ذهنم  زمزمه. شدمی   ضمقبمن وایت  این بودن در   من   و داشت  اعتقاد   ر
ون لعنتی خونه  این  از خواستممی  وز،  که ایخونه. برم  بیر و  من امر   برای ر

و  من . کرد مدفون  همیشه  . خندید و  کرد چال  ذهنم شده  تبعید   خاطرات  توی  ر

وی  نگاهم و  شد  باز ایناله با هال کشویی  در .  چرخید رضا اآق  افتاده  غوز  قد  ر
  صورت بین نگاهم گسسته، هم  از  حالی و اومده   بند زبونی با. رفتم  ترعقب 

  که آه  بابا، و  کشیدنمی  ریختن اشک  از دست جونی گلی. چرخید  چهارنفرشون
. کردنمی گریه  دیگه  آذر و  بود اشچهره  حاکم تاسف . بود بابا برام هم  هنوز

و   جمع بمش، صدای   با رضا  آقا  . کرد خودش  متوجه  ر

ی   -  ! آقا؟  شده  چیز

وی  که براق  هایشیشه   تیکه بین نگاهش و کرد  کز  آیفون ستون   کنار   فرش  ر
  که  عجیب چه.  رفت بین   از مسرگیجه   که عجیب  چه . چرخیدمی   بود گرفته پهنا

  شبیهش من . دیدمشونمی  تار کمی کمی، فقط. زدنمی چنگ تنم  به دردی
  تنم  هایسلول   تمام با که کسی. باشه پدرم تونستنمی مرد این نه،! بودم؟ 

  و نصفه موهای. کردممی   نگاهش هازدهوحشت  مثل!  نه بودم  متنفر  ازش
ون  استخونی هایگونه  اش،نیمه   من گوشتیش، کرده ورم بینی اش،زده  بیر

  دنبال . گشتممی  تفاوت  دنبال  نبود، خودم دست. بودم کدومش  شبیه
ی  و  حقیقت این که چیز وم هامدستم . کنه نقض ر   صورتم  به و رفت   باال آر
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  وقت هیچ هاچشم  هام،چشم . نبود شبیهش نه دارم، قوس  بینی. رسید
و  شباهت   جلیقه به دستی م،شده   مات  نگاه دیدن  با. کردننمی   انکار ر

و  و  رنگ مشکی  و  زنش که پستی آدم این  مثل  من  یعنی. کشید اشرفته  ر   زجر  ر
وی  از ومرآ هامدست. تونستمنمی  من نه! بودم؟  دادمی    و  خورد  سر  صورتم  ر
 . شد مشت پام  کنار  بار، این

ی  گهمی  تازه که اینی! تونمنمی! باشم تونمنمی ! نیستم شبیهش من    -   چیز
ویی  چه با! شده؟  و  سؤال  این ر  ...من! این دیوونه شماها!  پرسی؟ می  ر

وی راستم دست و حرفم  ادامه  از مانع و  اومد  باال حلقم  تا ایگزنده   و داغ  مایع    ر
  صداهای تمام و نداشتم  فریاد برای توانی. شد قفل  مشده   خشک هایلب

و  مغزم رگ، شوک این. کردم  گور به زنده ر و  مغزم بز   دست. بود انداخته  کار  از ر
و   درد این زدم، که چنگی  و رفت قلبم سمت   چپم وم ر   با  سرم هایرگ .  نکرد آر

ون برای  اصرار  .یدمپیچمی  خودم به و بودن  باش آماده زدن  بیر

و   زندگی  تلخی که وخیمی و  نزار حال م،شده   یخ تکه هایدست    از پوتکی مثلی ر
ی،    تئاتر   از درستی توصیف  تونستنمی  کدوم هیچ زد،می  سرم به مدام یادآور

و  وم به ر   بارها . بودم شده طرد دنیا   از که  انگار. بود مزخرفی  کلیشه چه. باشه ر
زند به که کسایی بودم دیده   که جورش  این اما بودن؛ شده  فتهر گ  خوندگی  فر

و  باشه  غاز   هم من برای همسایه مرغ  !نه  ر

  همکالسی.  کرد  عبور هامچشم  مقابل  از دبیرستانم خاطرات  فیلم،   مثل
و  اسمش حتی که داشتم ورشگاه  از. نمیاد یادم هم  ر   خیلی. بودنش  آورده پر

و  مادرش و   پدر  قدر گفتمی .  بود خوشحال  هاییآدم  فقط  چون  دونه؛می  ر
ی  که و  هاشونداشته   قدر  کشنمی   ندار وز  اون  اما چرا؛  دونمنمی . دوننمی   ر   ر
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و  این که .  نیستم اون مثل  وقت هیچ گفتممی خودم به  تکبر  با  من  گفت،می  ر
و  ممکن  حالت دارترین درد من لحظه،  این توی  اما  که ایتجربه. کردم تجربه ر

وی وحشی هایمرغابی   جیغ  مثل بودنش، گس و  دریا  لذت  که یادر  آب  ر   ر
ن،می  و  آرامش  گیر و  زدن  حرف نای  شوک، این . بود گرفته ازم  ر .  گرفت  من  از  ر

تیشی ونم آ   شنیدم  رضا آقا  از مبهمی  صدای. نداشت فریاد  نای که کرد  ایجاد  در
 :گفت  همیشگیش خاص و  بم  صدای اون با که

ی؟  چه! آقا؟  فهمیده  که چی  یعنی -   جور

و  من طوالنی، اغمای  این و  اومدم خودم به  تمام. بردمی  قهقرا  به خودش  با ر
ون  برای نفسم و  شد درد  درگیر  باره  یک  کتفم   وهم. نداشت قدرتی  اومدن، بیر

ن  جای به سیالی، وی  زانو با. شدمی  هامریه  وارد اکسیژ !  تق. افتادم  پارکت ر
ی  ونم چیز ی . شکست  در و   بودنش هاستسال   که عضوی! قلب  به شبیه  چیز   ر

  خواستنمی  دلم. شده کنده  وجودم  از عضوی کردممی  حس. کردم  فراموش
  نگرفته پس  حساب درست  هنوز من.  کنم نگاه کدومشون  هیچ هایچشم  به

 .  شده نفعشون به ضعف  این داشتم حتم اما بودم؛

و   دستش کسی   هایقطره . افتادم بغلش توی پشت  از  و  رسوند مشونه  به ر
ق  سرد ی  تمام رحمیبی  با  ، عر  هم  از م،شده  تیکه تیکه تن به رسیدن برای عیار

و  فیلم   یه که  انگار. گرفتنمی  سبقت وندممی   سر   از ر .  شده  خرد و زخمی. گذر
زاد سقوط. کردنمی   کار دیگه مغزم  و  شدمی  سردتر  هامانگشت   سر    این و  آ

واز، حال و  من پر ی  صداهای .  کشوند  زمین سمت  به ر   بستن  برای ناهنجار
 . شد  کشیده هامچشم  کرکره زندگی، این  پایان یبرا و کرد مداخله هامچشم 

 سوم   فصل
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وز آخرین ی   ده  از  ر وز ی   بخش توی که بود  ر وز  هفده درست . کردممی  سپر   از  ر
و  خودشون  کار باالخره. گذشتمی   جدیدم قلب با زندگی  و پیوند .  کردن ر

وزهای  و   سفید سقف هامچشم  فقط . بود  آور  سرسام  تخت، به چسبیده ر   ر
و  هادستگاه   دینگ دینگ صدای  هامگوش  و دیدمی    صدای یه! نه. شنیدمی   ر

  حس.  تپیدمی  ولع با که ایتازه  ضربان صدای. شدمی   شنیده  هم ایدیگه
وز، چند  این تمام . داشتم عجیبی  و  کسی  ر و  مالقاتی برای ر .  بودم نپذیرفته ر

وغگویی هایآدم و  زندگیم  هایپایه که  در  . بودن کرده سست ر

وم که بودم داده قول  فرهادی  دکتر  به مدنم،و ا هوش به  از بعد .  باشم آر
رمی   قطرات  از نگاه . زدمی   پرسه سرم توی مختلفی   فکرهای   سمت به که  س 

و  کرختی  تنم. گرفتم رفتن،می  دستم   مدام دلم  و  کشیدمی   یدک  به ر
وی هامچشم که ایلحظه  درست.  بخوابم خواستمی    در رفت،می  هم ر

  در و  شد  وارد هل با شخصی. شد  باز  بود، راستم  دست  انتهای که اتاق  سفید
و   . بست پشتش ر

ومی به   گلدار و  سفید  لباس و زدمی  نفسنفس . شدم جاجابه  جام توی  آر
ی   از  بعد نگاهم. برگشت سمتم به. بود تنش بیمارستان وسر وی  صورتی  ر   ر

 رنگش،بی  و  نازک هایلب   لبخند با. افتاد مشکیش و گرد هایچشم  به سرش،
وی  سفیدش هایدمپایی.  اومد تمسم به .  شدمی  کشیده  اتاق، براق  کاشی ر

  جبهه پرتعجب، و  سرعت به. بود شده   اتاقم وارد  ممکن  زمان بدترین توی
 : گرفتم

 ! هستی؟  کی  تو - 
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  مشکی موهای  الی دستی . نگاهم تا هاششونه  و  رسیدمی   تخت تا  کمرش
ی   زیر بردنشون برای َلختش،  وسر  . کشید ر

  اتاقت توی دادی  اجازه که ممنون . خوشوقتم  دیدنت  از.  رضایی  رالآی. آیالرم - 
 ! بیام

وهای و زدمی  حرف  تندتند   تر حوصلهبی. بود مستعد  رفتن باال برای پرپشتم  ابر
ی متهم   لحن با  قبل،  از  : دادم ادامه گر

 !بیمارستانه اینجا  کنم   فکر  من؟  اتاق  توی اومدی  اجازهبی  چی  واسه  - 

و  خودم حوصله  حتی  من   که  جدیدی  هایآدم به برسه چه  نداشتم، هم ر
  تر حسبی   بار  این و کرد  تغییر  نگاهش رنگ. شدنمی   زندگیم  وارد مالحضهبی

 . بود قبل  از

 ...من. کلیه  جراحی برای. بیمارم جا این  هم خودم  من  اما  گی؛می  درست  - 

ی  اینجا،  تا کلیه بخش  از  ودجوش   اما بود؛ فاصله قدر و  من  بودنش  ز   باران یاد ر
ی  همین  برای  و انداختمی   :پریدم حرفش  میون  قبل،  از  تر جر

و   پرستار  تا. نداره ربطی  من به. باش خوایمی   که هرکی -  و  نکردم صدا ر   بر
ون  ! بیر

وهای   گندم   پوست و  رفت   بلندش پیشونی سمت   به هشتیش،  و   پر تقریبا  ابر
و  نگاهش . شدمی  تر سرخ  لحظه  هر  گونش،   و  اهتگدس  نمایشگر  صفحه بین  ر

ی   توی و چرخوند تختم باالی تابلوی و  رنگشبی  هایلب  ثانیه،  از  کسر   با ر
 . فرستاد  جلو سرتقی
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 !چیه؟   اسمت معنی! اردالن آراد  -

ومی به و  گرفتم نفسی بینی   از. سمج  دخترک ون آر   کردم سعی. فرستادم  بیر
  شدن، مشت برای هامدست . شدممی   مضطرب نباید. بگیرم اشنادیده 
و  دستم  زیر   یدسف   ملحفه   گوشم به دوباره نرمش، صدای که کردمی  لمس ر

 : رسید

وم  که حاال.  ستفرشته  یه اسم  بودم  خونده جا یه -  . دممی  توضیح شدی،  تر آر
 خوبه؟

وی و  شد  گرفته عملیش  بینی  از هامچشم  ونی صدای. افتاد هم ر   توی  که بار
وع شهریور،  اواخر    چپم سمت  باز نیمه ارهدوجد پنجره  از بود، کرده  باریدن به  شر

و  ضربانم  ریتم کردم سعی. شدمی  شنیده ون، صدای با ر   دعوت  آرامش به  بار
وع   هزار،  از. کنم   دوباره که بودم رسیده سه  و  هزار  به. کردم شمردن به شر

وی دمپایی  شدن   کشیده صدای وع   کاشی، ر   ریتمیبی سمفونی  زدن به شر
  با من،   از  دورتر   کمی اش دص . رسید  چپم   گوش به راستم،  گوش  از صدا. کرد

 : شد  شنیده  قبلی  الگوی همون

و  یکی  شده،  تعیین پیش   از   قرار یه برای مامانم   راستش  -   فرستاده اتاقم ر
  پسر   اون با همین، برای دم،نمی انجامش بخواد ازم اگه که  دونستمی. بود

  و کردم استفاده  موقعیت  از هم من.  اتاقم اومد  کیه، دونستمنمی  اصال که
ون ایبهونه به   وقت چند  یه. همین  شدم  اتاقت  وارد  اتفاقی، خیلی. زدم بیر

 ! بزنیم؟  حرف  حاال شهمی . رممی  بگذره 

و  خودم و  سرم و  کشیدم  تر پایین  ر   برای فقط. چرخوندم مخالفش سمت  به ر
ژه  این  از دست که این  :گفتم برداره، اعصاب  ر
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 ! باش ساکت  فقط بمونی، خوایمی  اگه  - 

و   ملحفه   پارچه شدن کشیده صدای با  و  شد  تر بم  صداش. بردم باال  سینه  تا ر
وی زدممی   حدس چرمی،   پنجره  زیر درست اتاق، گوشه چرم  و  راحتی مبل  ر

ی  صدای   حین،  همین  در. نشسته و  آرامشم ناهنجار  . کرد سلب  ر

زش  اما زنه؛  یه که این با مادرم   - و   دختر  یه ار   من که دونهنمی. کنهنمی  درک ر
  مردها  شما  که  این دونیمی . بشم انتخاب  نباید که من . دارم  خابانت حق هم
 . نیست شایسته  اصال کنین،  رفتار دارین  دوست   هرجور  کنینمی   فکر 

ی  وی  افراد ترینظالم مردا  ما  که همیشگی شعارهای  و زنان  حقوق  از طرفدار   ر
  صداش،   بغض  انگار. سوختمی  حالش  به داشت  دلم  کمکم . زمینیم

و  یعمیق هایضربه و  هامچشم . کردمی  تحمل ر وم ر   هم  هنوز اما  کردم؛  باز آر
 .   نبود  سمتش به صورتم

  گوش اصال مامانم. کنه گوش آدم  هایحرف   به باشه یکی که خوبه  خیلی - 
 ...دارم چرا دونمنمی . دهنمی

  داشتن، شنونده  که گفتمی  هم  اون. افتادم شیوا یاد زد،  حرف  که  بار این
وی کوچیکی لبخند  یادآوریش، با یالحظه . مزیته یک   از. شد  سوار لبم   ر

وی  جاییش جابه  صدای   کالفگی .  برگشتم سمتش به حواس،بی  چرمی، مبل  ر
ی . کردمی  نگاهم  لبخندی با  ورچیده، لب و  هامچشم  بیدار   ادامه دید، که ر

 : داد

ی  پس  -  و   بیمارستان. سخته  بودن جا  این  دونممی .  بیدار   حال. ندارم دوست  ر
 !چی؟  تو. کنهمی  کسلم  تر بیش  اشهو و
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و  هامچشم ! من؟  و  ایدایره  و  سفید   ساعت  سمت  ر وم  به ر   و  یازده. چرخوندم  ر
. بودم معلق حسیبی  یه توی و  نداشتم خاصی حس  شاید .  بود صبح نیم

ی  این و خورد  در به ایتقه. بود طردشدگی  حس  داشتم، که  حسی آخرین   دختر
و  متخت  دستپاچه،  بود،  آیالر اسمش  که  . زد  دور ر

 !برم؟  کجا  - 

  راست،  سمت  دستشویی سمت به  که گشتمی  مکانی   دنبال  به هامچشم 
ودی  در   از بعد   در. شد دستشویی داخل   و کرد تایید  سر   با  آیالر. زدم اشاره ور

  وارد اش،افتاده   خم  کمی  و فربه  هیکل با فرهادی  دکتر   و خورد  ایتقه دوباره 
  قرار دیدم توی  سرش،  دادن تکون با ،پشتش کم  جوگندمی موهای . شد  اتاق

ونده با. گرفت  . اومد  جلوتر  دستش،   توی پر

وز که  بینممی   -   . سرحالی  امر

  خودم کمی  و نشست مچهره  به اخمی. خندیدمی   همچنان آبیش، هایچشم 
و   . کشیدم  باالتر  ر

 ...موندن  جا این. برم خواممی. مخسته  اتفاقا - 

وی  دستش،  توی آبی   خودکار با ی  سفید،  ده ونپر ر  که  طور همون.  نوشت چیز
و  بمش صدای  خندید، می   زیر  به  سر  :شنیدم ر

وز. پسر  عجولی  خیلی. نباشی خسته -  زمایشاتت و اکو  جواب اگه  امر   خوب آ
ی می  فردا بود، ی؟  یه اما. ر  چیز

  و کشید  سفیدش  ریش بین دستی  که بودم مربعیش  صورت خیره منتظر،
و  بود هد ش  هاشچشم  قاب  که  مستطیلی  عینک  . برداشت ر
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و  کسی  هم  باز -   ببینی؟  خواینمی ر

وهای و  پهنش و  مشکی ابر  مشده   زبر  و ریش  پر صورت  به دستی . زد گره  بهم ر
 . کشیدم

وز  بیست -   !کس هیچ. نیاد کسی. کرده مخسته  بودن جا این  ر

ویی پوسته  از متفکر، ون خوشر و  پهنش چونه و  اومد  بیر   با  هنوز. کرد  ور  یه ر
ی  چپش دست  توی نکعی   دسته  .کردمی   باز

  این کردم پیدا  اطمینان بهبودت  از وقتی خواستم می  راستش. طور این  که - 
و  و  بدت  حال  این دلیل باید  و  دکترتم من. بگم ر   پدرت  از بنابراین.  فهمیدممی   ر

  خیلی  من. شنیدی  کننده شوکه  چیز  یه که گفت  فقط اون و  پرسیدم
زنششون  به تونستمی .  باشه خطرناک  خیلی تتونسمی   شوک  این. کردم سر

  یه با باید موارد  این گفتن برای حداقل گفتم. شه  تموم جونت قیمت 
وانشناس  .  بود بعید پدرت  فهمیدگی  به آدمی  از  کار این. کردنمی  هماهنگ ر

ی  خواممی  ازت  فقط و  خودت و  نکنی  فکر  بهش هست، که هرچیز   وقف ر
  چیز  هیچ لحظه، این توی. کن یسع   اما باشه؛ گویی زیاده برات شاید. بدی

زش   .  نیست اتدوباره   سالمتیه  از  تر باار

ی  اینکه  از وز چیز ز  توی فرید  اخالق. بودم خوشحال بودن نداده  بر   نکردن در
ون،  به اشخونه اتفاقات  وهای  زیر . خورد  دردم به بیر   نگاهم  م،خورده گره ابر

 .شد  اشخیره  همچنان

  حداقل. کرد فراموشش  بشه کنمنمی  فکر   اما! دکتر  ممنون  چیز  همه بابت - 
 . نیستم آدمش   من
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 که کردنمی  درک کس هیچ. بیام  کنار  قضیه این با فعال تونستمنمی
  کسی  و  باشی  افتاده  وسط توپ یه  مثل  که این . رحمه بی  قدر   چه طردشدگی

و   خودکار  فرهادی،  دکتر . نکنه تقالیی برداشتنت برای   چپ سمت  جیب توی  ر
وی  شده   عجین  لبخند با  و  شتگذا  سفیدش مانتوی    شخصیت به هاش،لب  ر

 . برگشت مالیمش

  حاال که بود تو به اگه. شد تموم لجاجتت که  خوشحالم  طرفی  از اما  باشه؛  -
  خودت مواظب.  گممی  بهشون هرحال، به. شدنمی انجام عمل   این حاالها

  موندمی  پیشت هاشب  که آقایی این راستی،.  بینمتمی   دوباره فردا.  باش
 ...که گممی . بیاد  تونهنمی  امشب

 .پریدم حرفش میون که شهمی ختم   چی به حرفش  انتهای  دونستممی 

 .تونممی   خودم - 

و  هاشلب . گرفت عمقی  هاش،چشم  گوشه وی ر   مکثی  از بعد  و فشرد  هم ر
  بسته صدای.  رفت  در سمت  به مالیم، چهره همون با و   نداد ادامه. کرد رها

ون  با  در، شدن   اینقطه  خیره.  شد  هماهنگ دستشویی،  از  آیالر دناوم  بیر
 . اومد  جلوتر  که بودم

 !کردی  حمایت که ممنون   -

وی نگاهم و   هاشدست . چرخید مشکیش   و گرد هایچشم   ر   خوشحالی با  ر
ونش، شده غوغا  و . زد رضایت  سر  از لبخندی  و  دیگه بهم در   به و برگردوندم ر

ونی هایقطره   . شدم  رهخی چسبیدن،می   شیشه به  که بار

ودتر  هرچه امیدوارم -   ! بشی خوب  ز
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و  امیدش مونده  ته سره  یک جا،  همه  از  خبر بی . برگشتم سمتش به دوباره    ر
و  چیزم همه بود وقت  خیلی من. کردمی   نثارم  نزدیک. بودم داده دست  از ر

ی   میز  وش کوچیک و ایشیشه  گلدون با و بود راستم دست  فلز ی  ر . کردمی   باز
و  هاشپایه که میخکی   گل  خهشا  چهار  سمت  نگاهم   کرده  سفت  آب توی ر

 .خوردمی  چرخ  احساس  پر  و  لطیف  گلدون، به نگاهش. رفت بود،

  دونستم نمی اصال. زدمی   دامن کالفگیم  به بود، اتاقم توی هم   هنوز که این
ود چه   هر  خواستمی  دلم! خدایا. نه یا بود عادی  کرفتگی  گر  این   این   از  ز

  کمی چپم  کتف. بود ساکت ایدقیقه چند که بهوخ. شدممی   راحت مهلکه
وع   و کردمی  درد   هم  راست  پای کف زمان هم. کردم دادنش ماساژ  به شر
وی خارش این   از شدن   خالص برای. خاریدمی    خم  پام سمت  به کمی اعصاب، ر

  از کوتاهی « آخ . »برگشتم پشتم  بالشت  تخت سمت به بدی،  درد  با و  شدم
 . چرخید تمسم به  هل با و  پرید دهانم

 ! شده؟  چی  - 

و  پام  تخت، کف با کردم سعی و  گرفتم نفسی ونم ر و  نگاهم رد . بخار   و  گرفت ر
ق  شیوا  خنده جنس   با اش،خنده  جنس .  خندید و  شیوا مدام  چرا. داشت فر   ر

  انتهای سمت  به که بودم  رفتار این  حیرت  توی هم خودم! کردممی   مقایسه
 . رفت تخت

 .دممی  انجام برات  من  بذار  -

 ! نه - 

 . شد  راست  پام، سمت اش  شده   خم   کمر  که  انقدر. بود قاطع   و تند  جوابم
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وز تو خب؟   چرا  -   چون . باشم کرده کمکی یه منم  بذار کردی  کمکم خیلی  امر
 . کنه  گزگز  شده  باعث خونت جریان بوده،  درازکش پاهات زیاد

  مرگم  چه که دادمی  توضیح کمال و  تمام با حتما بود، شیوا اگه. کردنمی  گزگز 
و   شیوا  انقدر چرا. شده  : دادم جواب کنه،  حرکتی که  این  از قبل . آوردممی  یاد  ر

 .خارید  می فقط . کرد نمی  گزگز . شد  خوب  -

 .شد کش  نخ باال به لبش  کنج لبخند  کمکم

 ! شد؟   وا یخت  پس  - 

و  من هاش حرف   مثل تونستمنمی  چرا. نه خودش اما  انداخت؛می  شیوا یاد  ر
و  من تماما شیوا  انگار. کنم  تی راح احساس شیوا  یه. نه  دختر  این اما بود؛ بلد  ر

و  محوصله جورایی رفتگی   سمت به ر و   خستگی. بردمی سر  به و کردم بهونه ر
 . دادم اومدن پایین  اخطار  اش، رفته باال هایگونه

ی؟  دیگه شهمی .  کنم استراحت  خواممی   -   !بر

وم ،کوچیکش و  نازک رنگ   بی هایلب شده  خشک لبخند  وم آر .  شد کمرنگ آر
ی  توی هاشچشم    خودش  به سرعت،  به که بود گرفته خشم  رنگ  ثانیه  از کسر

 .برگشت

 . بینمتمی  دوباره . باشه - 

ون  در  از. چرخید  در سمت به کردم،می   نگاهش شک با که  طور همون   رفته  بیر
ی  چند  که بود   بستن با. بکشم  دراز دوباره  کردم سعی  خیال،بی  و زدم پلک بار

و  و  چپ  سمت به احتیاط  با کمی هام،چشم    دونستم نمی. چرخیدم پنجره به ر
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ی  دلم  اما چرا؛   لبخندی سرعت  به فکرش،  از! بود تنگ  شیوا  دیدن برای  بدجور
ور به  پهنم هایلب  کنج و  خودش  ز   افکار ذهنی، آشوب  این  حاصل و داد جا  ر

ی   اولین . بود مزده  غم   انگار اما شدم؛می   صحبت  هم باهاش که نبود  دختر
ق   همه با جنسش ی . داشت  فر   باعث ندیدنش،  ماه  یک و  دیدن  بار چند که جور

ون   اتفاقی  انگار. کردمنمی   انکار. بود دلتنگی این   پیدایش  حال  در قلبم در
وی قلم زندگی، تردید  قصه  وسط که هاییاتفاق  همون  از. بود   نقاشی  بوم ر

 .زد  حالم

و  هامچشم. بودم شده  داری ب  تازه که رفتم  خواب  به کی دونستم نمی   با ر
زدگی ومی به  سنگینم،  هایپلک و کردم  باز نور   خوابیدن   از  قدر  چه. رفت  کنار  آر

و  سرم. بودم  زاربی   نور با وی گرفتگی رفع  برای ر  که چرخوندممی  بالشت  ر
  هم پنجره  که  انگار. شدم  اتاقم رنگ کرم ایکرکره پرده شدن   کشیده متوجه

و  نگاهم . بود بسته ُرم  سمت   به و باال  یکم ر   دستم، یشده   تعویض تازه  س 
و  ایدایره و سفید  ساعت  سمت به اکراه  با نگاهم دوباره. دادم سوق وم  به ر   ر

  این   تاثیر  حتما . بودم خوابیده   قدر   چه. بود نیم و هفت ساعت. برگشت
وهای   هامچشم . بودم  خواب  وخمار گیج کمی  وجود، این با. بود لعنتی دار

وی  دوباره  وپوش شدن نمایان  از بعد  پرستار،. شد  باز اتاق   در که رفتمی   هم ر   ر
وی گرمی لبخند با . شد اتاق  وارد ظریفش، هیکل تنگ ژ  هایلب  ر   اش،خورده   ر

 . اومد تختم سمت به

 ! شدین؟   بیدار  باالخره. سالم  - 

وم ی  آر ُرم  میله  سمت به  بار  این  و دادم تکون سر ُرم  با کمی.  شد مایل  س    ور س 
 .برگشت سمتم  به مانتوش، جیب  توی  گذاشتن دست  با  و  رفت
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ُرم  دریچه -  و  س  ُرم  این. شه تموم  ترسریع   تا کردم  باز کمی ر   شد، تموم  س 
ی  دیگه ی  فرهادی  دکتر . نیست نیاز  . دادن  دستور اینجور

زادش، دست با و  اشرفته  باال طالیی موهای آ   مشکی  مقنعه  زیر   دوباره ر
  از خستگی  و بود صورتم  خیره ایش،له یت  و  سبز   هایچشم. داد جا کوتاهش

ی   دوباره که  بود پیدا وجناتش  .دادم  تکون سر

 ! ممنون.  باشه  -

وهای و  کوتاهش و طالیی ابر  . داد تابی ر

ن  غذا براتون بمونین  بیدار پس  باشه -   .بیار

وز یک  غذاهای  از  حالم ی  و  میون  در  ر   اصال. خوردمی  بهم بیمارستان  تکرار
و   غذا  اسم که  همین وع  ممعده   شنیدم،می  ر   هایلب. کردمی   پیچیدن به شر

 .اومد کش  اجبار با  تایید، برای رنگمبی

 . بیدارم - 

 .خوبه -

 . برگشت سمتم  به سفیدش،  صورت  رخ   رفت،می   در سمت به که  طور همون

ون آقایی یه راستی  -   اما گفتن؛   اینطور  که من به شمان؟   همراه. بودن بیر
 . نیومدن داخل

وی   چین اما  باشم؛ خیالبی  خواستم می.  دهوب بابا  حتما    و  کوچیک بینی  ر
و  هامچشم . شدممی کنجکاو  تر بیش  باید که یعنی گوشتش،   قوس توی ر

 . چرخوندم حدقه
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 کنین؟   توصیفش  شهمی   - 

ی  وع و  داد تکون  سر  .کردن توصیف به کرد شر

. خوردمی  ساله  دو و سی  تا  سی  نظر  به چهارشونه، هیکل و متوسط   قد  - 
  و  کت. بود هم عینکی راستی،. داشت هم پرپشتی سیبل  و مشکی   یهامو

 . باشه متشخص خیلی که رسید می  نظر  به و  مشکی  شلوار

و  ذهنم  تصاویر   مدت، این  تمام توی   پایین و باال موردنظر، چهره گشتن برای ر
و   طوالنیم مکث. نکردم پیدا  مشخصات  این با کسی  اما کردم؛   ادامه دید، که ر

 :داد

 !نیستن؟  ون اهتهمر   -

رنگش نگاه  خیره ایلحظه  چند   بگه، ایدیگه  چیز  که این  از قبل  و شدم   سبز
 : گفتم

و   کی  اومد  یادم ،...آ -    نگین بهش فقط. طوریه همین مدلش اون . گینمی  ر
 . نیست راحت یکم. گفتین من  به که

رنگی، لبخند و   باز   هم  از کمکم درهمش، یچهره  : شد صداش   چاشنی   پر

 .رممی  دیگه من پس . باشه - 

و  خودش بلند، قدم  چند با ون  در  از. رسوند  اتاق  در به ر و  هامدست  و  رفت بیر   ر
  به که مبهمی  حس  این دونستم می  هرکسی  از  بهتر . چرخوندم هم توی

 . نیست عادی   حس  اومده، سراغم 
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وی  سفید  ایدایره  ساعت  تاک،تیک  تاک، تیک و   دیوار ر وم، به ر وندن برای ر   گذر
ی  سالگی،  شش و  بیست  توی من. بود  جونبی دی زیا  زمان،   گیر گوشه  جور

آشنا عواطف  درگیر  و بودم ساله   هجده بچه یه  هنوز  انگار، که بودم   بعضی. نا
و  خودم رفتارهای اوقات،   زندگی  از ادعا  بی  که رفتارهایی. کردمنمی  درک  هم ر
و   جا همه خاموشی و  ُنه به رب یک ساعت.  نبود دردارم ی  سایه دستیک  ر   انداز

  به که مهتابی کمرنگ  نور و  چپم دست  پنجره سمت  نگاهم. بود کرده سکوت 
ور و  خودش   ز   و سفید  بالشت کردن  حفر  با زمان هم. رفت کرد،می  پرنور ر

 . شد  باز ایتقه  با اتاق  در چپم، دست توسط سرم  زیر  مستطیلی 

  ،شدمی  تر نزدیک که تاریکی سایه  سمت  به. برگشتم سرم  پشت به احتیاط با
  بگم تونستممی   هم کوتاهش قد دیدن   از  اما ترسیدم؛می  باید . بودم خیره

  تبعید سرم توی شادش،  صدای . دیدمشمی   بهتر   بار این و  شد  تر نزدیک. کیه
 . شد

 . من بازم - 

.  شممی   خوشحال دیدنش  از کردمی  فکر  چرا. چرخیدم پنجره سمت به دوباره 
ونش پیش  دفعه مثل باید   حتما  و بود هاحرف  این  از  تر سمج   اما کردم؛می   بیر

و  هامچشم . اومدمی   اجازهبی  دوباره    دونستمی  که  همین. بستم محکم ر
و  اشحوصله   بیخیال باید که  قدرها اون یعنی اومد؛می   دوباره و  ندارم  ر

و  راستم دست انگشت دو. هست وی ر   چشم  با و دادممی   فشار  چپم چشم ر
و  تخت که  دیدم راستم ی  رفتن  از قبل.  رفت پنجره  سمت و  زد  دور ر   که پرستار

و  هاپرده بودم گفته بود، آورده  غذا برام   تماشای  محو   آیالر. بکشه  کنار   ر
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قصانی مهتاب  ی  شیشه  پشت  از  که  ر وع. بود کردمی   دلبر   خودش با کرد شر
 : زدن حرف

 ! نداشت؟   دوستم کسی  چرا  -

ی   بیخیال هم  من   تن داش  دوست . شدم کردمی  نجوا سکوت   توی که چیز
  شده،  طاق طاقتم. کرد کسی حواله  راحت  خیلی شد نمی. بود قدرتمندی کلمه

 :زدم لب  بمی صدای با

  حوصله فهمیدی کردم  فکر   اینجا؟  میای  هی چرا آخه ،...شب موقع   این - 
و  خودم  ...من ببین.  ندارم هم ر

و  رخش  نیم مهتاب،  ضعیف  نور  بار این  و برگشت سمتم به صورتش   سایه  ر
وشن ی  تنش بیمارستان  گلدار پیراهن دکمه اولین  با. بود هاختاند طرح  ر   باز

 .کردمی 

  اما.  اضافیم گهمی بهم  رفتارت و نگاه  تمام! م؟ بچه  یه من کنی  می   فکر   تو - 
ور  که هستی کسی دیگه تو گیمی  حتما . اومدم بازم من ی   غر   از من. نه. ندار

ور فهمیدم کردم،  کار بابام شرکت توی که سالگی   هجده ی یچ   غر زشیه؛ ز   اما باار
زش  آدمای برای  .کنی خرجش  باید زندگیت باار

ون بالشت  زیر  از  دستم و  هاش ازحرف  کلمه یک حتی  و  اومد  بیر .  فهمیدمنمی  ر
لودش، بغض  هاینفس و بودم اشخیره  تاریک، نگاه همون با   صداتر بی  آ

 .شدمی 

  فقط .   بود گرفته دلم امشب اما نداره؛ هم به ربطی اصال حرفام که نممی    -
 .همین نباشم تنها که اینجا بیام گفتم
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  صدام که کردمی   عبور تختم جلوی  از در، به رسیدن  برای و  شد  بلند جاش   از
 :شد  رساتر  حسی، بدون

و  کردن همدردی  انتظار اما بمونی؛ تونیمی   -   . باش نداشته من جانب   از  ر

وی پاهاش حرکت و  هامچشم . ایستاد کاشی، ر   از  اشدص و  بستم دوباره ر
 . اومد بود، که اینقطه همون

  درست. سردیه  همه  این پشت مهربون دل  یه یعنی ونقیضت؛ ضد  رفتارای  - 
 گم؟ می 

  کسی  من اما  بود؛  طور  این واقعا  یا  کنه نماییمظلوم  خواستمی   دونمنمی
و  زخمش  لهجه که نبودم   خواستم بود خودم  به شبیه چون  شاید.  بدونم ر

ی نا که تنهایی آدم. بمونه و  هاملب  حال، بااین . نداره اطرافیانش  از تظار   از ر
ی  و  جوییدممی   دندون  زیر  داخل و  دیگه  نفر  یک که شدنمی کردممی  هرکار   ر

 : شد  دارادامه   طوالنی، سکوت یه  از بعد درست صداش. کنم تحمل اتاق  توی

ور به که  پیش سال  هفت   -   با  برخورد گرفتم، جا  شرکتش  توی  بابا، زحمت و  ز
و  امرده   انتظار و  میاوردن لب  به لبخند رنگ، با  و  رنگ که مردهایی. نبودم بلد ر

وزها این  از کدوم هیچ خواست نمی  دلم من.  داشتن شدن   پا هم و  ر   ر
ونم؛    زدن حرف  برای خودم که هستی کسی اولین تو و گذشت  اما بگذر

  این  توی که شخصیتی  اما نیستم؛ پریون  شاه  دختر . شدم  قدم  پیش باهاش 
  صمیمی کسی با  تربیش  این   از دادنمی  اجازه بهم گرفت، شکل  لاس  هفت

 .بشم
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  مغموم  لحن همون با و پیچید  اتاق توی میونش،  در یک هاینفس  صدای
 : داد ادامه

ی اسف  وضع این مستحق  ،...من  -  و  حالم  که  بار وز این  به ر .  نیستم کشونده  ر
و  خودم بتونم که کنی کمکم  تو شهمی   کنم؟   جور  و جمع  ر

  طور چه بودم کمک  محتاج  خودم که  منی! خواست؟ می   کمک من   از
و  بینیم. باشم کسی آرامش  تونستممی    قلب  ضربان و  کشیدم باال  ر

 بود ایدیگه  حال یه امشب . خوردمی  تاب و  پیچ گوشم  داالن توی نوتأسیسم،
و  حرصم تمام کردم  وسعی ور  به هام لب.  نکنم خالی سرش   ر  :شد جدا  هم  از  ز

ی  باید  - وانشناس پیش بر ی   من.  کنه کمکت ر   اگه گفتم بهت.  برنمیاد ازم کار
 ! باش ساکت  مونیمی 

وی  جاگرفتنش و  چرمی پارچه شدن  بلند صدای و  امشب یعنی مبل، ر   مهمون  ر
و   وخیم حال   این تمام  تا خواست می طوالنی خواب  یه دلم. بود   و شست می  ر
و  تمرکزم ساعت، هایعقربه  تاکتیک. بردمی  .  ریختمی  بهم نبیدخوا برای ر

 : داد ادامه اما  نمونده؛ حرفی دیگه کردممی   فکر 

  صبح فردا که  شنیدم دکترت   از بمونم؟  اینجا  امشب  میلت  برخالف شهمی   - 
 .شیمی   مرخص

و  امشب باید که بودم محکوم  نکرده گناه  کدوم به   این با. کردممی   تحملش ر
  انتظار چه. باشه خودم دردهای التیام تا بودمی   باید یکی ومعوج، کج  حال

و  من که ایشده  مسخ چپاول این  با. داشت من  از کزافی   ناامنم  زندگی  از  ر
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ون   حرفی . باشم دیگه یکی  گاهتکیه  خواستمی  طور چه بود، کشیده بیر
و  هامچشم  و نزدم ودتر  کاشای . بستم  ر  ! شدمی   صبح  ز

وی دستی  و  بودم عمیقی  خواب  توی که  انگار وم،. شد  نپایی و باال  صورتم  ر   آر
و  هامچشم  ی  م،چسبیده   هایپلک الی   از و کردم  باز ر وفسور   جذابش  هایپر

  تونستمنمی که   اونقدر. بود اندازه  از بیش  مرد  این به وابستگیم.  شد  دیده
وحم  اما نبود؛ خونم  هم . بکنم دل ازش   مثل  خواستمی   دلم خیلی. بود ر

ی   یه اما شدم؛می   تند باهاش بقیه ونم چیز و   کار این اجازه در   تنها . دادنمی ر
و  بغضم  کالف تونستممی  که بود کسی وی ر   به هاملب . کنم وا  هاششونه   ر

و  هامچشم  که  همین اما نرسید؛ لبخند    لعابی،  پر  لبخند با کردم،  باز کامل  ر
و  مشده   چرب موهای  . فرستاد  باال ر

 .من  قهرمان  خوشحالم  خوبت  حال دیدن  از  قدر  چه دونینمی  - 

. کردنمی  پیداش اما بود؛ ایکلمه  کاوشگر  دادن،  جواب  برای م،مغز  سکوت 
و   حالم خودش  انگار و  دستش. دونستمی  ر   همون  با و   گذاشت  کتفم پشت ر
 . شد  خم سمتم  محبتش،  پر  نگاه 

 . شی بلند  کنم می  کمک  -

و  دستش  و  خودم و  زدم پس ر   و  نشستم ای،سرگیجه  با. کشیدم باال ر
 : داد ادامه که شدن  بسته ه،سرگیج  این رفع  برای هامچشم 

 بمونم؟  پیشت  دیشب نذاشتی چرا  -
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و  دارم نبض  هایشقیقه ! دیشب؟    توی. افتاد یادم تازه که دادممی   فشار   ر
ی    رفته کی  دونستمنمی . چرخیدم پنجره  زیر چرمی  مبل سمت به ثانیه  از کسر

وی  بابا دست که  .موند مشونه  ر

ی   -  خوای؟ می   چیز

ی  نامطمئن، و  دستش توی هایس لبا  و  دادم تکون باال به سر . کردم  برانداز ر
و  نگاهم. بود گرفته دستش توی که مشکی  هودی و  لی  شلوار  . کرد دنبال ر

ونم. باشی بدنت دمایی  تعادل مواظب  باید گفت  دکتر  -    خنک یکم هوا  بیر
ی  عادت  که تو. شده ی  چرا پس پوشیدن، هودی به دار  کنی؟ می  نگاه  اینجور

 :شد  باز مدتی  از بعد م،ه دش  خشک هایلب

 . هیچی - 

وی هاشچشم  و  هالباس  کوتاهی، نگاه   از بعد و  چرخید صورتم ر   پام، پایین ر
وی  . گذاشت تخت ر

و  ترخیصت کارای رممی    - ن  فرهادی  دکتر  به  سر  یه راستی،. بدم انجام ر  . بز

ی   به خواستنمی  دلم و  هامچشم  و کردم سکوت. کنم  فکر   چیز وی ر   هم ر
و  هاملب . گذاشتم وی ر   این خوب، چه  که بودم  فکر   این توی و فشردم  هم ر

و  هام چشم در، صدای شدن  بلند با . شد تموم  باالخره کذایی دوران . کردم  باز ر
و   سفید  ملحفه وم و زدم  کنار  ر و  پاهام. بیام پایین تخت  از کردم سعی  آر   برای  ر

و  دستم  دو  و آوردم پایین سفید دمپایی  پوشیدن    وزنم، تنداش نگه برای ر
وی  . گذاشتم تخت ر
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و  مشکی  هودی وی  از هم ر   خوب خیلی. کردم تنم احتیاط  با و  برداشتم تخت ر
  برای  هنوز. شدممی   راحت بیمارستان کننده کسل هایلباس   شر   از که بود

  کوتاهی نفس. کردمی   درد کمی و  داشتم تعلل چپم دست  دادن تکون
وی   که موبایلی سمت  نگاهم و  گرفتم ی  و  بلند پایه  میز ر   راست سمت فلز

وز  از. رفت بود، تختم    دستم بااکراه. نبود  که  انگار اما بود؛ جا همین هم  اول  ر
و  و  تازگی  پشتش،  مشکی قاب . برداشتمش و بردم سمتش   ر .  دادمی  نشون ر

وم  . رفتم  در سمت  و   برداشتم قدم آر

و   سفید  در و  فلزیش دستگیره  و  بستم پشتم ر   که  پیچر  نازک صدای. کردم ول ر
و  کریمی  دکتر  هم پشت وم . گنجیدنمی ممخیله  توی کرد،می   صدا  ر ومآر   از آر

وی راه. شدم می  رد  مالیم آبی  دیوارهای و  ها اتاق   به انتهاش که طویلی ر
ی  ایستگاه   نظرم  از هم  باز اما بود؛ کمی تردد هرچند. شدمی  ختم پرستار

ج  بخش  از.  اومدمی   شلوغ . دادم  مسیر   تغییر  راست  سمت  به و  شدم خار
و،راه  انتهای درست وز کردممی   حس . بود فرهادی  دکتر  اتاق چپ، دست ر   امر

  زندگیم که نداشت  دلیلی. دادممی  حق خودم  به البته. زدم حرف تند  باهاش 
و  ی  ایستگاه  پشت  پرستار. بدونه ر ی   پزشکان، اتاق بخش  پرستار   سمتم  به سر

وهای و  ایقهوه  هایتیله  از  نگاه. داد تکون   در به که هشتیش مشکی ابر
 . گرفتم زد،می   اشاره

 .هستن  منتظرتون  - 

وبه سفید  در ایقهوه   دستگیره ای،سرفه  تک با ومر و  ر   وارد . فرستادم  پایین  ر
  بار این. نبود میزش پشت همیشه برعکس  فرهادی،  دکتر  و شدم   اتاق
وبه ویر و  صورتش  که  خانومی  ر وی دیدم،نمی  ر .  بود نشسته چرمی صندلی ر
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ی   و سفید  معاینه  تخت تسم  نگاهم ی   پرده پشت که فلز   جا  رفته  کنار  خاکستر
  از سرم خاصش، و  بم صدای   و فرهادی  دکتر  شدن   بلند با. رفت بود، گرفته
 .برگشت  راست به چپ،  سمت

 . بینمتمی  خوب  انقدر که عالی  قدر  چه. عالی  قدر چه  - 

ژی  وکارش مشهود صورتم  رمقیبی   تر دیک ز ن و رفتم  ترنزدیک. بود دادن انر
وبه  که  خانومی. شد وش ر   جاجابه صدای. برگشت سمتم به بود، نشسته ر

وی  شدنش   حیرت م،پریده  رنگ صورت  دیدنش،  از شد،  بلند که چرمی  صندلی  ر
 : گرفت فاصله هم   از خشکم  هایلب . شد  زده

 !شیوا؟   - 

  بودن  شده مشت  پام  کنار  هامدست . شد بلند  جاش   از ظاهر، آرامش همون با
وبه. اومد تمم س به که ومر رگی لبخند  با و  ایستاد ر  :داد  ادامه بز

 خیلی. تر بیش   اون   از منم . بود نگرانت خیلی  بابا طوره؟ چه حالت .  آراد سالم   -
 . تخته به بزنم شدی،  حال  سر   ظاهر  به

و  مشده  خشک  دهان آب ! بابا؟  ور   با ر   برای  قلبم و رسوندم حلقم  پرتگاه به  ز
ی اوج  حال  در تپیدن   بهش ایتقه  چند و  شد  خم چوبی  میز  سمت  به. بود گیر

و   کلمات همیشه مثل. زد   آخرین   از بعد کردممی   فکر . کردمی  ادا  تندتند ر
وبه اما. باشه ناراحت دستم  از داشتیم، هم با که برخوردی ومر   دکتر  به و بود ر
  هایچشم  بین نگاهم. رفتم عقب  قدمی  خورده، جا ! بابا گفتمی   فرهادی

ی  چند. خورد  چرخ شیوا مشکی   مردمک  و دی هافر   دکتر  آبی   با و  زدم پلک بار
ی  اخم  : شدم  پرسشگر  ریز
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 دخترین؟  و  پدر فرهادی   دکتر  و  تو - 

  گیج. نبود واقعیش  پدر  من، مثل  هم اون  شاید .  نبودن هم  به شبیه اصال چرا
وی   پزشکی پوسترای  به شده،   . انداختم نگاه   میز  ر

  نذاشتی  دیدارمون  آخرین توی اما . تره کد پدرم که بودم  گفته بهت من.  آره - 
و  حرفم  ... و بزنم ر

و  دستم  .بردم باال حرفش  ندادن  ادامه برای ر

  دیگه من.  بزنم  سر بودم اومده   فقط.  نداره ربطی من   به موضوع  این - 
 .رممی 

  بلند سرم پشت  از فرهادی  دکتر   بم صدای   برگشتم،  در سمت به که  همین
 : شد

  به راجع داشتیم االنم. بودین آشنا هم  با  شیوا و  تو فهمیدم تازه  من  پسرم - 
 .زدیممی   حرف  همین

. بود مخیره   بشاش، صورت  همون با  باز شیوا  و  برگشتم سمتش به دوباره 
  مشکیش،  شال  زیر  چپوندنشون  با و  کشید  فندقیش  موهای  الی دستی 

و  هاشدست    فرهادی  دکتر  سمت  به. انداخت مشکیش  سویشرت  توی ر
و  هاممش چ که بود برگشته وی   ر  .کردم  باز و  دادم  فشار  هم ر

 . کنم خداحافظی  که بودم اومده  من   - 

و  نازکش  هایلب   فرهادی  دکتر   . کرد  تر  ر
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  که  چیزهایی لیست  باید اما. کنممی  درکت و هستی  عصبی دونممی .  باشه - 
ی  و  کنی رعایت و  بخور  . بنویسمش من  تا بمون . بدم بهت ر

و  خودم ویجل هام،دندون  به آوردن  فشار با   شیوا به  کردن نگاه  برای ر
 کردممی   فکر . کردم اعتماد  بهش که بودم عصبی خودم دست  از. گرفتممی 

و  صداش و  اومد  جلوتر  شیوا.  نبود و دوسته یه  .کرد  صاف ر

ی  یه شهمی   -    که  دونستمنمی  واقعا  من کن   باور گرفتی؟  جبهه  چرا بگی؟  چیز
 ...بابا

ی داان سایه سکوت  و  چرخیدم سمتش به  .کرد ز

ی  دوست چرا. نیست مشکلی گفتم   -  بدی؟  توضیح دار

وهای  زدن  گره با و  هاش چشم  پهنش، ابر  .چرخوند  حدقه توی ر

ودتر خواستم می   من.  ناراحتی دونممی   -   ! کن  باور. نذاشتی تو. بگم  ز

  به چپش، دست توی ایبرگه  با فرهادی  دکتر  و  کشیدم  گوشم پشت دستی 
 . اومد سمتم

و  مسائل  از خیلی .پسرم بیا  - و  بدنت حرارت  درجه. گفتم هم بابات به ر   تحت  ر
ل  ی می   نگه کنتر   اصال. باش تنفسیم هایعفونت  مواظب.  نره حد  از  باالتر . دار
  خیلی . باش قلبتم  ضربان مواظب!  باشی داشته سرماخوردگیم  یه که نبینم
 به نیوتمی  بعد ماه  شش تا  سه. بیمارستان بیا کرد  تغییر  دیدی هرجا. مهمه

 ...اینجا. برگردی عادیت   فعالیتای

 . پریدم اششده   طوالنی حرف وسط 
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 ! ممنون. اوهوم - 

  کف. گذشته  رکا   از  کار بدنم، دمای   رفتن  باال برای دونستنمی  که درصورتی
  بشم  راحت جو  این  از خواستممی  و  شد  کشیده اتاق براق سرامیک  به کتونیم

 : داد ادامه که

و   چیز  همه چرا تو. نشده تموم  هنوز حرفم  -   پیوند تو  گرفتی؟  شوخی  ر
!  باشی داشته استرس  نباید  بشی، شوک نباید . باشی  مواظب  باید. داشتی

!  اصال. کنینمی بلند کیلو  پنج باالی  سنگین  جسم . نوشتم برات غذایی  برنامه
وی  اون  آراد و  خوشم ر وی  نذار دیدی، ر و  مدیگه ر  .بدم  نشونت هم  ر

وهای  و شده   درشت هاشچشم .  بودمش ندیده جدی همه این حال به تا   ابر
و  هاملب .  بود شده  دارگره پهنش، و مشکی    به اتفاقی هامچشم  و کردم  تر  ر

وی چینی. افتاد شیوا  . انداخت کوچیکش بینی ر

 ! کن گوش حرفش  به. نیستا خوبم همیشه بابام - 

  شدت  با هامدست  شد،می   رفتار باهام هابچه مثل همیشه  اینکه  فکر  با
ی بیش  ی .  شد  مشت تر و   که انقدر و  هامناخن   رفتن فر   دستم کف  گوشت توی  ر
 .کردم حس

 .فعال.  میام دوباره   دیگه هفته. باشه - 

و  فرهادی  ر دکت کالفه پوف صدای   سمت دستم و  شنیدم  سر  پشت  از  ر
و   در. رفت دستگیره  ون و کردم  باز  ر ون برای مستقیم،. رفتم بیر   از رفتن بیر

وی ی  چه  بود، فرهادی   دختر  شیوا  اصال. شدم هیا ر بیمارستان، راهر   تغییر  چیز
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ی   سر   از  فقط  داشت من  با که رفتارهایی تمام شاید. کردمی    شنیدن   و دلسوز
 . شد مشت دوباره  هامدست  فکر، این  از. بود پدرش زبون  از داستانم

ون بیمارستان  در  از ی   سوز  هوا. اومدم بیر   درخت  هایشاخه   و  داشت ریز
وبه وییر و  ر   مجبور  اما برگردم؛ خونه اون به خواستنمی  دلم. کردمی  اجمو ر

ی  برای بودم .  برسم خیابون به تا  رفتم  جلوتر  و  نشدم فرید  منتظر .  برم کار
و   درد این تمام  تونستمنمی.  بود فرید برام دیگه   توی  دستم. بکشم یدک به ر

ی  به و  رفت شلوارم  جیب ون. خورد چیز   من. بود پولم کیف و  کشیدمش  بیر
  دست تاکسی  اولین  برای. کردممی   زندگی داشتم  خونواده اون پول با  یتح

رد  ماشین . دادم تکون   مسن مرد.  شدم  سوار  و کرد  ترمز  پام جلوی  رنگ ز
وی پا راننده،    اما نداشتم؛ گرفتن تاکسی   از خوبی خاطره  اینکه با  و  گذاشت  گاز ر

و  هامچشم   . بستم ر

و  کرایه و  راهش زیادی صدای و   سر  با تاکسی. شدم پیاده  و کردم  حساب ر   ر
.  ایستادم بودم دودل  بهش، گذاشتن  پا برای که ایخونه  مقابل.  رفت و کشید 

و  دستم وی ر   فشار برای هامدست . آوردمش پایین مکث، با  و  گذاشتم زنگ ر
وی دستم  بار، این و گرفتم  سختی نفس. بود ناتوان زیادی زنگ، دادن   زنگ ر

ی  تا رفتم  کنار. شد  فشرده   رمقبی  صدای تا  گذشت کمی. نشه دیده ازم تصویر
 .بود  آذر همیشه برخالف. پیچید آیفون توی زنی

 !کیه؟  - 

و  دهانم  آب و   دیدم هم، صداش   شنیدن   حتی و دادم  قورت ر . کردمی   تار ر
و  لغزیدمی  هامچشم   توی که اشکی قطره .  گرفتم ماشاره انگشت  سر  با  ر

 : پرسید دوباره و ندادم جوابی
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 ه؟ کی گفتم  - 

و  مشده  سنگ  دهان آب  دوباره  ور به ر   کمک برای هامدست  و  دادم قورت  ز
و   بیابونیم هایبل . شد  مشت  توان همه  با حال، این به کردن  : دادم تکونی ر

 .منم  - 

 : رفت  باال ناگهانی  طور به صداش تن

 . تو بیا ،...تو ،...تو! آراد؟  ،...آ - 

  سرشونه  از. شد  همراه  بود، تمشپ که ماشینی   پارک با در،  شدن  باز تیک صدای
  و  ماشین   در محکم شدن   بسته صدای با. شد  پیاده فرید  و انداختم  نگاهی

وم. رسید بهم بلندش، هایقدم  و   باز .  برگشتم سمتش  به و  کشید پشت  از ر
زیدمی  گردش چونه و  هاشلب   و لر وی ر   مابین اشک،. دادمی   فشار هم  ر

قصیدمی  مشکیش  هایچشم    هاچشم  این رنگ مکردمی   فکر   همیشه. ر
وبه  فرد ارثیه ومه،ر   باز هم  از  سختی  به هاشلب . نبود  طور این که  درحالی  ر

 : شد

  شده که بارم یه چرا نکردی؟  گوش چرا. بریم هم  با بمون منتظرم گفتم  - 
ی  این تو بذارم تونمنمی من  دی؟ نمی  گوش ی  دستم   از جور   یه باید  قبلش. بر

ی   ...آذر. بگم بهت چیز

  به. رفت  باال نده ادامه معنی   به دستم. بگه پشیمونیش   از  واستخمی  حتما 
و   آهنی مشکی   در  و  برگشتم  در سمت   دیگه و  شدم خونه وارد . دادم هل  ر

ی  و  درخشش آسمان  وسط که خورشیدی اون  از خبر .  نبود کشیدمی  رخ به ر
و   دور پاییز، و نداشتن  نمایش  برای گلی دیگه عباسی هایالله   در  کنار بلند  سر
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و  و  هاموزاییک. بود گرفته ر  مشت  تر بیش   لحظه  هر  هامدست   و کردم  طی ر
 .شدمی 

و  هاملب وی  نگاهم. ایستادم ایشیشه  در پشت  و  گرفتم  دندون  به ر   که زنی ر
وی دستم.  کشیدم کوتاهی آه  و  گرفتم نفسی. چرخید بود  در سمت  اون   ر

ی  دستگیره  و   در  و نشست فلز   بود سکوت   از  پر  خونه. کشیدم راست سمت به ر
زید  می  جاش توی هاش عسلی و   پف مرتبش،  موهای  همیشه برعکس. لر

 خودنمایی  تر بیش هاش گونه. دیدمشمی  وقتی   هر  از  تر شکسته   و بود کرده
وی مشکی   شال. کردمی  و  دوشش ر   هامچشم  و  چسبوند خودش به  تربیش ر

وی  سفید  باند  با   درمیونش یکی هاینفس  صدای  حتی . چرخید دستش   مچ ر
وی  از اشک، و  گذاشتم جلو قدمی. شدمی  شنیده  فاصله  همین  از مه   ر

  این جمع  به هم فرید  فهمیدم شد،  بسته پشت   از که  در. خورد  سر  اشگونه
و  فکم .  شده  اضافه سکوت  زیدن  برای  ر   پشت  از  فرید  صدای   و کردم قفل نلر

 : اومد سرم

ی  یه باید  گفتم  -  و  چیز  . بگم بهت  ر

 : اومد گوشم  زیر   از   بار این  صداش 

ن  حرفی بهش لطفا . نیست خوبی  وضعیت  توی  آذر -   ! کنممی  خواهش! نز

  مابین  آذر. گفتمی  راست . نبودم خوبی حال   توی هم من!  چی؟  من پس! آذر؟ 
و   زندگیش بفهمم، من اگه که بود گفته  هاش حرف .  کنهمی   تموم ر

و  هامدست    کی پس. دادم  فشار  دیگه بهم و   انداختم هودیم جیب  توی ر
  با  هنوز   آذر و پریدمی  همچنان  پلکم! بشم؟   بیدار کابوس این  از که شدمی 

  نگاهم خیره بود، حرفی  هر   از خالی  انگار  که حالشبی هایعسلی  همون



 
 

www.cafewriters.xyz Page 118 

و  پهنم هایلب.  کردمی    جو این  از تا افتادم راه هاپله سمت به و  کردم  تر  ر
ن  مولکول  آخرین که سنگینی و  اکسیژ .  بشم  دور گرفت،می  هامنایژک   از هم ر

وم، و  احتیاط با و  هاپله آر ی   از  پس یکی ر ی . کردم طی دیگر   هیاهوی   از خبر
نیتا هایزدن   غر  و  آدرینا و  اتاقم  در. نبود آ  .شدم   وارد  و کردم  باز ر

ی   دیدن با   از  تندتر  هامنفس  و  ایستاد حرکت  از پاهام بود، مقابلم که  چیز
وی  گلی.  گرفت سبقت   قبل،   هاشدست  مابین م آبی تیشرت  و نشسته تختم ر

 : داد  عبور اجازه صدام به جوشیدن، حال   در خونم. بود شدن  مچاله  حال  در

 کنی؟ می   کار چی  جا این - 

  با. اومد پایین تخت  از سرعت به و  پرید باال هاششونه  ناگهانیم، فریاد  از
 .کرد تند پا  سمتم به ای،شده   گشاده هایچشم 

 !خوبی؟  پسرم. جان آراد - 

ق  من  پسرم، گفتی م وقتی  همیشه   بار، این اما شدم؛می  وشعف  شور  در  غر
  و پریدمی  پلکم . بود پارگی حال  در مغزم  هایمویرگ  و رفتم  عقب قدمی 

و  بینیم  . کشیدم باال پرصدا  ر

 .شناسمتوننمی ! شما؟   - 

ومی به هاشدست  وی آر   هایچشم . نشست اششده   باز هم  از هایلب   ر
وشنش، ایقهوه  ی   با ر ون لحا  در ناباور  :دادم ادامه رحمیبی با  و  بود زدن بیر

  به شممی  ممنون راستی،. بودم یتیم اولشم   از. نیستم کس  هیچ  پسر  من   - 
 .کنی جمع  برام ساک  و  کنی عمل اتوظیفه 



 
 

www.cafewriters.xyz Page 119 

و  هامچشم    هایچشم  گوشه  از شفافی  اشک قطره و  چرخوندم حدقه توی ر
وی  ریزش، و   کوچیکش  هایلب . چکید گردش صورت  ر   و  بود گرفته دندون به ر

و  هامچشم .  ریختمی  پایین به یکی یکی سدش،  پشت هایاشک    کنار برای  ر
و  محنجره  که بغضی با  و درشت هام،اشک  زدن   بود، گرفته  دست توی ر

 . کردم مقابله

 .منتظرم من  هوم؟  نیست؟  همین کارت مگه   -

و   صورتش تندتند  تپلش، هایدست  با ی  و  کرد پاک ر وسر و   مشکیش  ر   به ر
زونش، صدای . کشوند کوتاهش شونی  یپ  سمت ومی  به لر  : شد  بلند آر

 . االن. رممی. همینه کارم . آره ،...آ - 

و  درش و  رفت راستم  سمت   کمد سمت به   عکس قاب به هامچشم . کرد  باز ر
رگی وی خودم  از که بز وبه  دیوار ر ویر   درست که عکسی. موند  ثابت بود، تخت ر

و  مهاچشم . بود سفید  و  سیاه زندگیم  مثل   که اشکی به هم  بار این  و  بستم ر
وج  اجازه بود، گرفته  جون هامپلک پشت   در شدن بسته صدای با. ندادم خر
و  هامچشم  کمد،   مشکی  ساک گلی و  کشیدم گردنم  پشت دستی. کردم  باز ر

و   . گرفت سمتم  ر

 . آقا بفرمایید - 

 بهش خودم. اومد بند  ایلحظه   برای نفسم  و  بود شده  مچاله  درد  از قلبم 
و  حرفم داشت حاال  اما  نگه؛ آقا بهم  هرگز بودم گفته وم. کشیدمی  رخم  به ر   آر

و  بازدمم  ون  ر  . فرستادم بیر

و   مشکیمم  دستبند و  ساعت.  خوبه  -  ! بیار و  کن پیدا ر
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و  ساک و   هاشدست  و گرفتم  دستش  از ر ی  با. بود انداخته هم توی ر   پایین سر
  به دستبند، و  ساعت  ناشت برد با. رفت تخت پایین  دراور سمت   به افتاده،

و  شدن  صحبت هم اجازه رحم،بی  بغض. برگشت سمتم   با. دادنمی  بهش ر
  شد   مشت  ساک  بند  دور  دستم . چرخیدم  در سمت به دستبند،  و  ساعت  گرفتن 

 :زدم  لب و

و   کار  این  داشتین،   وجدان  ذره یه اگه   -  .کردیننمی ر

ون  در  از و  هاپله. رفتم بیر ومی  به ر و  فرید  که دماوممی   پایین  آر   که حالی  در ر
و  دستش  وی  نشسته بود، انداخته  آذر پشت ر   چپم  دست  هال یاسی مبل  ر

 که  آذر.  بودن نشسته خانوادگیشون عکس  تابلوی  زیر  درست . دیدم
و  هاشچشم  و   هاشچشم  فرید،  شدن بلند  با بود،  بسته ر . کرد  باز ر

وبه  هم  آذر و  فرید  رفتم،می   پایین که  طورهمون ومر   پله آخرین  از. دنایستا ر
وهای. اومدم پایین هم و  پرپشتم ابر وی فرید  نگاه . کشیدم هم توی ر   ساک  ر
 . چرخید دستم توی

ی؟ می  کجا  -  ی  بذارم نکن فکرشم  اصال! ر  ...حالت این با تو. آراد بر

 .انداختم غبغب به بادی و کردم  سپر   سینه

  اون ی،سترا . خوبم باشم   دور شما مثل  آدمایی  از که  همین. خوبم من   - 
و  خونوادگیتون  عکس ی  این . کنین اشنفره   چهار  ر   نظر  به  ترواقعی طور

و  دختراتون. رسهمی   ...اما ندیدم؛ ر

 :پرید حرفم  میون  ضعیفی  صدای و بود عکس قاب  به ماشاره 

 .دونننمی  خواهرات   -
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و  من کلمات  با  انقدر تونستمی وقتی  باشه، بد حالش  آذر کردمنمی   باور   ر
وی هامدندون . کنه مات  و  کیش وی و  شدنمی  ساییده هم  ر و  راستم  ابر   باال ر

 . انداختم

و  شماها حتی من خواهرام؟  -   .اونا به برسه چه  شناسمنمی  ر

 :پرید کردنم گله میون فریادی با  فرید  بار این

  یعنی  داشتن؟  گناهی چه تا دو اون کردیم، بد باهات   ما ! تو؟  گیمی  چی  - 
ی؟  خوایمی  و  نا ریآد تونیمی بر وزه  بیست کنی؟  فراموش  هم ر . منتظرته که ر

وزه  بیست و  بچه اون تو. خوابهمی   تو اتاق توی که ر  ...ر

  سوخت،می  درد  این  از مسینه   چپ سمت  که این با. داشتم که بود دارایی تنها
وغگو هایآدم  این  مقابل خواستمنمی   جون آدرینا  برای  من. باشم ضعیف در

 : گرفت فاصله هم  از درد  پر  هاملب . نبود دادن برای جونی فعال  اما دادم؛می 

  نگفتین اونا به  چی؟  من پس . من  اال  کنینمی   فکر  همه به که  خوب چه   -
  که موقع   همون. کردین بد که گینمی   راحت چه نداشتن؟  طاقت  چون

ی  من   زندگی  با داشتین   .بودینمی هاتونبچه  فکر به باید کردینمی   باز

و  صورتش بود، ه دش  فرید نزدیک که  آذر . پوشوند هاشدست  با ر
ی  به  اغراق که کسی . کنم  درکش  تونستمنمی و  گردنم. داشت نقصبی  مادر   ر

وع هامدست کف و کردم کج ق   به شر   این تمام  از دلم . بود کرده کردن عر
و   سکوت باید اما بود؛  پر هاحرف   تفاوتیبی با   نظر به. دونستممی   جایز   ر

و   ونیمپیش وندممی   ر  : داد ادامه متفاوتی لحن  با فرید که خار
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رگت خوب  که کردیم سعی  اما  کردیم؛ اشتباه که  هم  قدر  چه  هر   -   تو. کنیم بز
ی   و  پدربی  وقت هیچ   اون  توی اما  بود؛ درست کارمون گمنمی . نکشیدی مادر

وز  همون به هم  باز اگه شاید. نداشتیم ایچاره  لحظه و   کار  همین  برگردیم،  ر   ر
ی   از دست خوامی م  ازت اما. کنیم ی  لجباز   خیلی عملت و  کردی  عمل تو! بردار

و  خواستی  هرجا شدی   که خوب  بذار. بوده سخت   !باشه؟ . بر

و  پیشنهادش کردمی   فکر    اون  بودن تونسته خوب کنم؟ می   قبول کله با  ر
وی و   واقعیشون  ر   مغز   داشت  آور خفقان  فضای این التهاب. بدن نشونم ر

و  مخدوشم   بازهم  اما  شد؛   باز حرفی برای هاملب  .ذاشتمی   آمپاس توی ر
  ریخته جوگندمی موهای.  نداشت ایفائده   دیگه زدن حرف. کردم سکوت 

وی شده  و   بدش حال شاید فرید، پیشونی ر  تونستنمی اما کرد؛می   توجیه ر
و   من   صدای که  برداشتم هال   در سمت به قدمی  اعتنا  بی. کنه منصرف  ر

لودی بغض  :شد   فرید  حرف  دهنده ادامه آ

  از که  انگار اما باشمت؛ نیاورده دنیا به شاید  من ،...من!  کنممی  خواهش   -
وزا  همون به برگردم هم  باز اگه. گهمی   راست فرید.  خودمی خون و   کار  این  ر   ر

  که عشقی  نشد   بار یک مادرتم؟   من  کنی حس  نشد  بار یک  یعنی. کنممی 
و  دادم بهت   به فقط نمدومی  بودم، خودخواه دونممی   آراد کنی؟   لمس ر

و  من   که کنممی   التماست اما کردم؛  فکر  خودم  حال  !ببخشی  ر

و  هامچشم . زد  چنگ هم  امید ریسمان آخرین به نگهداشتنم برای   و  بستم ر
ی . رفتم  قبل سال  سه به وز   خونه توی و شدم  وارد  هیجان با هال  در  از که ر

و  ارشد  کنکور توی قبولی که زمان اون. پیچید صدام   خودش هب همه  از اول ر
 به که  شنیدم. شنیدم   اتاقش  در پشت که بود زمان همون. بگم خواستممی 
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و   این نشنوم دیگه: »گفتمی  گلی ی  اگه. منه  پسر  فقط   آراد! گلی بگی  ر وز   ر
و  شما   هم و  خودم هم نیستم، مادرش  من  که  گفتی بهش بفهمم   نابود ر

ی ان اتفاق  من  برای ولی رسید؛ می   نظر  به ایکلیشه شاید !«  کنممی    مگه.  بود در
و  مادرشون  من،   مثل  بچه چندتا  ! دادنمی   دست  از  جمله یک و  حرف یک  توی ر

  که بود جا اون. کشیدم  دست داشتنش دوست   از همیشه  برای که بود جا اون
  از  لحظه همون توی و جا  همون من .  رسید درد پیک به پیش،  از بیش  قلبم 

 .رفتم دست

.  بود زده زانو سرم  پشت  آذر  و  ختماندا  نگاهی  سرشونه  از. برگشتم خودم به
ی  اشک  ایلحظه  و  سرم. رسید مچونه  زیر  به و خورد   سر   صورتم  از ُمصر   ر

و  حلقم پریشون بغض  و برگردوندم  :زدم  کنار  ر

  توی پدرم  و   مادر  که این اما نبود؛ مهم  برام یتیمم  که فهمیدممی  اگه  - 
و  من بودن، کنارم درست و خونه  همین وند ر  ! سوز

و  واقعیم   مادر  و  پدر اگه کردم،می   ر کف  که بهش   شاید  دیدم،نمی  ر
ونم   فشار  تحمل این،  از  تر بیش هاملب .  شدمی  تر راحت  بخشیدنشون و  در   ر

 : رسید مریضم حال به بلندی، هق  از بعد  صداش.  نداشت

ی  کنم تحمل نتونستم  من. کرد  تحمل  شهنمی  که بفهمی نیستی  مادر  -    خار
  واقعا گلی. کردم اغراق! نه. بودم فکرت به گلی  از  تر بیش من. بره پات توی
ی   حق برات   بوده؟  خوب ما   حال هالسا   این تمام کردی  فکر .  آورد جا  به مادر

  اعصاب،  هایقرص   این تمام بدونی باید اما ندارم؛ توجیهی. نیست. نبوده
وانشناس  زش ها،رفتن  ر   اشنادیده  و  دیدی که سفیدی باند  این دستم، هایلر

و  کنممی  التماست . بوده وجدان عذاب  این  خاطر  هب گرفتی،   هر  حاضرم! نر
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ی  ی  که  کنم کار   دیوونه من اما  خودخواهیه؛ نظرت به و  ندارم حق دونممی. نر
و . شممی   ! نر

ی  و  اشبچه واقعا  انگار که کشید می  آه و کردمی  گریه دل  ته  از جور   خاک  ر
ی بیش   مادریه  کسی چه که نبود مهم برام. کرده   به کسی  هر  کرده، محق  در تر
و  شکسته که قلبی . بوده   مقصر  اتفاق این توی خودش نوبه   زد؛ بند  شهنمی  ر

وی هاترک تمامی هرحال، به چون   و  کشیدم بلندی نفس. شدن حک  تنش ر
 . شد  مشت  بار صدمین برای هامدست 

  به سرعت  این به باشین نداشته   انتظار  من  از پس. کنهنمی  کار ذهنم فعال  - 
 . بهتره همه برای  کنممی   فکر .  نباشم که رممی  مدت یه. دمبرگر  خودم

و   ساک  بند. شد همراه  هال  در  شدن   باز با  آذر، هق هق  شکستن  صدای   ر
.  رفتم حیاط  سمت  به هام،کتونی  پوشدن با و فشردم  دستم توی  تر بیش 
  مردمک مابین  شفاف  قطرات  شر   از تونستمنمی  و کردمی  سنگینی  قلبم 

  توی  رضا. برگشتم راست سمت به آب،  ُشرُشر   صدای با. بشم خالص هامچشم 
  و  برگشت سمتش به پاهام. بود بابا ماشین  شستن   حال  در پارکینگ، محوطه

و  مسیرم زار  شاهد  که بود هاسال . کردم عوض ر وحیش   آ   گلی به نسبت ر
وقت. بودم ی  که هر وی چیز   ماشین  جهتبی ذاشت،می   قدم مریضش ذهن  ر

  دل ته که هاییحرف  تمام باید بود، شده ومتم  چیز  همه دیگه. شستمی 
و  قلبم  و  بود کرده  احاطه ر ون ر   از که هاییترس  همه باید  اصال. ریختممی   بیر

ون مغزم  منافذ  از شد،می  القا   بهم خمارش  و  تورفته هایچشم   . ریختممی  بیر
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و  چپش   دست من، به پشت ای،فاصله  چند  با و  رسیدم کنارش   ماشین  به ر
و   ماشین  کاپوت مربعی،  ر با با زده، تکیه و  هام چشم.  ساییدمی  دقت  با   ر   ر

زید شاید   صدام. چرخوندم  حدقه توی  : لر

و   هرکسی  - و  تو ببخشم، که ر  ! بخشمنمی   هرگز  ر

  سمتم  به کامل دیدنم،  با. انداخت سمتم   نگاهی سرشونه  از و  خورد اییکه
  و  نصف موهای  الی بادی و افتاد زمین  به دستش   از  دار،کف  ابر . برگشت

  زد،می  حرف  هاشچشم  با و کردمی   سکوت   همیشه که  این.  چرخید  اشنیمه
  دیگه اما  بود؛ عجیب.  برداشتم دست هامدندون  ساییدن  از. کردمی  منزجرم

  بار این صدام.  بود کرده رحم خودم به نزارم حال  دیگه. ترسیدمنمی  ازش
زید  :نلر

ی  من به کنی؟ می   نگاه ها؟  چیه؟  -    نفرت هایچشم   اون با ! نک ن نگاه اونجور
و  زنت  که این رفته؟  یادم که کردی  فکر .  انگیزت   شاید گرفتی؟  کتک باد  زیر  ر

و  من  شدین راضی همین واسه اصال وشین؟  خونواده این  به ر   گلی  شاید بفر
و   کار  همین منم   با ترسید  . کنی ر

ی  بدون انتظارم، طبق ل  بهم اش،چهره  توی  تغییر و   ابر و  شد خم.  بود زده ز   از ر
وی و  راهراهش مردانه پیراهن  آستین . برداشت زمین ر   دستخوش  که ر

تشفشان حکم. زد باال بود، شده رنگیبی و  فعالی آ وع  که داشتم ر   به شر
زیدمی  تفاوتیشبی   از  فکم. بود کرده فعالیت و  من سکوت،   شکستن   با و لر   ر
 .کرد  غافلگیر 
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و  کسی ما   -  وختیم، ر و  نبود  قسمتمون هک ایبچه  ما . ندادیم هم  امانت نفر   ر
وز  اون   از. گذشتیم ازش   پاکه زنم  و من  شناسنامه .  نداریم ایبچه  هم  بعد به  ر

 . آراد آقا

و   من علنا .  نداشتم هم پشیمونی و  همدردی  انتظار من! گرفتمی نادیده  ر
ویی و  چشم  بی  این شدت   از لبم ز   به هام،دندون  چنگال   زیر   ر   رسیده  خون مر
و  دستم سرعت،  به و کرد سقوط   چپم چشم  از اجازه، بی  اشکی  قطره. بود   ر

و . گرفتم دهانم جلوی وع  و  برگردوندم ر   نه  انگار. کرد  ماشین  شستن  به شر
لوده هوای این   از باید . داشتم  حضور من   که  انگار   به. شدممی   خالص  درد به آ

 .پرید دهانم  از ایسرفه   تک و کردم گرد پا   در سمت

و  درخت  زیر    نفس نفس. زدم تکیه بهش و ر  راستم دست و ایستادم سر
  به کرده  گیر  ای لقمه مثل  خاطرات.  بود خواب  مثل  برام هم  هنوز و زدممی 

  به و  بود شده خم   بار این  زیر  کمرم. شد نمی هضم گلوم  توی بغض با حلقم،
ور، و  بینیم . کردم علم  قد ز وی  مشکی   پاک به توجهم که کشیدممی   باال ر   ر

 .شد  جلب  افتاده زمین

و  پاکت  و  شدم  مخ  احتیاط، با وی  از ر   مشکی  مستطیلی  پاکت. برداشتم زمین  ر
و  و  داخلش سفید برگه و  کردم  باز ر ون ر   این. بود خالی  هم  باز. کشیدم بیر

  که دومی  برای و کردم طی بیخیالی اولی برای. دیدممی  که بود پاکتی  سومین
  هیجان، گردباد. شد  تکرار هم  باز این، اما  فراموشی؛  دیدم، فرید  دست

و  مده عم و   پاکت قبل،   بار برخالف  بار، این . پیچوندمی  بهم ر   نزدیک بینیم به ر
و   شیرینش  عطر  بوی  خفیف، خیلی. کردم   بزاق ازدیاد. کردم استشمام ر

و  دهانم و  پستی صندوق  در و   فراموش ر .  بود خالی معمول طبق. کردم  باز  ر
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  چه ونستدمی  حتما. بود یادم فرید  ترسیده  ظاهر  به و  پریشون نگاه   هنوز
ی   نظر به. هاستپاکت این پشت کسی و  هامانگشت .  اومدمی   مزخرفی باز   ر

وی و  پاکت. کشیدم  هاملب  ر و  درش   و انداختم  صندوق توی ر   من .  بستم ر
 .باشم کسی نگران بخوام که نبودم خانواده این   از جزئی دیگه

و   حیاط  در و  ساک . گذاشتم پرتردد خیابون  به پا و  کردم  باز ر   مسترا  دست  به ر
و  گوشیم  و  شد  بسته  در. گرفتم نفسی  و دادم ون هودیم جیب  از ر   بیر

و  پژمان شماره.  کشیدم  :برداشت بوق چند  از بعد و  گرفتم   ر

     بله؟  - 

و   صدام. بود شده  متشخص و  دیده ناشناس شماره  هم  باز  :کردم صاف  ر

 . آراد منم   -

ی  که  انگار   ادامه ایشده   بم صدای با. نشدم متوجه و  کرد زمزمه  زیرلب  چیز
 :داد

  ازت  گفتم. مالقاتت بیام نذاشتی حتی.  کردی ما یاد  ماه یک  از بعد ! عجب چه  - 
  ازت خیلی قرآن  به. شممی   کارت این بیخیال  که نگفتم  اینم اما پرسم؛نمی

 .شکارم

و  پیشونیم و کشیدم پوفی ون هایانگشت نوک با ر   ساک،  بند  از  زده بیر
وندم  . خار

ی  حق . باشه -   !دنبالم؟  بیای شهیم .  دار
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  دو  تا. نرسه  بهت دستم که این  مگر . کردی من   یاد همین واسه  پس! آها - 
 .اونجام  دیگه مین

وی کمرنگی لبخند  و   تماس خودش و  شد  سوار  لبم  ر   قطع خداحافظی بی  ر
ی . کرد ی  هم  هاشدلخور و  گوشی  داشتم. نبود دلخور   جیبم  توی ر
  ماشین،  موتور  شدن خاموش  با. زد  ترمز زیرپام سفیدی  جوک  که چپوندممی 

و  هامچشم . شد پیاده  راننده  در  از  هم مهشید وی ر   به و دادم  فشار هم  ر
  اندازطنین  بلندش، هایپاشنه  تقتق  صدای .  انداختم نگاه  ایدیگه سمت

رگش آفتابی عینک  دیدنم، با . بود فضا و   بز ی  هوای توی که ر   صورت  نثار ابر
 . آورد پایین بود،  کرده  کوچیکش

وشکر . بینمتمی   سرپا  که خوب  چه قشنگم،  ر سپ -   !خدار

وش  به ایکوله و  کج لبخند  وتز  تازه هایلب . شد  تر نزدیک و  زدم ر   بی کرده  پر
و  رنگش  .فرستاد  جلو ر

  رنگ  خیلی. اوم.  بیاد گفتممی   بارانم  به حتما اومدی دونستممی  اگه. عزیزم   -
وت و  . شده  باز ر

وم  سمت  به طالییش، ددستبن  جیرینک  جیرینگ صدای   با دستش    رفتمی   باز
 .کشیدم  کنار کوچیکی، جاخالی  با که

ژی  محیطی عوامل به. نکردم پیدا  بهبود کامل  هنوز  - لر  .دارم آ

وهای مشکیش،  درشت هایچشم کردن  ریز   از بعد وشن  ایقهوه   ابر   هاشور ر
 . شد  راهی  باال به اشزده 
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  خواهرات و بود  گیتار س کال باران. خوبه بینمت می  دوباره   که همین . اوهوم  -
 . بودن رفته هم با  باران،  عاشق  که هم

  سرم دادن  تکون به. کنه تعریف بخواد که نپرسیدم سوالی  ازش   حتی  من
  دستم سمت  کمی. خورد  ُسر   دستم  توی ساک سمت  نگاهش و کردم اکتفا 

 : شد خم

ی؟ می   جایی -   !ر

و   سرش  دلم. ردکمی   محکومم   اش،شده   درشت هایچشم  با  و گرفت  باال  ر
ی  خواستمی  و  جوابش  جور . نباشه کسی زندگی کنجکاو دیگه که دادممی   ر

وی   پوزخندی وبه سمند ماشین  بوق  صدای  که بود بسته نقش لبم ر وم،ر   من ر
و  وهای به اعتنا  بی. کرد منصرف   ادامه  از ر   ماشین  سمت  به اش،رفته  باال ابر

و  ماشین  در. رفتم پژمان   قد  پژمان. شدم شین ا م  گرم فضای داخل و  کردم  باز ر
و   چنارش و  موهاش آیینه توی  از و   کرده خم ر   آخرین. دادمی  سامون  و  سر  ر

و  دست  . شد  من  متوجه  تازه و  کشید اسبیش دم موهای  به هم ر

ن  این. کنینمی  که سالمم    -  ...دخترش که جونتونه  مهشید  همون ز

و  ساک و  خیره  سنگینم،  نگاه و  گذاشتم پام  زیر ر و  به ر و  هاملب . بود ر   تر  ر
 :کردم

و  فقط    -  .بر

وی پا که  طور همون ولند لب  زیر  بود، گذاشته  گاز پدال  ر  :شد  غر
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 به. گرم شما  دم.  ست دونه یه واسه  ما کپن سوال،  تا پنج  هر  از کال. دیگه آره - 
ی سنگین   نپرس سوال   بگی قرآن   بودی گفته خب  ولی  گفتی؛   بار یه البته. ها تر

و  حالم  که  ...من.  نپرس ر

وهای  با  . برگشتم سمتش  به پیشونیم، شده   مهمون  ابر

وندیک خوایمی   واقعا  -   ! بدی؟  ادامه ر

و  بمش صدای  و  نازک چشمی پشت  :کرد صاف  ر

وش اینم . پرسمنمی  همیشه مثل  -   . ماست خونه  انگار که مقصد.  ر

  می  شد،می   طاقتبی  دلم که  گاهی اما کردم؛نمی  دل  و درد پژمان با اونقدرها 
وش تونستم  دو کرد،می  تابیبی  خیلی خودش که هم گاهی. کنم حساب  ر

 .گرفتمی   من  از هم کلمه

و   ساک.  رسیدیم اشونخونه به که بودیم  راه  توی ایدقیقه  ده   گرفتم دست ر
رگ  و  ایقهوه  شده   رنگ تازه   در جلوی و .  شدم پیاده ویالییشون خونه  بز

وقت و  نماشی .  بود پاتوقم جا این شد،می  بحثم  آذر  با  که هر   در،  از  جلوتر  کمی ر
 . اومد سمتم  به دزدگیر، زدن با.  کرد پارک  دیوار  جنب

 ! اومدی خوش  -

و  کلید   و خورد تکون  واراتوماتیک  سرم ون زغالیش  لی  شلوار  جیب  از ر   بیر
و  راستش   دست و شد   باز تیکی صدای با   در. کشید و »معنی به ر   «داخل  بر

ودی، یهاپله  تا و شدم  خونه کوچیک حیاط وارد . داد نشون   قدم  پانزده ور
  با طرفش دو که  ایپله  چهار  به و کردیم  عبور  شده  سیمان  حیاط   از. بود فاصله

 هامکتونی . رسیدیم بود، شده  تزیین شمعدونی  کوچیک سفالی   هایگلدون 
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و  ون پا  از  ر و  ساک  و  آوردم بیر   پژمان. گذاشتم شده   موکت  کوچیک ایوون  لبه ر
  پژمان صدای و  کردم  عبور ایقهوه   در   از یم مستق.  شد  سالن  وارد  من  از  جلوتر 

 .نشست کوچیک  سالن توی

 .داریم  مهمون  بیا هستی؟ ! خانوم؟   حاج. یاهللا -

رنگ لبخند  با و  . برگشت سمتم  به پهنش، هایلب  شده  پر

 ! نکن  غریبگی. دیگه  بیا - 

وی و  نفره تک مبل  اولین ر وی  به ر   سمت به  پژمان، و  نشستم هال،  در  ر
وی  یانتها آشپزخونه و  ساک.  رفت کناریم راهر   راحتی ایقهوه   مبل  کنار ر

و  هامدست  و  گذاشتم   دست که ایدونفره  مبل  باالی. کردم هم  قالب  ر
و  سفید  شده  زده طرح هایپرده چوبی،  باز نیمه پنجره  از  بادی  بود، راستم   ر

قصوندمی  و   نگاهم. ر   مادر که گرفتممی   تابلو بدون و  خالی دیوارهای  از ر
و   از  دستش، توی دمکنی با  پژمان، ون راهر   شدم  بلند جام  از  احتیاط با. اومد بیر

 : رسید گوشم به نازکش، صدای و

 . طرفا این  از! اومدی خوش - 

  مبل  کنار ساک به  هاش چشم  که بستمی   نقش لبخندی   به باریکش، هایلب
و  خودم  کمی. رسید  .کردم خم احترام برای ر

 .شدم  مزاحم ! ممنون  - 

وک صورت وند  رنگ اش،ده تااف  چر و  سفیدش   و  مشکی  گلدار  چادر  و پر   تر بیش  ر
وی  . انداخت پژمان به کوتاهی نگاه   و کشید   پر  لبخندش . کرد  سوار  سرش  ر
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 .پسرم باش  راحت تو. مادر بیا  دقیقه یه پژمان - 

وهای برگشت، که سمتم به وشنش، ایقهوه  کمرنگ ابر .  بود هم گره  هنوز  ر
و  مشده  بسته ویگل سد  تونستنمی  هم دهانم  آب   الی دستی .  کنه  باز ر

  پشت کرد، محواله که چشمکی  با پژمان و  کشیدم خرماییم و  پریشون موهای
  اومدم،می  اشونخونه که  وقت  هر.  افتاد راه آشپزخونه سمت   به مادرش،  سر 

و  مادرش   توی که سوزشی   با . بود مونده خونه  که  انگار بار، این اما  دیدم؛نمی  ر
  کشیدم  گلوم سیبک به دستی . پرید دهانم  از ایسرفه دن چ کردم، حس گلوم

  صدام که  طور همون. شدم راهی آشپزخونه  سمت به آبی، لیوان  گرفتن  برای و
و  و   پژمان زدن صدا  قصد کردم،می  صاف  ر وم صدای که داشتم  ر   شده آر

و   من مادرش،  . کرد منصرف  ر

 ! پژمان نکن توجیه - 

. دادنمی  حضور اعالم اجازه م،یزهرغ اما  وایستم؛  گوش فال  خواستنمی  دلم
و  جوابش و  زدمی  حرف مادرش  از  تر یواش  خیلی پژمان  : داد ر

و  شما   انقدر ساک  یه -  وشگاه  توی من   من،  مادر نره یادت ترسونده؟  ر   فر
وزا این. دوستمه آراد . کنممی  کار  باباش ایزنجیره  و  دستش ر  ...که نگیرم ر

و   من  ساک  این. آره -    با کنهمی   قهر   باباش ننه  از  بار  هر که  شه  ی نم. ترسونده ر
ور به خودمون  ما. جا این میاد  ساک ج  داریم  ز و  هامونقوله  و  قرض  خر   ر

ی  اون. دیممی  ون یه بازم شناسم،می   من که آذر  . ننداخته دستش کف  قر
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  گردویی  اندازه به گردم، هایچشم  مردمک  و رفت  عقب  قدمی راستم، پای
  حرفش  هاینصفه  از که پژمان  و  رفت هامب ل  سمت  راستم  دست .  شد  درشت

و   :داد  ادامه شنیدم،می  ر

وضه همه این خانوم، حاج  وای  -  ی می  ر و  هااین   ر   این  شما دادن؟  یاد بهت ر
ی  و  من   دست  هربار. داره کارمون چی  مگه. داره گناه بچه اون. نبودی جور   ر

 . من  بارم یه گرفته،

 : شد  بلند مادرش  زکنا صدای حین  کابینت، شدن بسته و  باز صدای

ی  کم حقوق اون  با پسر؟  میگی  چی   -   بد  من. کنیمی   کار باباش  پیش  دار
و   دختر   این  پیشنهاد گممی  گم،می    و   سر  زندگیمون به ماهم.  کن قبول ر

وز وهللا. دیممی  سامون و  پولش و  بود زده زنگ صابرت عمو  پریر .  خواستمی   ر
و  ما   که باباتم  .رفت و  گذاشت  دنیا این توی ر

زید،می  مچونه که  طورهمون و  هاملب لر   از کالفگی  که پژمان. کردم  تر  ر
 : داد ادامه بود، مشهود صداش 

  لعنت . شدی  عوض شما   گذاشته، زندگیمون توی پا  دختر   اون  وقتی  از - 
 !بهش

  از ایذره  تا کردممی   دل و درد  پژمان با کمی کاش ای . برگشتم سالن   سمت به
و   دردهاش تشنشان پدرش ستمدونمی. بگه بهم ر   عملیات یه توی و   بوده آ

تش ی  آ و  دستش وقت  هیچ اما رفته؛  خدا رحمت به سوز .  آه. نکرد  دراز سمتم  ر
 .کردممی   فکر  خودم زندگی  به فقط   من
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ون. گشتممی  پولم کیف دنبال  جیبم توی   فقط. کردم بازش و  کشیدمش بیر
و  اصلیم بانکی کارت . بود توش بانکی کارت  و  تراول چندتا    نیاورده خودم  با ر
و  من داشت  حق. بودم اومده پاس و آس  من  گفت،می   راست مادرش . بودم   ر
و  هامچشم . بدونه  سربار وی  درد  با ر وی  دستی  که دادممی   فشار  هم ر   ر

 .نشست مشونه

 ! خوبی؟   -

و   دیالقش قد  سمت   به خورده، یکه   حالش، برای بودم  مجبور . برگردوندم ر
وم گرفت، فاصله مه  از هاملب . بزنم لبخندی  و   باز  .کشوند خودش سمت   به ر

 . من اتاق  بریم بیا - 

و  ساکم  وی   از ر وی  و  برداشت  زمین  ر و   از. انداخت دوشش ر   و  شدیم رد راهر
  خودش  اتاق  بعدی، اتاق  و  مادرش اتاق  اول، اتاق. شد نمایان اتاق دو بعدش

و  ایشقهوه   در. بود ی  دستگیره توسط ر   جیغ زده، زنگ لوالهای  و  کرد  باز فلز
 :زدمی   غر  لب  زیر   طورهمون. شد وارد گردنش، کردن خم  با. کشیدن بنفشی

و  درها این  چرا  - ن؟ نمی  دومتر  قد  استاندارد طبق ر   در این با قرآن به! ساز
 . اسیرم

و   در   جایی وسایل،  از  کدوم  هر  و  نامرتب معمول  طبق اتاقش. بستم پشتم  ر
  بازیکن  جیمز، ریمون  لبران  ر ستپو   از شده   پر  دیوار، طرف  سه.  بود افتاده

و  ساکم .  بود مختلف  هایاندازه  با آمریکایی، بسکتبال  ایحرفه   تخت   کنار ر
ی   .برگشت  سمتم  به و  گذاشت اتاق  چپ  گوشه فلز

 ! شدی؟   مرخص  بیمارستان   از کی راستی،. اتاقه دوتا  همین ! شرمنده دیگه - 
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و  کامپیوترش چوبی  میز  پشت   چرخدار صندلی ون ر   طور همون و کشیدم  بیر
وش  که  :دادم جواب نشستم می  ر

وز -   . امر

 . شد خم  سمتم  به اش،شده  درشت  کمرنگ هایعسلی  با

 !گممی  پاشو! پاشو! واقعا؟   - 

 .دادم سرتکون نامفهوم، و  گیج

 ! شده؟  چی  - 

و  دستش   .فرستاد باال  عمودی  صورت  به ر

 ! دونستمنمی قرآن  به! پاشو یاال - 

و  شش ری بدون صورت که  طور همون وند، می ر وم  خار و  باز   خودش  سمت  به  ر
  و  پیچید مسینه  توی دردی  چپم، دست ناگهانی شدن  کشیده با. کشوند

وی دستم رگش هایدست  ر  . نشست بز

 ! وایستا  - 

و  هامچشم   حدقه اشکی، قطره و  هاملب  و کرد  پر  ر   با. گرفتم دندون به ر
و  هامچشم  هام،نفس  شدن  نامنظم   توی ان پژم شده  بم صدای. بستم ر

 :پیچید گوشم هزارتوی

 . بشین بیا ! خوبی؟  آراد؟  - 

ور،  با ون  دهانم  از ایکلمه  چند ز  :آوردم بیر
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 .لحظه  یه! کن  ولم  - 

و  هامدست انتظارم، طبق اما  . چسبید بهم  ترمحکم  نکرد، که  ول  ر

 . باشه - 

ق   درگیر  تنم  تمام وی وار،گدازه  که بود داغی  عر ی  پوستم ر .  شدمی  جار
  از حجم این. نبود  نگرانی  از عالئمی اش،قیافه   توی و کردم  باز و ر هامچشم 

و  بودنش ریلکس و  زبونم. کردمنمی  درک ر وی ر وی و کشیدم دندون ر   تخت  ر
و   اتاق سکوت تخت،  هایمهره  و پیچ  ناله. نشستم و   دستم پژمان . شکوند  ر   ر

 . ایستاد مقابلم  و  کرد ول

وهات -  و  دار  !گرفتی؟  ر

 :زدم  تشر و  انداختم باال چونه

ی  که پژمانی همون به برگرد لطفا شدی؟   من  فکر   به  انقدر کی  از تو -    چیز
 ! نبود مهم  براش

و  دهانش   دور  شست، و  اشاره  انگشت   دو با  .کرد پاک  ر

ق  هاوقت   اون -    پس شده، چی  نپرسیدم. امانتی من  دست االن . داشت  فر
ی  توام  .نگو بهم چیز

و  هامچشم  و  زبونم و  چرخوندم حدقه توی ر وی   ر .  کشیدم بیابونیم هایلب  ر
 . انداخت گوشتیش بینی به چینی 

وهات نسخه -   .دار

وهای  . گرفت جهت  استخونیم پیشونی سمت  به پرتارم ابر



 
 

www.cafewriters.xyz Page 137 

ی ! کن بس  پژمان -  ی  دار  .اومدم که بشم پشیمون کنیمی  کار

  این  مقابلش   در  که دونستممی. بود  منتظر  تفاوت،بی  چهره همون با هم  باز
  باهاش بخوام که نبود مخونواده  اون باشه، هرچی. بیاد کوتاه  د بای که منم 
  با  تربیش  ها، قبال البته. اومدمی   کنار گندم اخالق با پژمان  طرفی،  از. کنم بدتا
  حرفی که کردمی   درکم شاید سال،  سه این  توی اما  کردیم؛می  تفریح هم

و  بود ده دا فرهادی   دکتر  که کاغذی  تا  دو لیم،  شلوار   جیب   از. زدنمی ون ر   بیر
ژیم که اولیش. کشیدم و  بود غذاییم  ر و  دومی و  برداشتم ر   سمتش به ر

و  کاغذ گشادی،  لبخند با. گرفتم   یخیش لی  شلوار  جیب توی و  گرفت دستم   از ر
ون   در  از سرعت  به. گذاشت  .رفت بیر

.  چرخید  اتاقش  توی هامچشم . بشم پژمان حریف  تونستمنمی  حالم، این  با
و  نظرم چپم، سمت پنجره دم کاکتوس یککوچ  مشکی  گلدون   کرده  جلب ر

زشی لباس  سمت   نگاهم که  طورهمون. بود رد  ور وی که رنگش ز   قرمز  پشتی ر
وبه ویر   پژمان  رفتن  از زیادی  زمان   هنوز. شد  باز اتاق   در بود، تخت ر
و  سرم. گذشتنمی   لیوان با خانوم حاج. ببینم  بهتر  تا کردم راست  و چپ  ر

 .شد   اتاق وارد شربتی،

و   اتاقت گفتم بهش دفعه صد. وضعشه چه این . بابا ای -   .کن جمع ر

و  چادرش و افتاد  من  به نگاهش وی  تربیش  ر ی   ر وسر   بسته رنگ کرم ساتن  ر
 . کشید اشچونه  زیر  شده 

 . نکشیده خجالت توام  حضور  از - 
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  پیشدستی. بودم کرده  ضعف کمی  اما بایستم؛ احترامش به خواست می  دلم
و  طالیی و  سفید   دار طرح وی  ایشیشه  لیوان  همراه  ر   پنجره  کنار  کامپیوتر   میز  ر

 : زدم لب  و گذاشت 

 !ممنون  - 

و  سفیدش  هایپرده  و  رفت پنجره سمت  به   . زد  کنار ر

 . بیاد اتاقش توی  نور یکم - 

و  ماشاره  و  شست  انگشت ی  به ر   برداشتن  از بعد خانوم حاج. بودم  گرفته باز
زشی هایجوراب  وی  از  پژمان سفید  و  ور ون اتاق  از کامپیوتر،  میز   ر   یادم. رفت بیر

و   کارتم رفت   گوشیم. کنهنمی قبول پولی من   از دونستممی . بدم پژمان به ر
و  وع   و  برداشتم ر .  داشتم ازش  قبل  از که حسابی به  وجه انتقال  به کردم  شر

ور و  بود گردش حال  در حساب  ر   کافی  حساب  موجودی! نامعتبر . »زد  ا 
ون برنامه  از و  شد کشیده  هم توی مچهره .« باشدنمی   تمام. اومدم بیر

 . شدمی  ساطع تنم   از دلیلبی که بود گرمایی  از  پر  وجودم

  عکس   کنار که کوچیکی  عطر  شیشه به اتفاقی،  نگاهم و پریدمی  چپم  پلک
وی پژمان  پدر   شیشه همون به شبیه  نهایت، بی. افتاد بود،  کامپیوتر  میز   ر

ی  ی  با سفید، ایشیشه . بود  افتاده ده ننرا مرد جیب  از که بود عطر . طالیی در
  برای دستم. رفتم سمتش به و  شدم  بلند  جام  از اما طور؛ چه دونمنمی

  نگاه و  چرخیدم  در سمت به. شد  باز اتاق  در که رفتمی  سمتش  به برداشتنش
 .بود دستم  به پژمان،

ی   -  !شده؟   چیز
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و  دستم  . برگشتم سمتش  به و کشیدم پس ر

و  پدرت  عکس خواستم می   -   . ببینم ر

و  اتاق   در کوتاهی، مکث با  پژمان و  سفید  پالستیک. بست پشتش  ر و  دار وی ر   ر
و  دهانش  دور و  گذاشت  کامپیوتر  مشکی صندلی  .کرد پاک  انگشت دو با ر

وخونه همون رفتم -  و   اسمت که همین همیشگی، دار  دید برگه  باالی ر
و  کارم. شناخت ود  ر ود  همین برای. انداخت راه  ز  . مدمو ا ز

وی  دوباره  و  دیدم دنباله نگاهش، و  نشستم تخت  ر   بالفاصله،. کرد  رصد ر
و   عطر.  رفت  عطر شیشه  سمت دستش    ادامه تفاوتیبی  با و برداشت  جا  از  ر

 :داد

 . دور بندازمش . شده تموم این  ،...چیزه  -

ونش  پر  مایع که صورتی  در و  در   حساس دلیل بی  من شاید. دیدممی   هنوز ر
و  سرم. بودم شده  لوده  افکار حجمه  از تا دادم  تکون راست   و چپ به ر  مآ

 . بشم خالص

 ! آورده؟  آبمیوه برات  خانوم حاج - 

و  سرم وی لیوان  به اشاشاره  و  گرفتم باال ر و  جواب خودش . بود  میز ر   همراه ر
وع. بود کرده مطرح  سؤال   صدای  که بودم کرده هامشقیقه  ماساژ  به شر

وی  گوشی به نگاهم . شد  بلند گوشیم ویبره   با که  طور همون. افتاد تخت ر
وی ناشناس شماره  به نگاهم  شده،  ریز  هایچشم    پژمان بود، صفحه ر
 .کرد ایسرفه 
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 . باشه داشته  کارت کسی شاید   بردار - 

و،  زیر   از و   گوشی. کردم بدل  و  رد  پژمان و گوشی  بین نگاهی  ابر   و  برداشتم ر
و   تماس  .کردم وصل  ر

 بله؟  - 

ی؟  من   دست  از   هنوز. پسر  دادی  ابجو که مرسی  آراد؟  -    کن   باور آراد  دلخور
 ... من

  باز. بود شده  زیباتر   برابر چندین گوشی پشت  از  ملیحش،  و  خش  بدون صدای
  زده زنگ دلجویی برای. دادنمی  ادامه برای مجالی و زدمی   حرف  هم پشت هم
 :پریدم حرفش  وسط و بود

و  مشماره   -   ! آوردی؟  کجا   از ر

و  سرش پژمان  و  شد  انداز سایه  سکوت  سؤال،  این طرح با   در سمت  به ر
 : داد ادامه شیوا  و  گرفتم نفسی. برگردوند

ی چه. بودم نگران فقط من.  فهمیدی  خودت کنم  فکر   -   تونیمی  جور
و   اطرافیانت   هاتدیالوگ  همون دوباره خوادنمی باشه کنی؟  نگران حد این تا ر

و   خوبه؟  باشیم؟  دوست هوم؟ . نیستم  دلخور ازت  درسته. کنی  تکرار ر

ون اتاق  در  از که پژمان و   گوشی رفت،  بیر  .کردم جاجابه دستم توی ر

و  اتشماره   -   . کنممی  سیو  ر

و  گوشی  و  کشید کوتاهی  جیغ  .دادم فاصله  گوشم   از  ر

 ! مرسی  - 
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وم جونم،بی  هایلب وم، آر  دل به بعدازظهر، چای   مثل. گرفت لبخند  طرح آر
 که نبود مهم  دیگه. فرهادیه  تر خد  که نبود مهم دیگه. نشستمی 

و  صدام. بوده بد  قدر   چه آشناییمون   :کردم صاف ر

ی . باشه  - ی؟  کار  ندار

وی تونستممی   کاش ای! کردنمی قطع کاش ای ورم  ر   برعکس! بذارم پا  غر
 :داد جواب  انتظارم،

 .خوبه  کردی  آشتی که همین . گیرممی   تماس دوباره بعدا. نه. اوم - 

و  ظیش حاف خدا  صدای شده،   پکر  و  گوشی. نشنیدم هم  ر   فاصله  گوشم  از ر
و   حالم  حتی چرا. دادم و  گوشی. نپرسید هم ر وی ر   ملحفه و کردم پرت  تخت ر

و  آبیش و  سرم. زدم  کنار  ر وی  ر   با یعنی. گذاشتم مستطیلی   و  سفید  بالشت ر
و  دستم ! کرد؟ می  مجذوبم  زدنش  حرف چرا اصال بود؟  راحت  انقدر همه وی  ر   ر
وم  که همونی. مگذاشت  جدیدم قلب آر   صدایی شنیدن برای پرتالطم، و نا

ی  من  با چرا. تپیدمی  و  هامچشم. کردنمی  همکار وم  ر   کمی شاید. بستم  آر
 . شدمی  درمونمبی  درد حریف خواب،

و  پاهام وار،  جنین. شدم  بیدار خواب  از شدیدی سرمای  با   توی  احتیاط با ر
  صدای با   در. خوردی م چرخ  اتاق  تاریکی توی هامچشم .  کردم جمع شکمم

ی  و  هامچشم  و  شد  باز تیز   بود پژمان توگلویی و بم  صدای. کردم  باز  تربیش  ر
 : شد  بلند که

ژانش به داشتم دیگه قرآن  به. آه -   .زدممی  زنگ اور
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ق  کلید و  بر زید خفیف  هامپلک  و  زد ر   اشچهره   از هم  هنوز و  شد  تر نزدیک. لر
ی    نگاهم و  غلتیدمی  یخی  کاسه یتو که  انگار چپم،  دست. نبود پیدا چیز

ُرم  سمت وهای  و شده درشت  هایچشم با نگاهم . افتاد دستم توی س    ابر
 .شد  تر نزدیک سینه به دست . رسید پژمان  به باالرفته

وخونه خانوم اون . نزنه سرت به زدن   غر  فکر  اصال -   . اینجاست ایدار

ی ! بود؟  شیوا  منظورش  که  رجوهر  کردم سعی  و زدم پلک  هم پشت چندبار
ی   تاج به. بدم خودم به تکونی شده    در عصبانیت   از  تنم و  زدم تکیه تخت فلز

 .بود شدن   گرم حال

 !کردی؟   کار چی  تو - 

و   اششده  بسته اسبی دم موهای  .کرد  نوچی و  کشید پشت  از ر

 .ریزهمی  موهام خیلی. کنم عوض   شامپومم باید . بابا ای - 

و  مشده   منقبض فک وی   تربیش  ر   که گردی هایچشم   با و  دادم  فشار  هم ر
 :کرد صعود  باالتر  صدام تن شد،می  گشادتر  لحظه  هر 

ن  حرف  آدم مثل   -  توام؟  با! بز

  باز تندی  به اتاق  در . بشنوه کسی کردمنمی  فکر  که بود ضعیف  اونقدر صدام
  دستش توی آب لیوان با. بود نمایان  در چهارچوب توی شیوا  قامت  و  شد

 . داد تکون ی سر و  ایستاد پژمان نزدیک

 شدی؟   بیدار شده؟  چی  - 

و  پهنش هایشونه  پژمان  : زد اشاره سمتم به و  انداخت باال ر
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 .رممی   من. خانوم نشده لود  هنوز  -

 : زدم فریاد  بار این و کرد عقبگرد اتاق  در سمت به

 ! پژمان - 

ون  اتاق   در  از من، به اعتنا  بدون و   در  و رفت  بیر   با واج، و  هاج.  بست پشتش  ر
زون، ایچونه و  راستش دست  که حالی   در شیوا، که بودم خالیش جای  خیره لر   ر

وی  از  .شد  تر نزدیک  داشت،برمی  گوشش ر

وم. نترسیدم  هم اصال -  و   چیز همه من !  باش آر  !خوبه؟ .  گممی  برات  ر

و  آب ایشیشه  لیوان وی  ر وی  و گذاشت   کامپیوتر   میز  ر .  نشست صندلیش  ر
وی   پهنی لبخند    و  ریز هایدندون و  شد  سوار یشصورت  باریک هایلب  ر

و  یکدست ی   مانتوی .  گذاشت نمایش به ر و  خردلیش پاییز وی  تربیش ر   پاش  ر
و   هاشدست  و کشید  ق  صورتی با  و  مات  هنوز. کرد  قالب   هم توی ر   توی غر

ق،  خیسی و   فندقیش موهای . بود سمتش  نگاهم عر   جا  مشکیش شال  زیر  ر
 : شد  باز هم  از هاشلب   و داد

وخونهاد توی  من خب -    و  بود ریلکس  خیلی. اومد  پژمان دوستت که بودم ر
ی  کردمنمی   فکر  وی احساساتش  تغییر   انگار  اصال. باشه شده   چیز   اشچهره  ر
 گفتم؟ می  داشتم چی  خب.  نداره  تاثیر 

و  حرکاتش  شده،  زیر  هایچشم  با   بار  این   کف زدن  با که کردممی  جستجو  ر
 : داد ادامه پیشونیش به دستش 

  چی رهمی  یادم وقتا یه زنممی  حرف سریع  که  انقدر. بابا  ای. اومد یادم. آها - 
وی  از  گفت. خوادمی  کمک  که گفت و اومد  دیگه آره . گفتممی    به نسخه برگه ر
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  مواقع   این توی تو که  گفت البته. عمله اتاق  توی که گفتن   و زده  زنگ  بابا مطب
 به نباید  دکر می   فکر   که این و  زنینمی  زنگ کسی به  خودت  دکتر   جز  به

ژانس وخونه اومد که خوشحالم هرحال به. چرا دونمنمی. بزنه زنگ  اور   از. دار
وهات بود اومده  ظهر  که اونجایی  و  دار و  تشماره   من  و  بگیره ر   بهم گرفتم، ر

وی تونهمی  پس بوده، خوب  باهام رفتارت تو اگه که گفت .  کنه حساب  من  ر
ی  همچین یه. کنیمی  رفتار خوب کمی آدمای  با تو چون  . چیز

وی  پوزخندی ناخواه، و بود انداخته باال شونه  :زدم  تشر. نشست لبم  ر

  چی  برای اینجایی؟  چی برای کنین؟ می  چیه کارها  این شدین؟   دیوونه شما  - 
 !اومدی؟ 

و  من   بار صدمین  برای و  هاملب . نداشتم دوست   که دید حالتی  توی ر   زیر  ر
  با. شدمی  بسته  و  باز  مدام ونیم استخ بینی  پره و بودم داده پناه  هامدندون 

و  نگاهش دوباره . زد اتاق  توی چرخی اش،کشیده  هایچشم   هامچشم  قفل ر
وم  صدای   با و کرد ی آر  :داد ادامه تر

  عصبی چی برای  فهممنمی  من داره؟   ایرادی  چه بخوای کمک بقیه  از که این  -
ق   و  خوابیدی ساعته  شش  که گفت  بهم دوستت شدی؟    خب . داشتی سرد  عر

 ... داشت حق اون و  شدی مرخص  بیمارستان  از تازه تو

وع  بلندی، صدای با   از  ناچار  سر   از که هاییخنده  همون  از. کردم خندیدن  به شر
ون محنجره  و  تعجبش  با داشتم   انتظار گرفت،  اوج که مقهقه . زدمی   بیر  به ر

وع  من با که صورتی  در بشم؛   شه  می اسمی  چه دونمنمی . کرد خندیدن به شر
  برام بخنده همراهت عصبیت، خنده  برای یکی  که این  اما گذاشت؛ ش و ر

 ایچشمه  تازه  که اشکی  جوشش  از تونستمنمی  حال این با . بود بخشلذت 
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وج برای   جدیت هرچی  و  شد نخکش  مخنده . بکشم دست بود،  کرده پیدا  خر
 . ریختم مچهره توی بود،

ی  تو نه -  و  پس. بیمارت من نه و  دکتر ون بر  !بیر

  من   و زدمی  قدم  خیالی توی که  انگار. شکست  ایشیشه حباب   مثل  اش،ده خن
ون و  زبونش و  شد بلند  جاش   از. کشیدمش بیر وی  ر  . کشید  هاشلب   ر

ی  یه  الزمه. پسر  آقا هی  - و  چیز   مدارا   تو مثل آدمایی با تونممی  تا  من. بدونی ر
.  کیه بلم مقا  طرف  نیست مهم برام دیگه بشه،  لبریز صبرم  اگه اما کنم؛می 

 !هوم؟  کنی؟   کارچی  خوایمی. رمنمی  جایی  من  پس

و  راهشون  من،  با بحث جای به اطرافیانم  همه   این  اما  کردن؛می   جدا  ازم ر
و  هامانگشت . نشستمی  دلم  به موندنش   انداخته همتوی  ملحفه،  زیر  ر

  و  نیارم کم کردم سعی.  بود زده هاملب  به  ُمهر  هاش،حرف  که  انگار. بودم
ی  خواستممی  که زمانی  درست وی که  طورهمون  بگم،  چیز   صندلی  ر

 :داد ادامه نشست،می 

ن   خیلی -  و  خانوم  حاج. مهربونیه  ز   به کنم؟ می   کارچی دارم دونیمی . گممی  ر
وقت که  این . کنممی   عمل پژمان دوستت  توصیه و   بحث کرد، دادوبی  داد  هر   ر

 . کن  عوض

وهام گره و  چرخید سمتش به سرم  چونه  زیر  گذاشتن  دست با. افتاد هم  به ابر
 . چرخید سمتم   به تیزش،

ی  دوست  -  و  همین بهتراجع همیشه دورت آدمای دار و  تنهایی چرا بگن؟  ر   ر
  از تو. تر بیش  خیلی تو برای  اما زنم؛می   حرف  زیاد من دونیمی  کنی؟ می   انتخاب
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 دونینمی  اصال. چندی چند دونینمی خودتم  که هستی آدمایی  دسته اون
و  تو  چیز  هیچ. خوایمی  یچ واقع. کنهنمی  قانع   ر   همیشه که  انگار در

ی    ده؛می  دستم  کار  آخرسر  زبونم گهمی  همیشه بابام. رکم خیلی من. طلبکار
ی   نیاز رک  آدم  یه به تو اما ی  این  بگه بهت که کسی. دار   خودت   دور که دیوار

ی  و کشیدی   .کنهنمی بهت کمکی  هیچ کنی،می   محکمش تنهایی دار

و  اتاق  دور  اش اشاره  انگشت  با   زیر   از  و  شد  بلند جاش  از. دادمی  نشون ر
وهای   کسی من   اما گه؛می  درست  دونستممی. کردممی  نگاهش پهنم ابر

وم   انگار. بره کتم توی هاحرف   این که نبودم   از قبل  آرامشی  اما بودم؛ شده  تر آر
 :چرخید ایجمله به و  نموند دهانم  توی زبونم. طوفان

 . ندارم  نیاز کسی کمک به من. بمونی نکرده مجبورت یکس - 

و   پنجره  دستگیره به شده   وصل سرم که  طورهمون و  اومد سمت به   چک  ر
 :زد لب کردمی 

 .خوبی  تو. بابا باشه - 

و   من  : داد  اخطار که شدمی   پرصداتر  و  دارتر  کش هامنفس. گرفت نمی جدی  ر

و   دستت که  نکن فکرشم اصال . نه نه نه -   !کنی مشت ر

و  دستم   هنوز. باختنمی  من  به جوره  هیچ واقعا   اما بودم؛ نکرده  مشت ر
و   کار این  قصد شدیدا  و  هامچشم .  داشتم ر وی ر و  دستم  و دادم  فشار  هم ر   از ر

ون ملحفه  زیر  و   صورتم دست  با. آوردم بیر   شده   دورتر  صداش و  پوشوندم ر
 :بود

 ! کن صدام شد   که تموم - 
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و  دستم در،  شدن بسته صدای با   کنارش هم و کردمی  عصبیم هم. برداشتم ر
ز  به وم عجیبی طر وی بود،  خاصیتش. بودم آر .  کشیدمی  خوب حال مچهره   ر

  طرح شدمی   باعث که هاییلحظه .  درمون هم و بود  درد هم  که  انگار
و  لبخندش   اما. دویدمی  سمتم به هاش،چشم    واژه  انگار. کنم  تصور دلبرانه ر

ویا بار، این خواستممی  و  هامر و  هامچشم . بچسبم محکم ر وی  ر  همر
وم خیلی. گذاشتم وم  خیلی. آر  . آر

ُرم  براق های قطره   به نگاهم و  فاخرش  نور پنجره،  کنار   از ماه   و بود س    پهن  ر
ی  بدون هم هاقطره   آخرین. کردمی   پوستر  با شده   فرش  دیوار   سرازیر   لجباز

.  رفتممی   ارنج کل  کردنش صدا  برای ذهنم توی. بود کردنش صدا  وقت   و شدن 
ی  که  بس  از لبم پوست ز  بود، شده   اعصابم باز و  خون مر . کردمی  نمایان ر

ُرم به دوباره  نگاهم و  بود، متصل دستم به که ایدریچه انتهای و  افتاد س    به ر
و  گوشی. شدنمی   باز زدنش صدا برای دهانم.  رفتمی  شدن  قرمز    کنار  از ر

و   رمز  صفحه  و برداشتم  بالشت   زنگ بهم باهاش که ایشماره   یو ر.  زدم  کنار ر
زید؛می   کار این  برای شستم. کردم مکث بود، زده و  شماره   اما لر   چند. گرفتم ر

و   تماس برداشت، که  وقتی و  خورد بوقی   که داشتم  انتظار. کردم قطع ر
 . بیاد خودش

  نایابی میوه مثل.  بود خودش. شد  باز اتاق  در که بود نگذشته ایلحظه  چند
  لبخند. دادمی   قلبم به دلخوشی  رنگ دیدنش نیست، پیدا فصل  توی که

و  کمرنگم   هایدست  و   کرد  عبور  تخت  کنار  از . شد  تر نزدیک و کردم  پنهون ر
ُرم  سمت به ظریفش ُرم  دریچه که  طور همون. رفت س  و  س   : زد لب بست،می  ر

َکنمش بخوای که نشنیدم -   ! ب 
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وم و  سرم آر  : زدم لب  گیج و گرفتم باال  ر

 ! چی؟   -

و  شالش وی ر  . انداخت  سرپایینش  بینی به چینی و  کرد تنظیم  سرش  ر

!  لطفا بگی  باید  حداقل پس بیمارم، تو نه و دکترتم من  نه که اونجایی  از - 
 هوم؟

  شخصیتش به بودن  جدی نشست،نمی  تن به که  گشادی لباس مثل
و  هامچشم . اومدنمی ُرم  سمت  دستم و چرخوندم حدقه  توی ر   با. رفت س 

و  من   کوتاهی سرفه و  دستم  و  کرد خودش  متوجه ر  .کشیدم پس  ر

و   کار این که نکن   فکر  اصال -    به. کنمنمی  فکر  نه؟  بینی  می زیاد  فیلم. کنی ر
  بزنی و نیاد  خوشت فیلم  داستان  از شاید .  ببینی فیلم خورهنمی  که اتقیافه 

و  تلوزیون  .بشکونی  ر

وح سمفونی بلندش،  قهقه اما انداخت؛می   دستم  مدام اینکه با   خیالم  نواز ر
و  من  اما طور؛ چه دونمنمی. بود ق  ر   انداز  سایه سکوت . کردمی   صدا این  غر

 : داد ادامه که بود شده   ذهنم

وی  خون خوامنمی که جایی  اون  از -  و   کار این خودم بپاشه، اتاق  دیوار و  در ر   ر
 .نکرد کمک داره   نیاز کمک که  آدمی به نیست درست طرفی  از. کنممی 

ریز  و  زبونم نوک و ید خندمی  ریز وی ر  باال مسینه  قفسه.  کشیدم هامدندون  ر
و  خودم باید  و  شدمی   پایین و ل   برابرش  در ر   که دونستم می. کردممی  کنتر

ُرم.  شده تفریحش به تبدیل کردنم اذیت و  س  ون  دستم  از  احتیاط با  ر   و آورد  بیر
و  وم به ر  . ایستاد  ر
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 .عادیه. نیستی تشکرم اهل  کال  -

ُرم با ون  در  از  دستش، توی س  ومی  به که رفتمی   بیر  : زدم لب آر

 !ممنون   -

وم  اونقدر ون  اتاق   در  از . نشنیدمش هم خودم که آر و  سرم و  رفت  بیر   تاج به ر
ی    فقط.  جنگیدمنمی ندادنش، و دادن  دست  از  برای من. دادم تکیه تخت  فلز

و  سرم.  کشیدممی   انتظار  موندنش  کنارم برای   و  مدز تخت  تاج به پشت،  از ر
ومم  اششده   ایجاد بم  صدای  ...بار سه  بار، دو  بار، یک. کردمی  آر

 چهارم   فصل

ی  بعد، به شب  اون   از.  گذشتمی   پژمان خونه به اومدنم  از ایهفته  دو   از خبر
  شیفت  که پژمان . بود شده مدفون   سکوت، هایآوار   زیر  خونه.  نداشتم شیوا

وضه  هم مادرش  و  سرکار  شیفت به  تالطم  از  پر  اینه خو توی. رفتمی   ر
وی هاساعت  سکوت،  ی  خیره  و  نشستممی   تخت ر   پوستر  لباس با دیوار

و  گوشیم مدام . شدممی    جا این. نبود شیوا  از تماسی و کردممی  چک  ر
و   من  عجیب موندنم،   زندگی که هاییآدم همون. بود کرده  دور مخونواده   از ر

و   .بودن  کرده تلخ کامم  به ر

  صبح، یازده حوش و حول  ساعت و بودم شده   بیدار خواب  از تازه معمول طبق
ود  گاهی که پژمان شیفت کردممی   فکر   و  شد  باز اتاق   در.  بود گردش  حال  در   ز

.  شد وارد   در  از خانوم، حاج  افتاده خم  قامت . رسیده پایان به شد، می تموم
و   ملحفه وبه .  نشستم درست   اصطالح به  و  زدم  کنار ر ومر   گلدار  چادر و  ایستاد ر

و  مشکیش و  دسفی  وک پیشونی تا ر ی .  کشوند  اشنشسته چر .  دادم تکون سر
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  بردن و کردن  تمیز  برای همیشه مثل  شاید .  اومدنمی  اتاق  این به هفته، دو  این
 .شدیمنمی  صحبتهم  هم، با  قدرها  اون یعنی. پژمان هایلباس 

وز وزهایی همون   از هم  امر وضه که بود ر   بود شده  باعث  همین و بود نرفته ر
وبه   حضورش  از که وم،ر و  هاشلب . بخورم جا ر   چپ به و دادمی  فشار  هم به ر

و  چادرش   پر  مدام. کردمی  نگاه  راست و و  انتهاش و  کشیدمی  جلوتر  ر   ر
وزه  انگشتر  به نگاهم. زدمی  زیربغلش   که بود اشحلقه  انگشت توی ایفیر

و   نازکش صدای  :شنیدم  ر

ی  -   ! انشالل؟  بهتر

 . زد لبخند طرح کمرنگ، هاملب   اما ؛کردمی   گیجم که این  با

 .بهترم خیلی. بله - 

 .شد  جاجابه  جاش  توی  کمی  و  گرفت نفسی

ی  تونیمی   دیگه پس  -   !اتون؟ خونه بر

و  سرم  جاخورده، و  من  کسی  که  انگار. کردم بلند ر .  بود کرده  پرتاب ارتفاعی  از ر
وی و ر  چادرش دوباره  که شدمی بسته و  باز آبی، بی ماهی مثل  هاملب   سرش  ر

 . کشید

ی  تو،  مادر این . پسرم -  وز   دیگه که باباتم. زنهمی   زنگ ما یخونه به  بار  صد  ر
زش مادرت و   پدر. پرسهمی  حالت   از هی  دستشه،  زیر  مبچه و   قهر همه این ار   ر

ن    که همینه برای االن. نذاشت پژمان  بزنم، حرف  باهات اومدم   بار چند. ندار
و  پاشو. اومدم من   نیست   که هستن  حشمه و  خدمه کلی  اونجا. ناتوخونه  بر
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ی   این توی  پوسیدی. باشن مواظبت وی  همش  ست هفته دو. چهاردیوار   این ر
ی می  بستر  زخم نکرده خدایی. خوابیدی تخت  .گیر

و  زندگیم که هاییهمون. زدمی  حرف  مادر و   پدر کدوم  از وی ر   ساخته  آب  ر
وی   درپوش سال  شش  و  بیست که  هاییهمون! بودن   گلیم  کاه  یزندگ  ر

و   دهانم آب .  گذاشتن  که دادممی  قورت ای،شده   سنگ لقمه سختی  به ر
 : داد ادامه

ن   پیر من   آخه  - و  تو تونمنمی که  ز   از تو فهمیدم  تازه من. کنم خشک و  تر ر
وز همون  دونستم، می  اگه علی  والی به. اینجا  اومدی سرهیک  بیمارستان   ر

  هاشچشم  سوی  مادرت . کنی  ر قه همه این  که شهنمی. بیای ذاشتمنمی
و . رفت و  داره   اعتبار پیشت سفیدم  موی اگه. اتونخونه  بر  ! بر

ی    نسبتا هیکل. زدمی  دودو  مدام  متیره هایچشم  و  نداشتم  گفتن برای چیز
ن  و   دارش وز  .داد تکونی ر

  گوش حرفم به پژمان  این. بودم اومده مدیگه  چیز   یه واسه  راستش  -
و   دوستش هاد شنپی بخواه ازش  تو. دهنمی  . کنه  قبول ر

ی  همون  از حتما. نداشت من   جز  صمیمی  دوست پژمان،   که زدمی  حرف  دختر
وز اون ومی به. گفت  ر   کم هاشمحبت جبران برای شاید .  دادم تکون  سر  آر
  ایکلمه  تونستمنمی  حتی بود، پخته  غذا برام لیست طبق  مدت  این تمام. بود

وم. کنم دفاع خودم  از  . دادم تکون  سر  آر

و   کار  همین  -   . کنممی  ر

و   دستش دو و   ر  .گرفت آسمون به ر
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 !باشه راضی  ازت خدا  -

وبه  قرمز  پشتی خیره ومر ون اتاق  از خانوم  حاج و بودم ر ی . رفت  بیر   چندبار
و  صورتم   دلم. کنم  کار چی  باید دونستمنمی  و  دادم ماساژ   دست با ر

قصیدن  جز  ایره اچ . نداشتم ایچاره اما برگردم؛ خونه  اون به خواستنمی   به ر
ن   پیر این  صبر  آذوقه و  نداشتم  قسمت   ساز   با اتاق   در. بود شده تموم هم ز

ی  صدای .  بود پژمان   بار این که خوب چه. برگردوندم  سر  تندی به  و  شد   باز تیز
 :پرسیدم ربطبی

ود  کارت -   شده؟  تموم ز

  تفاوت بی ایچهره با و کردممی  نگاهش لبخند  با حواس،بی  طورهمون
و  دستش. شد  تر نزدیک و   یخیش لی  شلوار جیب  توی  ر   قد به نگاهم و  برد فر

 :شد  بلند توگلوییش صدای که بود دیالقش

و  من بابات . نه -  ی  بهت تا  فرستاد  ر  .بگم چیز

 :پرسیدم شک  با و  شدم جاجابه  جام  توی کمی

 !بابام؟  - 

ی   ماجرا  از پژمان که  اومد یادم تازه   به خیره  و  وبیدکمی   شدت  به قلبم. نداره خبر
 : داد ادامه که بودم پژمان پهن هایلب

ودتر چه  هر . نیست خوب حالش  خواهرت گفت -   .برگرد  ز

  ریتم بی  حال  در  قلبم  ضربان.  کشید  گردنش پشت دستی  و  انداخت باال شونه
نیتا  که این  احتمال با و بود شدن   :زدم  پوزخندی  باشه، آ
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نیتا -  و   کار   این توجه جلب  برای همیشه آ  . نیست مهم. کنهمی   ر

وهاش و   ابر   هاشلب  کردن باریک  با و کشوند پیشونیش  سمت به هم با  ر
 : داد ادامه

نیتا  از حرفی  من اما  -   . بود آدرینا منظورم. نزدم آ

 .پریدم جا  از  فنر   مثل  و برگشت سمتش به شتاب   با سرم

ی ! چی؟   -  !پژمان؟  شده   چی!  شده؟   چش آدر

وهای طرف  دو مدست و بردم هجوم پژمان سمتبه .  نشست ایشماهیچه  باز
و  به خم که این بدون و  هامدست  بیاره، ابر  . آورد پایین هاشدست  با ر

وم -  ی  قرآنبه دونم؛نمی منم!  باش آر  ! نشده چیز

وم تونستممی  طور چه   به من. کردم  فکر   خودم به رفتنم برای  من.  باشم آر
  اسیر  هامدندون  زیر  و ر هاملب. نکردم  فکر  بود موابسته که ایبچه  اون

  ایمسورمه هودی کاله برداشتنش،  با. رفتم تخت  کنار ساک  سمت به و کردم
و  وی ر  .کشیدم سرم  ر

 ! کن  تشکر  خانوم حاج  از. ممنون  چیز  همه بابت. رممی  من   - 

  گرفتن   از  قبل که کردمی  زمزمه نامفهومی  چیز  زیرلب حرفی بدون پژمان
 . برگشتم سمتش  به در، دستگیره 

و   دختر   این پیشنهاد ستی،ا ر -   ! کن قبول ر

و  خودش بلند، قدم یک با وم و  رسوند بهم ر و  باز  . کشوند خودش  سمت  ر
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 م،پیله   اونقدر  که دونیمی  قرآن به نه؟  گفته بهت خانوم  حاج . ببینم وایستا  - 
ی  ذارم نمی نگی اگه  !بر

وهای بین  اخم کمی فقط  کمی، که  بود جالب   این  با . بود گرفته  جا نامرتبش  ابر
ی  اشچهره   از که وم نبود؛ هویدا  چیز و  دستم و  دادم تکون  سر   آر   پس  ر

 . کشیدم

قی چه  -  و  پیشنهادش. گفته کی کنهمی   فر   مادرت  محبت بتونم تا کن قبول ر
و   . کنم جبران ر

وی هاشعسلی  وی اشافتاده  هایمژه   و موند  ثابت مچهره ر  . گرفت  قرار هم  ر

 ! ی؟ زندگ  یه شدن  خراب قیمت  به حتی  -

و  هاملب  و  انداختم اش شده   قفل دست به کوتاهی نگاه    دلم توی. کردم  تر  ر
وی و کردم زمزمه «نه»  . نشست ایدیگه   چیز  زبونم ر

 . مادرت خوشحالی  قیمت   به. آره - 

ون اتاق  در  از و  هامچشم  و رفتم  بیر وی ر و   مشکی  ساک. دادم  فشار هم  ر   ر
وی و  سرم. گذاشتم دوشم  ر و  پولم  کیف  هودیم، جیب   از و انداختم پایین ر   ر

ون و  داشتم  که تراولی چند . کشیدم بیر ون ر   و  ایدایره  میز  سمت  به. آوردم بیر
و  هاتراول  و رفتم  خونه کوچیک هال  وسط چوبی وش،  ر   سفالی  گلدون  کنار ر

و  مسیرم.  دادم جا و   در که  همین. رفتم هال   در سمت  به و کردم عوض ر   باز ر
و   تنم مهر،  آخر  هفته  سوز کردم، زه  به ر ون. انداخت لر   هودی اما بارید؛نمی  بار

ون  خونه  از که  شدمی  ایهفته  دو. نبود  جایز  دیگه پوشیدن  .  بودم نرفته بیر
و  هامکتونی  .پوشیدم و  برداشتم  در  کنار رنگ کرم جاکفشی  از ر
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و   حیاط یدیده  سرما  و ایقهوه   در  سرم  پشت  از پژمان صدای که کردممی   باز ر
 : شد  بلند

 ! کنم  کارچی  دستت   از دونمنمی  دیگه قرآنبه. ونمترسمی    -

و   ماشین. نشستم ماشین  داخل وشن  ر و  سرم  و کرد  ر   تکیه صندلی پشتی به ر
 : گفت گرفتمی   دور که  طور همون. زدم

وم دوباره بهزاد راستی  - آر   سفر   رفته نیست گفتم کو، آراد  پرسید هی. شده نا
  آخرین. داره َکل تو با کال این. داده  ر ی گ  دوباره گذره،می  ماه  یک که حاال. خارجه

ی  و   هنوز بردی  ازش که بار   دیگه قرآنبه.  کنه تالفی خوادمی   مونده َدمش ر
 .کشهنمی  دست  ما   از! کنم معطلش  تونمنمی

و  هامچشم  وم و بودم بسته ر .  بود آدرینا تاببی  دلم. کشیدممی نفس  آر
  شده  باعث  من  اهیخودخو. داشتم  دوستش   تر بیش  جونم  از که کسی تنها
وی پژمان  زدن  با. باشم  دور ازش که بود و  هامچشم  م،شونه  ر  .کردم  باز ر

 دیگه؟  شنیدی  منه؟  پی  حواست  -

 .اوهوم - 

وع چپم  دست زیدن  به شر . کردم پنهونش هودیم، جیب توی و  بود کرده لر
و  ساک  و  کرد پارک  در دم وی   از  ر   چه. شدم  پیاده ای سرفه چند   با. برداشتم پام ر

ود  بودم مونده   من.  کرد  عبور کنارم  از زد، که بوقی  تک با. گذشت دقیقه ده  ز
ی  سرد هوای . چرخیدمی   مغمومم  نگاه بهش، رغبتبی  که ایخونه و و  پائیز   ر

  و  ایستادم  کنار. رفت زنگ سمت  دستم و کشوندم مخسته هایریه به
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وی هامدندون  و  دستم . کردمی  وارد  فشار  امونبی هم  ر   آوردم پایین  دوباره ر
و  هامچشم . برگشتم خیابون سمت به و وی  ر  :کردم زمزمه و  دادم  فشار هم  ر

 . آدرینا  خاطر   به - 

و   سفید  زنگ  بار  این  : پیچید  آیفون توی زنی،  شاد  صدای .  دادم  فشار  ر

 بفرمایید؟  - 

ون  برای محنجره  ی  صوتی  تار این  فرستادن  بیر   همچنان  مچونه. کردنمی  یار
زیدمی  و  امهلب  و لر وی ر  .دادم   فشار هم ر

 ! کن  باز - 

و  صدام  که  انگار و  شاد صدای   این صاحب هم من   و نشناخت  ر .  شناختمنمی  ر
ونم   که فرافکنی این  تحمل . شد  باز تقی صدای   با  در و  در  زد،می  چنگ  ر

و  هامدست . نداشتم و   در و کردم مشت ر .  شدم خونه وارد . کردم  باز پا  با ر
و   از نگاهم   و کردم  عبور  هاسرامیک   از. رسید نیلی آسمون به گرفته غم   َسر
ی  دیگه. افتاد عباسی الله  از جامونده یبوته به چشمم   بهشت  از خبر

 . نبود رنگارنگشون

ودتر  باید آه در، طرف اون  و رسیدم ایشیشه  در به   معلومه. شناختمشمی   ز
و  آیفون که بود مهشید  سرخوش،  صدای این که و  کتونیم. برداشت ر   پام  از ر

ون و  ساک  بند. آوردم بیر و  ایشیشه   در و کردم مشت  تر بیش  ر .  کشیدم  کنار ر
ی  اولین  مهشید و   شد  باز صدایی  با  در وبه که بود  نفر وم، ر  .گرفت  قرار   ر

 !بودی؟  کجا . قشنگم   پسر  به به - 
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ی  لبخند  به  طالیی  بلوز با. داد  اشکرده   فر  موهای  به تابی و کردم اکتفا  کجدار
  حتما. نشست لبخندم جای   پوزخند و چرخید می نهوخ  توی مشکی  شلوار و

  هایلب. بودم اومده  ایدیگه   چیز  برای  من. چه  من به اصال. نبود خونه فرید
وتز  و  اششده   پر  : برچید ر

و  اومدنت   هم و رفتنت  هم که  جالب چه  مسافرت؟  رفتی   بود گفته  آذر -    ر
  دونیمی  تو مگمی  ولش، حاال. بود  کور و  سوت خونه این نبودی  اصال. دیدم

 چشه؟   آذر

و   در. برسم راه  از  ذاشتمی   حداقل   حرکت هاپله  سمت  به و  بستم  پشتم ر
نیتا  خنده  صدای که کردممی  ی  باران، و آ .  ایستاد پاهام. شد  افکارم توی تیر

نیتا و برگشت هال  سمت  به سرم   اولین   کنار. ایستاد  جاش توی دیدنم، با  آ
و   باران دست. بود گرمنظاره  باران، همراه و  ایستاده  نرده  از مبل   توی ر

 :داد ادامه  بلندی  کشدار صدای با  و کرد قفل   هاشدست 

ج  دوباره  -   عادت نبودنش به ندیدمش  ماه یک اصال. آورد تشریف  زهرمار بر
 .کردم

نیتا صورتی  دورس  آستین  شدن  کشیده   دور نگاهم  از باران، دست توسط آ
وی هامدندون  و بود کرده  گیر  نایم  وسط  درست  بغض،  لقمه. نموند   از هم ر

و  نگاهم. بود متالشی حال   در شدن ساییده    و  گرفتم بلندش  موهای  تاب  از  ر
  اطرافیانم  همه دارم دوست گفتمی   که حرفی همون. افتادم شیوا  حرف یاد

و   فکر  این من بهراجع  نیتا  وقتی  پس. باشن داشته ر   بادومی  هایچشم  اون با آ
ج  این که دونستنمی  هنوز ،کردمی   نگاهم اش شده   ریز  ایقهوه    زهرمار بر
 . رفته زندگیشون  از وقته خیلی
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رگ تابلوی به و چرخید  خونه توی هامچشم  .  رسید خونوادگیشون  عکس  بز
ون سرمای  و گرفتم  عمیقی نفس. بود سرجاش هم  هنوز   بود شده  باعث  بیر

وع   با. بیوفتم سرفه به ون آشپزخونه  از شخصی هام،سرفه شر .  اومد بیر
و  آشپزخونه  در شده  جمع یزهاآوی  که کسی. شد  تر نزدیک و زد   کنار  ر

وع سرم کردن  بلند  با هاش،عسلی    شرابی رنگ.  بود کرده زدن دودو  به شر
  صدای با همیشه،  از  تر گرفته  اشچهره  و  بود زدن ریشه حال   در موهاش،

زونش  : شد  همراه لر

 ! آراد - 

و  دستش سمتش، به مهشید  سر   برگشتن با وی  از ر   و آورد  پایین  هاشب ل  ر
و  خودش  .کرد  جور و  جمع ر

 پسرم؟  اومدی - 

و  زبونم وی ر و  بازدمم و کشیدم هامدندون  ر ون ر  جوابی. فرستادم   بیر
و   کار این  ظاهر  حفظ  برای دونستممی .  نداشتم   همدستش من  اما کنه؛می   ر

  به. بشم صحبت هم  کسی با خواستنمی  دلم و  رفتم هاپله  سمت به. نبودم
و  اتاق  در و رفتم آدرینا ق اتا سمت ومی به ر ی  کاغذ با  اتاقش. کردم  باز آر   دیوار

وسکش   پر  و  صورتی تخت  به دوباره. بود حضورش  از خالی   سیندرال،   کنار که عر
  باید. بود خالی  کسم  عزیزترین  جای تاریک، سایه  این کنج. انداختم نگاه بود  در

وی ی  و نشستمی   اتاق وسط  تاب این ر و  اتاق سفید  در ،هآ با. کردمی   باز   بستم ر
و   اشدستگیره. برگشتم خودم  اتاق سمت به و   اتاق وارد  و فرستادم  پایین ر

وی نحیفش جسم. شدنمی  باورم. شدم   خوابیدن، جای  به باید. بود تختم   ر
و  پاهام و  اومدمی  ی  دلم. کردمی  بغل ر   پاین دستم  از ساک  و  ریخت پایین هر
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و   در . افتاد   مثل  اتاق  چیز  همه. رفتم اتاق طس و  تخت سمت به و بستم  ر
رگ تنش برای دونفره  تخت  این  قدر  چه. بود همیشه  . بود بز

وی کنارش وی و  نشستم تخت ر   قدرچه . کشیدم دست پریشونش موهای  ر
  دلم . سفیدش  و  گرد صورت  این . بودم مظلومش صورت  این  دلتنگ 

و  فندقش مثل  هایچشم  خواستمی  ی . کردمی   باز ر و  هاشچتر وی   از  ر   ر
وی  نرمش، هایدست که زدممی   کنار  کوچیکش پیشونی رگم هایدست   ر   بز

  چشم   از اشکی   قطره. گرفت جا هامچشم   توی نامردی با اشک،  حلقه. نشست
 :شد  شنیده اشگرفته   صدای و  چکید  چپم

 ! داداشی؟  اومدی  -

 :دادم  جواب دادم،می  تکون  سر  که  طورهمون

 .ممداو  تو  خاطر  به. اومدم. داداش جون  آره - 

و  هاش چشم رمق،بی  و  حالبی  .کرد  باز  نیمه تا ر

و  دیگه -   . بخواب پیشم. نر

زیدمی   وقفهبی  هاملب  و بود شده مچاله کاغذی مثل  درد،  از صورتم . لر
و  ایسورمه  ملحفه و  هودی کاله و  زدم  کنار   ر   و رفت   کنارتر. برداشتم  سرم  از  ر

و  سرم وی  ر   که هاهمون  از . دادمی  بهارنارنج بوی موهاش .  گذاشتم بالشت  ر
و   امید  شکوفه و  هاش چشم. کردمی   زنده دلم  توی ر   سمتم به  و  بست ر

 .برگشت

 . درنیاد نفسم که محکم  اونقدر. کن غلم ب  -
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و  سرکش  بغض  این تونستممی   کی تا ی  یه  آخر. کنم زندانی حلقم توی ر وز   ر
  هشد  خونی  لخته به تبدیل  خالیش جای   که فهمممی  تازه . کردمی  منهدمم 

  آینده  از فکرم  و زدمی  سبقت  با  قلبم  تپش. دلتنگی جنس   از ایلخته . بود
و  چپم دست. بود خالی و  بالشت و کردم  دراز ر وم ر .  برداشتم سرش  زیر   از آر

و  هاشچشم  و، با  و  کرد  باز دوباره ر وم به ابر  . زدم اشاره باز

 . خودت بالشت  - 

 .کرد ایخنده   تک و  شد  باز هم  از کمکم  ایش؛غنچه و  کوچیک هایلب

 .مردممی  تو بدون داشتم. داداشی  عاشقتم . جون  آخ - 

زید ایرعشه   اسیر  تنم و  انگشتم و لر وی ر  . گذاشتم لبش  ر

 ! شو خوب  فقط تو. رمنمی  جاهیج  دیگه که بخواب! داداش قلب خدانکنه - 

و  خودش  تر بیش  و   دستم و  چسبوند بهم ر .  انداختم پرش نسبتا  کمر   دور ر
و  هامچشم  وی دوباره  سمجی،  اشک قطره و  تمبس  ر .  افتاد ریشم  پر صورت ر

و  بینیم . نداشت دلتنگی  جز  دلیلی ریتم،بی  کالویه این  نظمیبی   باال  پرصدا ر
 .کنم استفاده درستیبه شیرین، لحظات  این  از کردم سعی  و  کشیدم

و  هامچشم  وم ر وشن سرم باالی  چراغ سه  و کردم  باز هم  از آر   دو با. بود  ر
و  هامچشم راستم،  دست  وسط و  هار اش انگشت   پایین  با که مالوندممی   ر

  فرید  دیدن و برگشتم راست  سمت به. نشست کنارم کسی تخت، تشک رفتن
رگ لبخند اون  با و  هامچشم  شد باعث  همیشگیش، بز   صدای. ببندم دوباره ر

 : پیچید گوشم توی پرصالبتش، و  خاص 
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  سیر  صورتت به نگاه  از که بهخو حالم  انقدر شدم،  خوشحال دیدنت   از  انقدر - 
 ! برگشتی که  ممنونم .  شمنمی

  اما خوب؛  برابر   چندین حالم  و  شدمی  قرص  دلم بود، پیش نیم و  ماه یک اگه
و  موضوع این هاسال   هم فرید   نقش توی که این با. بود کرده  پنهون ر

  کاغذ این. کنم اعتماد  کسی به  تونستمنمی  دیگه اما بود؛ خوب  پدریش
وم. شدنمی  صاف  جوره هیچ شده،  مچاله و  هامچشم  آر و  خودم و کردم  باز ر   ر

وهای و نشستم تخت تاج به زده تکیه. کشیدم باال   پیشونی  سوار  پهنم ابر
 . شد استخونیم 

 . ندارین بخشش  جای که دونیمی  وگرنه جام؛ این  آدرینا  خاطر  به من   - 

ی  به دستی   .کرد تایید   سر   با و   کشید برفیش هایپرفسور

.  خوشحالم من اومدی، که دلیلی  هر  به اصال. خوبه هم  همین. ونمدمی    -
و   آدرینا وی  از  که نگم ر  آشپزخونه توی رفته شه،می   باورت. شده  بلند تخت این ر

وز   اما خورد؛نمی  غذا  خوب که وقته چندین  من، شکموی  دختر . بخوره غذا   با   امر
 ... ولع

وی   زیاده داشت فرید  و شد   مشت  تنم  کنار هامدست    من . کردی م ر
و  بغض  از حجم این  تونستمنمی   وخم  پیچ الی که  بود دردی اصال. کنم  تحمل  ر

 :پرید دهانم  از حرفش،  وسط ایگرفته نیمه صدای با . پیچیدمی  مغزم

 ! فرید  بسه - 

زید  هاشچشم  مردمک   باز نیمه پهنش هایلب . شد دقیق   صورتم توی  و لر
  از همیشه. نداشتم یدرف متعجب  صورت   از کمی دست  هم  من  و  بود مونده
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گاهم  بین فقط راز، مثل که بودم داده  قول خودم به. پریدمی  دهانم   ناخودآ
ی  چند  هاملب . نشد اما بمونه؛   این  برای لغتی  نتونستم و  شد بسته و   باز  بار

و  هاشچشم  توی اشک حلقه که بود  بار  اولین . کنم پیدا وضعیت  .  دیدممی  ر
قص   رفتم، می  خونه این   از که زمانی  حتی. کردمی   اجرا آهنگ، بدون که اشکی  ر

و  حال این و  امیدش  تمام که  انگار.  نداشت ر .  بود داده دست  از باره  یک به ر
و   مشکیش های چشم  غم  تحمل  و  نگاهم . نداشتم ر   با صدای   و دزدیم ازش   ر

 : شد ادا  تر ضعیف  بار این  ابهتش،

ی  حق تو. بودم  امیدوار خودیبی  من   -   .دار

وی  از   هاملب . چرخید اشچهارشونه  هیکل   سمت هامچشم  و  شد  بلند تخت  ر
و  وی ر و  قلبم  که این  با  خواستنمی  دلم و دادممی   فشار  هم ر   شکوندن، ر

و  قلبش    طبق و  انداخت نگاه اطراف به کمی. نه فرید  حداقل شکوندم؛می   ر
 . کشید ایشقهوه  بافت به دستی عادت،

ی  دوست اگه هرحال،به  -  !  بمون جا این. بمون اما کن؛  اررفت غریبه  یه مثل  دار
 .داریم   نیاز بهت همه

و  هامچشم    ناراحتم  بود، خوبی آدم  انقدر شرایطی  هر  توی که این   از و  بستم ر
  افتاده، ایشونه  با که دیدم در، صدای  با  و  شدمی   دارجریحه  قلبم. کردمی 

ون ق   صورت  دست، با . رفت بیر و  منشسته  عر   جور کاشای . پوشوندم ر
  از سابق، مثل  تونستممی  و  بود واقعیم  پدر کاشای ! شناختمشمی  ایدیگه

 ! کنم بغلش وجود تمام با و دل ته

  که بودم زمانی  از  تر کرخت . اومدم پایین تخت   از ای،سورمه ملحفه   زدن  کنار با
ی   پژمان خونه توی ی  شکل حال   در تلپاتی این که  زمانی درست. شد سپر   گیر
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  گشتم می  موبایل  دنبال خودم،  دور چرخیدن  با. شد  بلند گوشیم  صدای بود،
وی که وی  که  بود پژمان شماره .  دیدمش تخت  کنار پاتختی ر   دیده  صفحه ر

و  گوشی . شدمی  و  تماس و  برداشتم ر قرار ر   توی توگلوییش صدای. کردم  بر
 : پیچید گوشی

 . خاص آقای احوال - 

. ردبمی   لذت دیگران انداختن  دست  از که بود هاییآدم  دسته همون  از
و  هامچشم   : گفتم کوتاه و  چرخوندم حدقه توی ر

 گی؟ می  چی  - 

 : داد جواب  تندی به

  خاص نتیجه  در پس. کنینمی  یادی نکنم؛ یادت من  تا. دیگه خاصی   -
 ...زدم زنگ ایدیگه  چیز  برای اما.  شیمی   محسوب

و  چپم  دست وم  ر  :پریدم حرفش  میون  من  بار این و زدم کمرم به آر

 ! بهزاد؟   باز - 

 : داد ادامه و کرد ایخنده  تک

 توی پولی تو که بپرسم خواستم می. ریممی  فردا  گفتم بهش  که اون. نه - 
 !نذاشتی؟  جا ما خونه

ی، حال   در موج مثل گردم، هایچشم    مکث  کمی  با و  شد  تر درشت  شکلگیر
 : دادم ادامه

 !شده؟   چی مگه! بود؟  کجا پولم من.  نه - 
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و  بینیم  و کرد زمزمه  ای «اوهوم»  این  از  گیرتر  دونستممی . کشیدم باال   ر
 :داد ادامه که هاست حرف

وی نو تراول  تا چند تو احیانا شاید گفتم  -    سفالی گلدون  زیر  هال،  میز  ر
 . گذاشتی

ون مسینه   از صدایی  پر  نفس . داد آدرس دقیق قدرم چه   کمی و  فرستادم  بیر
و  صورتم  .کردم  مچاله ر

 . نداشتم پولی مدموا اتونخونه  که  من.  دونمنمی  - 

وم  خنده  و  ریزش  و آر  .شنیدم ر

وحشم که خانوم حاج .  نیومده امونخونه  کسی تو  از  غیر  آخه -    بود،  خبربی ر
لزایمر  برای که منم    کارت بدونی  که توئه  کار اگه گفتم. جوونم  یکم گرفتن   آ

ی  هاپول  این به ما .  زشته  . نداریم نیاز

و  گوشی و  درست که اتاق   در  سمت  به و  دادم چپم دست به ر وم به  ر   بود ر
و  دستش که  این یا کنه  قرض  کسی  از که نبود آدمی. شناختمش می . رفتم   ر

ون  در  از. کنه  دراز کسی جلوی ورش به که این  برای و  رفتم بیر   نخوره، لطمه  غر
و  توپ  . انداختم خودش زمین  توی  ر

  این توأم و  نداشتم پول من  گممی !  بدوش؟  گیمی  تو نره گممی   بهت من   - 
و  ومی چه. دونستیمی  ر .  نیست من  پول که بگم من و  کنی  اصرار هی داره لز

و  پولیمون بی این باید هی چرا  آخه؟ بزنی سرم  توی ر

 . کشید پس پا رفت،  باال که صدام تن
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و  معرکه فعال من  آقا! نبود این قصدم قرآنبه . بابا باشه -    فردا. کنممی   ترک ر
 . بینمتمی 

و  گوشی هام،لب   سوار کمرنگی لبخند با  و  دکر  قطع خداحافظی  بدون   توی ر
  که همین . اومدم  پایین  هاپله  از  آدرینا، دیدن برای. گذاشتم هودیم جیب

  بشم، متمایل زیرپله آشپزخونه به رفتن برای راست  سمت  به خواستممی 
نیتا خنده  صدای   سمت   از و  انداختم نگاهی  سرشونه  از . شد  بلند سرم پشت  از  آ

وبه چپم، و  ر   بادمی  هایچشم  با پا، سرتا  سینه،به دست . گرفت  قرار  مر
و   براقیتش که نازکش هایلب . انداخت نگاهی ایش،قهوه  ق  مدیون  ر   لب  بر

و  بود،  .کرد  غنچه ر

 ! ها اومدن  بیمارستان  از تازه که نیستی کسایی به شبیه اصال - 

  راحت لونه  این  کردن  خراب کنه، لونه  دلش توی ایکینه  اگه دونستممی 
  از پریده رنگ صورت  که نبودم  مجبور وگرنه  آدرینا؛  خاطر  به فقط. نیست

و  سفیدیش و  هاملب . کنم  تحمل هامچشم   جلوی  ر   خودش  و کردم  تر  ر
ون َمشکش، َدم هایاشک  بدم، جوابی اگه که دونستمی   برای. زننمی   بیر

  صدای  که بودم انداخته استخونیم بینی  به چینی بهش، دادن  جواب
 :رسید بهم باران   دارعشوه 

نیتا - ی  کارش  چی آ   رفتار  طورچه خانوم  یه با نگرفته یاد  هنوز آقا این. خب دار
 . کننمی 

وهای ی   لحن با  و کرد صعود پیشونیم  حد باالترین به پهنم، ابر   جواب متمسخر
 :دادم
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  پس  کنن،می  حمله باهم وحشی هایگربه که بودم شنیده  راستش - 
 . درسته

نیتا هایچشم  توی همیشه مثل  اشک، حلقه   کمی که باران و  چرخید آ
نیتا  از  تر جرأتبی و  کوچکش  و گوشتی  هایلب  بود، آ   ریزش  هایدندون  زیر  ر

نیتا   حضور  از جرأتش تمام. کشوند   فقط  خوره  زخم  شیر  مثل  اون، بدون و بود آ
نیتا. کردمی  نگاه    انقباض گریبان به دست  حرصش، کردن خالی  برای که  آ

 :کرد ادا  محکم  بود، فکش   عضالت

 ! شعوربی  - 

ی،حرص   خنده  با  و کردم اکتفا  سرم  دادن تکون به و  آشپزخونه  راه درار   در ر
ی .  شدمی  هامریه وارد  مالیمت با باران،  عطر بوی  هنوز . گرفتم پیش   که عطر
و   عطر  این توسنتمنمی چرا.  بودم کرده فراموشش بود وقت  خیلی   از ر

گاهم ون ناخودآ ی  هایسلول  تمام. کنم  بیر   شک  غشای  گرفتار مغزم،  خاکستر
ون آشپزخونه  از آدرینا لحظه همین  توی. بودن و   پاهام دیدنم، با و اومد  بیر   ر

و   کانتر به زده تکیه که  آذر.  گرفت بغل وی به ر   سینهبه  دست  میز   پشت در، ر
و   صورتش عضالت  دیدنم، با بود، ی . کرد شل  ر  آشپزخونه توی پا که آذر
  جوش  گلی با میونش   انگار. بود جا  این بودم اومده که  وقتی   از ذاشت،نمی

  حال   در گلی آشپزخونه، ته سمت به کانتر، امتداد  توی درست که بود خورده
 .بود هازمینی  سیب  گرفتن پوست

و   آدرینا کوچیک  جثه و  شدم خم   تنم   از  بد هایحس تمامی  انگار.  گرفتم بغل ر
ون به و  ماهچشم . داشتم بالی سبک  حس و  کرد تراوش بیر   و بودم بسته ر

و  عسلی  موهای  . گرفت فاصله  ازم که کشیدممی   بو ر
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ی  آخرین   از! کن بغلم  -  . نیست یاد کردی  بغل که  بار

  مشکل  هاشبندی جمله   هنوز اما بود؛ سالگی  شش  آستانه توی که این  با
وی پرلعابی لبخند . داشت   آشپزخونه  از  دو  با آذر، و  نشست پهنم  هایلب   ر

ون   با و کردمی  سنگینی  هاششونه  دور مشکی  شال هم  هنوز. اومد بیر
 .شد خم آدرینا سمت   اخطار،

  باهم یادته! خانوم؟  آدرینا دینمی گوش چرا بودم؟  گفته چی  شما به من   - 
 ... داداشت  کردیم؟  صحبت کلی

و  هاشعسلی  شک،  با  و  کرد مکث رسید،  که جمله  جای این به   صورتم سمت  ر
ی . شدمی   شرمگین صورتم  توی کردن ه نگا  از  هنوز که  انگار. چرخوند   از که چیز

  گریه صدای اما  کنم؛  دفاعی تونستمنمی  همیشه، برخالف . بود بعید  آذر
و  نفسم  راه  شد،  بلند گوشم  زیر  که  آدرینا  معصومانه نیتا. گرفت ر   به باران  و  آ

  این برای وجودش  توی محبت  ایذره داشتم  حتم   و بودن رسیده  هاپله  باالی
 .برگشت  آذر سمت  به اشکودکانه لحن همون با رینادآ. نبود بچه

ی؟  ُمشغل   من   با  انقدر   چرا تو -   ! کن نگاهش داداشی دار

و  خودش  و وی سرش .  کرد پرتاب بغلم توی ر .  زد هق و گرفت پناه مسینه  ر
  در. کنم توجه اشناله صدای به یا بخندم مشکلش غلط  تلفظ   از دونستم نمی

  دونستم می . رفت بغلش  زیر هامدست  و  ردمنیاو تاب  که بودم من این  آخر 
  تا  آذر  ریز  هایچشم . بشه قبل  از  تر حساس  شده باعث ندیدنم  وقت   چند

و  ممکن  حد  آخرین   دست تا بود کافی  کوچیکی   فشار  و  رفت شدن   گشاد به ر
  این توی کرده،  گیر   عنکبوت  تار توی که ایحشره   مثل درست. بکشه  تیر چپم
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  صورتم که کردممی   حس خودم. شدمی   بدتر  ظهلح  هر  و  بودم کرده  گیر  درد
و   :کرد  مداخله  آذر و  رفته کبودی به ر

و  -   ! االن همین ! آدرینا  اتاقت تو بر

وع   هامدست  و رفت  بغلم  از آدرینا  طور چه  که نفهمیدم دیگه زیدن  به شر   لر
وع . کردن   افسارگسیخته مسینه توی که بود دردی  آغاز  تازه هام،سرفه  شر

وی. تاختمی  ی  هامچشم  و  نشستم زمین   ر رنگی تار و   پر   پشت. زدمی  نقش  ر
وهام به  آذر  دست و کشیدممی  نفس هم   تبر  سرم به سرگیجه.  نشست باز

و  من   ناله، با  آذر. گرفتم نفس دوباره  کوتاهی، عق  با و زدمی    بغلش توی ر
ی  اولین این شاید   و  انداخت  . افتادم بغلش  توی درد، با   انقدر که بود بار

زیدمی   شدت هب هامدست  وم» کلمه  مدارم  آذر و لر و !« باش آر   با. کردمی   تکرار ر
و  خودم  ایبریده  هاینفس ون بغلش توی  از ر   خواستم نمی  من. کشیدم  بیر

وبه  فرد درد، این تمام  مقصر . باشم  درمونده  انقدر ومر و  اشک سوزش. بود ر   ر
 : یدمرغ اشپژمرده  صورت توی صدام  مونده  ته با و کردم  حس هامچشم  توی

  از شنیدم،نمی  پیش سال  سه  اگه. منی حال   این باعث تو. توئه  تقصیر  - 
 ...تو ،...تو. رسیدنمی  جا  این  به حالم  گذشتم،نمی  زندگیم 

وم طرف دو  جونیش، بی هایدست  با بود، زده زانو کنارم که  حالی  در و   باز   ر
و  هامدست و  چسبید محکم   فمعض به اشزنونه قدرت . داشت نگه تنم   کنار ر

  به نوبت به باشی آماده  سرباز  مثل اشک هایقطره  که  طورهمون  و  شد  چیره
 . شد درد   گرفتار دارش،خش صدای بغض  با شدن،می   پرتاب پایین 
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.  منی  پسر  تو. آراد تونمنمی  دیگه. تونمنمی  من. منه  تقصیر ! متاسفم  - 
ی    وقت دن چ  این توی من. بگذرم ازت  تونمنمی . وجودمی  از ایتکه  کنی،  هرکار

وی  از  بودی که بچه یادته یادته؟ . تونمنمی دیگه و دادم جون   اتدوچرخه  ر
  کی نیست  مهم  آراد. شممی  خوب  کنه بغلم مامانم  اگه گفتی   بهم افتادی؟ 

و  آدم رگت هادست  همین  با من.  میاره  دنیا به ر   عذاب  این دونممی . کردم بز
  دیگه و کردم اهیخودخو من   اما باشم؛ داشته خوبی  رفتار نذاشت وجدان 

و   من.  بدم تاوان  تونمنمی  ...پسرم ببخش  ر

و  هاشدست  کردم سعی   اشکی قطره.  چسبید بهم  ترمحکم  که بزنم  کنار  ر
زیدمی   همچنان مچونه  و کرد سقوط   هامچشم   از  اجازهبی   حتی من. لر

و  درد  این  تونستمنمی ل  ر تیشی کوره  قلبم  اما کنم؛ کنتر   خاموش که  بود آ
  گرد صورت وضوح به اشکیم، نگاه. بود  قراربی  بغلم توی  آذر بار، نای . شدنمی

  انتظار ازش. رسید بود عاطفی  صحنه   این  گر نظاره  آشپزخونه  در  کنار که تپلی  و
و   احساسات  همین   حتی. بریزه  اشک و وایسته  جا همون که این . داشتم  ر

و   سکوت و  بیاد جلو قدمی   که نکرد جرأت و  من رضا  مثل که  انگار.  داد ترجیح ر   ر
و   من که کسی  چرا. بود سپرده فراموشی  جرگه به   ترسو  انقدر آورده  دنیا  به ر

 .بود

ومی به  آذر ون  بغلم   از آر   دلگیر  راز، این کردن  پنهون  از  هنوز من  و اومد  بیر
ی . بودم و  زندگیم که راز   هم   کنار هامدست . بود کرده  تغییر  دستخوش ر

و  استخونیش  کوچیک  بینی  آذر و شد   مشت  که  طورهمون . کشید الاب  ر
  خیسش   نازک  هایلب   رفت،می  اششونه  از افتاده مشکی  شال به دستش 

 :خورد تکونی



 
 

www.cafewriters.xyz Page 170 

 .مونممی   منتظر  هم   باز من   - 

ی  به جدیدا  که صورتی دارش، لک هایدست  با   بود شده  مزین حد   از بیش الغر
و  ی  حال  در مغزم،  و بود شدن سوراخ   حال  در قلبم.  کشید دست ر   گردگیر

و  گفتمی  که هاییلحظه  تمامی. تخاطرا   فکم، شدن   قفل  اما بود؛ یادم ر
ی  این   از بیش که دادنمی  اجازه  وی گذاشتن دست با. بگم چیز ون سرامیک ر   بیر

. شدم  بلند جام   از پله، راه  و آشپزخونه  بین خالی فضای مربعی  فرش  از زده
و  گلوم  انگار که فضایی  این  از باید اما بودم؛ تعادلبی   هنوز   در داد،می   ارشف  ر

 . رفتممی 

و  هاپله چوبی، نرده  گرفتن با و شدم راهی هاپله  سمت به  طورهمون   یکی ر
ی   از پس وی وزنم تمام. رفتم باال دیگر  که بود نرده به  خورده گره هایدست  ر

وبه  درست که اتاقش  از آدرینا. رسیدم پاگرد به ویر و   در بود، پاگرد ر   باز نیمه  ر
ی   چهارچوب  و  در  بین یکش کوچ و  تپل صورت. کرد   برای. بود کرده  گیر   در فلز

  در  از. زدم فردارش هایمژه   مونده  جا هایاشک  به لبخندی  جمعیش،  خاطر 
ون ی . چسبید پاهام به همیشه مثل  و اومد  بیر و  هاشچتر   کنار دست  پشت با ر

 .دادم هلش اتاقم  سمت  به و زدم

و  بینیش  و  رفتیم بود  جاگیر  اتاقم وسط  که ایدونفره تخت سمت  هم با   پر  ر
 :پرسیدم رفت،می   باال تخت تشک  از که  طورهمون. کشید باال  صدا

ی   -   ! چرا؟  قهر

وی خوردن  وول با و  گردش چونه و  نشست تشک، ر  .انداخت باال ر

 . هیچی - 
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وبه وی  ر   شکالت همیشه اولش، کشوی  توی که بود سفید  دراور تخت، ر
. دادممی  بهش باید  دموخ و  رسیدنمی  بهش دستش. ذاشتممی  کاکائویی

و  اولش  کشوی و  رفتم  دراور  سمت به   شکالت  چندتا هم  هنوز. کردم  باز  ر
و  هاشکالت   از یکی . بود مونده ق   که ر رور   سرازیر  لوچه و  لب  از آب قرمزش،  ز

و  دستم.  برگشتم سمتش به و  برداشتم کرد،می    ملتمسی  لحن  با و  کردم  دراز ر
 : گفتم

 آشتی؟  - 

وی کشیدن  دست ا ب و بود کج  سمتش سرم   دیدن حالش،بی  هایچشم  ر
ق  شکالت، و   هاشچشم   بر  .کرد  برابر  چندین ر

 ! من؟  مال    - 

و   قلبم سالمت  حالش، این  دیدن   اتفاق این  به مؤمن من   و کردمی  تضمین ر
و  هامچشم. بودم و   پهنم هایلب  و  چرخوندم اتاق  دور  ر   ظاهر   به ر

 .جلوفرستادم

ی  یه اگه  -   .تو مال    بکنی،  باهام باز

و  ایشغنچه   هایلب وی  ر  .کرد  سپر  سینه و  داد  فشار  هم ر

ی؟  چه   -  باز

 . انداختم باال شونه هوابی

 .هرچی -
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ژیم  تمام که این  با ی  دلیل به  پیش دقیقه چند  انر   تحلیل  شد   وارد بهم  که فشار
ی  با فقط   دونستممی  اما  بود؛ رفته لودش، غم چهره  شکالت  و کردن باز   از آ

ی چت. افتهمی  گره و   هاشر  : داد جواب و زد   کنار  کوچیکش  تپل هایدست  با ر

 . رنگی مداد  با  بیار  کاغذ یه - 

  ته که آبی  خودکار و   چهار   آ کاغذ دومش، کشوی  از و برگشتم  دراور  سمت به
و  کشیدمی   انتظار کشو و   خودکار و  کاغذ. برداشتم  ر  . گرفتم  سمتش   ر

 .ندارم مدادرنگی  - 

 .داد اشخورده  عسل موهای  به تابی

 . خوبه همینم. نداره اشکال  - 

و   خودکار که کوچیکش هایدست  به دقت  با   گرفته دست  ایناشیانه  طوربه  ر
وی و  کشیدم ریشم  به شده  مزین  صورت به دستی. بودم خیره بود   کاغذ  ر

و  دوم  دایره. کشید ایدایره   انقدر فرید  دونستممی .  کشید  تر کوچیک   ر
و  اسمش  نوشتن که ستپرحوصله   که باهوشه  انقدر  آدرینا و  داده یاد بهش ر

ی،  به کردن نگاه با وهای  با. گیره می  یاد سریع چیز   کاغذ به هشتیم، و پهن  ابر
وی  .زدم اشاره  پاهاش  ر

 چیه؟  االن  این - 

و   سرش وی  از  افتاده سایه  و گرفت  باال  ر  .شد  تر کمرنگ کاغذ  ر

 .رازه. داده  یاد بهم  بابا - 

و   چپم  سینه  که  طورهمون  :پرسیدم دوباره دادم،می   ماساژ   انیدور ر



 
 

www.cafewriters.xyz Page 173 

 !بگی؟  منم به شهمی   - 

و   سرش  . شد پراکنده  موهاش  تاب و  داد تکون طرفین به ر

 . شکالت  اول - 

و  شکالت  و  شد هاملب   سوار  لبخندی  وی  و  زد  اشاره کنارش .  گرفتم سمتش  ر   ر
 . زد اشاره هادایره  به  بار  این. شدم  جاگیر  تخت

ی  بخوای اگه هگمی   بابا. خرفن اینا   مثال   - و  راز   باید بدی  اینا توی  ر
و  هاشونبعضی رگ  ر  .بنویسی  تربز

وف منظورش   آدمی فرید دونستممی   و  کشیدم  گردنم  پشت دستی . بود  حر
ی  همچین دلیلبی  که نیست و  چیز ی  نه این. بگه آدرینا به ر ی  نه و بود باز   چیز

ون   فنر  مثل درست  و شد   مشت هامدست . بشه حل  آدرینا  ذهن توی که   بیر
 .شدم بلند  جا   از ای،کهنه  تشک   از زده

 .گردمبرمی  من . بمون  جا  همین  تو - 

وبه  درست  که اتاق  در سمت به وی ر .  رفتم بود، ایستادم تخت   از که ایزاویه ر
و  ایدایره  دستگیره  ون اتاق  از و  کشیدم شدت  با  ر و  هاپله . رفتم  بیر   یک به یک  ر

  این  توی دونستممی .  داشت  قرار یدرف  کار اتاق پله، چپ  دست و  رفتم پایین 
وز،  از  ساعت  ممخیله   توی هنگامی  به نا  اتفاق . شهمی  پیداش جااون  ر

و  راهم و گنجید نمی  .کردم کج ر

  که بود آدرینا حرف  درگیر   اونقدر ذهنم و بودم فرید  اتاق سفید   در پشت
و  طالیی دستگیره زدن،  در  بدون ی  اولین . فرستادم  پایین ر   دمدی توی که  چیز

وبه  دیوار دل به  شده   کوبیده مربعی کتابخونه گرفت،  قرار وی ر   با . بود  در ر
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وی  و  گشتممی   مستطیلی اتاق  توی  فرید دنبال  به چشم   کنار راحتی صندلی ر
ی   کتاب که درحالی اش،مطالعه   میز  و   قطور   داده جا پهنش هایدست  مابین ر

ون  کتاب  از سرش. کردم پیداش  بود،   عینک  یشگیش،مه لبخند  با و اومد   بیر
وی  انداخته رد ایدایره و  تیزش بینی ر وی  از  ر   مهربونش مشکی   هایچشم  ر

  پنجاه زیبایی  زارگندم آورد   دست کوتاهش،  پیشونی هایجوگندمی . برداشت
 :خورد  تکون هاملب  فکر،  بدون. بود اشساله 

 ...بابا  -

وش، همیشه قیافه دیدن  با  طورچه نفهمیدم هم خودم  هوابی  خوشر
ق   طورچه  اون و کردم اش صد و  اتاق هاش،چشم  بر و   کتاب. کرد نورانی ر وی ر   ر

 .شد بلند  جاش  از و  گذاشت راستش  دست   مطالعه  میز 

 .بیا. من قهرمان   تو بیا. بابا جان    -

ی  دستم  زیر  دستگیره  به وی  هاملب  و کردم  وارد  فشار   که  الحق. موند  هم ر
و   در. بود پناهم کوه  بلندش قد و  هامچشم تردید، با  و  بستم پشتم ر   سمت   ر

وی  شمعدونی  گلدون و  جونش بی هایپایه که اتاق ته پنجره طاقچه ر   توی ر
ی   گلدون و   چیز همه هامچشم   از همیشه. دزدیدم بود، کرده محکم  خاکستر   ر

ونم  پنجره  هامچشم  اصال. خوندمی  و  دهانم آب. بود در   اجازه  و  دادم قورت ر
 . نداد ادامه

ی . مبود منتظرت   اتفاقا -    کلمه همین لفظ،  همین نیست، عذرخواهی به نیاز
  خوب  چه. بگم بهت باال نتونستم  اما  داشتم؛ کارت من . دنیاست تمام من  برای

 .پسرم شد وا  دلم . اومدی که
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وع دوباره    عصبانیتم  هنوز که  این  با و بودم کرده  قلبم  دادن ماساژ   به شر
وکش ی   اما  بود؛ نکرده فر ونم چیز ی  این  ارذب: »کردمی   نجوا در !«  کنه  فکر  طور

و  هامسرانگشت    نگاهش. رفت اش مطالعه   میز  پشت که  مالیدممی  هم به  ر
  دیده   میز   چپ سمت   خونوادگیمون عکس  از سفیدی  عکس   قاب  سمت

وشگاه  دفتر  توی  عکس،  این  از کپی یه درست. بود شد،می   .بود هم  فر

  خودخواهی این و بودم توجهبی اطرافم به زیادی  انگار  کردم؛  فکر   که  بار این
و   مشکیش  چرخدار صندلی. بود کرده کورم   صندلی  به  و  کشید جلو  میز  تا  ر

  کرم ینفره تک  مبل  یه راحتی، صندلی این  جز  اتاقش، توی. زد اشاره راحتی
ودی  در  کنار  درست رنگ، و  جااین   نداشت عادت البته . بود ور  هرکسی به ر

و  هاش دست  و کردم ایسرفه .  کنه  تعارف وی  ر  . کرد قالب  هم توی ،میز  ر

وشگاه توی خواممی   -   .کنی  کار فر

و  جوابم  هم خودش   که  این اما  بود؛ شنیده نه و  گفته  بارها. دونستمی  ر
و  هاملب  شد   باعث کرد،می  مطرحش دوباره  .  کنم  اسیر  هامدندون  مابین  ر

وژکتور سرم،  باالی  آویز هایالمپ   : داد ادامه و  بود شفافش  صورت  پر

  من و  منی  رفیق  تنها تو همیشه مثل اما نه؛ گیمی  که دونمی م دونم،می   - 
 . شممی  ورشکست  دارم  که بگم بهت باید ندارم، دوست که این  با

ی  چندی  و  کشید  سوت  وضوح به هامگوش   اون برای. زدم  پلک  هم پشت بار
وشگاه و  این آرامش با  که این و بود کشیده  زحمت هاسال   فر  کرد،می  تعریف ر

  معدود جزء  فرید . نشد هم موفق البته  که بود نشدنم هشوک برای  فقط
  فکر   من به خودش، به کردن  فکر   جای به زندگیم، تمام توی که بود افرادی

 گفت،می   درست  آذر. بذارم تنهاش شرایط  این توی تونستمنمی. کردمی 
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  گفت وقتی فهمیدممی  تازه  و بود کشیده زحمت  برام  پدر یه اندازه به حداقل
ی . چی یعنی بیاردت  دنیا  به کسی چه  نیست مهم و  هاملب  چندبار   و کردم  تر  ر
 : داد ادامه پرصالبتش صدای با  خودش که کردمنمی  پیدا مناسبی  جمله حتی

وشگاه  که سال  پونزده این  توی -    وقت هیچ  داشتم، موادغذایی   ایزنجیره فر
و  بهم کسی   که ندارم یاد به   خوبی مرد لیخی   حسابدار این که این  با اما  بزنه؛ نار

وشگاه  حساب  از  میلیار یک بود، و   فر وز  دو. کشیده باال ر   آبانه، یک که  دیگه   ر
و  میلیونی  هفتصد  چک یه باید  .خالیه تقریبا  حساب  االن. کنم پاس  ر

ق   به شدن مشت شدت   از دستم کف   به سردرگمی،  توی و  بود نشسته عر
و  سرم.  بودم راهی دنبال    ذوق توی سرم،  یباال  آویز المپ  دو  و  گرفتم باال ر

  لبخند با که فرید  به نگاه دوباره  و سربرگردوندم  اطراف به کمی. زدمی 
و  پهنش هایلب  مالیمی،  .دادم بود، داده  کش ر

و   ماشین  تونیممی  خب -  وشیم ر  ...خودتونه  مال   گرچه ،...من  ماشین.  بفر

و  هاشدست  بشاشی با وی   از  ر  .زد تکیه صندلی  به و  برداشت  میز ر

وزه دو کردم؛  فکر   بهش م ه خودم  - وش  به ر وز تازه  من . رهنمی  فر   متوجه  دیر
وز بگم   بهتر  یعنی. شدم  موضوع این   که نره یادت  درضمن، .  افتاد اتفاق   دیر

ی  خوامنمی دیگه. منی  پسر  قانونی تو چون توئه؛  مال   دارایی  این تمام   چیز
 .بشنوم قضیه این بهراجع 

و  سرم  تونستمی  شرایطی  هر  توی  طورچه  دونستمنمی  و انداختم پایین ر
  از خالی هایچشم  با. بود خونش توی که  انگار کنه،  مدیریت خوب   انقدر

ی    درد کردن  پنهون برای که  انگار لبخندش،  و کردممی نگاهش  هرفکر
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و  بینیم. بود هاشچشم  ی  به دستی  و کشیدم  باال  ر وفسور   سفیدش   هایپر
 . کشید

  که بگیرم کمک هم پژمان  از  نستمتومی  البته خوندی؛ مالی   مدیریت  تو - 
  من  و شهمی  محسوب  من کارمند عنوان به پژمان  ولی بوده؛ کالسیت هم

  من  از بعد تو خواممی  من   و پسرمی تنها تو طرفی  از. بدونه که خواستمنمی
و   چیز همه ی   عهده  به ر  . بگیر

  که نگفت  وقت  هیچ  زدم،می  اشسینه   به رد جواب  که هاسال   این تمامی  توی
و  هاماخم. شدم  ینشنشجا  :دادم جواب و کشوندم هم توی  ر

  به اومدن برای من  که این فقط. کنی  کار باید حاالها حاال  شما.  حرفیه  چه این - 
وشگاه  .دارم شرطی  یه فر

وی  کمی  . زد اشاره سمتم  به راستش  دست  با و  شد جاجابه صندلی  ر

 . قبوله  هست که هرچی  -

زو بچگی  از و  رضا داشتم آر   دیدممی  که هاوقت   اون.  نبینم امونخونه  توی ر
  اندازه،می   راه  هوار  و داد  گلی  سر   اتاق،  همین  چپ دست  درست  اتاقشون، توی
رگ ایاندازه  به خواست می  دلم   خونه این  از خودم هایدست  با  تا  بودم بز

ونش وقت. کنم بیر و  صداها این  بیش  و  کم اومدم،می فرید  اتاق به که هر   ر
وز کی اما شنیدم؛می  و  جرأتم تمام بود، سالم  ُنه که  ر   گلی به تا کردم جمع ر

  زدنش  حال  در گلی  سر  باال که  طورهمون  و شدم  اتاقشون وارد . کنم کمک
و  خودم بود،  به وقتی  و  گرفت کتفم به کمربندش  ضربه. انداختم جلوش ر

  فرید جلوی. کرد تهدیدم انگیزش،  نفرت هایچشم  همون با اومد، خودش
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وی اون  من   اما بود؛ بیچاره و  مسکوت  مآد یه همیشه و  واقعیش ر   دیده ر
ی  خوادمی  دلم  واقعیمه،  پدر فهمیدم  که وقتی  از. بودم وز و  حسم   بار  هزار  ر   ر

  تاسفم، تمام با که بود رسیده وقتش دیگه. بزنم فریاد  صورتش توی
و  خودخواهیم ی  فرید،  صدای با . کنم  اجرا ر   جون دوباره  اشک،  از هامچشم  تار

 .گرفت

 !کجایی؟  آراد؟   خوبی - 

  خودش  حد   از قلبم  ضربان  و شده   قفل فکم   که دیدم و  اومدم خودم به تازه
و   میز   فرید. گذشته وی دستش. ایستاد کنارم  بار این و  زدم  دور  ر وم  ر   باز

وع  پدرانه و نشست  . کرد نوازشش به شر

  حتما . گفتممی   بهت نباید. کردم اشتباه من . پرید رنگت یهو چرا خوبی؟  - 
 ...آراد ببین. شدی شوکه

ونم که نفرتی تمام با م،زده  تکیه  بهم هایدندون  الی  از   بود، گرفته اوج در
و  مخواسته   :کردم مطرح   ر

و   رضا -  ون  بنداز ر  ! بیر

وهای و رفت  عقب  قدمی خورده،  جا   از هاییرگه که پرتارش  و  مشکی  ابر
و   سفیدی  .غلتید هم توی کرد،می  هویدا ر

 واقعیته؟   پدر چون نکنه یهویی؟   انقدر  چرا چرا،!  چی؟   -

و  هوا حریصانه ل  بدون و بلعیدم ر  :غریدم صورتش توی م،حنجره  کنتر

 !نیست  من  پدر اون - 
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زیدممی   و  بود عصبی رعشه  درگیر  تنم  تمام   تکه مثل هام،انگشت  نوک. لر
و  من همیشه مثل  فرید . شدمی  سرد  تر بیش  لحظه  هر  یخی،   جا  بغلش توی ر

و  پشتم که  طورهمون  و داد  :زد  لب گوشم  زیر  کرد،می  نوازش ر

وم. باشه -  وم. آر  . آر

و  دستم وی ر و  هامنفس  و  گذاشتم مسینه  ر وم شمرده، شمرده   ر .  کردم آر
وی سرم   شده  شورم هایاشک  به مزین ایشقهوه   بافت و بود اشسینه   ر

  که فاصله  این  از. کشیدم دست گردم  هایچشم   زیر  و شدم  جدا بغلش  از. بود
ی، هایخط  که دیدممی کردم،می   نگاه صورتش به و   پیشونیش ناهموار   ر

ی  به دعوت وییگشاده   با هم  باز.  کرده پیر و  هاشچشم  و  خندیدمی  ر   برای ر
وی اطمینان  . داد  فشار هم  ر

  نفع به موقعیت این  از هم  من خوبه؟ . من پدرت  تنها  و توئی پسرم تنها  - 
 هان؟  کردم استفاده  خودم

وهای  زیر   از . ددیخن   صدا  با و  : داد ادامه و  انداختم نادمی نگاه هشتیم، پهن  ابر

  هم خوب . دونممی .  آدمیه  جور چه رضا دونمنمی  من  که  کنیمی   فکر   حتما - 
وز همون  از  رضا. دونممی  و  تو که اول  ر   یه توی راستی گذاشت،  بغلمون توی ر

ودت  اولین  تر مناسب   فرصت و  خونه این  به ور وز همون  زا.  کنممی  تعریف ر   ر
و   بچه این که  گفت بهم  اول   گفت. چرا نپرسیدم وقت هیچ من  و نداره  قبول   ر
ی  یه اگه وز   سعی  وقت  هیچ پس. کشتشمی  خودشه،  بچه اون که  کنه  باور ر

و   این بهش  که نکنیم ونت دونممی .  بقبولونیم ر   برای من   اما خشمه؛  از  پر  در
ونش تونمنمی  تو  از محافظت   کنار همیشه دادم ل وق گلی به چون کنم؛ بیر

وز  اون . باشه پسرش و  قولمون   آذر هم  ر   داشت که بود کرده  فراموش  ر
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ونش   هرگز  که هم  رضا . همینه برای جاست این گلی االن اگه و کردمی  بیر
و  سمتش  .ترسناکیه آدم داره؛ که ساکتی  چهره برعکس . نر

ی  هیچ پس ونم  خشم این  اصلی  دلیل  از چیز   هاگ انسان خشم. دونستنمی  در
ل    با  هم من . افتادنمی  اتفاق دنیا  توی جنگی هیچ  وقت  اون شد؛می  کنتر

و  قلبم  تونستمنمی  باور، همین   زد،می  درد با کننده عصیان ضربان  از که ر
ل  وم. کنم کنتر و  هاملب  و  دادم تکون  سر   آر  .کشیدم دندون به ر

 . میام صبح فردا  - 

ی  نگاه  و  دستش   و کرد  متشکر   رنگش خاکی  ایپارچه   شلوار  جیب  توی ر
و   در . برگشتم  در سمت   به و گرفتم نفسی . انداخت ون  و  کردم  باز ر .  رفتم بیر

  از که  طورهمون  آدرینا، صدای  که بودم گرفته فاصله  اتاقش  از قدم  چند
 :شد  بلند اومد، می  پایین هاپله

 .داداش  داداش داداش.  داداش. داداش - 

 ای،شده   سرخ  هایلپ  با  ،زناننفس نفس  و  رسیدم هاپله پاگرد به سردرگم
و  گوشیم   .گرفت  سمتم به ر

 .کلی. زد زنگ کلی  - 

  پشت،  از موهاش.  بود شده دوال  زمین سمت  به و زدمی  نفسنفس  همچنان
ی  مثل و  بود آورده هجوم صورتش جلوی به و  گوشی. زدمی   موج  آبشار   از ر

وع  سه و  سی   دوصفر  با اششماره.  گرفتم دستش  و  تماس . شدمی   شر   با ر
 : پیچید گوشی  توی زنی شاد   صدای  و کردم وصل  دید،ر ت

و  -   .عزیزم( سالم) ُبونژ
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ودتر  چرا   زنگ فرانسه  از  تونستمی  که کسی تنها . نرسید ذهنم  به هااین   از  ز
  سر  سربه  داشت عادت.  واقعیم خاله نه  آذر  خواهر   البته. بود آذین خاله بزنه،

ی  آخرین  بذاره؛ همه وم گوشه. بود سالم یازده  دیدمش، که بار و  ابر وندم ر   خار
 :دادم جواب  و

ی؟   چه. خاله ،...سالم  -   طور

ی  که اون ی  کسی بودم داده قول  هم من و  دونستنمی  ماجرا  از چیز   چیز
  ساله سه  من دونستنمی  حتی اون. باشم  قبل  مثل  بودم  مجبور  پس. نفهمه

ژی  پر   پسر اون  دیگه که   پرهیجانش،  و  نازک صدای. نیستم شناختمی  که انر
 : رسید گوشم به قبل   از  بلندتر 

و  اتخاله  که توئی فقط   جانم، آراد  اوه -  ود ر  چرا خوبی؟ . شناسیمی  ز
 ایران؟   تو گینمی   چی بهش. شده  چیز  ،...صدات

  شش  و سی  آستانه توی تقریبا و کردمی  زندگی  جا  اون سالگی  بیست  از
 :زدم لب  بهش، کردن کمک برای. بود سالگی

ومه؟  ورتمنظ  شاید یا . گرفته -   آر

 .بود عام و  خاص زد زبان  بلندش  هایخنده  و  پیچید گوشی  توی بلندی خنده 

 . گرفته همون . همون. آره - 

و  کلمات    لهجه با. بود شلوغ   کمی اطرافش صدای  و کردنمی  ادا خوبی به ر
 :داد  ادامه خودش  خاص 
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وازم  شب. رسم می اتونخونه دیگه ساعت  چند تا -  ی  جایی. شینهمی  پر   نم . نر
 گین؟ می  بهش چی ،...دیدنت برای

و  هاملپ  بین باد ون ر  .شد  چیره  بهم حوصلگیبی  و فرستادم  بیر

  جا اون همه این  که تو. خاله دونمنمی  قرار؟ بی زده؟   هیجان زده؟  ذوق  - 
 . گرفتیمی  یاد فارسی  یکم بودی

 :شد  دورتر  کمی  صداش و  خندید دوباره 

  برم باید دیگه  من . گیرممی  یاد  تز ا  اومدم. نمیاد یادم اصطالحات  بعضی  - 
 . بابای

  خرسیش  آبی لباس با که آدرینا سمت  نگاهم و  کرد قطع دادنم  جواب بدون
 . ورچید  لب  و کشیدم چتریش  موهای  الی دستی. افتاد رفتمی   ور

 بود؟  کی  - 

وم  سمتش به  . شدم  خم آر

 ... آ به - 

  زبون  به اما نه؛ یا  آذر بودم گفته بهش هامحرف  توی قبال  که دونمنمی
 .چرخید ایدیگه  جور  زبونم و  نیاورم

ی؟  باشه. راهه تو آذین  خاله  که بگو مامان   به  -  .رسهمی   شب  تا  بگو! آدر

وبه  درست  آذر و  کردم بلند  سر وم ر   و کردمی  نگاه کنجکاوی با. شد  ظاهر  ر
ی  دیگه   موهای  دوباره. بود شده  تر سرحال   انگار. نبود دورش شال  از  خبر

چ   شلوار  و  سرخابی  بلوز. بود خورده شونه و  تبمر   شرابیش   اتو مشکی ای پار
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  به سرعت با  آدرینا. اومدمی   سالش شش  و  چهل سن به حد   از بیش اش،شده 
 . برگشت  آذر سمت

 پس؟  چی  مهشید  خاله! داشتم؟  خاله من. میاد  آذین خاله . مامان  - 

و  آذین خاله  آدرینا، وهای  بین ناخت اند گره  با  آذر  و  بود ندیده حال به تا ر   نازک ابر
و   صحبت  سر  آدرینا،  هایحرف به اعتنابی  مشکیش،  :کرد  باز من  با ر

 آراد؟  گهمی  چی  - 

و  قدرت  دوباره    جواب حدقه،  توی چرخوندن چشم  با و  بود گرفته دست به ر
 :دادم

 .رسهمی  دیگه ساعت  چند  تا گفت.  زد  زنگ آذین خاله - 

و  ریزش  هایچشم   جاخورده،   انگشتریش  انگشت رینگ حلقه  با و  درشت   ر
ی   . کرد باز

 ...آذین میاد؟   چی  برای - 

  به و کشیدم دارم  حالت خرمایی  موهای الی  دستی ایستادن،  جا  یک  از کالفه
 .کردم تبعیدشون چپ  سمت

و  بازجویی شه می . دادم  خبر  منم  و میاد  گفت.  دونممی  چه من   -    تموم ر
 !کنی؟ 

 تونستمی  دفعه یک   آذر ونستم دنمی و  بود برگشته پرسشگریش به عادت
ن  دونستممی  البته. برگرده اول  حالت  به  انقدر   دووم االن تا  که محکمیه ز
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و  سریع  انقدر اما  آورده؛ و  شستش  انگشست. نداشتم  انتظار ر ی  ر   باز
 . داد بلندش گردن به تابی  و بود کرده سرانگشتات

ی  -  و  حاضره شام.  ندارم کار نیتا به بر  ...بگو باران و  آ

ی  فرمان خاکستریش هایسلول   تازه  که  انگار و کرد  مکث .  دادن یادآور
و  دستش   . داد هلش باال سمت  به و  گذاشت آدرینا پشت ر

و  -  ود بگو. جون مامان بر  .رسهمی  دیگه االن تا مهشیدتم  خاله. بیان ز

  رفتم می  هاپله  سمت  به دنبالش به و   رفت باال هاپله   از تیزپا، آهوی  مثل  آدرینا
و  که و  مباز و  متیره  نگاه طلبکارانه و  برگشتم سمتش به. گرفت پشت  از  ر   ر

و  دستش. دوختم بهش وم  از ر و  هاشدست  و برداشت باز   گره  سینه جلوی  ر
 .زد

ی؟  دوش خواینمی  -   ... راستی کنی؟   عوض  لباس بگیر

وی گوشه و  هشتیم   و  پهن ابر وندممی  ر  :داد ادامه که خار

و   بانکیت کارت   طورهمین  خونه، کلید و  ماشین  سوییچ  -  وی  ر   اتاقت   دراور ر
ی  عادت که دونممی .  گذاشتم   کنممی   سعی اما  بدم؛ پسش و بگیرم ازت دار

 . نگیرمش ازت  دیگه

ژ  و  باریک هایلب و   اشخورده ر وی ر   گفتن دونستمومی  دادمی   فشار  هم  ر
.  بود برگشته حاکمش پوسته به که  االن خصوصا  سخته؛  براش   چقدر هرکلمه

 . کشیدم  دنمر گ پشت دستی 
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و   چیز هیچ من   -    قبل  مثل به  تظاهر دیگران جلوی اگه. نکردم فراموش  ر
  شش  و  بیست من وگرنه سالتونه؛  چند این زحمت برای  فقط کنم،می  بودن

  شدن  بخشیده  برای دیگه سال  شش  و  بیست باید  شماها  و کشیدم درد سال 
 . کنین  صبر 

ورش  که دونستممی  و  غر ور. شکوندم  ر ی یچ  تمام  آذر  غر   پشتش که  بود ز
وقت. شدمی  پنهون ورش   نقاب که هر و  غر   به تبدیل  داشت،برمی  صورتش  از ر

ی   هر  با که شدمی  ایشکننده   آذر ی  ظرف مثل  تلنگر   اصال. شکستمی  بلور
ی  که این.  بودن همین هاآدم .  بود کافی باشن  داشته شدن پنهون برای چیز

ی  ور  مثل  چیز و  دومیش وجه، هیچ به  آذر که  نفس به اعتماد یا  غر .  نداشت ر
و  مسیرم و   آذر زدهبهت  صورت  و  دادم ادامه هاپله سمت  به ر وح   با ر   ر

 . گذاشتم تنها اشخسته 

ی  کمد  سمت  و شدم اتاقم  وارد   جنب و   دیوار انتهای که  در راست  دست دیوار
و  درسفیدش.  رفتم بود حموم  در .  شد  اتاقم وارد  اجازه بدون  کسی و کردم  باز ر

و  زدن   در آداب  هنوز خونه این  اهالی   از کمی  کاش ای. بودن نگرفته یاد ر
و  فرید تربیت و  سرم! بردنمی   ارث  به ر ون کمد  از ر   باران، دیدن و  آوردم بیر

  با و  گشتممی   مناسبی لباس  دنبال . برگردم کمد سمت  به دوباره شد   باعث
و   توجهیمبی. کنم حموم  مدام  تونستمنمی  وضعیت  این   خودش دید،  که ر

و  صحبت  سر   :کرد  باز ر

 .شام بیای  کنم صدات  گفت  آذر خاله  -

و  سبزم  بلند آستین  و  کمد  در و  برداشتم کمد پایین دوم قفسه  از ر   به. بستم ر
و  هامچشم عمیقی، تبسم  با   و  برگشتم  سمتش  .کردم  زیر   ر



 
 

www.cafewriters.xyz Page 186 

و   من  نفرت خونه این اهل -    بیای گنمی مدام  و  دوننمی  تو به نسبت ر
 بیای؟  گفته مهشیدجون یا اتاقم؟ 

  ارتعاش  دچار که صدایی با  رفتم،می   اتاق  وسط تخت  سمت به که  طورهمون
 : داد جواب بود شده   بغض

ونه وقته  خیلی اون داره؟  مامانم  به ربطی چه  -    نفرتت دونممی  درضمن،. بیر
  بینممی   کنممی  فکر  بهش  که االن. بودم بچه موقع اون من   ولی  کجاست؛  از

 ... من.  باشم ته داش دوستت تونممی  هم  هنوز

و  هامدندون  وی ر   که این داد،می  مشکنجه   افکارش و کردم کلید  هم  ر
و  این  گستاخانه وم توی  ر   هاییشونه سمتش، ناگهانیم  برگشتن  با. گفتمی   ر

  هنوز. پریدن  باال  بودن، شده پنهون سفیدش  قفلیسنجاق  طرح  بلوز  زیر که
 :زدم نعره  یباتقر و زد حلقه چشمم  دور اشکی. بود ایستاده  در دم

  بچه طرفینه سالمت  ازدواج مهم  هایشرط   از یکی  گفتی که موقع   اون تو - 
  اون. بودی قانونی سن   توی یعنی بود؛ سالت  هجده پیش سال سه تو بودی؟ 

و  مریض  این  گفتی که موقع  ن، بهم خوانمی  ر   خیلی اتفاقا بودی؟  بچه بنداز
  با  که بود مادرت  اصرار و  نداشتم  بهت ایعالقه   هم اول  از من.  بودی عاقل

کید! اصال! اصال نیستم، ناراحت خوردن بهم  این  از من. کنیم نامزد هم   تأ
 دیگه! شو الل  پس خودته کارهای جواب   رفتار این ولی  اصال؛ کنممی 

و  الکیت داشتن دوست   که بشنوم کلمه یک  کلمه، یک خوامنمی   کنی  نثارم ر
و  حاالم ! فهمیدی؟  ون  بر  ! حاال  همین! بیر

رنگش هایتیله و  بود شده سفید  گچ مثل شرنگ . زدمی   دودو  سبز
و   هاششونه   مژه  بدون  بار این که بود جالب و  کرد جمع خودش  توی ر
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  مثل  درست  اما کردم؛نمی  دقت صورتش  توی زیاد. دیدمشمی  مصنوعی 
ی  ون اتاق  از داشتم،  انتظار که چیز  : داد جواب  سرتقی  با و  موند نرفت، بیر

ی  یه من نداشت؛ دوستت که بودم ساله  ه هجد بچه یه من   -    که بودم دختر
و  من   برده مثل  خواستنمی  دلم ن  دوست هرکی به ر   که تو. بدن نسبت دار
ی   اوقات بعضی . شدی  کور که خودخواهی  انقدر تو. فهمینمی   از که چیز

زشمند تازه  دیمی   دست   جواب  که زمانی. بود همین هم  من  برای و شهمی   ار
و  من   همچنان تو کنم   ثابت خواستم می   اما خواستم؛  خودم دادم بهت رد   ر

ی  دوست  و  راستش   باشه. دار و  االنم داشتن  دوست دلیل. گممی  ر   بذار هم  ر
 !ایدیگه  چیز  نه ترحم پای

و  این و   در و گفت  ر ی  تمام و موندم  من.  کوبید پشتش ر ور   لحظه  همین که غر
ز می   درد  از تنم. کشید  پر  تنم  از باد، دست توی قاصدک   مثل   زیر   لباس   و یدلر

و  دستم وهام. کردم  مچاله  فشار  تمام با ر و  ابر   گرد  هنوز و کشوندم هم توی  ر
وی  پیش  سال   سه  خاطرات  خاک و   درست. بود نشسته مغزیم  هایسلول  ر

ور به که بود یادم   برای من،  جانب   از مخالفت کلی  از بعد مهشید،  و  آذر  ز
  و  هوا به  سر  پسر  یه هاوقت  اون.  رفتیم اشونخونه به باران بهراجع  صحبت

ونخوش  ل  برای که  بودم گذر  هانزما   اون. زدن  تبانی این به دست  کردنم  کنتر
و   کاذبش نفس  به اعتماد باران ی به داد،می  نشون  تر بیش  ر   توی حتی  که طور

وز  همون فردای. نکرد  پیدا   حضور مهمونی   الیق من که گفت و  زد زنگ بهم   ر
  وقتی. شدن کمرنگ کمکم  که ایدیگه هایف ر ح خیلی و  نیستم سالم آدم یه

و  خاطرات ی بیخیال  آدم گذشته توی که فهمیدم زدم، شخم   ر   انگار.  بودم تر
. بودم کرده  گیر  انهدام این توی ومن  بود ایستاده زمان لحظه، یک توی که

ی  همچین کرد جرأت  طور چه خودشیفته،  دختر   و  چیز   باید کی تا! ترحم؟ . بگه ر
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و  موهام! کردممی دگی نز کلمه این  با و  لباس و  کشیدم ته  از ر وی  ر   تخت  ر
وتختی. کردم پرتاب و  ایسورمه   ر وی  زدن، چنگ با ر  .انداختم زمین  ر

وی  ایصاعقه مثل  هاش حرف ود ذهنم  ر ی  و  اومدمی  فر .  شدممی   قبل  از  تر جر
و  خشمم تمام خواست می  دلم   شدت به  قلبم. کنم خالی   اتاق این  سر   ر

و  خون  جریان حمله  و کوبیدمی   سنگین و  قلبم  سمت به  ر وضوح ر   حس  پر
نی. کردممی  وی  و  بلعیدم اتاق خفه  فضای  از  اکسیژ   کی من .  نشستم تخت  ر

و   صورتم دست  با. بودم شده  بیچاره  انقدر   گوشیم صدای که بودم پوشونده ر
زش  با  و زدمی   نبض صدابی هامشقیقه .  شد  بلند  هودیم جیب  از   کمی، لر

و  گوشی ون  ر و  اششماره . دمکشی  بیر وخونه شیوای»  ر . بودم کرده سیو  «دار
وقت گفتم خودم  با اما نبود؛ لیستم  توی ای دیگه شیوای البته    تر صمیمی  هر

وخونه   شدیم و   اشدار و  تماس . دارمبرمی  ر   توی  صافش صدای و  کردم وصل ر
 : پیچید گوشی

ن؟  چه بدعنق  آقای -   !طور

  سکوت  و زدمی زنگ  وقت نچندی   از بعد اما افتضاح؛ بگم خواست می  دلم
 :داد ادامه که شدمی   شنیده  عصبیم  هاینفس صدای فقط. کردم

ی همین  خوایمی   اگه. ندارما عادت سکوت به من هستی؟  الو؟  -    حرف جور
ن؛ نزنی،  . کنم صحبت تونممی   صبح  تا من اما نز

و  هاملب وی  ر زادی زمان و دادم   فشار  هم ر   رسیده فرا زبونم قفل  از اسمش آ
 .بود

 !شیوا  - 
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و  دستم و زد  قهقه  بلند وی   ر   اسمش  گفتن  از که  انگار. گذاشتم هاملب  ر
ی  آدم  مثل درست شدم،  پشیمون   برعکس اون اما نداره؛ ایچاره  راه  که خطاکار

ون  گوشم   از شیرینش  خنده  انتظارم، و   بینیش. نرفت بیر   ادامه و  کشید باال ر
 :داد

و   اسمم شیرین  خیلی. عزیزم   -  !بگو؟  دوباره. اومد خوشم. گفتی ر

  هم توی هاماخم. کردمی   معامله  شکالتی  ازای به ای،ساله  پنج بچه با  انگار 
 . شد  چیره بهم حوصلگیبی و  خورد گره

 داشتی؟   کار. بیخیال. کردم اشتباه که فهمیدم  - 

ودم چه   -   انتظار اصال و بود  جالب برام خیلی. گفتم جدی من. خورهبرمی بهت  ز
 .کنی مصدا  که نداشتم

و  هامچشم  و  خودم و بودم بسته ر ق   صداش توی ر   خواست می  دلم.  کردم غر
و  ناهموارم هاینفس  من  و زدمی   حرف هاساعت  وم صداش   سمفونی با  ر   آر

وی پشت  از. کردممی  زنده  صدای همون  با و  کشیدم  دراز  تخت ر  : داد ادامه سر

وزه نفس به اعتماد  خدای کجاست، حواسم هستی؟  -  .  هگرفت سکوت  ر
  یادت چکاپته نوبت آبان سه  که بگم گفت. بزنم زنگ بهت گفت  بابا راستش

 دیگه؟   میای.  بپرسم حالی  و  بزنم زنگ بهت که کردم بهونه منم . نره

 :گفتم بود، شده  ایجاد  کشیدن   دراز دلیل  به که ایگرفته  صدای با

 ! نه - 
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  شباها  تربیش  تونستممی  و زنهمی  حرف  فقط  صورت  این  در دونستممی 
ولندی   با میلم  باب. کنم صحبت  :داد  ادامه غر

  دونممی  ببین زنی؟ می  آسیب  خودت به چرا  بگم؟  باید  باز  نمیای؟  چرا چرا؟  - 
ی؛ سختی  شرایط   ببینم ! دیگه نشو بچه آراد. نگرانته  خیلی بابا! بیا لطفا  اما دار

و  هاتقرص  اصال ی؟ می ر   خودم من  بگم، باشی بابام مریض که نه من  خور
 ...آراد نه؟  دیگه دوستیم ما. نگرانم دوستت نوانعبه

وش اون خوبی به تونهمی   هم اون که داد نشون  بهم  بار  آخرین و  ر   من به ر
  دلم به اش،صادقانه و  ساده  هاینگرانی این  قدر چه اما  بده؛ نشون

 هامپلک  و نشنیدم صدایی دیگه  که  انگار. بود دلنشینی  حال. نشستمی 
وی سنگین و  عمیقی  خواب توی .افتاد هم  ر   به که شیرینی   خواب. رفتم فر

وز  یه توی داغ  چای   یه دلنشینی وی هوابی که پتویی گرمای مثل. بود  برفی  ر   ر
ز   .نشستمی   سرما لر

  سرم، باالی  آویز ایدایره  هایالمپ  و  شدن  باز هم  از کمکم هام،چشم 
وشنایی و  مستقیمی  ر وشون ر ود  ر   و شدم جاجابه جام توی کمی. آوردمی   فر

وی  پهنا به  هنوز  که این  دیدن   با . شدم  بلند جا   از  شد  باعث خوابیدم،  تخت ر
وی  سبزم لباس  دیدن با  و  انداختم اطراف به نگاهی گیجی،  یفاصله  با  زمین ر

  به دستی بود، تخت   زیر  به رفتن حال  در درست  که گوشی  و تخت   از کمی
.  شده  چی که مبیار یاد  کردم سعی  ریخته، بهم  و پریشون. کشیدم صورتم

وم و  لباس و  گوشی و شدم خم  آر و  گوشی  صفحه.  برداشتم زمین  از  ر وشن ر   ر
  گردویی  اندازه به هامچشم  رفته، دست  از تماس  هفت و  سی  دیدن با و کردم



 
 

www.cafewriters.xyz Page 191 

  باقی  تای هشت  و  بود شیوا  به متعلق تاش  نه و بیست  شد،نمی  باورم . شد  باز
 .پژمان به متعلق   مونده،

و  مختهیر بهم موهای  الی دستی  و  مشده  خشک و  پهن هایلب  و بردم فر   ر
وی گوشی.  کشیدم دندون  زیر    پایین تماس  همه این  با  همین برای و  ویبره ر

 خوابم کردممی  صحبت  شیوا  با وقتی دیشب  که اومد یادم  تازه. بود افتاده
  هم  آذین االن تا  داشتم حتم و بود صبح ده  به دقیقه بیست ساعت. بود برده

و  گوشی. رسیده ج  ویبره  از  ر وی و  کردم خار   تخت راست  دست پاتختی ر
  پنجره ایسورمه   حریر  پرده الی  از  یواشکی، دزدی، مثل کمی   نور. گذاشتم

 . کشیدمی  سرک  اتاق  توی سرم، پشت

و  لباسم  ون  اتاق   در  از و کردم عوض  طرحم،بی  رنگ  سبز   بلند آستین  با ر   بیر
و   در. رفتم و  متوجه ثی،ح ب و   جر صدای که بستممی  سرم پشت  ر .  کرد جلب  ر

ی   یک  دیوار  فاصله  با که  آذر اتاق   از صدا   داشت،  قرار اتاقم  راست دست  متر
  آذر اتاق  در نزدیک. نبود دیدم توی کسی و  انداختم اطراف به نگاهی. اومدمی 

  و بود بسته  کامال  در  زیر . رفته  کار   سر   االن  تا فرید  داشتم حتم و  شدم
 ایخورده  جا  لحن  با  آذر  و بود واضح ا صداه.  بایستم  پشتش تونستممی 
 :گفتمی 

و  کارات همه که تو شدم؟   مقصر   من! شد؟   چی! شد؟  چی  -    االن  و کردی ر
 من؟  شدم؟   مقصر  من خوام،می   ارث  گیمی  برگشتی

و  جوابش ایمنتظره   غیر  لحن   با که  دومی صدای و   آذین  دارلهجه   صدای   داد، ر
 .بود
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و  اموالم  گفتی تو شد،  فوت مامان  که  پیش سال  دو . آره -  وشی می  ر   برام و فر
 . فرستیمی 

وم تای یک   دونستممی . بود نزده  حرفی اموالش  از وقت   هیچ  آذر. پرید باال ابر
  هیچ اما جنگیده؛ خیلی باهاش ازدواج برای فرید  و بودن مرفعی  خانواده که

زش  با  آذر . بود نزده قضیه  این  از حرفی  وقت   توی که  همیشگیش صدای لر
 : داد ادامه کرد،می   خوش  جا سرعت به اش فریاده

و  ارثت سالگی  بیست توی که تو گی؟ می  چی  تو -    رفتی  و گرفتی بابا   از  ر
  دیگه رفته؟  یادت. دیگه حرف تا  هزار  و بخونم  درس خواممی   گفتی. فرانسه

  نرسیده  راه   از  برگشتی؟  همین واسه  االن نکنه  بخوای؟  که بود مونده  ارثی
  زیاده  این   از دست گم،می  هم  باز و گفتم   بار ده. کنیمی   دادبی  و  داد اومدی

  به خودت برگشتی  که  حاال شدی؟   دوست پول  انقدر  چرا  تو! بردار خواهیت
  باهات گممی  فرید به اصال. دارم  مشکالت  کافی  اندازه به من.  برس کارات 

 !کن تمومش فقط.  بیاد

 . رسید  گوشم به  تربم  و  گرفت فاصله  در  از آذین صدای

 نفرتم. هرچی.  َاه گن؟ می  چی بهش اون، دیگه بمیرمم من !  اصال! فرید؟   - 
ی  آدم. نداره تمومی ازش و  همه الکیش مهربونی  با که ظاهرساز .  زده  گول ر

  مشکالت؟ . بشم  قایم هاحرف  این پشت  که  آذر نیستم بدبخت  تو مثل  من
  بچه تا سه. داره دوستت شوهرت  و ایخونه  بهترین توی مشکالت؟  کدوم

ی اد زوش همیشه که ر و  آر   با  که تو یا خواهم؟  زیاده   من  وقت  اون. داشتی ر
و  خودت  خوشبختی  همه این  دی؟ می  جلوه بدبخت ر
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و  کنترلش   انگار   دونستم می  داشتم،  آذر  از که شناختی  با و  بود داده دست  از  ر
  نشینیعقب  به  سعی  خودشه، گرفتن پس  جواب طرف که دعواهایی این توی

 : داد جواب ایخسته   اما تر؛مالیم لحن  با   آذر. کرده

و  خودت! کن  فکر  خوایمی  که  هرجور  -  هابچه  و  آراد که  االنه. کارات دنبال بر
 .کنه  تغییر  اشونخاله  به  نسبت  دیدشون  ندارم دوست. شن  بیدار

 تونممی   و ست بچه   هنوز  آدرینا  البته . خودتن  مثل درست هم هات بچه - 
ق  تو با کل به هم آراد  بگم   تعجب  هم نیست  تو بچه بگن اگه حتی داره؛ فر
نیتا اما  کنم؛نمی  ...خودته لنگه  آ

تیش  که بود نشده تموم حرفش  هنوز   هم  در همین  پشت  از  آذر، صدای  آ
 : زد فریاد حنجره  ته  از ایگرفته و  مرتعش  صدای  با. بود انتقال  قابل 

و  دهنت -   !فهمیدی؟   منه  پسر   اون! ببند ر

  و  گرفتم   فاصله  در   از. گرفتمی  جبهه  طور این عموضو  این به نسبت همیشه
وی که زمانی  درست   در سمت  به. شد  باز  آذر اتاق   در بودم، ایستاده پله اولین  ر

  فاصله  در  از. برگردوندتم باال سمت  به  پهنش، لبخند با  آذین  دیدن و  برگشتم
ق  پیش  سال   چندین با   چقدر  که دیدممی   تازه. کرد تند پا سمتم  به و گرفت   فر

  با و  بود پوشیده دارش دکمه نارنجی طرفه یک  بلوز  زیر  مشکی تاپ . دهر ک
 ایقهوه   هایچشم  با که  طور همون. گشتمی  خونه توی  جین  شلوار

و  پام سرتا  از اشسوخته  ی  به ر و  اینشده  کشف  موجود  انگار که طور   نگاه  ر
و  راستش دست . بودم کنکاوش درحال  هم من  کاوید،می  کنه،می    مزین  که ر

وی بود، اشاشاره  انگشت به شده  زنجیره دستبند به وم ر   با و گذاشت  باز
و  نازکش و کوچیک هایلب  حیرت،  .کرد  باز هم   از ر
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 ! جذاب  قدر چه. شدی  عوض  قدر  چه( العاده فوق!)َمنیفیک.  واو  - 

ی  و  من   بین سکوت  آواز بلندش، خنده  همیشه مثل  هایچشم   با که  آذر
و   آذین ریزش،   سوار ایکوله و  کج لبخند. شد کردمی  ره نظا  در چهارچوب  از ر

و   چپش دست آذین  که  بود شده هاملب  .برد گردم چونه  زیر   ر

واقع. دادنمی ازتون عکسی هیچ  آذر. آرادی همون تو که شهنمی  باورم  -   در
و   من  آذر که  همین   یادم گین؟ می  چی  بهش... و خوشحال باید  داده  راه ر

 .یاالعاده  فوق  تو هرحال، به. نمیاد

زنده   و نبود ساله  شش و  سی  دختر  به شبیه اصال . کردمی   رفتار سنش  از  تر سر
و  هاملب  :دادم جواب  گردنم، پشت کشیدن  دست با  و کردم  تر  ر

و   اتشماره   دیدن  انتظار هم من   راستش -  ی  چه. نداشتم ر  آوردی؟  گیرش  جور

 . کشید بلوندش سانتی  چند کوتاه موهای  الی دستی 

  فکر  پیش  سال   دو . نیست سنگدل ده می  نشون که هم  اونقدرها   آذر خب - 
 ... بار چندین   از بعد البته. بودم گرفته ازش ایقضیه   یه  سر  کنم

  من اما. برگشت کرد،می   نگاهش العملی عکس بدون که  آذر سمت به و
و  مشماره  و  هاشلب  لبخندی  و نزدم حرفی. بودم کرده عوض ر .  کرد کج ر
 .برگشت سمتم  به دوباره 

 رفتی؟ می   یجای  -

وشگاه   به باید که  اومد یادم تازه  به تابی. بود منتظرم فرید  و  رفتممی  فر
و  گردم چونه و  داد کبریتش چوب  مثل  هیکل   .کردم کج  ور یه ر
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 کنی؟ می  کار چی  شما. رممی   صبحانه  از بعد . آره - 

و  درشتش  آهویی هایچشم    ایقهقه دلیل بی  دوباره  و چرخوند  حدقه توی ر
 .داد  سر 

ون رممی   فرانسوی، تلخ قهوه  یه  از بعد  منم   -   درسته. دنبالم میان.  بیر
و  هوام مدت این توی خواهرم  .بودم ارتباط  در دوستام با اما نداشت؛ ر

وز مثل وشن برام  ر و  هاحرف  این   آذر دادن حرص برای که بود ر   از که  آذر. زدمی  ر
و   در و تگشبر  اتاقش به دوباره بود، شده   جمع خیال  کوتاهمون مکالمه   ر

وی کمرنگی لبخند. بست   و  کرد تند  پا هاپله  سمت  به آذین.  نشوندم لبم   ر
 : گفت شدمی   دورتر  که  طور همون

 .منتظرتم. بخوریم  صبحانه هم  با بیا - 

ی  و  هاپله دنبالش  به و دادم تکون  سر  . رفتم پایین ر

  مشکیم هودی  لباس، کردن  عوض  حال  در اتاقم  توی صبحانه، خوردن   از بعد
و  و   سفیدم بادی ژیله. کردم تنم ر وش   ر .  دادم گردنم به تابی  و  پوشیدم ر

و  گوشی وی   از  ر   صدا به دستم  توی گوشی حین، همین توی و برداشتم   میز ر
و  صفحه  سبز  دایره  پژمان، اسم  دیدن با. دراومد  . کشیدم باال ر

 ...پژمان - 

ون دهانم  از کامل  اسمش   هنوز  : داد جواب  پر  توپ با که بود نیومده بیر

ی بی  تو  قدرچه   -   از ده،نمی  تکونم جا   از  هم توپ که منی.  واقعا نه! پسر  شعور
ونده  تو بیمارستان سابقه که نیست. شدم  نگران زده زنگ   دختر این بس   اتپر
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  از  قرآنبه. بابا ای. کن  فکر   هم دیگران  به خودت   جز  به یکم. همون برای زیاده
 !اسیرم تو دست

  با که بود هاییآدم  دسته اون   از پژمان . بودم متعجب   همین  از هم من   دقیقا
  پیگیریش، این دلیل که فهمیدممی  تازه . شدمی  بیخیال زدن زنگ  دوبار

ون  نفسی. بود  ماجرا این  پرده پشت شیوا بلکه نبوده؛ ذاتیش کنجکاوی   بیر
 :دادم جواب  و  فرستادم

 . کنممی  صحبت باهاش رممی   باشه - 

و  توگلوییش  صدای  .دکر  صاف   ر

 .بیار   در هم  دلش  از  -

ی  توی توانایی  هیچ که  انگار  . نداشتم صدام  خوددار

 ...مگه بیارم؟   در دلش  از چی برای  چی؟   -

و   صداش تن  . نبود هم کشیدن نعره به شباهتبی  تقریبا و فرستاد   باالتر  ر

  زده زنگ. نشنیده صدایی دیگه زدن  حرف وسط .  زده زنگ  همه این - 
و  فکرش .  برنداشتی  زدم زنگ من  و دز زنگ من   به. برنداشتی   بعد  کردی،  درگیر  ر

  قرآنبه  هستن؟  توام مثل  هاییآدم واقعا  شده؟ چی  مگه گیمی   جانببه حق
ی  قبال   تودر! باشن اگه  فهمیدی؟ .  مسئولی  کردی خراب  که فکر

 :زدم لب  واج و  هاج و  رفتم  ترعقب  قدم  یک ای،شده   درشت هایچشم  با

ون خونسردیت  از نمیاد بهت پژمان؟  توئی این -   . بیای بیر

 : پیچید صداش  الی گنگی  صدای و  کوبید  جایی  به دست با که  انگار
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ز  دارم خونسرد،  تو قول  به من که کردی  کار  چی ببین  کن  فکر  بشین  بابا  -   ج 
 ! کن  قطع.  بابا ای. زنممی 

زاد  بوق صدای و  هاملب  گوشی، آ وی ر   و  برگشتم  دراور  سمت  به. کشوند هم ر
وهای  ماشین، سوییچ   ندید با وز. شد کشیده  هم توی ومشکیم   پهن ابر   امر

وز اگه نداشتم؛ ایچاره    تعلل برداشتنش توی  تر بیش  شاید  بود ایدیگه   ر
وبه سفید   دراور سمت به. کردممی  وی  ر و  سوییچ  و  رفتم تختم  ر وش  از ر   ر

  پا هال،  در به رسیدن برای و  اومد پایین هاپله  از . رفتم اتاق  در سمت به. قاپیدم
 .کردم تند

و   ماشین  در وی دستی و   بستم ر   که  شدمی  وقت چندیدن . کشیدم فرمون  ر
و   استارت دکمه. بود نخورده  بهش دستم  . افتادم راه  و  زدم ر

وخونه جلوی   از کمی تردد همیشه، برخالف  بار  این. شدم پیاده  و کردم پارک  دار
  راستم   دست کوچیک میدون  از نگاه . بود آمد و  رفت حال  در فرعی  خیابون این

رگ تابلوی  به و  گرفتم وخونه  ایشیشه   در باالی بز . دادم  قرمز   حاشیه  با دار
وخانه» ی   دکتر  دار  ایشیشه   در  از. بودم نشده اشمتوجه حال   به تا چرا «اصغر

ی   فلش که وش قرمز .  شدم  وارد بود،  زده  در  شدن  کشیده  سمت   به عالمت  ر
و  برچسب این جدیدا  انگار و  ژیله.  بودن زده ر وی  تربیش  ر   کردم تنظیم دوشم ر

وخونه توی و   سمت  مشکی هایصندلی  معمول،  طبق. کشیدم سرکی دار
ی   هر   از خالی در، چپ  هاصندلی  چپ  سمت   هایپله  از  صدایی و بود حضور

وبه پیشخوان پشت. اومدنمی و   ر   ایسرفه توجه،  جلب  برای. نبود کسی هم  ر
  از دیدنش  با. شد شنیده  وضوح  به چرخدار،  صندلی  جایی جابه صدای و کردم
و  هاملب  چین  محوی،  لبخند پیشخوان، ایدایره  شیشه پشت  . کرد  باز هم  از ر
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.  نشست اخم به سریع  اما  شد؛  باز هم  از کوتاهش پیشونی چین ایلحظه 
و   سرش  که این بدون   و  کشیده  هایچشم  با  بدزده،  نگاهی و برگردونه ر

وشنش،   سوزانی  نگاه. کرد نگاهم  باشه، حرف  هزاران  درگیر  ذهنش که  انگار ر
  قرمز   و  سفید  دار  طرح شال   و  گرفت عمق لبخندم. بود کردنم  خاکستر  آماده که

وی   چند. بود کرده ایجاد  زیبایی هارمونی سفیدش   و گرد  صورت با سرش،  ر
  من  همیشه، برعکس . زدمی   حرف قلبش  صدای   با که  انگار  و گذشت  ایثانیه 

وع   :شدم  بحث کننده شر

 . نمیاد بهت سکوت  نستی،دومی   - 

و  باریکش و صورتی  هایلب وهایی و کرد  تر  ر   پهن و ایقهوه  شقیقه،  تا  که ابر
و  بود شده  طراحی  .کرد تبعید پیشونیش  سمت به ر

  تو. بفرمایید  امر نیست؟  میلت   باب من توی  چی دیگه نمیاد؟  بهم  چی دیگه - 
ی  چه خودت  با   خوبیم، مدآ  که  طور همون. گفتم هم قبال  من کردی؟  فکر

 ...تونممی   لحظه توی

  ازم ایمعجزه   انگار  دیدمش،نمی وقتی که  بود چی لبخندش  راز دونم نمی
  حرف پدرش مقابل  در که زمانی اون  حتی بود؛  دلخور  خیلی. بود شده   گرفته

 : داد ادامه... االن اما  نشد؛ ناراحت دستم  از زدیممی 

 . کنم  کار چی  تو با موندم  واقعا  - 

وم  قدر چه  دیدنش با که  یدمفهممی   تازه و   حالم  قدر چه. مشده   تر آر   راه به ر
و  حالش   من شده که  بارم یک برای خواستمی   دلم. بود شده  .  کنم خوب  ر

و  هاملب  : دادم جواب و فرستادم  جلو ر
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ی . اومدم  همین برای  - ی  دوست هرکار   قدر چه که شنیدم  راستش. بکن دار
 ...من   اما شدی؛   ناراحت

و  سرش قبل، چهره همون  با. بود برده خوابم که مبگ  تونستمنمی   سمت   به ر
 .کرد  تر نزدیک بود، انداخته  فاصله میونمون که ایدایره   شیشه

ی بی آدم دونممی   چی؟  تو -   اش؟ بقیه  خب  هستی فکر

  حسابگرش  لحن  از باید  دونستم نمی و  کرد رشد طرفین به هامچشم  مردمک
  جواب  و کشیدم دندون به داخل  از و ر هاملپ  نخندین، برای. نه یا بخندم

 :دادم

ی  راستش. ُرکی که بودی  گفته اینم -   ...و بود شده تموم گوشیم   باتر

و   سرش   فرمان، به گوش  َلختش، هایفندوقی  و  کرد مایل راست  سمت  ر
وغگویی  برابر   در  که کسایی مثل  درست. شدن کج شال   زیر   از همراهش   قرار در

ی  ان،گرفته  و  اشچهره تمسخر   سفید  هایقفسه  بین چشمی. کرد  باز هم   زا ر
وی   ادامه. کردم سکوت و  انداختم بودن شده  چیده مرتب که سرش  پشت  دار

 : شد  حرفم  دهنده

وغ  -    بوق و زدم زنگ.  نیومد صدایی دیگه  بلکه. نشد قطع   تماس. گیمی  در
 دیگه؟ . خوردمی 

وغ  که بود نگفته بهم صریح  انقدر  کسی  حال به تا و  م دهان آب. گفتم در   ر
و  هاملب  و کشوندم حلقم به صدابی وی  ر   تسلیم   جز  ایچاره .  دادم  فشار  هم ر

وخونه شیوای مقابلم  فرد چون  فقط  و  بود نذاشته شدن    باال شونه بود، دار
 . انداختم
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وغ  آره -    کنی؟  تمومش شهمی   که اینه مهم. نیست مهم  چی؟  که . گفتم در
 . نمیاد بهت خشونت همه این  واقعا

و   راستش دست  و   انداخت سرپایینش  نسبتا بینی به چینی   چونه  زیر   ر
 .نشوند استخونیش 

 به که  میاد تو به چی؟  تو به ولی.  نیست خشونت که این  نمیاد؟  بهم  - 
ی  چه رفتارت  که این به نکنی؟   فکر  دیگران  ذاره؟ می  بقیه زندگی توی تاثیر

  من.  شممی نگران  و   ناراحت مهمن برام که کسایی  برای فقط من هوم؟ 
  با و حساسیم   آدم من اما  باشه؛ عجیب  برات شاید. نخوابیدم صبح  تا دیشب

ی   .شهمی   درگیر  فکرم هرچیز

و   این  برعکس درست رفتارش  اما   توی  چیز  همه  به که  انگار. دادمی   نشون  ر
و  خودش مدام  داشت سعی  که این و کردمی   فکر   لحظه   از و  کنه  معرفی بهم  ر

  تر قوی  ارتباطیمون پل خواستمی اون . بود درک قابل   برام بگه، خلقیاتش 
  ضد گیاهی شامپوی  »مضمون  با ایشیشه  دایره راست  سمت  پوستر  به. بشه

و  سرم.  نداشتم جوابی و بودم خیره  « مو ریزش   پر  نگاه با نگاهم و  گرفتم باال ر
  لبخند. شناختمشمی  تر بیش  خواستمی   دلم. کرد پیدا  تالقی حرفش،   از شده 

 :گفتم و زدم جونیبی

  کنن،می   قهر   زیاد  حساسیت  از که  هستی آدمایی اون  از کنم  فکر   راستش - 
  دلم. کنیم مالقات هم  با خوبی جای  که نشد فرصت وقت  هیچ. دونمنمی

وخونه و بیمارستان   از. کنیم دیدن ایدیگه  جای یه هم با خوادمی    فاصله دار
 طوره؟  چه. بگیریم
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وشنی  کننده، دلگرم تیموهب مثل  من  برای که  بود ایرابطه   آغاز  این   بخش ر
  به لبخندش  باالخره، و  گرفت  فاصله  هم  از هاشلب  کمکم . شدمی   محسوب

 .داد  نور هامچشم 

 ... که خواستی من  از اردالن، آراد تو، واقعا  توئی؟  این - 

ی  صبح توی که  هاییگنجشگ  خوش  آواز مثل  اشقهقه    شن،می  شنیده  بهار
  خوشحال.  شد  باز اخم  از صورتش و  تف ر  باالتر اشبرجسته هایگونه. بود

ی  زدن  کنار  با  که بود آبی پاکی به دلش که بودم .  شدمی  صاف هادلخور
و  قلمیش و   الغر انگشت  . کشید هاشچشم  چین   زیر   ر

 هوم؟ بزنی زنگ که نره یادت پس  - 

ی  . بود شدن   آب   حال  در حضورش  گرمای   از یخم که  انگار  و دادم تکون  سر
وم.  اومدمی  هامچشم  پنجره  پشت دنش،ید  موقع قلبم  که  انگار   و آر

وخونه  در زمان،هم  و دادم تکون  سر   مطیعانه   عصای   با پیرمردی. شد  باز دار
  فاصله پیشخوان  از کمی. شد وارد  کنان تقتق دستش،  توی براق  و چوبی

ی  با. خوردمی   هفتادساله  نظر  به. اومد  جلوتر   منظور  همین به و  گرفتم   کمر
و   اشچهره دیدن  که ینش پرچ صورت  و شده  خم   صدای با کرد،می   سخت  ر

 :پرسید نبود، ناله به شباهت بی  که حالیبی

ی  سرماخوردگی قرص   -   دخترم؟  دار

وی هاشدست  زیدمی   عصا  رأس ر .  زدمی   زار تنش به خاکستریش کت و لر
و  جوابش پهنی لبخند با که  شیوا  سمت  نگاهم  .رفت  داد،می   ر

 ...که بدم مدیگه قرص  یه کنارش  سرماخوردین  اگه. پدرجان داریم که بله - 
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 : داد  جواب کرده  خم گردنی با پیرمرد

 .نریخته  اما  بریزه؛ پول دخترم  بود  قرار . بسه قرص  یه  همون. دختر  نه - 

ق   دو شیوا و  کرد ایسرفه  دوباره  و   قرص  ور وی  ر  . گذاشت پیشخوان ر

  کنممی  حساب  من دخترتون، جای  هم من  ببر  شما پدرجان، نداره  اشکالی - 
 خوبه؟

 : زد لب  وارزمزمه  و کرد جوابش  نثار خشک  سرفه  چندتا پیرمرد

 . میارم زد پول دخترم اگه! دخترم بده خداخیرت  -

ق  که  شیوا  برای هوا توی دستی شد،می  گیرا  تربیش  هرلحظه هاشچشم  بر
 . داد تکون پیرمرد

و  شما   قابل  -    درست تن و  سالم  همیشه امیدوارم! باشین زنده. نداره ر
 ! ببینمتون

و  کبودش هایلب  پیرمرد   به سرش، دادن  تکون با و  کرد  باز هم  از سختی  به ر
  به و  گرفتم  بود، دیدم آخرین که  سفیدش موهای   از چشم . رفت  در سمت
 محواله  چشمکی  و رفت می   ور تنش سفید  مانتوی   با. برگشتم شیوا  سمت

 .کرد

ی  شده؟  چی  -  و  مردم به کردن کمک  من.  نکن نگاه اونجور .  دارم دوست   ر
 .برممی لذت  دیگران به کردن  فکر   از تو برعکس
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وهام واضحش،  تیکه و  ابر وند باال ر ون که  انگار. پر و  رحمت بار   برای  فقط  ر
  از تونستمنمی  من .  نبودم اون مثل  من گفت،می   راست.  خواستمی  دیگران

 : دادم جواب و انداختم  باال شونه. بگذرم کسی برای خودم

  هایموقعیت  توی تو فقط  نیستم، بد  کنیمی   فکر   که نقدرهاموا من   - 
و  من  خوبی  .رممی  دیگه من.  زنیممی  حرف  مفصل بعدا.  ندیدی ر

وی  دستم. رسیدم  در به قدم چند   با و  برگشتم  در سمت به    و رفت  دستگیره  ر
و   در  : شد  انداز طنین فضا توی صافش  صدای کردم،  باز که ر

وخونه همین . بابامم پرنسس من. دنبالم اییم  جنتلمن، یه مثل . راستی -   دار
 ...رفتمی  یادم داشت وای  ای. مونممی  منتظرت 

 . شد  ول  دستگیره  از دستم و  برگشتم سمتش   به کامل

 شده؟  چی  - 

 : داد ادامه باشه گرفته مچ که  انگار ای؛ریزشده  هایچشم  با

 ! باش مواظب!  بینمتمی   هم آبان سه  - 

ژی  سرحالیش،  و گرفتم   شادیش  از ه شد  براق هایچشم   از نگاه  وحم به انر   القا ر
ون  در  از. کردمی    ته صورت به  دستی . نشست تنم به  تازه هوای و  اومدم  بیر

ی  ریش و  مانداخته  گل هایلپ  و کشیدم رسید می   خطم  دم تا که  دار   مزین  ر
و  بودنش. کردم نوازش به وز آخرین مثل  درست  و داشتم دوست  ر   سال  ر

وشگاه   سمت به باید  و شدم  ماشین  سوار. بود زشباار برام کبیثه،  .رفتممی  فر
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رگ  در جلوی وشگاه بازشوی و  بز و  ماشین و ایستادم فر   پارک   ترعقب یکم  ر
وی نوشته  از چشم و  شد  باز  سنسور  با  در. بودم کرده وشگاه»  در ر   ایزنجیره  فر

و  اول قدم  و  انداختم غبغب  به  بادی. گرفتم «اردالن   درست. گذاشتم داخل ر
ی  پشتش، و داشت   قرار  صندوق چپم  دست   با که ایسورمه   یونیفرم با دختر

  و  رفتم سمتش  به. بود رسیحساب   حال  در بود، شده طراحی  سفید  حاشیه
  کمی  مردم صبح،  وقت  این. چرخیدمی   صبح  ونیم   یازده هوش و  هول ساعت

وشگاه  ردیفی سه  و طویل  هایقفسه  الیالبه و  درست . زدنمی   قدم  فر   به ر
و    چندین . بود شده  اعالم تابلو با که داشت  قرار ایدیگه  صندوق صندوق،  یر

ن   از  اعم یونیفرم، با هم  نفر    پیدا برای تا زدنمی   قدم  مردم همراه مرد،  و ز
  که رنگارنگ شامپوهای ردیف   از چشم. کنن کمکشون  نیاز،  مورد  مواد کردن

وبه   درست ویر ودی  در ر و  صدام و  گرفتم  داشت،  قرار ور  :کردم  صاف ر

 .داشتم  کار ریاست با . نباشید خسته - 

وی  دختر و  سرش و  چرخید  مشکی  چرخدار صندلی ر و   مانیتور  از ر وش به ر   ر
ون وهای با . آورد بیر   بود، شده کشیده  اششقیقه   تا که  مشکیش کمونی ابر

 . زد اشاره سمتم به

 جناب؟  اومده پیش مشکلی ریاست؟   - 

  کنارش  شلوار،  و  کت با  مردی. خوردمی  سال   دو و بیست تا بیست  نظر به
وی شده  ریخته فاکتورهای و  بود ایستاده و   میز ر رسی ر   به لبخندی . کردمی   بر

ی  مشکی هایچشم   .کردم  تر  لبی  و زدم  بودن شده گرد تعجب   از که  خمار

 . هستم پسرشون - 
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و  خودم  که  بود  بار اولین برای ور  با   طور این ر  مرد. کردممی  معرفی فرید  پسر   غر
و   سرش   اومد  پایین صندلی  از گیجی، با  مقابلم،  دختر   و برگردوند سمتمون  به ر

 . کشید ایشسورمه مانتوی  به دست و

و   من  جسارت  لطفا . دونستمنمی  من ،...آ ،...آ -   ! ببخشید ر

  پرکالغی موهای.  بود شده گچ  سفیدی  به پوستش، گندمی رنگ و  کرده هل
و   دارش موج  .کرد  ور یه بود، شده  کار سفید  دورش که مشکی مقنعه  زیر   ر

و  انتهای  اتاق باال، طبقه ببرین تشریف -   .راهر

ی   شعبه  جا این و   دفترش فرید  همین برای و بود مرکز قرار اینجا ر . بود کرده  بر
ی  ی  لب  زیر   و دادم تکون  سر   سمت   به و گرفتم  فاصله  صندوق  از. کردم تشکر

  و  صندوق  چپ دست  درست.  رفتم  شدمی  جدا  هاقفسه   از که قسمتی 
  انبار به متعلق   زیرپله، خالی فضای. کردنمی   پیدا راه باال طبقه به که هاییپله

ی  نیم مستطیلی پله سیزده   از. گردوندممی  سر   همچنان  و بود   کردم  گذر متر
ویی به و و،  انتهای. رسیدم گفتمی   که راهر   هم اون  و بود  در  یک فقط  راهر

و   طول. بود فرید  اتاق   دو  سفیدش   دیوار طرف  دو و  رسیدمی  چهارمتر  به راهر
 .بود شده   کوبیده  مستطیلی چراغ

رگ و ایقهوه  چرم  در پشت به  بلندی هایقدم با   طالییش دستگیره . رسیدم بز
و    مستطیلی، مشکی  پاکت در،  الی  از. شد  باز  در و  دادم  فشار کوچیکی  هل با  ر

وی و   در . افتاد زمین ر .  چرخید ایدایره  خالی  محوطه توی نگاهم و کردم  بازتر  ر
و  پاکت وی   از  ر   بود پاکتی همون به شبیه  درست  و  برداشتم سفید سرامیک ر

  مزین  غلیظی،  عطر   بوی به  بار این که تفاوت این با کردم؛می   پیدا خونه دم که
و  ممعده  که شیرینی    آشنا  عطر  همون. بود   فرید پس. کردمی   تهوع  دچار ر
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و  پاکت. داشت  خبر  هاپاکت  این  از که بود وقت  خیلی   مثل  و کردم  باز ر
وبه. بود توش سفیدی  کاغذ همیشه، ومر   به تازه  که  شد  می  باز ایدیگه  در ر

 . رسیدمی   فرید  اتاق

و  پاکت ی  شش   فاصله  بلند، قدم  چند با  و  گرفتم دست توی ر و  دوم  در با متر   ر
رگ چوبی  در ایدایره  دستگیره. کردم طی ی  و  بز و   دومتر   به تازه. کردم  باز ر

  میز  پشت ایچهارشونه و  بلند قد با  که آبی چشم دو وجهتم  و اومدم  خودم
 مژیله به دستی. شده مخیره   حیرت با در،  از فاصله با  راستم سمت چرمی

وی   مالیمی لبخند  کردم سعی  و  کشیدم   این تمام توی. بنشونم هاملب  ر
  کت مقابلم،   مرد  و رفتم   جلوتر. بودم نزده  سر   جا این به هم  بار یک ها،سال 

و  مشکیش  : پرسید بمی، خیلی صدای با  و کرد نزدیک خودش به  تربیش  ر

 اومدین؟  قبلی وقت   با شما؟   - 

وهام جانبش،  به حق برخورد  از  بودم نزدیکش تقریبا . شد  کشیده هم توی ابر
ی  که نگاهی با و  : دادم جواب کرد،می   بیداد ازش طلبکار

 هستن؟  داخل. ندارم قبلی  وقت به  نیاز پدرم، دیدن برای - 

و  جدیش قیافه خورد،می  سال  پنج و سی  تا  سی  مابین  نظر  به که در م   به ر
 .داد هل  تواضع سمت

 .هستن بفرمایید. دونستمنمی  من بابا ای - 

ی  به توجه بدون   سانسوریای  گلدون  از نگاه بود، کرده خم  احترام برای که  کمر
وبه چرمی  در چپ  سمت وم ر   ردوا  زدن،  در  بدون و  رفتم  در سمت  به. گرفتم ر

ی  دقیقا. شدم  دادممی  نشون مردک  این به باید اما بودم؛  متنفر  ازش که کار
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وی   مار  مثل  پوزخندی. رئیسه کسی چه که .  شدم  فرید اتاق  وارد  و  خزید لبم  ر
ودی،  در  سه  داشتن و  مکان  این ور  .بود کرده قدیمی   تاالرهای به شبیه  ر

ی   پشت فرید وبه  درست که چرمش  ای قهو میز ویر   گرفته جا داشت،  قرار  در ر
  دوخت خوش  شلوار  و  کت توی دیدنش. شد  بلند جاش  از دیدنم، با و بود

وی پهنی لبخند دیدنم  با. بود بخش لذت  برابر  چندیدن ایش،سورمه    ر
 وجود  با. کشید کتش رنگ هم جلیقه به دستی  و  نشوند هاش لب

ی  وفسور و  اون برفگونش، هایپر   با. دادمی  نشون سال   پنجاه  از  تر سن   کم ر
  مستطیلی  میز   دور که ایقهوه  و چرم  مبل  چهار به ایاشاره  راست، دست

 .زد داشت،  قرار ایشیشه 

 . بشین بیا . قهرمان  اومدی خوش - 

و   شهر  هایساختمون  نمای راستم، دست  که  بلندی هایشیشه   از نگاه    رخ به ر
وی. رفتم مبل  سمت به و  گرفتم کشید،می  و  مبل  ر وی  به ر   به نزدیک و شیشه  ر
و  پاکت  و  نشستم  میز  وی  فرید  نشستن  از بعد ر   مشکیش،  چرخدار صندلی  ر

وی  .گذاشتم طالییش خودنویس  کنار میز،  ر

ی؟   خبر   این  از -   دار

وح کشیدن  پر  ضوح، به و  صورتش  از ر   داشت سعی  خیلی. دیدممی  ر
و  دستپاچیگش   تر  واضح لحظه  هر  هاشچشم   مردمک  دودوزدن با  که ر

ون پرصدایی نفس. کنه پنهون  پهنش  هایلب  لبخند  با شد،می    و فرستادم  بیر
وی نگاهم وی   دار پایه طالیی جاشکالتی  ر  :دادم ادامه  و موند  ثابت میز، ر
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  اما بوداره؛ قضیه  دونستممی  یعنی. بودم تفاوتبی بهش  نسبت  اوایل  - 
  قضیه. میاد  هم جا  این نیست، خونه دم فقط   انگار اما. کردم طی بیخیالی 

 !دونینمی  که نگو  قبل  مثل  لطفا چیه؟ 

و  هاشدست  وی ر   هم خودش  و  کرد  قالب هم توی  میز  یپراکنده  کاغذهای ر
  زبون  سر  از پرصالبش، صدای. نداره دادن  توضیح  جز  ایچاره  که دونستمی 

 . شد  شنیده

ن  دلیلی چیزها بعضی. گفتم هم قبال  -  و  این دلیل هم من. ندار .  دونمنمی  ر
 .ونمدمی  تو اندازه منم   کنم  باور

وغ،  این بودن  راست به عقلم برعکس  دلم،   که این با  داشت،  باور در
وی  کمی. زندگیمه  فرید راستگوترین و ترینادب  با  فرید  دونستممی    مبل  ر

  ایسرفه . بود حاکم صدای تنها  شدنش، ساییده   صدای و  شدم جا  به جا  چرمی
و  فکم و کردم  .فرستادم  جلو ر

ی   از قبل  اما کنم؛می   شریکا یه خودم. راسته گیریم. باشه -    به هرچیز
و  پژمان راستی. کنن  رفتار  طور چه پسرت با بده یاد کارمندات   مگه  ندیدم، ر

 نیست؟  راستت دست

وی فرضی دایره که  طورهمون  :داد جواب کشیدم،می  مبل چرمی  دسته ر

ی؟  مشکل  دیگران با  هم  هنوز  -   تر بیش که  پسر  یه. گممی  بهشون باشه دار
ی  برای هم  انپژم. ندارم  .گردهبرمی   ظهر تا احتماال و  رفته کار

و  نگاهم   نور تأللوی توی ماهی،  قرص  مثل  که  اتاق بلند و  سفید  سقف  به ر
 .کردم تایید   سر   با و  دادم درخشید، می  شیشه  از کشیده  سرک آفتاب  کمرنگ
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  باهاش  باید که  کسی  آدرس و اسم . بره  دست   از جایی  همچین حیفه. خوبه  -
و   کنم مالقات وع فردا  از تا رممی   من  بده، ر   طلبکارات رضایت باید  فعال.  کنم شر

و   . کنیم جلب  ر

 :گفت کرد،می   فکر   ایدیگه  چیز  به  که  انگار و گرفت  افسوس رنگ نگاهش

و  آدرسش. رضایی  ناصر -    قیمت که بود کوچیک  زمین یه. فرستممی  برات ر
وختم؛ پایین    صد  چک دوتا اشباه البته. نرسید میلیون  هفتصد  به اما  فر

و  میلیونی   به. کنممی   کار رضایی  این  با که هست سالی یک. کردم پاس  هم ر
وی شدت   مهلت  کسی به گویا و کردم جو  و پرس . حساسه حسابیخوش  ر

و  چک درجا  و  دهنمی ودی به بخوره، برگشت چکم  اگه. زنهمی  برگشت ر   افت   ز
 .توئه به خدا  از بعد  امیدم دیگه.  کنیممی   پیدا سهام

و  که  طورهمون  :دادم  جواب  انداختم،می  باال ابر

و  خودش قلق  اونم! نباش  نگران. باشه -   .رممی   فعال  من پس . داره ر

وی  راستش  دست با وم  میز  ر  .گرفت  ضرب  آر

 ! من قهرمان   باش خودت  مواظب   -

ودی   در  از م،ژیله  به کشیدن دست با و شدم بلند  جام  از کمرنگی لبخند با   ور
ون   نگاه به اعتنا  بی و شد   بلند جاش  از دوباره  دیدنم  با منشی،  دمر . رفتم بیر

ون هم دوم  در  از. افتادم راه  دوم  در  سمت   به منتظرش، و  خدا  و  اومدم بیر   ر
وبه  در که بودم  شاکر وم،ر  .بود  در  آخرین ر

وشگاه   و  اومدم پایین مارپیچ  هایپله  از   شده  غلغله  دچار  قبل،  از  تر شلوغ  فر
ون  حال   در راف،طا  به توجه بدون. بود ودی   در  از رفتن  بیر   انگار که بودم ور
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آشنا، و  شیرین  بوی همون دوباره  ی  همون نا  کرد،می  سیخ تنم به مو که عطر
  کسی که  بود عجیب  و کردم نگاه اطراف به سرعت  به . پیچید مشامم  زیر 

  الی دستی و  زدم چرخی خودم  دور رفته، هم  توی ایچهره با . نبود نزدیکم
  پاهام. بود خالی ایزنده   فکر  هر   از  ذهنم. کشیدم  خرماییم  دارحالت  موهای

ور به بود، شده  میخکوب  زمین به که  انگار ون   در  از. برداشتم قدمی  ز   بیر
 .افتادم راه ماشین  سمت  به و  اومدم

  کامال متسلسل،  و  آشفته فکرم  بودم، راه توی که شدمی   ایدقیقه چند
وم  جلو به نسبت   دیگه و کردممی  حرکت خونه سمت به. بودم حواسبی ر

  حال   در تصادف بدون  دونستم می  که  اطرافم اتفاقات  به نسبت تونستمنمی
 . باشم تفاوتبی  دادنه، رخ

  دستم، توی استیل  ساعت و کردم پارک خونه مشکی  در  از  تر عقب  کمی
و  دقیقه بیست و  دوازده وز. دادمی   نشون ر   تا بیلیارد  سالن  رفتم می   باید  امر

و   حسابم   دنبال به دزدگیر، زدن با و  شدم پیاده ماشین  از. کنم صاف بهزاد با ر
  مهربونش و  تپل  صورت  دیدن. شد  باز داخل  از  در که گشتم می  خونه  کلید

  با راست، سمت که  نهالی سمت به. باشه قلبم  زخم مرحم تونستنمی هم
ی  یک  فاصله و  داشت،  قرار  خونه  در   از متر   چشم  گوشه  از. برگردوندم ر

و   مشکیش  گشاد  مانتوی که یدمدمی    لبه گرفتن   با و  کرد جدا خودش  از ر
ی  وسر   و  گرد هایچشم  دیگه. افتاد راه صورتم  خالف  سمت  به طالییش، ر

وشنش  ایقهوه  و  مهربونی که زمانی ر ریق حالم  به ر . کردنمی  خوبم کرد،می  تز
وزهایی همون   داریم لد  تا اومد می   اتاقم به تندتند و کردممی   بحث  آذر با  که  ر

وی سنگینی  بار  انگار. بده و  وزنش تحمل که بود هامشونه  ر  . نداشتم  ر
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  چند   که دونستممی . کردم  عبور مشکی هایموزاییک   از و  شدم  حیاط وارد
وزیه  ایشیشه   در  از. بود خوب  دیدمشنمی که همین  اما ست؛خونه  توی رضا ر

  و سفید  جاکفشی  توی گذاشتنشون و هامکتونی کندن  با هال، کشویی و
  اتاقم سمت به. کردم  عبور چپم،  دست  دیوار به چسبیده یشده   کار شیشه 

نیتا که این حدس. اومدمی آشپزخونه  از دادیبی  دادو صدای   که رفتممی    آ
ی،  مشغول  اتاقش توی هم  آدرینا و  بود  کنکور کالس .  نبود سختی  کار باز

ون که هم گلی   اومده، که عیموق  از. بودمی  خونه  باید آذین  پس رفت، بیر
  جذاب برام ایاندازه  به بودم، شنیده صبح  که  داستانی. بود  آذر پاپیچ همش

ی  و  شد  واضح  صداها. بردارم پله  زیر آشپزخونه سمت  به قدمی که بود   به نیاز
وی زبونی  و   دارلجهه  صدای . نبود  تر بیش  پیشر  :شد  بلندتر  هوابی  آذین، سر

و   چیز همه  چرا. دیگه بسه  آذر -  وز من خوای؟ می   خودت برای ر   تو  خاطر  به  امر
و  سرم پشت  منم دی،می  بهم. حقم. اومدم سهمم  دنبال من.  نرفتم   نگاه ر

 . کنمنمی

  از  تر  مسلط   اما بود؛می   بسته باید هاش چشم  داشتم،  آذر  از که  شناختی با
 : داد جواب صبح،

ج   قدر  چه  تو دونستمی   بابا  - ی بی  و  ولخر   ستبی وقتی نه  همینم برای. فکر
و  اموالت  که نکرد وصیتی  مرگش،  بعداز  نه بود، تساله    ضمن،   در. بدم پس ر
و   بابا شرط   ببین،. کنی ازدواج که صورتی  در بود گفته. کردی  فراموش   ر

و  حقم گفتی اومدی  پیش سال  شونزده .  داد  مقدار یک بهت بابا  برم، بده ر
و  اشبقیه  درصورتی که گفت بهت هم موقع  همون   واجازد که بینیمی  ر
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  رفتار ساله بیست بچه  دختر یه مثل  هنوز اما ؛سالته   شش  و سی  که  این  با. کنی
ی  و بند بی  این  از. کنیمی  و  سهمت منم ! کن ازدواج و  بیا  در بار  .زنممی   نام به ر

وی دست  کف با  که  انگار آذین  :داد  جواب  تشر  با بود، زده ُاپن ر

ی  تو تو؟  کنم؟  ازدواج -    نذاشت عوضیت   ،...ع ،...ع  هر شو که توئی گی؟ می  دار
و  من زندگی  که اونی  کنم؟   ازدواج دارم دوست که کسی  با من  کرد، خراب  ر

  چون داشتی؛   چشم من زندگی به تو. بود تو  شوهر  کنم، ازدواج  من  نذاشت
وشگاه  پادویه  یه با تو چون. بود  سرتر  خیلی  ازش اشکان   من  و کردی  ازدواج فر
 !تو. آذر کردی حسادت خواهرت به تو. ردمکمی  ازدواج  فرش  تاجر  یه با  داشتم

  به تبدیل صداهاشون.  نشست پله نرده به دستم  و رفتم   عقب  قدمی حیرت   از
  نهفته خشم  آذین،   از  بلندتر  و  نیومد  کوتاه  بار این  آذر و بود شده   فریاد

و  صداش   :کرد خالی ر

  خودت  از سال   بیست مرد یه با  داشتی تو بودم؟  من کرد حسادت که اونی - 
رگ و   توش ته فرید اگه. کردیمی  ازدواج   تر بز   بچه دوتا با االن   که آوردنمیدر  ر
ی  فرصت  منی،  یخونه توی وقتی  تا. بودی خیابون آواره    ازدواج برای فردی  دار

 .دونیمی  خودت صورت،  این   غیر   در. کنی پیدا

ون قصد   که  انگار  آذر   صدای  و کردم تند  پا  هاپله سمت  به داشت، اومدن  بیر
و  خونه  تن آذین،  یادرف زوند  ر  : لر

ی  که خورممی   قسم! کشمتمی   -  وز   اون  وهم تو  هم. کشمتمی  بشه ر
و  شوهرت  . ر
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  پای صدای که  بود گرفتن اوج  حال  در قلبم ضربان  و بودم رسیده اتاقم  دم
و   اومدمی   باال هاپله   از حرص  با  که درحالی  شخصی، وی دستم.  شنیدم  ر   ر

و  سرم  شد، کشیده   باال که نی یب  صدای  با  و  بود  در دستگیره    عقب   سمت به ر
 . شد  جمع مچهره تظاهر، بدون خیسش،  فردار هایمژه   دیدن با. برگردوندم

 خاله؟  شده  چی  - 

و  هاشلب  که بغضی داشت سعی که این  با و  بود کرده  کج ر   اما کنه؛  پنهون ر
 . زد اینیمه  و  نصف لبخند 

ق  اشونباهمه  تو چون  نصیحت؛ تو به من   از  فقط .  خاله  هیچی  - ی  فر   فکر .  دار
  اصال. موندمنمی ملحظه یک نبودم،  مجبور  اگه. بینیمی   که اونیه بابات نکن

ون رممی   من. گشتمبرنمی ز  ،...که بیر  (  کن ولش ! )تومبه  ل 

ی  فرانسوی به   با  اما بود؛ داده فحش شایدهم .  نشدم متوجه  و گفت چیز
  درست  که مهمان  اتاق ت مس به. شدم بیخیال  داد، تکون هوا توی که دستی 

و  سفیدم ژیله و  شدم  اتاقم وارد. افتاد  راه داشت،   قرار  آذر اتاق راست  دست   از ر
ون تنم   و  رفتممی   داشت  قرار  اتاق وسط  افقی، که تختم سمت  به. آوردم بیر

  کینه  خاطر  به حتما . شنیدم  پیش  لحظه   چند که حرفی  فکر .  بودم  فکر توی
و  این قدیمیش وهام. گفتمی  ر و  ابر   ساعت که  طور همون و  فرستادم  باال  ر

و   استیلم ون دستم  از ر وبه  دراور،  سمت به آوردم،می   بیر ویر  . رفتم  تخت ر

ون اتاق  در  از ون  با  زمانهم . چرخیدمی   دو هایطرف  ساعت و اومدم بیر   بیر
نیتا اومدم،   کنکور کالس  ساعت  این  تا . شد  داخل هال ایشیشه  در  از هم  آ

و  بودنش وم تای یه. کردمنمی   باور ر و  ابر   آستین  بلوز کشیدن با و دادم  باال ر
رد بلند ی  که  صورتی  با. اومدم پایین هاپله  از  خرامان  طرحم، بی رنگ ز   سرما   قرمز
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و   توسیش  دارمنگوله   کیف بود، پیدا  ازش عصبانیت و وی  ر   راستش  شونه  ر
  تنه با. شدم رد  کنارش  از و  اومدمی  باال  هاپله  از  حواسبی . کرد تنظیم

و   من محکمی، و  چوبی نرده دست، با. داد هل  راست سمت  به ر   و  گرفتم ر
ولند  : زدم لب  غر

 !چته؟   -

ی  سه   شال. کرد نگاهم سرشونه  از و بود  باالتر من  از پله دو رد متر   که رنگش ز
ت  بلوزم با  انگار  وی   از بود، کرده س  ون مواج موهای ر وی اش،زده  بیر   ر

و  خودم. افتاد اششونه   اعالم  انگار که هاییچشم  با و داشتم هگن سرپا  ر
 :داد  جواب کرد،می   جنگ

و  حوصله -   .ندارم اصال که تور

  ایتوخونه  شلوار  به دستی. بود کرده  بحث کسی  با  انگار و  داد ادامه راهش به
و  راهم آشپزخونه سمت به و کشیدم  مشکیم   از آدرینا صدای. کردم کج  ر

و  یسیانگل کلمات باهاش   آذر  که فاصله  همین   کنار با. اومدمی کرد،می   کار  ر
.  شدم آشپزخونه  وارد  بودن، شده جمع گیره با که چهارچوب دم آویزهای  زدن
ی  زدن هم  حال  در من، به پشت و  بود برگشته گلی وی  قابلمه  توی چیز   گاز ر

ی  ومیز وبه  ر ویر   و گرفتم  راست سمت  از نگاه. بود آشپزخونه انتهای  یخچال، ر
و  نقاشیش  دفتر   و  بود نشسته ُاپن یو ر  آدرینا که وسط  به   هایمدادرنگی  با  ر

  شد   بلند ُاپن پشت  دارپایه  صندلی  از  دیدنم، با  آذر. دادم بود،  کرده  پر  رنگارنگ
 .انداخت باال شونه  شرابیش،  شده   رنگ تازه  موهای کردن  جمع  با و

ی  دنبال -   گردی؟ می  چیز
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و   سرش  بود، شده  من  متوجه تازه که  آدرینا و  چپش پای و  فتگر  باال  ر وی  از ر   ر
 .کرد جمع  شکمش  سمت  به ُاپن

 . دورم ازت  تر نزدیک بیا  داداشی  - 

و   آذر جواب شدم،می  نزدیکش که  طور همون  :دادم ر

ون رممی  منم . خوریننمی  ناهار اینکه مثل  -   . بیر

وم صدای   جواب  آذر  از  تر سریع  ظرفشویی سینک  کنار  از که گلی ضعیف  و  آر
 :داد

 .شهمی   حاضر  االن - 

و  هاملب   پوزخندی و  هامچشم و  کرد کوله و کج  ر   حدقه توی طلب با ر
  و  در تمام.  بود نیوفتاده  خونه این  توی اتفاقی هیچ  که  انگار. چرخوندم
و   نامردیشون شهادت  خونه این  دیوارهای   دیوار ها  آدم این  انگار و  دادنمی  ر

 : زدم لب پنهونی حرص با. بود بلند زیادی  حاشاشون 

 !ممنون .  شدم  ر سی  - 

ودی  سمت به  : داد جواب  طعنه با   آذر که گشتمبرمی   در  ور

و  اتفاقات چرا هوم؟  نکنیم؟  زندگی کال چی؟  یعنی رفتارا این  آراد  -   فراموش ر
 چسبیدی؟  چرا گذشته  به کنی؟ نمی

  به سردی باد که  انگار و  شد مشت مسؤلیتیشونبی همه این  از هامدست 
و   آدرینا رعایت. نشست تنم و  جوابش  که کردم ر ود چه  وگرنه ندادم؛ ر   ز

وقت بود، همین   آذر. رفت  یادش  هاشالتماس    عوض رنگ بود نفعش به هر
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  جایی  از. کردمی  فکر   خودش به فقط  شناختممی   من که اونی وگرنه کرد؛می 
تشفشان  که ونم آ و   در   درست. افتادم راه اتاقم سمت به بود، کرده فعال  ر

نیتا، داد  صدای که  بودم پله آخرین توی  : رسید گوشم به اتاقم،   از فاصله  دو با آ

 .اصال. خوامنمی  پژمان؟  گیمی  چی   -

ی  دیگه . برداشتم راست سمت  به قدم یک و  شد   تیزتر  هامگوش   و  داد  از خبر
و   پژمان کلمه  انگار. نبود دادهاش  بی   در ایدیگه  پژمان شاید. بودم شنیده  ر
و  غیرتم  وقت هیچ . بود  کار ج  ر نیتا خر   بود، همون پژمان این اگه اما کردم؛یم ن آ

و  اعصابم  وزها  این  که بد  چه و  رفتم   جلوتر. ذاشتممی  پاش  ر و   چیز همه ر   از ر
 . شنیدممی  بسته درهای  پشت

ومم. آره آره  - وشگاهه. آر ن  حرف درست. ها بابامه فر   نه ست؟ دخمه  جااون ! بز
و  جااون    بیخیالی؛ کل  در که تو آخه خب؟  کنم  کارچی  من  دخمه؟  گیمی  تو ر

 ! کن ول منی؟   داداش نگران االن  ولی

  دورگه صدای و  چسبیدم اتاقش  در پشت   بار  این  ای،شده   درشت هایچشم  با
 :شد  ور شعله  خشمش،  از شده 

  من   کار تو اون. نداره ربطی  اون به. هست که دادشمه. گمنمی . نه! اصال - 
وز  از. دوستم ی ک با من  که چه اون به. طورهمین   منم  کنهنمی دخالت   که  امر

و   رابطه رسما بیا  گفتم وع ترسیدی؟  کنیم  جدی ر  آوردن؟  بهونه به کردی شر

  گوشی پشت پژمان بشم مطمئن  که بودم کلمه یه کلمه، یه دنبال فقط   من
و  گوشی. همونه ون شلوارم  جیب توی  از ر   رمز،  الگوی کشیدن  با. آوردم بیر

و  پژمان شماره   زدمی  حرف داشت همچنان یتان آ. گذاشتم  گوشم دم و گرفتم ر
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  مکالمه حال   در  موردنظر   مشترک: »گفت گوشم  توی زنی  نازک صدای و
و  گوشی...« باشدمی  نیتا و  آوردم پایین ر  : پرید حرفش  میون  آ

 .کنمنمی  قطع من خطته؟  پشت آراد کنم   کار چی . زدمامی  حرف داشتم - 

و  امبریده  نفس  و  شد  زبونم  اسیر هاملب ون ر  دیگه. دمفرستا بیر
و  هاپله. خبره چه اطرافم  و  دور  که دونستم نمی   در سمت  به و  برگشتم ر

ودی   .افتادم  راه  هال ور

و  جوابم بودم،  اشونخونه  در نزدیک که حالی   در تماس، دومین  از بعد  پژمان   ر
 :داد

 ! بزنی زنگ هم پشت  نداره  سابقه  خیره،  -

ومش،  قیافه برعکس  پژمان، ق   تفاوتش،بی   رفتار  آر   در. بود بینیپیش ابلغیر
زید،می   هنوز فکم  که حالی و  حرفش  مسیر  لر  . گرفتم ر

 خونه؟  میای  کی  - 

 .بود واضح  پر شد،می  ساطع ازش   اجبار به که  بمش یخنده   صدای

 . رسممی  دیگه  مین  دو تا. هست چیزیت یه واقعا نه، - 

و  گوشی جواب، بدون   که ایرابطه جوره، هیچ . کشیدم  پایین  گوشم دم  از ر
و   لبم یگوشه. نبود توجیه برام خورد،می  چرخ  ذهم توی   و  جوییدممی   ر

ی، و  مغزم  فکر  .نشستمی   بد به دلم  که هاهمون   از. بود کرده احاطه ر

  سمند  سمت  به در،  سمت  از. کرد  پارک  پام  زیر که گذشت می  دقیقه پنج درست
و  اینقره و  پژمان سقف  به چسبیده  سر   کوتاهی، نگاه با  و برگردوندم ر   دید  ر
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  پوشیده کارش برای که ایسورمه   وشلوار کت  توی و  شد  پیاده ماشین  از. زدم
و  کنترلم . زدمی   لق شخصیتش  بود، وع سؤالی  با و گرفتم  دست به ر   کردم شر

و  پایانش هم خودم که  : دونستمنمی  ر

نتیا با ات رابطه -   چیه؟ آ

و  ماشین ی،  ه نگا با همچنان  من . انداخت غبغب به بادی و زد   دور ر   به تیرانداز
و  گردنش که بودم خیره تفاوتشبی  صورت  سمت   با و کشوند سمتم  به ر

 : داد جواب توگلوییش،  صدای

وغ   اهل  دونیمی . بگم  بهت خواستم می   -  ی   که این. نیستم در   و  باشه چیز
نیتا  خاطر  به نگفتم،  بهت  که ماهیم یک این . کنم پنهونش وز. بود  آ   که  امر

 ...کرد لفت مخا  بگیم تو به گفتم  بهش

و  راستم  دست  اراده بی  من و  بود زدن حرف حال  در  طورهمین    ییقه به ر
 .چسبوندم کرد،می  دادبی ازش   فاصله  که سفیدش   پیراهن

نیتا  با  ماه یک گی؟ می  چی  تو -    که نداره ربطی من  به گی؟ می   االن و  بودی آ
  بهترین تو. ره اد ربط من به داره،  کار چی  تو با که این اما کنه؛می   کارچی  اون

 دونیمی .  اومدمی  بدم  کار این  از  قدر چه دونیمی خواهرم؟   با. منی دوست 
 ... تحمل که

وم دستم و  قلبم  جدار بدی،   تیر و شد   جدا گلوش   از آر   هامنفس.  زد چنگ ر
و  دستم نامرتب، و  کوتاه   شده، که هم  ظاهر  حفظ برای. رسوندم مسینه به  ر

و   درد این   چیه؛ واکنشم همه این  دلیل دونستمنمی  .ننشوندم صورتم توی  ر
نیتا  االن تا که  منی قصیدمی  دلم توی حسادت، حس چرا نبود، مهم برام آ  . ر
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 دیوار، به زدن چکش مثل  قلبم ضربان  و  شدم  دقیق هاشعسلی  توی
و  اشافتاده  هایمژه . کوبیدمی  وی ر  :زد لب تنها  و انداخت  هم ر

نیتا  از قدرم هرچه تو دونممی  که  من! باشم مواظبش دممی  قول  بهت  -    آ
و  به. همینه  مدلت کال تو. نگرانشی بازم نیاد، خوشت ی؛  ر  همه  فکر  اما  نمیار
 .هستی

  این قدرت  ذهنم. شدم  مسکوت کل، به که بود زیاد  اونقدر کلماتش قدرت
و  کنه پیدا قوس  و  کش شده،  ذوب تازه  شیشه  مثل که  یه اندازه  به. داشت ر

وی پهنش، دست   با و  گرفتم فاصله   ازش قدم  .زد مشونه  ر

 .بریم بیلیارد سالن  کنم  عوض لباس  بمون اومدی، خوب اتفاقا - 

ود  انقدر که نبودم آدمی  من.  رفت خونه  در سمت  به و  شد  رد  کنارم  از   کوتاه ز
وبه فرد  چون شاید .  بیاد ومر .  داشتم یقین  وجودش   تمام به من. بود پژمان  ر

  نبود، واقعیم   خواهر که اون صورت،  هر   در. کردممی  اشتباه  من   شاید اصال
 .گرفتممی   جبهه نباید من  پس

و  هاشلباس  وی مشکی،  پر  طرح که سفیدی  بلند آستین تیشرت با  ر   اشسینه   ر
وی تا اشلبه و کردمی  خودنمایی ونش ر   توی. بود کرده تعویض رسید،می   ر

و   ماشینم  و  بودیم ماشینش  .بودم کرده پارک  خودمون یخونه جلوی ر
  هایچسب  با که ایشیشه   در جلوی.  بود مریض  بیلیارد،  برای زیادی محوصله
رگ  هم قدرها  اون بیلیاردش، سالن.  کرد پارک بود، شده  پوشیده مشکی    بز

  بلوز به دستی  و شدیم   پیاده. نازیدمی   هم همینش  به بهزاد  خب اما  نبود؛
ردم  .کشیدم ز
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  با که بیلیارد رنگ  سبز  میز   پنج همون دیدم، توی و کردیم  عبور کشویی  در  از
ی،  صد تقریبا اتاق توی داشتن،  قرار هم  از مشخصی  فاصله .  گرفت  قرار متر

وی  تمرکز با  که بهزاد به نگاهم و  چرخوندم چشم   کوتاهش قد با وسط،  میز  ر
  نور. افتاد کرد،می  نگاه شکارش  شکل به رنگی، هایتوپ به و  بود زده چمبره

رد   چشمم با بازتابش، و  چرخیدمی   سفیدش  رتصو توی سرش،  باالی المپ،  ز
ی   .کردمی   باز

و   نگاهش زد، پاش  به تپلش  هیکل با فربد  که  محکمی یتنه  با .  گرفت باال  ر
وی  از کم کم و  استخونیش بینی . چرخید سرتاپام  به نگاهش  و  شد بلند  میز   ر   ر
رش موهای  با  که رامتین  سمت  به کنارم،  از پژمان و  کشید باال   سالن  ته ف 
وی ،نجرهپبی ی   قرمز  راحتی مبل  ر و  هاتوجه  بلندش سالم.  رفت کرد،می   باز   ر

و  هامدست  و  کرد جلب و  لیم   شلوار  داخل ر  .بردم فر

و  چوب  و  کشید کوتاهش طالیی موهای  الی دستی  بهزاد وی  ر   با. گذاشت  میز   ر
 : زد صدام  حنجره، میون  از شد،می  محسوب بم  زیادی مرد،  یه برای که صدایی

و  فلنگ  کردممی   فکر   داشتم دیگه!  اومدی عجب  چه. قدر  یفحر! آراد -    ر
 .بستی

و  کالمش  زهر  وزهایی چه که اومد  یادم و  گرفتم نادیده ر و  ر ی  جااین  ر   کرده سپر
وزم و شب   سال، سه. بودم ی   چهار همین ر   سمت  به معطلی،  بدون. بود دیوار
ی  ی   هنوز . رفتم بود ایستاده  که میز و  باز وع ر وی ها،توپ و بود نکرده  شر   میز  ر

ی   نیم و یک چوب. بودن شده چیده(  شکل  مثلث)َرک وسط  پشمی،  سبز و   متر   ر
وی  از  . گرفت سمتم به  و  برداشت  میز ر

ن  اول  تو قرعه،  بدون -   .بز
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و  اول  دست  هم، قرعه  با که بهزادی   شده  مهربون  زیادی داد،نمی  من به ر
و  چوب و  دادم استخونیم  بینی  به چینی. بود   ادامه سرتقی با.  گرفتم دست  ر
 :داد

 ! کن مشخص  شرط قبلش،   - 

  به  متفکر و بود سالن  ته رامتین، و فربد  کنار همچنان که  پژمان  سمت  نگاهم
  و  گذاشت جلو قدمی   انتظارم، طبق و  بودم منتظرش . رفت کردمی  نگاه  بهزاد

 : داد ادامه

  هفته یه!  نداریم طاقت ما  دیگه که قرآن  به! نذار غریب  و عجیب  شرط   - 
 خوبه؟ تو، برای شماشین

وهام م،شده  ریز  هایچشم  با و  ابر   هایچشم  که  بهزاد. کشوندم هم  توی ر
و  و  اشکشیده  باال زیر و  درندگی کرد،می  نثارم ر و  دهانم  آب. کردم حس  ر   ر

 :کرد  اضافه پژمان جواب  در  بهزاد و سپردم حلقم پرتگاه به صدابی

  ضعف نقطه  اینجا  ام. خوامنمی  دردسر بی شرط   من دوننمی   همه. نوچ -
و  هاآدم و  ضعفم  نقطه خودم من. گیریممی  دست  ر   این   از دونن،می   همه ر

  شدم زیردستت   چندبار  یادته. میاد  بدم شدت  به باشم، کسی  دست  زیر  که
 آراد؟ 

  صورتم سمت  به سبزش  خمار هایچشم   از  وضوح به نفرت، تاریک پرتوی
و   پارسال خوبی به. دوییدمی  و  هامکتونیم   کردم ورشمجب و بردم ازش   که ر   ر

و  این حتی. بود یادم کنه،  تمیز  اشونهمه جلوی   که دونستم می  خوب  هم ر
  دلم  توی  شکی  شاید  بود، قبالها اگه. رهنمی  یادش   از  هرگز  شتریش، یکینه 
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ی  و بودم قبل   از  تر ضعیف شرایطم،  خاطر   به اما کرد؛نمی لونه ی  بیلیارد،  باز   باز
 ایخاطره  همون اشون،همه   انگار و برداشتم دست  کردنش نگاه   از. بود  تمرکز

قصیدمی   ذهنم توی که و  ر   با. بودن کرده  سکوت   اینطور که داشتن یاد  به ر
ودتر  بهزاد که کنه دفاعی خواست پژمان حال، این  : داد جواب   ز

  خیلی   جاهای  فوبیای  هنوز راستی،.  نده بد  خدا بودی،  بیمارستان  شنیدم   -
ی؟  شلوغ   قسمت بستیم شرط  که دفعه  هر   یادته. داشتی که پارسال تا  دار

 بازار؟  بریم نشد

گورافوبیا  که کردنمی  خطور هم ذهنم به اصال و  بودنم آ   باید . باشه یادش ر
ن  ای،کینه  هایآدم بودمی   حواسم ن  خاطرات برای محکمی  مخز .  دار

وع نامشخصی   طور به هامدست  زیدن  به شر   مداخله پژمان  که بود کرده لر
 :کرد

ی   یه قرآن به. بابا ای  -  ...شهمی   چیز

  حرفش وسط  شده،  سپر   ایسینه  با و  بیام کوتاه که  نبودم کسی من  اما
 :پریدم

ی  ریممی   باختم اگه . قبوله  -  وشگاه سمت که  بازار  .بابامه فر

 ...آراد - 

و  نگاهم. نرسید ادامه به سرم،  اشاره با که بود پژمان  متعجب   صدای   از ر
  از قبل  که بود قولی  دردش  تمام. برداشتم اش،شده   مچاله  نسبتا صورت
ی،  نیشخند. داد اینجا  به اومدن وز وی  مار،  مثل  پیر   درشت و  ایقلوه هایلب   ر

وشگاه   زیاد که بود دلیلی این. خزید بهزاد   فوبیام  درجه البته. رفتمنمی  بابا  فر
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.  بودم شده خوب که بود هم  مدتی و   بشم افسردگی  دچار که نبود اونقدرها 
وشگاه مثل  هاییمکان توی مونستتمی  ی  اما بیارم؛ دووم هافر   اون  که  بازار
ز  به گفت،می    به برسه چه سالم،  آدم برای هم اون. بود  گیرنفس  عجیبی طر

ونیم مشکالت با همهاین  که  منی   دوباره  پژمان. کردممی  نرم پنجه و دست در
 :کرد پادرمیونی

 . خوبه بازیت که تو - 

و  چوب . شد همراه فربد  ریز  دیدنن خ  با بهزاد، کج نگاه  وی   از ر   و  برداشتم  میز  ر
و  گچ وی  از ر   مشکی  بدنه با آبی گچ نرم  پودر. گرفتم  دست  توی پشتم،  میز  ر

و  مکعبیش  وی  ر وع   تازه این. کشیدم برس  مثل نرمی، به چوب فومی  نوک ر   شر
وانی جنگ این  .بود ر

وی ی   از چندساعتی درست . بودیم کرده توافق یک و شصت   امتیاز ر   باز
  بدنم فرم. بودم نه و  پنجاه دوتایی،  فاصله  با. بود هفت  و  پنجاه و  گذشتمی 

وی  و  تنظیم   پای و بودم کرده  تمرکز  آبی،  و رنگ تک  توپ دو شماره  فرستادن ر
  و وسط  انگشت دو  بین  چوب، نوک و  بود عقب راستم،  دست همراه راستم،
و  مثبابه  انگشت چپم، دست  شست  .بودم گرفته دورش ر

نی، به   یلحظه  درست و خورد  بهم  تعادلم م،سینه قفسه توی شدیدی  درد با آ
ومی به سفید  توپ زدن، ضربه   دو  شماره توپ  خورد، دو شماره  توپ  به آر

.  نشد( میز  چهارگوشه  سوراخ )پاکت وارد کوتاهی، یضربه با و شد   منحرف
ومی به چوب وی  و  خورد  ُسر   دستم  از آر ز  تنم. افتاد  میز  ر و   بدی لر   خودش  به ر

ون شدگی  خم  حالت  از. بود مرگ  لحظه سردی به که هاهمون   از. گرفت   بیر
 .موند  پام  کنار  مغزم، فرمان  برعکس دستم، و  اومدم
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و  چوب پرتعجب، بهزاد، وی   هنوز که دستم  از ر   که پژمان و  قاپید  بود، چوب ر
.  داد شده چی  عالمت  سمتم به  حیرت،  از شده   آرایش صورتی  با  بود، پشتم
.  شد  بهزاد تسلیم  دستم  راحتی   همین  به. ببازم بهزاد به شدنمی باورش کسی

  تا  که هاییرگ  خون شدن،   برنده شوق اما  نتونه؛ هم اون  که  بود این به امیدم
و   بود شده  منجمد  ترس  از پیش  لحظه  چند  . انداخت جریان  به ر

ی  توپ سریعی،  حرکت با و  بود کرده  نشون که  چهار   سوراخ   وارد)کرد پاکت ر
ویای  مثل  هنوز(. شد   لبخند با . داشتم بیداریش به امید  که بود ایصادقه  ر

زونم هایدست  مزحکی، و  لر وی  ر   صدای و زدم کف براش. کشوندم هم ر
.  چرخید خالی سالن  توی خورد،می هم به ضعف  با که هامدست  اصابت
ور، زمینی  جنگ، امتداد توی که شاهی   مثل پرغر و   سر   کرده، تصرف مفت   ر

ور  . بود  مغر

ون جنگ، میدون   این  از باید و   شدمی  تر گرفته  لحظه  هر  درد،  از مچهره   بیر
 :زدم  لب کوتاه  و  کشیدم دارم حالت موهای به دستی . رفتممی 

 .مونممی  زمانش  منتظر  - 

ون درحال بهش، پشت  : غرید شوق  از که بودم ایشیشه  در  از رفتن بیر

 ! مبارک تولدم. تو با  ساعتش! آبان پنج - 

  در  از و نکردم سرم پشت  به نگاهی حتی .  شدمی   باخبر  بدم حال   از کسی  نباید
ون  . اومدم بیر

 پنجم  فصل
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وی چوبی، ایدایره  میز  پشت و  کوتاه، و چوبی صندلی  ر وی  به ر ی   ر   نشسته دختر
و  من   تا بشه همراه  من با . بیاد باهام خواستم ازش که بودم . بشناسه  بهتر ر

و  صورتش .  بود برگردونده راستم، دست ندلب و ایشیشه   پنجره  سمت   به ر
وی کج  فندوقیش،  موهای   تمام که  انگار و  بود  سوار  کوتاهش پیشونی ر

و   اعتقاداتم وبه که  بار این. کردمی   واژگون  ر وشر   در خواستمی دلم  بودم، ر
و  قلبش  وم  به ر   به بود، زده حلقه  قلبم  دور که  التهابی این اصال. کنه  باز ر

و  دلم نگاهش. شدمی   خوب خودش دست   از تماما  نگاهم و  دادمی  قلقلک   ر
وی   سرخابیش،  شال   . اومدنمی بهش سکوت.  چرخیدمی گلبهیش  مانتوی ر

و  نگاهش و  راستش دست و داد سمتم  ر   گردش، و  تراش خوش چونه  زیر   ر
 .کرد قفل 

 . جوریه یه نگاهت - 

و  هامدست  وی   که ر   ایمسورمه یمردانه  پیراهن دکمه  با و  بود قفل   سینه ر
ی   .کردم  باز هم  از کرد،می   باز

 جوریه؟  چه  - 

وهای و  ایشقهوه  و پهن  ابر  . کرد پیشونیش قاب  ر

ی   اثر  یه دیدن   از مثال  انگار. دونمنمی  -  ی می   لذت هنر  .بر

  و  گوش توی  بار چندین آوازش، که هاخنده  همون  از.  خندید بلند صدای با
  همون  از. نبود توصیف قابل که داشتم سرخوشی  حس. چرخیدمی  مغزم

وم. گرفتمی  ازم  نبض که لحظاتی  . شد  باز لبخندم راه  و  دادم تکون  سر   آر

 . دقیقا آره - 
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ل  هامچشم توی   اینطور و بودم کنارش  وقتی  انگار    و  رفتمی   من من   زد،می  ز
 :دادم ادامه. شدمی   پیداش ایدیگه  من  

وغ. بودم دوست زیادی دخترای با  زندگیم  توی  -  موندن برای چرا،  در
 ...کدوم هیچ اما کردم؛ تالش زندگیم توی هاشونضیبع

ی،  طور به حرفم، یادامه    بلندی  قد  پسر  سمت  شیوا  دادن تکون دست  با ناباور
ی . شد  همراه شد،می  نزدیکمون که ودی  در  از  سرعت به که  پسر   دست ور

و   یک من   از. رسید میزمون  کنار به چپمون،   کرم پالتوی  از  و بود   بلندتر گردن سر
و  درآمدش  تمام که فهمید شدمی   مارکش، و  ونگر رنگ ج   ر .  کرده ظاهرش  خر

وع  شناختش،می   قبل   از  انگار که  شیوا  :شد دیدارشون  کننده  شر

 شما؟  بودی سهیل   یستاره  غریبی؟   انتظار چه یاشار؟  - 

وش  به نماییدندون  لبخند داشت، لعابی و  رنگ خوش صورت که  یاشار   از. زد ر
و  حسی تمامی دیدنش، موقع    تنم  از بودم، کرده جمع  مدت  این توی که ر

ون مثل.  رفت وح  کشیدن بیر   یاشار،. بود برگشته قدیمی  من   که  انگار کالبد،  از ر
  شدن  تر جذاب   برای و  کشید اششده   تارتار و پرکالغی موهای  الی دستی 
ی   قضیه،  . کرد خم سمتش  به سر

 . شیوا  بودیم سعادت کم.  نبودیم ستاره ما    -

و  شیوا  توسط اسمش زدن  صدا تونستممی  شاید این،   از قبل  تا   کنم؛ تحمل ر
و  شیوا اسم  که  این  از اما بود؛ شیوا  فرد  اون چون ی  بشنوم،  اون  زبون  از ر   چیز

و   غیرت به شبیه ونم ر ج  که غیرتی. کردمی   بیدار در .  بودمش نکرده کسی  خر
  داشت، هم  من  به نسبت که نگاهی همون و  لبخند همون با همچنان شیوا
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وحم که  انگار. بود صحبت گرم  رشایا  با   به سخت،   و صاف   بود، شده قبضه  ر
وهای با  سمتم  به  یاشار.  زدم تکیه صندلی کوتاه و  چوبی گاهتکیه    درهم ابر

 . زد اشاره  کمونیش، و مشکی  یکشیده 

 کنی؟ نمی  معرفی  - 

  بهش  نسبت که مزخرفی  حس تمام بودم  امیدوار  و  شد  مشت  میز   زیر  دستم
و  داشتم وهای  زیر   از. بخونه متیره  یهاچشم   از ر   طلب با م،شده   قفل  بهم ابر

 :کرد معرفیم  انتظارم،  از  دور شیوا که کردممی نگاهش  واضحی، 

 .شناسمشمی   اما تو؛ یاندازه به نه که دوستی یه. دوستم. آراد - 

وشنش  هایچشم   یگوشه چین  سمت به حرارت   پر  نگاهم،   شیوا  بدیه. رفت ر
و  من که  بود همین و  اون  من   و دیدمی  بقیه  با  مساوی  ر   کرده  جدا همه  از ر

  درست اشکشیده  هایلب   که  یاشار. کوبیدمی   اصرار و  تکرار  با  قلبم،. بودم
رگش و  پهن دست بود،  باز مدام کوهی بزهای به شبیه و   بز   لی  شلوار  جیب  از  ر

 .گرفت  سمتم  یخیش،

 . تنسه  منم   هایدوست  شیوا، هایدوست .  خوشوقتم آشناییت  از - 

ون گلوش اواسط  از درست که خاصش،   صدای   جذابش شدت به اومد،می   بیر
ز  عنوان، هیچ  به من اما  بود؛ کرده و  اون  فکر  طر   میز   زیر  که مشتی. نداشتم ر

و  جاش  عجیب بود، شده  پنهون   از. کردمی   حس  خالی  یاشار یگونه  کنار  ر
ون، ون،  از و بودم زده  جنگ  ناقوس  در و  منگاه . انفجار  حال  در  بیر وی   ر   ر
. چرخوندم بود، شده  مزینناخن  با که  پهنش هایانگشت  و ظریف هایدست 

 .زدمی   گیتار که  انگار
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 . شمنمی  خوشحال  کسی  هر  دیدن   از من   - 

و  سفیدش  و  دار  زاویه صورت  نفهمیدم، معنی به و  صندلی. انداخت چین  ر   از ر
  مندهر ش هایآدم مثل  درست که شیوا یشده   خشک نگاه  و  دادم فاصله  میز 

و  حسم  من .  چرخید  یاشار صورت توی بود،   اصال. بودم کرده انتخاب  نادرست ر
.  خندیدمی   و بود کنارش  من،  از  بهتر  کسی که این  از بود طاق. بود طاق تحملم

ی، نفهمیدم حتی  من   از و شدم  بلند جام   از. کردم پیدا  حس بهش  نسبت ک 
ون، ی  شعبده به شبیه  درست در وی  از که بودم باز ی  ب طنا ر   تمام و  افتاده  باز

ون،   از  اما  خندیدن؛ براش ها،تماشاچی    رفتار کن نگاه باال  از هایآدم  به شبیه  بیر
 .کردممی 

  صورتم توی سرمون،  باالی ایدایره المپ  الیت  و کم  نور و  شدم  بلند جا  از
و  بلندم و مشکی پالتوی . چرخید   خاص  هایمناسبت  برای فقط  که ر

ون صندلی پشت   از پوشیدم،می  ی   از که  یاشار. کشیدم بیر  غافلگیر
ون العملمعکس   : داد  ادامه خودشیرینی  برای بود، اومده  بیر

 ...دیگه وقت یه هرحال  به. شدم  مزاحمتون  موقع بد من  شاید  - 

و  پالتوم انداختن،  باال شونه با که  طور همون  : دادم جواب کردم،می  تنظیم ر

ی   هر   سر   نباید فهمیدی  که اینه  مهم  -  ی، اجازه ون بد میز   یه فقط  چون اونم بر
 .دیدی آشنا

و  ایمقهوه   پول کیف ون پالتوم جیب  از ر   تراول  چهار گذاشتن با و کشیدم بیر
وی تومنی پنجاه وجی  سمت به میز،  ر   صدای   با شیوا،  که شدم  راهی کافه خر

 :کرد صدام شفافش  و  صاف همیشه
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 شد؟   چی یهو آراد؟  - 

وع  دوباره  اجازه، بدون دلم  و  کرد صدام   هایآدم مثل.  کرد تپیدن به شر
ژ   قدر   چه و  بودم اشخیره شده، هیپنوتیزم   باریکش هایلب  با صورتیش، لب  ر

 : داد ادامه که بود  جور و  جفت

 ...ما دانشگاهمه، دوران دوست  یاشار - 

ورم  هم   بار این و  غر   هایچشم  کوتاه و پهن  چشم  خط  از   نگاه و کردم  انتخاب  ر
ون کافه چوبی  در  از سمتش، کردن نگاه و  امهدا بدون. گرفتم اشکشیده    بیر

وجی  دم درست که  ماشینم سمت   به. اومدم  .افتادم  راه بود، پارک خر

وب   هشت حوالی  ساعت و  زمهریرش آبان، هوای و  چرخیدمی  غر   رخ  به ر
رگ  و مشکی   در. کشیدمی  و  خونه بز   حالی  در رضا،  دیدن  که بستممی  پشتم ر

و  خونه ایشیشه   در  از که و  حالم اومد،می   نبیر   دلم. کرد  بدتر  هم بد  از  ر
و  مشده  دگرگون حال  تمام نفرتم، تمام خواستممی    باال صورتش توی ر
 .آوردممی 

  خم یشونه به ،شونه  با شد، می  رد کنارم  از که حالی  در و  رفتم جلو چندقدمی
و  من هم  باز. زدم ضربه اش،افتاده   و شده    به قبالها.  بود گرفته نادیده ر

  یآماده  که هامچشم  به حتی  بار این اما کرد؛می   سالم بهم خونه آقای  نواعن
تیش و  راهش  و نکرد نگاه بود، زدنش  آ  . برگشتم پشت به که دادمی  ادامه ر

وزگار ،...دونیمی   -  و  چرخونه،می چرخونهمی   ر   کسی  تنها دام  تو اندازهمی  تور
ی   ازش که و   کار این هم من با  دقیقا. متنفر  .کرد ر
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وع  که بادی  دست  توی تارش، کم  هایوم   با. بود  اسیر کرده،  وزیدن  به شر
  ادامه که رفت  در  سمت دستش   کرده،  غوز قد   و افتاده  هایشونه همون

 :دادم

و  هاشونبچه  هم هاحیوون   حتی  -   فرسخی   دو  از اصال. کنننمی ول  ر
و  بوشون   تو لمث هاییآدم . حیوونن  از  بدتر  هاآدم  نظرم به اما شناسن؛می   ر

 . داد بهشون شدن  پدر نعمت  خدا که

  من  اما باشم؛ نداشته تاکیدی  پسرشم، که این  از که بود داده  هشدار بهم  قبال
  به بدبخت، هایآدم  مثل  تونستمنمی. کردمی  درد  کارها   این برای سرم

  انتظار،  از  دور. کنم نگاه دورمن، انسانیت نقاب  با که اطرافم ترسناک هایآدم
.  داشت تاریکی و  ترسناک هایچشم  چه فهمیدممی  تازه. تبرگش سمتم به

  ، طرفم دو  چراغ  نور  از هاشچشم  مونده، تاریکی  توی که ایگربه  مثل  درست
ق  وچه دندون . زدمی  بر  . کرد ایقر

ی  من    -  .آقا نشدم  دار بچه اصال. ندارم پسر

و  محوصله  داشت  دیگه  :غریدم لب  زیر  که بردمی   سر   ر

ی ! داشتی -    که متاسفم  بابتش چنان . هامهرگ  توی تو خون که  اسفمتم ! دار
  خون تمام خوادمی   دلم میارم،  یادش وقت  هر. سوزهمی  خودم حال به دلم
و  تنم  . کنم عوض ر

  تر محکم  پاش،  کنار  اششده  مشت هایدست  لحظه،  هر  و کرد ایسرفه  تک
 :دادم ادامه که شد می  بسته
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و  اون ناقابل،  تیر  یه فقط داشتم،  تیر  یه  حق اگه دونی،می    -   وسط  درست  ر
 .زدممی   پیشونیت

وک خطوط و  خط که  کوتاهش پیشونی به م،اشاره  انگشت  با ی  به مزین  چر   پیر
و  دستم  تا موند  منتظر   العملی،عکس   بدون. زدم بودتش، کرده .  بیارم پایین ر

و  خونم عجیب آدم، این زش  درگیر   تنم تمام کهاین  با. آوردمی   جوش  به ر   لر
ون  در   از و  برگشت  در  سمت به د،وب خشم   حرص اط که هاییلب   با. رفت بیر

زید،می   .دادم ادامه راهم به لر

و   اتاقم   در تا هال  در  از و   در. کردم طی ایافتاده هایشونه  با  ر   و بستم  پشتم   ر
  اشون،همه که  این حدس . بود صدایی  هر   از  خالی باورنکردنی  طور به خونه
  طبق حتما هم گلی. نبود سختی  کار ،شنبا  مهشید  یخونه معمول طبق

وال، و  ساعاتش   ر ی  آشپزخونه توی ر   صبح  سه  باز   که هم آذین. کردمی سپر
و  پالتوم. گشتبرمی ون تنم  از ر ی  کمد سمت به و کشیدم بیر   سفیدی دیوار

 .رفتم بود، حموم چوبی  و سفید   در  کنار که

وی و  پتو و   دراز تخت ر وی   نصفه تا ر وز  تصاویر  مدت، تمام. کشیدم مسینه  ر   امر
  که نبود سنگین برام  انقدر  هم بهزاد  از باختن حتی. شدمی  تداعی  سرم توی

  هولناک  برام عوضی، یپسره  اون  خاطر  به شیوا  با دیدارم اولین   شدن  خراب
  فکر . زدمی ضربه  قلبم به مدام باشه، کفش توی که سنگی  مثل  درست. بود
  اما شه؛می  قلعه  یه به شبیه  شیوا  با قلبم، گلیه  کاه یخونه کردممی 

وز،. کردم  فکر   زیادی  من که دونستم نمی   چوبی قایق به  شبیه درست   دلم امر
  حسش هامدت   که ناتوانی  از شد  پر . شد  آب  پر  و  برداشت ترک دریا، وسط 
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ی  باید. بودم نکرده   عمیقی، نفس  با توان،بی بازهم اما کردم؛می  کار
و  هامچشم   . بستم ر

ی   فشار  حس با دم،  سپیده   تاللوی وسط   ی،بیدار و  خواب توی وی  چیز   صورتم ر
و  هامچشم بود، بالشت به شبیه درست  نرمیش که   که این   از غافل . کردم  باز ر

ی   مطلق، تاریکی  جز  هامچشم    به شد،  تر بیش که  فشار. نشد عایدش  چیز
وی  کسی  انگار. کردم  تقال و اومدم  خودم   هر  نفسم و بود نشسته مسینه  ر

و  پاهام  بار این . رسیدمی هواییبی  یطهنق  به لحظه   و دادممی  تکون هم ر
و  دستم  دو   جسمی  دنبال و  بودم داشته نگه معلق  هوا توی باال، سمت  به ر
وم که ی  دستم،. گشتممی  بود ر ی   زبر و  ریش  به شبیه چیز   با. کرد حس  ر

 . شد  تر یش هم  دستش   فشار دستم،   فشار شدن  تر بیش 

  کندن جون  و  تقال  بعداز که غریقی مثل  و دزمی   گوشم توی شدت،  از قلبم 
وی زیدممی  خودم به  باشه، اومده آب ر   که بود زیاد  قدر اون   بار این  فشار. لر

  درست . نداشت وجود  بلعیدن  برای هوایی و کشیدن  برای نفسی دیگه
  که مردنی همون مردن،  ترس  انگار بشم؛  تسلیم خواستم می  که ایلحظه 
و  پاهام. داد قدرت هامهیچهام به بودم، دنبالش  بود مدتی   و  کردن بلند  ر

  سعی دیدم،نمی  که جسمی به  پام خوردن با . آوردم سینه   زیر   تا هدف،بی
وی  افتادن  صدای  با زمان هم . شم  خالص  شرش  از کردم و  بالشت سرامیک، ر   ر

وی  از  .برداشتم صورتم  ر

ون  سخت   و  کشدار هامنفس  و  رفتمی سیاهی هامچشم    دردی. اومدمی   بیر
  تاریکی،  توی. شدم پرتاب  پایین  به تخت،  از و چرخید  مسینه  یقفسه   بین

و  جسمی و  خودم و دیدم  شدن بلند حال  در ر وی ر  همون توی. کشیدم زمین ر
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و   راستش پای طوالنی ایسرفه   چند با  حال، وی. زدم چنگ  ر   و  شد پرتاب  زمین ر
 سرم،  دادن تکون با  مست آدمی مثل درست گیج،. زد لگدی صورتم  توی پا، با

و  بود کرده  خفتم که دوبینی    که رفتمی   در  سمت به شخص،. بردم بین   از ر
و   پلیورش پشت،  از و  شدم بلند   خیزنیم   . کشیدم ر

وی  هم با حموم   در  کنار درست   که قلبم  ضربان یمونده  ته با و افتادیم زمین   ر
  راب  این.  برگردوندمش پشت سمت به  زد،می  کند خواب،  حال  در ساعت  به شبیه

وی   من قی کلید سمت  به سرعت،  به و بودم نشسته اشسینه  ر   در  کنار که بر
وشن با. کردم  دراز دست بود، ق، شدن  ر و  انتظارش که  شخصی  دیدن  بر   ر

  با بود، شدن   بهتر  حال  در تارم، نگاه   که ایلحظه  درست. کرد  متحیرم  نداشتم،
و  دمبو  پشتش که منی   شد،می   باز  تربیش  اگه که کمدی  در کردن  باز   هدف  ر

  َکر  برای فریادی  درد، با  قلبم. نشست صورتم  توی محکی ضربه گرفت،می 
.  زد دهشتناکی سوت  تاریکی، داالن  این توی کسی  و  کشید ناامیدی  این کردن
ی   و  شد  پر  درد  از مغزم  . نشد نصیبم سکوت، و  تاریکی  جز  چیز

 *** 

وز یک   از بعد که  شدمی  ساعتی   نیم   هم اون. بودم اومده بهوش طوالنی  ر
وی   پای نباید و نشده  دزدی بود معتقد بابا  که این  برای فقط.  خودم تخت ر

  مونده  جا به کمرنگی و مطلق  تاریکی شب،  اون  از. اومدمی   میون به پلیس
! بود؟  جا  این  طور چه. بود غریبی  تختم،حس  کنار درست شیوا دیدن. بود

ویای  دیدنش،  و شدم بیهوش دوباره  هم شاید   سرم.  نبود بیش ایصادقه  ر
و   هاملب  و  فک. بود مخیره  غمگینی،  لبخند با  و برگردوندم راست  سمت  به ر

و   تالشم اما کنم؛ بازشون  هم   از تونستمنمی که بود  درددار  اونقدر  .کردم ر
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 ... آه ،....جا ،...این - 

وی بود، دستش توی که مرطوبی  دستمال  با سرعت به  . کشید لبم ر

  بگی خوایمی. بشه  ترکم  دردش  کنهی م کمک رطوبت.  خشکن هاتلب    -
 کنم؟ می  کار چی  جا  این  من

و  هامچشم   :داد  ادامه و بستم  سرعت  به ر

 .بمونم که کرد خواهش  ازم پدرت  - 

و  دستم و  کسی حس درست. بردم صورتم سمت به ر   صورتش، که  داشتم ر
وم. شد عایدم  کوفتگی درد فقط  صورتم، کردن لمس با  اما  شده؛  متالشی   آر

 :مزد لب

 چرا؟  - 

ون موهای و  آبیش بافت شال   از زده بیر   مغمومی لحن با  و  چپوند شال  زیر  ر
 : داد ادامه

وز  راستش  - ی  و  بود چکاپت وقت  دیر   و  زدم زنگ گوشیت به. نشد ازت  خبر
  اون دکترت،  دختر  هم و  دوستتم هم  که دادم توضیح  براش . برداشت پدرت

  و گرفتم  بابا  از آدرستم.  یستنی خوبی  وضعیت توی تو که  داد توضیح برام هم
ی  کسی به که  گفت بهم فقط پدرت . اومدم   چه دقیقا دونمنمی من.  نگم چیز

 . رسنمی  نظر  به آشفته خیلی همه  انگار اما افتاده؛  اتفاقی

و  هامچشم  وی  دوباره ر  : داد ادامه و گذاشتم  هم ر
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.  هموند  ورم و کبودی  یکم  اتچونه  زیر  و  پیشونیت نباش، صورتت نگران - 
 ...راستش

و   بود گذاشته تختم  کنار که صندلی و  دستمال  و کرد نزدیک  تخت به  تربیش ر   ر
وی  . گذاشت پاتختی  ر

و  خودم  وقتی من    -  که کردن  فکر   اتخونواده کردم، معرفی دوستت  ر
  جورین، چه اتخونواده  دونستم نمی منم اما  نه؟  داره  خنده.  دخترتم دوست 

.  کن ولش  اصال. باشه توجیه بودنم جا نای  تا صمیمیم  خیلی   باهم که  گفتم
 . گممی  دارم چی

وی قلمیش،  هاانگشت  با .  زدم کمرنگی لبخند   که کشیدمی   پیشونیش  ر
  دلم  بود وقت   چند که هااتفاق  همون  از. بود خوبی  اتفاق دیدنش

و  من   وضعیتی  چه توی  که نبود مهم  دیگه. خواستمی    که همین. دیدمی  ر
و  مسکن  نقش ی  ر   بهش  سکوت  که اونجایی  از. بود خوب فعال کرد،می  باز

ی صاف   صدای   با اومد، نمی  :داد ادامه تر

  دیدیم همو که اولی  بار. جوریه  این همش دیدارمون چرا دونم نمی  راستش - 
 یادته؟ 

  بود، اینقره و  نازک رینگ   انگشتر به مزین  که چپش  دست اشاره  انگشت  با
  سمت به که هاخنده  همون  از ،خندید بلندی  صدای با. زد اشاره صورتم  سمت

 .دادمی  سوقش   عقب

 .رهنمی یادم  هرگز. چلم و  خل من   کردی  فکر   وای  - 
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ی   از وز  اون  یادآور وی لبخندی االن،  با اشمقایسه و   ر   انگار. گرفت جون هاملب  ر
ی  حال و  خودم.  داشتم بهتر  .زدم تکیه تخت تاج به و کشیدم  باال  ر

 ...تو - 

نیتا دیدن که دوب نشده تکمیل  هنوز حرفم   موهای  و  سفیدش  دورس  با آ
ی  و  حرفم  در، الی  از  مواجش  آبشار ی  نگاه  با. گذاشت تموم نیمه ر   تحقیرآمیز

و  صداش  و  اومد  جلوتر   .کرد صاف  ر

 دخترته؟  دوست  - 

ی  نرمی  به شیوا،  : غریدم لب   زیر  و داد  تکون راست   و چپ به سر

 ! کن ،...صحبت ،...درست - 

و  هاشدست    که  بادومیش هایچشم  کردن درشت  با و  زد ه ر گ سینه جلوی  ر
 . داد بلندش گردن به تابی بود، قهوه یدونه  تیرگیه به

  به اصال ها؟  چی؟   دوسته من   با چرا گفتی پژمان  به تو که موقع  اون پس. آها  -
 . در اون به این ! کنیمی  دخالت من  کار توی که  باشه آخرت   بار! چه تو

و  پتو وم  از  ر   شده   لبو سرخی  به خشم  از داشتم  حتم   که رتیوص با  و زدم  کنار  ر
 . شدم  خیز  نیم سمتش به دردم تمام با  شیوا،  حضور به توجه بدون بود،

ی  یه خوادمی  دلت بازم نکنه ،...هی -    جلوی  از بیاد؟   در اشکت  و  بگم چیز
ود! شو  دور هامچشم   !ز

زش و   اشکی هاش،لب  و  چونه لر   از دلسوزانه شیوا،  و  کرد هاشچشم  مهمون  ر
 . شد بلند  جاش 
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ویهزیاده  یکم . آراد -   .ر

نیتا سمت به ون قصد  پاکوبیدن با که آ   دستش و برگشت بود، کرده  رفتن  بیر
و  وش  دور ر  .انداخت باز

نیتا  اسمت کنم  فکر    -   هم با اما  نیستم؛ دخترش دوست  من ببین . باشه آ
 . شد حسودیم اتونرابطه   به یکم االن راستش . دوستیم

نیتا هم و  من  هم ود  با که آ زه  هاشچشم  مرداب  توی اشک  قطره فر   مبار
 : داد ادامه که کردیممی  نگاهش جاخورده کرد،می 

ی این   که باشم داشته  برادر یه خواستمی  دلم همیشه و مبچه  تک من   -    جور
  اما  غریب؛ و  عجیب یا باشه جالب براتون شاید  البته. بذاره سرم  به  سر

  بودن هم   کنار  از  چرا  پس. ستدیگه  ی یک هاینداشته حسرت تو، هایداشته 
!  نباش عصبانی  دستش  از. شیرینه  کلی خودش دعواها این. بریننمی  لذت 

 هوم؟

نیتایی وم  واقعا  انگار  اومد،برنمی پسش  از  هم باران حتی  مواقع  این  در که آ   آر
ی   نرمی به. بود شده    راهش به سمتم،  کردن نازک چشم با  و  داد تکون سر

و  صورتش که  شیوا  به نشدنی، توصیف یحیرت با. داد ادامه   به در، سمت  از ر
  هایلب همیشگی  لبخند دیدن با  که بودم خیره گردوند،برمی  طرفم

 :زدم لب  صورتیش،

 .ایمعرکه واقعا  تو اما  کنم؛ تعریف کسی   از نشده حال به تا. واو  - 
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ژی ُبراده  که شد  نمایی دندون و  گرم لبخند به تبدیل  لبخندش،   اب  مثبتش، انر
وی  دستی. شدمی   قلبم  آهنربای جذب لذت    چهلی  و نهصد عدد  برجستگی ر

وی  انگلیسی  به که  .کشیدم بود، حک  سفیدم  بلند  آستین  ر

 . بگم بهت و  بشم  تسلیم خواممی   واقعا  بار این - 

 . رفت هم توی نفهمیدم معنی به گردش، صورت

 شده؟  چی  - 

و  پاهام وی  کامل  ر  : دادم جواب  شده،  سپر   ایسینه با  و  گذاشتم زمین ر

 !موندی کنارم که ممنوم  - 

ونی به دستی  و  شد  سرخ گل  رنگ به استخونیش، هایگونه رشکیش  بار   که ز
و   کمرش  دور  . کشید بود بسته محکم   ر

وز  اون -   ... رفتی  کافه  از که  ر

وز  اون یاد خوبم،  حال  همین  توی باید چرا و  هامدست . افتادمی   ر وی  که  ر   ر
 . انداختم هم توی  بود، مونده زانوهام

 ...من. نداره اشکالی - 

ون  هوای. شدم  منع حرفم ادامه  از گوشیش،  زنگ  شدن  بلند  با  با م،ریه  در
و  گوشی  و  شد همراه سوزناکی افسوس   .گذاشت  گوشش دم  ر

 .هستم خودم بله؟  - 

- ... ... ... 
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. دممی  اطالع بهتون  باز اما نشده؛ مشخص  هنوز رفتنم تاریخ. درسته - 
 ! ممنون

و   اسمت   باریکش هایانگشت  به جون،بی ایمجسلمه   مثل  من  و  کرد قطع  ر
  دیدن با. بودم خیره  شد،می  فشرده دستش  توی موبایل سفید  قاب   دور که

 من   که نبود شیوایی این . زد جونیبی  و کوچیک لبخند  نگاهم،
وبه  فرد برای نگاه،  رنگ این.  شناختمشمی  ومر   کردم سعی. بود تیره زیادی ر

وی به وبه بار، این. اومدم پایین تخت  از و   نیارم خودم ر وش  ر .  ایستادم ر
و  خودم جلوی  نتونستم وم و بگیرم ر  :شد  باز هم  از هاملب آر

ی؟ می   جایی -   ر

و  هاش لب  : داد جواب بود، بعید ازش که  سردی بغض  با  و کرد غنچه  ر

 . رفتمنمی  داشتم موندن  برای دلیل یه گه  ا -

و  یشمربع  و مشکی کیف و  شد خم   شده،  تسخیر . برداشت پاتختی   کنار  از ر
 : دادم ادامه

 چی؟  بابات - 

ود براش  هنوز اما  خودم؛  گفتممی  خواست می  دلم وحیاتش به. بود ز   انقدر ر
وهای فرستادن  باال با  و  زد تلخی لبخند. اومدنمی  بودن پژمرده   ایش،قهوه  ابر

ی   . داد تکون  سر

 که توأم. رممی  دیگه من   اما م؛خوامی  معذرت . خودشه  رفتنم اصلی  دلیل - 
وبه  .راهیر
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وی کیف وم دلم من و  گرفت  قرار دوشش  ر آر   من،   و بود کنارم وقت  هر. شد نا
ی  برای خوبی آدم که این  با و   سعیم  خواستممی  اما نبودم؛ دلدار .  باشم کرده ر

 : کردم صداش و  برداشتم قدمی 

 .شیوا  - 

 . نشد اما بشه؛ بود نی تلف تماس  اون  از قبل که شیوایی  کرد، سعی  خیلی

 . خوبم  -

  باریکش  مچ  دور  ارادهبی  دستم، سوم،  قدم  برداشتن با و  داد ادامه راهش به
و  دستم  پرسشگرش، نگاه با. خورد گره   لکنت  با و کشیدم پس  سرعت به  ر

 :دادم ادامه ناواضحی،

 .هستم من ،...من  بزنی حرف خوایمی   اگه ،...گه ا -

وی لبخندی  باالخره  . شد  سوار  هاشلب ر

وز  از -    همون  من! نباش نگران. کردی پیشرفت  قدر  چه شناختمت،  که اولی   ر
 .کردیمی صداش  خواب توی  که مدیوونه شیوای 

  حیرت   من و  داشت لب  به لبخند  اون. زدمی   تند داشت زیادی مریض،  قلب این
و  تعادلم  انگار. چهره به ل  برای  ر وی  نگاهم کنتر   داده دست  از صورتش، ر

  اتاق  در  از. بود شده   زیبایی به مزین فندقیش،  موهای  با که رتیوص. بودم
ون ی،بی  درخت مثل  همچنان من و  رفت بیر  لب،  زیر . بودم  خشک  جام توی بار
 :کردم زمزمه

 !دیوونه خوشگل  . آره  -
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و  هامدست    که آدمی به  شبیه  خودم، خلوت توی  و  کردم مشت پام  کنار  ر
وم رسیده، فرا  جنونش ساعت  و شده   مجنون وع  آر  .کردم خندیدن به شر

و  نگاهم  اومدم،می   پایین هاپله  از که  طورهمون   ایدایره  و  آویز هایالمپ   از ر
  و  مربعی ساعت  مشکی عقربه  دیدن. برگردوندم چپ سمت به پله، باالی

وی که چوبی   عقب به قدمی شد   باعث چرخید،می   شب یدقیقه  ده و  ده  ر
  غلت  عمیقی  فکر   توی! رفت تنها  رطو چه شیوا شب، موقع  این. برگردم

و  من بود، لهجه به آغشته که نازکی صدایی که زدممی    راست سمت به ر
و  آهوییش ایقهوه  هایچشم   دیدنم، با. برگردوند  .کرد درشت  ر

و؟  تو شد  چی آراد؟ . زدمت صدا  -   )عزیزم) به بی ر

  زیر  بود، مشکیش  یخورده  الک مربعی   و  کوتاه  هایناخن   به مزین که دستش 
 .موند مچونه

و   تو ببینم -  رگ  نتونسته بچه یه. داره ادعا فقط  آذر شدی؟   جور این چرا. ر   بز
 .کنه

و  صورتم  .کشیدم عقب  ر

و  من نمیاد  حتی اون -  و  من بس   از.  نداره طاقت چون  ببینه؛ ر   دیدهآسیب  ر
 ! نکن مقصرش.  نداره طاقت دیگه دیده،

ی . کنم دفاع  آذر  از بودم  مجبور وهای. نیست  مقصر  م ونستدمی  که آذر   ابر
و  ایشنسکافه  و  پهن  . انداخت هم توی ر

قیب  بچه  تربیت توی هافرانسوی چرا دونیمی    - ن؟  ر و  هاشونبچه  چون  ندار   ر
ی  ونن؛ وقت خانواده   با و  باشن خانواده با که دنمی   تربیت جور   مادر اما  بگذر
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 دنش،وب خودرأی  با و  دور   از همیشه . بوده مواظبت  دور  از همیشه تو،
ی   خواسته ی .  کنه مادر رگ  به کردن مادر ی بز   که ایعاطفه  اون. نیست کردن تر

ج  برات  مادرت  . شده سرد   وقته خیلی  کنه،می   خر

و  جمالت  تمام که بود عجیب   همین  تا که صورتی  در. کردمی   ادا مکث  بدون ر
.  بود درست هاشحرف  که بود عجیب . زدنمی  حرف درست پیش،  دقیقه چند

  طالییش کوتاه موهای بین دستی  و گرفتم  پوستش  شکالتیه رنگ   از نگاه 
ی  که  این  بدون. کشید   باالی سمت به کنارم  از باشه، داشته جواب برای انتظار

 . رفت هاپله

  پا  و  دست بودم ساخته خودم برای که  گردبادی توی داشتم زیادی که  انگار
وی   کسی یدندوی  صدای با   بار  این.  بود نمونده راهی هیچ که  انگار. زدممی    ر

  که  حالی  در  خرسیش، خواب لباس  با آدرینا . برگشتم عقب  سمت به پله،
و  پاهام شد،می  راست  و چپ  بلندش و  عسلی  موهای  . گرفت بغل  ر

 . داداشی  -

 .شدم گردش  صورت نزدیک خیر،نیم 

 باشی؟  خواب  نباید  تو - 

 :داد  جواب  ایش،قلوه  هایلب  کردن  غنچه با

و  من نبود کسی. نوچ -   .بخوابونه ر

وهای بین اخمی  .کرد خوش  جا  پرتارم و  پهن ابر

 بابا؟  ،...مامان  چرا؟   -
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و   سرش  .چرخوند بود، چپش  دست که بابا اتاق  سمت  به ر

نیتام با . خوابیده. نیست خوب حالش که مامانم. توئه اون بابا -  .  شد  دعوام آ
  زمین  گفت بابا کنه؟ می   درد صورتت. کجاست دونمنمی  که جونم گلی

 .خوردی

و   من  نهایت بی که  فندقیش، نگاه  توی پهنی، لبخند با   هایچشم  رنگ یاد ر
 : دادم جواب انداخت،می   شیوا

 .خوبم خیلی ! اصال. نه - 

وم دستش،  وی  آر وی که کبودی  جای  ر  . گرفت  قرار بود، راستم گونه ر

 چی؟  حاال - 

ی  ی  که  انگار دستش،  جای دادن   فشار با و دادم تکون  سر   به ست در  اشک، تیز
و  هاملپ. کرد اصابت محدقه   :پرسید دوباره و  کشیدمی   طرف  دو  از ر

 بازم؟   -

 . کشید  پس دست و دادممی  تکون  سر   همچنان

و  من . بریم. شد  راحت خیالم -   .بخوابون ر

  از هم با کوچیکش، هایدست  گرفتن با اما  بود؛ افتاده تپش به درد  از قلبم 
نیتا اتاق  از بعد درست که اتاقش  وارد . رفتیم باال هاپله   دو با. شدیم  بود، آ

و  خودش وسکش  پر  و صورتی  تخت به  ر   بین نگاهم. رسوند بود،  در   کنار که عر
ی  کاغذ  وتختی. خورد چرخ  اتاقش وسط  تاب و سیندرال   دیوار و  ر   به و زد   کنار ر
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وی  سرعت و  امشب انگار، و  رفتم تختش سمت   به. کشید  دراز  تخت ر   مهمون  ر
 .بودم کوچیکش تخت

و  صورتم. شدم  بیدار خواب  از  مزحکی، سردرد  با وی   از  بدی،  گزگز با ر   فرش ر
زدار   که  بود مشخص  هم اول  از. کردم بلند آدرینا، اتاق  صورتی  پلنگ طرح  پر

وی   تزیین  گلدار آویزهای  با که  اتاقش  سقف   سمت  به. شمنمی  جا  تختش  ر
  د،وب شده  ساخته برفی  سفید  صورت  وسط که ساعتی .  برگشتم بود، شده 

وبه ویر و  تمام نه عدد تختش،  ر   والت شرکت  توی  که  انگار. دادمی  نشون ر
 .بودم دیزنی

و  خودم  کرختی، با وتختی. کردم بلند جا  از  ر و   صورتیش ر   پاهاش مابین  که ر
وی  دستم کوچیکی، لبخند   با. کشیدم باال  اشسینه تا  بود، مونده   دستگیره ر

  قفل   بود، گرفته اوج دیشب  از م،وجود توی که  ترسی دلیل به. موند ایدایره
و   در ون اتاقش  از. نبود درک قابل   برام اتفاق، اون هم  هنوز. کردم  باز ر   بیر

و   سفید  در و  اومدم  .افتادم راه خودم اتاق سمت  به. بستم پشتم  ر

وی که گوشیم زنگ  صدای با. رفتم تختم سمت به   بود، ایقهوه  پاتختی ر
و  پژمان جواب  : دادم ر

 شده؟  چی  - 

 : داد جواب  توگلوییش صدای با

وز! کنممی   بالکش جا همه  از قرآن  به شد، تموم که  ماجرا  این. بهزاد  -   امر
. زنهنمی زنگ تو  به مستقیم   وقتم هیچ. مرتیکه  این نداره خواب  اصال. پنجمه

ی   انگار که  زد زنگ بهم  . چهار ساعت  بگو. نیست آراد  از خبر
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و  گوشی وی  ی بار   انگار و  دادم فاصله  گوشم  از ر . کردمی  سنگینی  دوشم ر
و  هاملب  .کردم  تر  ر

 . باشه - 

و   تماس وی و  کردم قطع  ر   حتی بودم،  بهتر کمی  شاید. نشستم تخت  ر
  توی  باریدن برای که  آسمونی  مثل درست. چیه بودنم  بهتر دلیل دونستم نمی

وب  وی.  نداره دلیلی تابستون، غر و  هامچشم  و  کشیدم  دراز تخت ر .  بستم ر
  خوش جا افکارم الی جا،نابه  که دردی بود، درد تهدید  ترینکوتاه  زندگی،  انگار 

 .کرده

ون اتاق  از قوسی و  کش با وی گذاشتن  قدم  با زمان هم . اومدم بیر  پله، اولین   ر
و   کوتاهش موهای . شد  باز هم  آذر اتاق   در   کم  مقدار همون و  کرده  مشکی ر
و    هرگز  که لی مد . نداشت عالقه بهش   هرگز که رنگی. بود بسته پشت  از  ر

ن  یک تونستمی  چی . نداشت دوست  و  ز  به که بده  تغییر  انقدر ر
  هاشعسلی  مابین   که سردرگمی آذر، برای که  انگار. ببره  پناه هاشخواستن ن

  آستین  بلوز دیدن با شد،می  تر نزدیک بهم  که قدم  هر  با.  بود کافی گرفته، جا
. بردممی  پی فترمی  افسردگی  سمت  به که این به  تربیش مشکیش، کوتاه

وم و  کشید باریکش گردن به دستی  ی   آر  . داد تکون سر

ی؟  -   بهتر

وزها این قدرت  هنوز نگاهش، اما  نبود؛  خوب  اصال ر  .بود پر

 . خوبم - 
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و  موهاش  مشکی کش   باهاش انگشتش  میون   که درحالی و  کشید  پشت  از  ر
ی   :داد ادامه کرد،می   باز

!  دخترته دوست  انگار. ونمدنمی. بود پیشت  دختر    این  چون  نیومدم؛ - 
و  چندمی  خونه  دختر  ما  جلوی قبال  دونممی   اما دونم؛نمی اصال  که ر

 . آوردینمی

ی  و شد   ریخته  تاس  انگار ی، لبخند  با که افتاد  دستش باز وز   نازکش هایلب پیر
و   .کرد غنچه ر

  زیادی خواهرم و  هست حواسم بدونی گفتم  اینم. بیاد دیگه ندارم دوست  - 
ی   من. دهکر   اشگنده  و  هاممادر   دیگه. ببینی نخواستی . ندیدی تو. کردم ر

ن  مونهمی  آدم برای  که کسی تنها  که  گنمی  راست   انگار. اومدم  کنار باهاش    ز
ن  و  . شوهر

و  راستش دست ن  ر ر  صورت بادبز
ُ

  کمی  هاشدست  و  کرد اشگرفته   گ
زیدمی   .لر

  قدر چه شه،کمی  درد   قدر چه  مادر، یه دونینمی اصال تو. گرمه خیلی  -
زنش و  ایبچه تا  شه،می  سر ن، یه دونینمی تو. بیاره دنیا به ر  تونهمی   قدر چه ز

و   اینا. باشه  فداکار   خانواده برای   پاشم می  هم  از  دارم من چون بدونی؛ گفتم  ر
ن  وقتی  و   خوایمی  اگه. نیست خونه دیگه خونه اون بپاشه، هم  از  خونه یه ز

وز  از  من .  کشمنمی دیگه من   که بدون بدی، ادامه توجهیات بی به   صبح،  امر
  سالگی  شش  و  چهل توی بود،  کم  افسردگی. نیستم خودم مال دیگه

 .آوردم بارت  خودخواه  که منه  تقصر  اما. شدم  یائسته
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ی  وگرنه بود؛ فاجعه  اتفاق این  حتما  ور  انقدر شناختم،می   من که آذر   بود  مغر
و  حرفی همچین که وم توی  هرگز   ر ی  دل  ارانگ اما . زدنمی ر   بدون  که داشت  پر

  قاب  داشتن  نگه  برای توانی دیگه  هم شاید. شد رد کنارم  از من،  از ایکلمه
وی وی همچنان. نداشت  صورتش  ر  گلوم بیخ بغضی و بودم پله  اولین  ر

ی   من.  داشت حق . چسبید و  هاشمادر   جمله این  قدر چه . گرفتم نادیده ر
  انگار. اومدممی   کنار خودم  با دبای همه،  از اول   من. بود  تلنگر به شبیه  آخرش،

 .بود سختی  چیز  بودن،  مادر 

 پله آخرین به و  کردم تند پا. اومدمی  بابا  زدن  حرف صدای  ها،پله  پایین  از
و  گوشی که حالی  در بود، چپم   سمت  که اتاقش  از. رسیدم   پایین  گوشش  از ر

و  گوشی. شد   نزدیکم آورد،می   .داد جا رنگش کرم کتان   شلوار جیب  توی ر

ی  که  خوب چه  -   .بهتر

 .افتاد  یادم اش،پریده  رنگ  هایلب  پهن لبخند با دیدنش، با تازه

 .برم  نتونستم  من  شد؟ چی بدهکاریت  بابا - 

و   پرفسوریش هایریش که  طورهمون  : داد جواب کشید،می   دست  ر

وشکر  - وز سه  برای گرفتم، رضایی آقای  از که  وقتی   خدار   نگران. ستدیگه  ر
 ! کن تراحتس ا  خوب و  نباش 

وی  زدن با   همیشه  از  تر بیش  آذر، هایحرف . رفت   هال  در سمت به م،شونه   ر
و   تاثیرش  که همیشه برعکس  اشک، ایقطره   بدون. بود گذاشته ر
و  هاحرف  اون کرد،می   نماییمظلوم و  آذین هایحرف.  زد ر .  بود شنیده  هم ر

ی  شیوا درمورد  نتونستم حتی   توی و  شدن مشت  پام  کنار  هامدست .  بگم چیز
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  شیوای» اسم دیدن با. خورد زنگ  جیبم، توی گوشی که نبودم خودم  حال
وخونه وی  پرلعابی، اما کمرنگ؛ لبخند  «دار   جواب و  شد  سوار  پهنم هایلب  ر

 :دادم

 . خوبم - 

 .بود قدرت  پر  همیشه مثل خندیدنش،  صدای

ودتر   که خوبه -    واقعا  انگار اما بشم؛  مطمئن خواستممی . دادی جواب  ز
  شهمی . بزنم حرف  یکی با  داشتم دوست. زدم زنگ دلیل بی. دونمنمی. بیوخ

 ببینمت؟ 

  کرده  تغییر  شیوا  یا. پرید دهانم   از مانندی  «اُ »صدای  که بودم بهت توی  انقدر
و  صدام. شناختمشمی  داشتم  تازه من اینکه یا بود  .کردم صاف  ر

 بیام؟ کجا . حتما البته - 

 . بابا مطب   بیا - 

  گذر کوتاهی به تماسی . شد  قطع کوتاهی همین به تماس و دکر  خداحافظی 
 . برگشتم هاپله سمت  به دوباره هام،لباس  تعویض برای. عمر 

ردم ژیله  و مشکی  کتان  شلوار با هاملباس  که  درحالی وی که ز   هودی ر
  که  بلندی نسبتا صدای شنیدن   با بود، شده تعویض بودم پوشیده مشکیم

  و  شدمی   تندتر  و  تند  هامنفس. موندم  اتاقشون  در پشت بود، گلی به متعلق 
وزهای خاطرات. آوردمی   فشار  مغزم به سیالب،  مثل  درست خاطرات،   نه ر

زیدمی   کمی دستم. سالگی   برای  اما نبود؛ مهم  برام قبل  مثل که این  با. لر
وکم  وی دستم شده، که هم مرد اون کنیر  زدممی   حدس. موند  دستگیره ر
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ون  اتاقش   از لهفاص  این توی بابا که وی دستم که  طورهمین . رفته بیر   ر
ی  دستگیره   . شد  باز  شدت  با  اتاق  در شد،می   پایین و باال  ایدایره و  فلز

  حال  در خون کمی پایینش، لب  گوشه  از که گلی دیدن  با و رفتم  عقب قدمی 
و  راستش  دست  دیدنم،  با گلی. گرفت  تهاجم رنگ نگاهم بود، رفت وی  ر   ر

.  رهمی  دیدم  از  کردن، پنهون با زخمش کردمی   فکر  و  گذاشت  لبش گوشه
ق  و   قرمز  گرد صورت   از نگاهم  که مهربونش  و گرد هایچشم  به اش،کرده  عر

  کشیدن دندون  زیر  به با گلی. افتاد سرش  پشت مرد به  بود، شده  ترس  اسیر 
  بود نیوفتاده  اتفاقی هیچ خواستمی  دلم. کرد  عبور کنارم  از نازکش، هایلب

 .کردمی  تکیه  من   به خجالتی هیچ بدون  گذشته، مثل  تا

  و  ریخت وسایل به و  گرفتم رضا   از   چشم.  شدمی  پایین  و باال مسینه   قفسه
ی   سی  اتاق  از  ایگوشه   اسیر  هرکدوم که ایشده   پاش .  دادم بودن متر

و  هامدست  و  اتاق توی گذاشتن قدم جرأت   هنوز و کردم  مشت  ر   از. نداشتم ر
.  گذشتمی   سال  هفده اندازه به آور،خفقان  اتاق این توی حضورم آخرین
 پریشونی  درگیر تارش کم  موهای. دادمی  جنگ   فتوای  اش،تیره  هایچشم 

  بوده گلی  کار  دونستممی   بعید راستش،  چشم  کنار کمرنگ  کبودی  و بود
  اقتدار با و گرفتم  خاکستریش یجلیقه  از نگاه ای،شده   ریز  هایچشم  با . باشه

 :زدم لب

 ...کبودی اون!  عوضی باتوام ها؟  کردی؟   کارشچی   باز  -

 . خورد تنم به هاشچشم  سرد  سوز  حالتی،  تغییر  بدون

 .زمین خوردم  که اینه برای کبودی این! نکنین دخالت  لطفا. آقا - 
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وغ عجب  ی  شاخ  در   که شبی  اون یخاطره   از شکی  بذر که   انگار ای،لحظه! دار
  ریش سمت  به  نگاهم. فتر گ جون رشد  برای ذهنم گوشه شد،  حمله بهم

ی  تنها. بود سانتیش   چند و  سفیدی  به مزین   بود شده حس  دستم  زیر  که چیز
  بادی. بیاد  مقر به که نبود آدمی وگرنه زدم؛می  دستی  یه  باید. داشتم یاد به و

 . انداختم غبغب  به

  به که شبی  همون هدیه. بوده من  کار کبودی اون نگفتم کسی به! نترس - 
 . کردی حمله  من

  پس. بود غیرارادی ها،چشم  مردمک شدن  گشاد خونسرد، هم  هرچقدر
ی  باید. بود درست حدسم  و  باز  .دادممی  ادامه ر

و  من  نتونستی  که  این  از -  ی  بدی حس  حتما کنی، خفه ر   گفته یادمه. دار
ی   پسر  که  نکنم  اصرار بودی   رفتار خونسرد  انقدر بدونه، هم فرید  اگه اما. دار

.  نیست فرید  مثل  که  آذر اما  داشته؛ هواتو زیاد. هیچی  فرید  حاال کنی؟ می 
 .خودته با انتخاب  هوم؟ . وصله  من به جونش که دونیمی .  نمیاد کوتاه

 .گرفت  شدن  مشت فرم دوباره  هاشدست 

 .گینمی  چی  دونمنمی.  آقا  نیست من  کار  -

وی که واضحی  نیشخند با قصید،می   پهنم هایلب  ر و  گوشی  ر ون  جیبم   از ر   بیر
 .دمآور

و   آذر شماره  نره،  هدر  وقت  که این  برای -    خوادمی  دلم وقته  خیلی. گیرممی  ر
ون شی پرت  . بیر
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و  شماره  و بود دستم  توی گوشیم   نزدیک بهم  قدم یک که بودم نگرفته ر
ج  من و بود اتاق  داخل اون. شد   آستین ای،غافلگیرانه حرکت توی. اتاق  از خار

و  هودیم و   در. شدم  پرت تشسم  به و  کشید خودش  سمت  به ر   پشتش  ر
  توی گوشی. کردمی   وجود  اظهار تر،ترسناک  همیشه  از  هاش،چشم  و بست

و  کلمات  لب،  زیر  و  بود مونده دستم  : کرد ادا قدرت  با ر

 . نکردی گوش  شما.  گفتم! آقا  نذار من  سر   سربه گفتم   -

ی   انگار   شخصیتش سریع  انقدر تونستمی   طور  چه. بود رفته جلدش توی چیز
و  ی .  برگرده واقعیش خود به و  کنه ضعو  ر ونش که چیز   جام توی. بود در

 .شدمی   بسته و  باز مدام گوشتیش، کرده  ورم بینی پره و بودم خشک

ون به ایکلمه  اگه  -  ز  بیر و  گلی   رنگ کنه،  در  ! آقا بینی نمی  ر

زیدمی بود، مونده سرد  آب دوش  زیر  که  کسی مثل درست  تنم، تمام   و  لر
 .کشیدممی   نفس مقطع 

و  من   نتونستی که دیدی. بکنی تونینمی  غلطی هیچ -   !بکشی ر

و  توانم تمام   سمت  به دستم و کردم جمع ضعفم نشدن دیده برای ر
  صدای. داد هلم سرم، پشت چوبی  دراور سمت  به که رفت می   در دستگیره 

وی  وسایل  خوردن بهم ونم بهت  از  دراور، ر وی دستم . کشید بیر   و  بود  دراور  ر
و   تعادلم   شدممی  متعجب  پیش   از بیش  هرلحظه. بودم کرده  حفظ  خوبی به ر

 .کردمی  تراوش  وجودش   از  خشم هایشعله و

 .بزنم  آسیبی بهتون خوادنمی  دلم  من! آقا  نذار من   سر   به  سر   -
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  جمع خودم  توی. کرد شکمم حواله مشتی   اش،کلمه  آخرین  شدن تموم با
وی. شد  راهی سمتم  دوم، مشت و  شدم   با که  انگار درد،  از و  افتادم زمین  ر

و  اشضربه جای  دست، دو با و شدم خم  باشم، کرده  برخورد آهنی  جسم   ر
  منحوسش، صدای   و  شد  خیز نیم  سمتم به. کردنمی افاقه  اما  دادم؛  فشار

ی  به شبیه  درست ی،  باز  : پیچید داغم گوش توی کامپیوتر

 همه زدم،می   صورتتون توی  اگه اما! کشینمی درد که متاسفم  - 
 . همیدنفمی 

و  دهانش خواست می  دلم و  منحوسش صدای   دیگه تا گرفتم می   گل ر   ر
  در  کنار  دیوار سمت به که بشم  سرپا کردم  سعی  و گرفت فاصله ازم. نشنوم

ق   درگیر   تر بیش هرلحظه تنم. رفت و،  زیر   از  نگاهم و  شدمی  سرد   عر  به ابر
و  سرش  که بودم ناتوان شدن  بلند توی. بود غریبش   کارهای   به قوا  اممت با  ر

و   کار این دوباره. کوبید  دیوار ی  مثل خون، که  حالی  در  و  کرد  تکرار ر   از  جویبار
ی  اشتورفته شقیقه  کنار   کابوس به شبیه  درست . برگشت سمتم  به بود، جار
  و  بلند هاینفس  با . داشت ادامه هم شدن   بیدار با حتی که کابوسی. بود

و  گرگیش  هایچشم   ممتدش، وی ر و  اتاق   رد. چرخوند  تنم ر   از قبل و کرد  باز ر
 : زد فریاد  کنم، حرکتی که این

 ! کمک فرید  آقا. آقا - 

  با  که فرید  صدای شنیدن  بعد، لحظه  چند اما نیست؛ خونه فرید کردممی   فکر 
و   خودش  سرعت و  من   بود، رسونده  در  به ر  .کرد حل  خودش  توی مردابی مثل  ر

 ! افتاده؟  اتفاقی چه! شده؟ چی  سرت  رضا! شده؟  چی  - 
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و  خودش رضا  :داد  ادامه مغمومی  لحن با  و  کشید  کنار  در جلوی  از ر

 ! شده بد حالش آراد آقا. سرتون  فدای  که من آقا  - 

و  وجودش پستی تونستمی   چقدر. کردمنمی   باور   دو، با  فرید. کنه  افشا ر
و  خودش  .زد زانو پام جلوی  و رسوند بهم ر

 شده؟  چی گه؟ می  چی آراد؟   خوبی  -

و  دهانم  شوک، با . بیام کوتاه که  ودمبن  کسی من  اما  .کردم  باز ر

 . شیطانه  یه ،...اون ،...اون - 

و  دستش  که فرید وی ر  .برگشت رضا سمت به بود، داده جا مشونه  ر

 ! رضا؟  شده  چی  - 

و   هاشدست که حالی   در رضا زش به ر  :داد جواب  بود، درآورده   لر

و  همین  مدام   -   اتاق  وارد آقا که شد ثم بح گلی با  اتاق توی. کننمی  تکرار ر
و  من یقه . شدن   آقا؛ ترهباریک مو  از گردنم. نکردم  دفاعی هم من   و  گرفتن ر

 بیمارستان؟  بزنم زنگ  من  که گممی . شاهده  هم گلی . شد  بد حالشون  یهو اما

و  فرید  دست و  خودم اش،شونه  به زدن  تکیه با و زدم  کنار  ر  .کشیدم باال  ر

و   کار این من گی؟ می   چیه  چرندیات این  - و  سرش  خودش اون ! نکردم ر   به ر
 .بود خودش   کار  شب   اون. کرد حمله  من به اون . زد  دیوار

ون  مثل اشک، تعجب، به آمیخته خشم شدت  از ی، بار   چپم چشم  از بهار
 . کشید پشتم  دستی تندی به فرید. ریختمی 
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وم. آراد نداره  اشکال  -   . کنممی  باور من.  باش آر

و  دستش  حرکت  یه با. نکرده  باور که بود معلوم   مثل  کردم سعی  و  زدم پس ر
وع که نوزادی  . بایستم پا   سر  کرده، رفتن  راه به شر

ی  چرا. دونیمی  هم خودت . شیطانه یه اون گممی  بهت   -  ! کنی؟ نمی کار

و  آدم که سوزانی  نگاه  با فرید،   و بود مخیره کرد،می   خاکستر   به تبدیل ر
ی  هیچ ریخته، بهم و پریشون و  پایینم  لب. شدنمی  خونده اهشگن  توی فکر   ر

  زده  که حرفی. بودم حرفی   منتظر  و  کرده  زندانی هامدندون میون  شدت به
ور،  و  سنگین تبسمی . نشد وی  شر ی   مثل  رضا رنگبی  و  باریک هایلب  ر   مار

 :کرد مداخله بود،  آذر به متعلق که صافی  و نازک  صدای. خزیدمی 

 !آراد؟  ایهقیافه  چه  این! شده؟  چی  - 

و   قدرت که بود کسی تنها   آذر آره، آذر،   سمت به فرید،  کنار  از. داشت دست به ر
 . رفتم بود، ایستاده  در مابین  که  آذر

ی  یه تو -   . بود خودش  کار یادته؟  شد حمله بهم که شبی   اون!  آذر  کن  کار

  چند اما . شد  مات  نگاهش ای،لحظه  و  بود واضح  پر هاش،عسلی  شدن   جاجابه
 . برگشت خودش به که گذشت  ایثانیه 

و   هاتحرف   از  کدوم هیچ  آذر، بگی وقتی  تا  - و   چیز همه گلی.  کنمنمی   باور ر   ر
و  رضا  آقا. کرد تعریف و  سرت  بر ی  یه با ر ون بیا  توام آراد . ببند چیز   کار باهات بیر

 .دارم
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  دره سمت  به هاش آدم  تمامی که بود ایجامعه  مثل درست موقعیتم 
  هلشون درست سمت  به نجاتشون، برای که بودم احمقی من   و فتن رمی 
ورم که این  از غافل   اما داد؛می  ون  در  از که  آذر.  رسیدنمی  اجتماع  این  به ز   بیر

ی، بهت با  رفت،   شدن  جدا مثل  لحظه، یک توی. شدم راهی همراهش به وافر
و   امیدم تمام قاصدک،  از گلبرگی   به. رفتمی   تراس سمت  به.  دادم دست  از ر

  داد تکیه تراس چوبی  نرده به عادت، طبق. کردم  عبور یاه شیش  در  از دنبالش 
 .برگشت سمتم  به و

  برای اما  پدرت؛   و  گلی هم من،  هم.  جونوریه چه رضا  دونممی . دونممی   - 
ن نمی  پیش درست چیزایی یه! کن سکوت  شده، که هم  خودت  از محافظت .  ر

ی  ی  اون . شهنمی کنی هم هرکار وز و  گلی که ر ون ر و  این  فرید کردم،می   بیر   ر
ی  بهم  ! کن فراموش  توام. کرد یادآور

و   چیز  همه خواستمی  دلم . کنم  باور  تونستممی  طور چه   و  شکوندممی   ر
ی  حتی اما ریختم؛ می  بهم ی  مثل که وجودم خشم  از چیز و  من   زنجیر   ر

و  مشده  گره  مشت.  شدنمی کم بود دربرگرفته  . داشتم نگه پام   کنار ر

ی  این -    نکنه. آذر شدی   ترسو رفته، باال که سنت.  نیست مشناس می من   که آذر
  سال   همه این گی؟ می   چی کی به گی؟ می چی هوم؟   هورمونیه؟  تغییرات 

  آذر همین؟  ترسین؟ می  چون  داشتین؟  نگهش و  پستیه آدم چه دونستینمی 
 . دیدم من که بودی زنی ترینشجاع  تو بودی؟  شجاع  که تو

  که  انگار خودم، مثل  درست . دادمی  گوش دردناک احساساتی  با اما  توجه؛ با
و  هاحرف   این  انتظار وهاش . نداشت  ر و  ابر   مثل  هاشحرف  و  کشید درهم ر
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وی ایصاعقه ود سرم  ر وند  با و کرد  تر  لبی. اومدمی   فر   نسبتا پیشونی خار
 : داد ادامه بلندش 

ی  این -  و   من تو. ساختیش  تو بینیمی   که آذر ن  یه به کردی تبدیل ر   افسرده ز
 ...گیمی  تو که رضایی  اون. گیر گوشه  و

نیتا، توسط  در  شدن  باز با حرفش  و نیتا سمت به. موند نصفه آ   در مابین که آ
و  کردنی،  نازک چشم  با. برگشتم بود، ایشیشه  و   آذر  و  گرفت ازم ر   قرار مخاطب  ر

 :داد

 . اومده جون  مهشید  بیا مامان   - 

نیتا سمت هب سرش، دادن  تکون با  آذر تردید، همه این وسط  درست .  رفت آ
  چرخ  مثل اطرافم،  و گرفتم  عمیقی نفس. بود خوشحال رفتن طفره این  از  انگار

ردم ژیله گرفته،  گر . چرخیدمی  نامطمئنی فلک  و و  ز ون تنم  از ر .  کشیدم بیر
  همه این میون  خوب  قدر چه. بود  تراس راستیه کنج باخیایدیفن  به نگاهم

 . بود خطرناک خودش،  مثل  درست که  آذر عالقه مورد  گل. بود کرده  رشد نفرت

و  ایشیشه  در وبه   مبل  درست که  مهشید  با و بستم  پشتم ر وییر   تابلوی  زیر  و ر
.  شدم مواجه  رفت،می   ور  استخونیش رنگ  به و  فر  موهای  با خانوادگیمون،

  لبخند دیدنم، با. نداشت هارمونی کوچیکش صورت با  جدید، موی رنگ
وی  گشادی وتز   هایلب   ر  . شد  سوار  اششده   پر

 . پیدایی کم. جانم آراد . به به - 

وکله ی، هایآدم  با زدن  سر   سختی   کار شنی  باغچه توی زدن  بیل یاندازه  به پز
و  جوابش کوچیکی لبخند با. بود  :دادم ر
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 .خوادمی  بصیرت  چشم دیدنم،. هستم  -

و   راستش دست که  همونطور و  داد تحویلم بلندباالیی خنده    جلوی  از  ر
واریدیش  و  صاف هایدندون   طالیی دستبند  صدای  پی حواسم برد،می   کنار  مر

 . رفت مچش  دور

ی  چند راستش.  هستی جالبی   آدم خیلی. عزیزم  -  وز نتالیا   تور بودم رفته ر   آ
و   خودش  اما بیاد؛  گفتم   آذر به. نبودم   وقتا   اون. کرده خونه سرگرم خودبی ر

 .بود  بهتر  انگار احوالش رفت،می   کار  سر  که

ن   یه عنوان  به البته. سوخت  آذر  حال   به دلم ایلحظه  ق   آذر با  قدرچه . ز   فر
وا،بی و  بیخیال . داشت   با  جااین   آذر که  درحالی بود؛ برده لذت  کردن  سفر   از پر

و   نگاهم. جنگیدمی  هورمونیش  تغییرات    یشمی  شال  که مهشید  از ر
و  ابریشمیش ی  به داشت، برمی گردنش  دور  از ر و بی فرید  اتاق  از که  دادم آذر   نر

 :دادم جواب و  اومدمی 

نتالیا برای تاکسی  از هواپیما،  جای  به باید  دیگه  -   از جزئی شده. کرد استفاده آ
 دارین؟  قبول . ایران

وی که قرمزش لبخند  وجی سمت به ماسید،  لبش  ر   از. برداشتم قدم  هال خر
ون هال   این تمام  از  باید . شدم راهی  حیاط  در سمت به  بار  این و  اومدم بیر

وغ نبات و  نقل مثل  که اییهآدم   که   انگار. گرفتممی  فاصله  گفتن،می  در
ی  باید خودم  .بودن معلق  ذهنم  توی بایدها  این و کردممی   کار

ون،. بودم کرده پارک بیمارستان جلوی و  چرخیدمی  دوازده  حوالی  ساعت   ال بار
  نفس و بود گردش حال   در پام،  زیر نامسطح  آسفالت خطوط و  خط الی به
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ون  بوی. فتمر گ عمیقی  وز،  وسط توی  بار و  زدنش  قدم  فقط  ر   از. داشت کم  ر
زی برداره، قدم  من پای  به پا کنارم، که این  تصور   در  از. نشست تنم به لر

 .شدم  البی محوطه  وارد  بیمارستان ایشیشه 

وی  انتهای درست که فرهادی  اتاق دم مالیم، آبی دیوارهای  از  گذر با   راهر
و  کسی. رسیدم بود، چپ دست وش  هامدت  که زمختی  آبی صندلی یر   ر

  ایستگاه  پشت  پرستار سمت به. بود ننشسته برسه،  نوبتم تا  نشستممی 
ی   . رفتم پزشکان،  اتاق بخش پرستار

 . هستن منتظرم.  هستم  اردالن آراد. سالم  - 

ی  کاغذ دادن  انجام  از بعد وهای  و  ایقهوه  هایتیله  با همیشگیش، باز   ابر
 . دز اشاره  در  به هشتیش مشکی 

 . هستن منتظرتون.  بله - 

  به ایش،سورمه  مقنعه داخل  خرماییش  مواج  موهای  فرستادن با  همزمان
ی   دستگیره چرخیدن  با .  رفتم فرهادی  اتاق سفید   در سمت   در،  شدن  باز و فلز
 داد،می  تکون  سر   هم پشت و بود ایستاده پدرش   کنار درست که شیوا  دیدن

  سفید  پرده پشت که فرهادی  کنار  از م دیدن با شیوا. بود  آورتعجب  برام کمی
 .کرد تند  پا  سمتم به بود، چپم   سمت

 .بود کرده  قولی بد  که آرادی اینم. بابا بیا.  اومدی باالخره . آه - 

ی  ونم چیز   اظهار این  تمام. افتادم  دامش توی فهمیدم  وقتی شکست،  در
و   در  ام ا شد؛ رها دستگیره   از دستم!  بود اینجا به من کشوندن برای هانگرانی   ر
.  سفیدش پالتوی جیب توی دستش و  بود قدمیم یک توی شیوا. نبستم
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رگی، و  پهن لبخند با  فرهادی و  خودکارش بز ون سفیدش مانتوی   جیب  از ر   بیر
 . آورد

  قرار. بیای عملت  از بعد  یهفته بود  قرار  که بیا  کجا؟  جا این  کجا شما .  به به - 
وز دو بود  پسر؟ کنیمی   کار چی. بیای پیش  ر

  درست  که گرمایی. بود اومده تنم سراغ  جهنمی و  مزخرف  گرمی همون باره ود
تشفشان، یه باالی ایستادن اندازه به   نگاه با که شیوا  سمت  به. بود  زجرآور آ

ور   وشنش   مسر  .برگردوندم  سر بود، مخیره  ر

 .اومدمنمی  وگرنه داشت؛ مهمی  حرف  شیوا  چون اومدم؛ من    -

وهای و   هم توی اینکه با شیوا، پهن  ابر و   کشیدگیش  هم  باز اما  بود؛ رفته  فر   ر
و  خودش بود، انتظارم  از  دور که  بلند  قدم چند  با فرهادی.  کشیدمی   رخ به   ر

 . رسوند بهم

  کشیدیم  زحمت  بیمارستان این  تمام مادرت،   و  پدر و من . آراد خیلیه دیگه این - 
ون عمل   زیر   از سالم  تو تا وم توی وقت اون  بیای؛  بیر ی  ی؟ اومدنمی گیمی   ر   دار
  درستی حال چون کردم؛می  درکت عمل  از قبل  کنی؟ می   کار چی خودت  با

ی  دیگه االن  اما. نداشتی  ...زنیمی  حرف خودت برای دار

 :پریدم حرفش میون حوصله، کم  و  طاقت بی

و  عمل   این  هم اول  از من    -   این بیخیال  لطفا. نکردم  اجبار من . خواستم نمی  ر
 .رممی  دیگه من! بشین موضوع

و  اسمم  که  فرهادی  نعره   از قبل   من خشی، بدون صدای کرد، صدا  تحکیم با ر
و   :داد  قرار خودش  مخاطب  ر
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و   کار این چرا!  آراد دادی قول  تو -   کنی؟ می   ر

و  محنجره  که سنگینی بغض  با و   شد  قبل  از  تر سفت  هامدست  مشت  گره   ر
وند،می   :دادم جواب سوز

ی   چه خودت پیش  قول؟   -  و   من که کردی  فکر ی  ر   اینجا؟  کشوندی اینجور
 ! کن تمومش پس. خودمه مال  من زندگی هوم؟ 

ق   شیوا  مات  نگاه توی تا نموندم  منتظر    باز نیمه  در سمت   به. بشم غر
 :کرد میخکوبم  صدایی که  گشتمبرمی

و  پات  اگه   - ون  در  این   از ر ی، بیر و   اسمت که خورممی   قسم   بذار  ! نمیارم هم ر

  داده قرارم بدی  آمپاس توی. کردمی   تهدیدم ممصم  طور  این که بود فرهادی
و  هاملب. بود  :داد  ادامه که کردممی  تر  ر

ی   - ی  اطرافیانت ظرفیت  از  تر بیش  خیلی تو. داره  حدی  هرچیز ی می   جلو دار . ر
و   دکتر من   زحمت اما ماست؛  مال زندگیت  نگفت  کسی   یه فقط. نده  هدر ر

و  داشتی  دوست هرجا بعدش. کوچیک معاینه  !بر

  مشهود پلکش، پشت  پف و  گرفتم اششده   سرخ  صورت  از نگاه تردید،  ر پ
  اشساله   چند  زحمات تونستمنمی  شده،   که هم  همین  برای و بود خوابیبی

و    دست با فرهادی  و بود پرده پشت که تختی  سمت  به. بگیرم نادیده ر
 .برداشتم سنگینی  قدم داد،می   نشونش راستش

ردم  لهژی  پوشیدن حال  در معاینه،  بعداز و  سفید پرده فرهادی که بودم ز   ر
و  پایینش لب  که درحالی  هیجان، با شیوا.  کشید  : شد  پرسشگر  جویید،می  ر
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 بابا؟  خوبه  چیز   همه - 

  کسی هایچشم توی دیدم،می   هاشچشم  توی که نگرانی رنگ این حال به تا
و  طویل قلب  نوار که حالی  در فرهادی. بودم ندیده   بود، گرفته دست توی ر

 .نشست داشت،  فاصله من  با قدمی   چند   که میزش تپش

  که  انگار. کنی  مواظبت  باید هم  باز نظرم به اما خوبه؛  وضعیت  که فعال   -
و  کارشون  هادریچه  .دنمی   انجام خوب  ر

ومی به  . رفتم  کنار  پرده پشت  از  و  اومدم پایین تخت   از  آر

 . اجازه با - 

و  خودش من،  به کردن  نگاه  بدون فرهادی وی  برگه چند کردن  جا  به جا  با ر   ر
 :زد لب و  کرد مشغول  میز 

وها  همون فعال. سالمت  به -  و  دار   ببین. میای دیگه ماه سه.  کن استفاده ر
 ! حتما گممی  دارم

و  دلخوریش  که بود هاییآدم دسته اون  از   از هم من . دادمی  نشون  طور این ر
ی    با و دوب ایستاده چپم   دست چرمی  میز   از قدم  چند  فاصله با که دختر

و  مشکیش  بافت طرح  شال بشاشی  وی ر .  بودم  دلخور کرد،می  تنظیم  سرش  ر
ی،  کودتای این  دادن نشون برای ی   دادن تکون به مغز   بدون  و کردم اکتفا سر

 . رفتم  در  سمت به ای،جمله

ون بیمارستان  در  از   تا. چرخیدمی   عصر   یسه  حوالی ساعت  و بودم اومده  بیر
ون،. گرفتمی  وقت ساعت  یک  از  کمتر  بازار، به رسیدن و   حضورش پایان  بار   ر

  رفتم؛می   بود پارک ماشین  که خیابون سمت  اون به هوا،بی  و  بود کرده اعالم
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و  دستم  کسی و  شدم مواجه  مشکی پرشیای  ماشین ممتد  بوق  با اما   پشت  از ر
وی پشت به. کشید   خیابون سرد  آسفالت با سرم  این  از قبل  و افتادم زمین ر

ی یچ کنه، برخورد  . گرفت  قرار سرم   زیر  کیف، به شبیه  ز

وح که ایلحظه به شبیه  درست   نیست،  برگشتن  به  قادر  و  شده جدا بدن   از  ر
و   من  صدایی  که بودم شوک  توی  .برگردوند خودم به ر

 خوبی؟  - 

  در دوزانو، چپم  سمت .  بود شیوا به  متعلق معصوم،  هایچشم  این شک بی
رسی حال  :زدمی   غر   لب  زیر  و بود وضعیتم  بر

ون که  در  از  من.  داشت باهات زیادی  فاصله  -    نگاه  داشتم اومدم، بیر
و   صورتش. بده  گاز و  بشی رد تو که بود  منتظر  انگار. کردممی   .ندیدم هم ر

و  هامچشم اما  چرا؛ دونمنمی. بود   نمدار  کمی  زمین وی طوالنی  و  بستم ر   ر
 .دادم  فشار هم

 .کردم عادت  دیگه  -

وم  شیوا  و رسید نمی  هم خودم گوش به که بود  قاصر  اونقدر صدام  لب  تر آر
 :زد

ی   چی؟  -  ی؟  خصومت کسی با تو ،...که گممی  گفتی؟   چیز ی  اگه  دار   که  ندار
 ! کننمی   مصرف چی نیست  معلوم. سرشون به زده  آدما  پس

وی  از  تعلل  با  شد باعث  چپم، زانوی  توی درد. آه   ذره  ذره  که سرد  زمین ر
ودتش و  بر  .شدم بلند کرد،می   تنم وارد  ر
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و  ذهنت -   . ممنون! نکن  درگیر  ر

رگ  کیف شیوا که بودم شلوارنمدارم دادن تکون مشغول و  مشکیش و  بز   از ر
وی  . برداشت زمین ر

 .ببر  منم . ندارم ماشین  - 

  اون  دنبالش،  به و  افتاد راه ماشینم سمت   به کنم، اعتراضی که این  از قبل
و   دزدگیر  که  همونطور.  رفتم خیابون  سمت  :زدم لب دم،زمی   ر

 . نیست یکی  تو با مسیرم  - 

و   در حرفم، به اعتنابی  و کرد نثارم شیرینی  یقهقه  وی  و کرد  باز ر   جلو صندلی  ر
و   در عمیقی، نفس  با. نشست ول  پشت  و کردم  باز ر   دکمه زدن با. شدم  جاگیر  ر
و  فرمون  استارت، و   کمربندش که  همونطور. چرخوندم  چپ  سمت  به ر   به ر

و  بحث  سر رسوند،می   جایگاه  :کرد  باز ر

وز بابت -  ی   حق تو  امر وز  هم همین  برای!  متاسفم  من و  دار و   امر  که خواممی   ر
 دمنمی  حضور  افتخار هرکسی به من  که بگم اینم البته خوبه؟ . باشیم هم با

 !ها

ل  به سعی   به الینم  توی که  سفیدی جوک  دیدن با و  داشتم دلم  لبخند کنتر
ور و  فرمون کرد،می   حرکت  ز ولند  لب  زیر  و چرخوندم راست سمت به ر  :شدم غر

 !بهت لعنت . مرتیکه  - 

و  صورتش  بلندی،  نسبتا صدای با شیوا  . برگردوند سمتم به ر

ی  -  و ! بگو  خودش  به. ندار نگه خودت  تو اینجور  ! کنارش بر
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  با  پیرمردی اش راننده  که جوک  زمان،کنار هم  و  برگشتم سمتش به گیج،
و  پنجره شیشه شیوا. گرفتیم  رقرا بود، اسبی  دم سفید  موهای   فرستاد  پایین ر

و  و و  گردنش پیرمرد، به ر ون پنجره  از ر  . انداخت  بیر

 کشیدی؟   الیی جلوش چرا. داد فحش   بهت. داره  کار شما   با  پسر   این . آقا - 

  قرمزم  صورت  کردن پنهون به سعی  تعجب، یا بود دستپاچگی  از دونمنمی
وی  دور  ناخواه، دستم  و  داشتم  . پیچید شیوا   باز

 .تو  بیا  کنیمی   کارچی  - 

ی  گشادی، لبخند   با مزاج،   خوش پیرمرد   زیر   فرمون. داد تکون شیوا  برای  سر
وی  پا  و  شد  فشرده دستم   سمت  به شدن  پرتاب  با شیوا.  گذاشتم  گاز پدال  ر

 . کشید محکمی  جیغ صندلی،

ول   پشت که  انقدر. عالیه  خیلی  وای  -    رفته یادم بودن راننده کمک بودم، ر
 !پسر  تونیمی  تو. بده  گاز. بود

  توی خواستم نمی  دلم حال، این  با  و  بود کرده غلبه صورتم به سرد، هوای
وی  ایاراده بی لبخند.  بزنم ذوقش .  شد  باز ازهم مچهره  و  بست نقش لبم ر

و   سرعت   مهاجر  پرستوهای  آواز بلندای  به شیوا،  بنفش جیغ و کردم  تر بیش  ر
 .بود

  شیوا  و  چرخیممی  خیابون توی ساعتی  نیم که شدم متوجه  و  اومدم خودم به
و  راه   بازار  سمت به. بود داده تکیه صندلی  به پیاپی، هایزدن  جیغ   از خسته   ر
 : پرسید حیرت  پر  شیوا  و کردم  عوض

 .عالیه وای  خرید؟  بریم خوایمی  کجا؟   اینور - 
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  و براقش  صورت   تماشای محو.  بودمش ندیده  ذوق  سر   انقدر حال به تا
و  گوشی. دراومد صدا به گوشیم  نابش، ایهچشم  ون شلوارم  جیب  از ر   بیر

 :دادم جواب  پژمان، اسم  دیدن با  و  کشیدم

 .رسممی  دیگه دقیقه چند تا  -

 . بود شده محو  شلوغی  توی پژمان، توگلویی و  بم  صدای

 . پاساژ  سمت  بیا. شلوغه گی؟ می چی  - 

 :کردم  تکرار دوباره 

 . پاساژ  میام. فهمیدم  باشه - 

 . برگردوند  سر  سمتم به تندی  به وایش

 شده؟ چی   -

و   تماس وندن  با و  کردم قطع  ر وم، گوشه خار  .گرفتم نفسی ابر

 .گردمبرمی  ساعته  نیم باشه؟ . بیام تا بمون منتظرم.  کنممی   پارک جا  همین   -

و  کمرنگی سرخیه رد  هوا، سرمای  و افتاده گل  هاشگونه . بود گذاشته جا به ر
وم،   هایلب لبخند  همچنان و داد تکون  سر   شیشه،  نتادفرس باال با آر

وی صورتیش،   بازار وسط سمت به و  شدم پیاده  ماشین  از. گرفت جا  لبش ر
 . شدم راهی

.  داشتم فاصله پاساژ  با  قدم  چند و کردنمی   عبور  کنارم  از مختلفی هایآدم
ا  با  قد،  دوبرابر  با که پژمانی  کنار  آبیش، بادی کاپشن با  که بهزاد دیدن   کتژ

و  هامقدم  بود، زدن  حرف مشغول  مشکی    که هرچند. کردمی  تر مصمم   ر



 
 

www.cafewriters.xyz Page 266 

و  هامنفس  تعداد آور،دهشت شلوغی  دیدن   سعی  اما انداخت؛می   شماره  به ر
و  خودم داشتم ل  ر  . کنم کنتر

ودی  دم و  دستش   و  رسید پام تا  سر  به  نگاهش دیدنم با بهزاد پاساژ،  ور   ر
 .کرد قفل  کرد،می  وراندازم ریزش،  و  خمار  هایچشم با که رامتین پشت

 ! مبارک تولدم  - 

 .شد  تر نزدیک پژمان و برگردوندم چشم حوصله،بی

 .بگو  ترسریع. برم  باید  دارم  کار جایی  من. آراد  از اینم خب  -

 برگردم، خودم  ماهیت به بتونم اینکه برای من و زدمی   حرف من   جای پژمان
و  گردش و  تپل هیکل بدفر . اومدممی   کنار حال این با ذره  ذره  باید   کنار ر

 .شدم  تر نزدیک  و کشید 

 شه؟  تموم نمایش این تا  قدر چه بمونم؟  کجا   -

  از شده،  ذوب شمع   مثل  شرارت و  کشید  طالییش موهای  الی دستی بهزاد،
 . ریختمی  سبزش هایچشم 

ود خوایمی  اومدی   دیر   - ی؟  ز   کنم حس که  زمانی تا. ما  مرام  از اینم. باشه بر
 .مونیمی پاساژ  وسط  شدنی،  اذیت حال  در واقعا

رگ  پاساژ  وسط   به نگاهم  غیرارادی،   نگاه همین با . افتاد طبقه چند  و بز
  با کلی هم جا  همین  تا. توانمه  از  فراتر   که بفهمم تونستممی   هم کوچیک

ورم  نباید. بودم رفته  کلنجار خودم   جماعت  این  متمسخر   نگاه مابین  غر
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و  هاشچشم  پژمان،. شدمی  شکسته   به محکمی قدم و  بست تاسف با  ر
 .بود وصل  پاهام به چندکیلویی وزنه  انگار. برداشتم پاساژ  وسط  سمت

ی،سرسام   ازدحام وسط  درست ق  به هامدست  کف  آور   فقط و  بود نشسته عر
  به مدام مردم زیاد،  شلوغیه  از. گذشتمی   جمع این توی  موندنم  از دقیقه ده

ق   زا هامگونه. خوردنمی مشونه  و  کتف  که کردممی  حس و  خارید می  عر
و  هامدست . کردم  گیر  طوفانی وسط    به شبیه  درست و  بودم کرده مشت  ر
ی  هیزم کنده  تیش به و  بود افتاده ایدیگه یگوشه  که بودم تر   هایهیزم آ

  دم و  دود  از فقط   بلکه مونده؛ تازه و   تر نه و  سوخته نه. کردمی  نگاه دیگه
قی به اما. شده  خفه دیگران  . رفتممی   آخرش  تا باید  شده،  که متی هر

ل  تکهتکه ی شکل   درحال پاز و  من کسی  انگار. بود گیر .  برد سالگیمپنج  به ر
.  گشتممی   آذر دنبال امید،بی  و  ترسیده و  شدم  گم خرید  مرکز  توی  که زمانی

و   آذر فریاد،  با و ریختم می  اشک هم پشت که هاییلحظه  همون   صدا مامان ر
و   من  آذر  آور،وهم  شلوغیه  اون تحمل ساعت یک  از بعد  اما زدم؛می    بیهوش ر

 .بود کرده  پیدا

. بودم خلسه حالت همون توی هم   هنوز و  برگشتم حال  زمان  به شوک،  از
  برای واکنشی فرمان   بدنم و  بود شده  ممتد زنگی  به تبدیل سرم توی  صداها

و   فرار وع  قلبم.  فرستادمی   مغزم به ر   و دبو کرده  حد  از بیش  تپیدن به شر
  فقط. بود اومده سراغم   به هم تهوع حالت  کمکم   شدن،  بریده  حال  در نفسم

و   دکتر هایحرف  تونستممی  وم  برای ر   خودم به. کنم  تمرین  کشیدن نفس آر
  کفاف سستم، پاهای  و  ستبسته هامچشم  مدتیه که دیدم  و  اومدم

 هامپلک  پشت که بود شیوا صورت  فقط لحظه، همون توی. نکردن ایستادن 
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وی  انگار . گرفت نوج وح کم،کم  و بودم معلق  آب  ر   صدای   که رفتمی تنم   از ر
وم زبونی،  و آر و  آرامش ناگریز، شلوغی   وسط سر  :داد هدیه بهم ر

 آقا؟   خوبی - 

و  من   شیوا! نه   انگار که بود  سنگینم  ایاندازه  به پلکم . کردنمی  صدا  اینجور ر
وم. بود  متصل  بهش سرب،  جنس  از ایگوله   تصویرش و کردم   زبا چشم آر

گاه  که  آشنا صدای  این. شد  کامل   داشت، یادآوریش به سعی  ذهنم ناگاخودآ
وهای  زیر   از. شیوا نه  بود  آیالر به متعلق  وهشتیش، تقریبا  ابر و  صورتم  پر نالیز  ر   آ

 .کردمی 

  که خوب چه.  شناختمت هات چشم دیدن  با  که شهنمی باورت توئی؟ ! آراد - 
 خوبی؟. ببینمت نتونستم  بعد  به کمکت  اون   از من . ببینمت تونستم

  هارمونی که استخونییش   صورت خیره .  بود ایستاده زمان که  انگار ایلحظه 
  حس  این.  گرفتم  عمیقی نفس داشت، پوستش  گندمی رنگ  با عجیبی 

  خواستمی   دلم  من. نبود داشتنیدوست  من  برای بود، داده که اطمینانی
ی  هن دادمی   نجاتم شیوا پیش، ساعت   چند مثل و  من دیدنش که دختر   یاد  ر

وم. انداختمی   زندگیم دوران زجرآورترین   لبخند  و دادم تکون  سر   فاصله  با و آر
وپاشید هم  از ذهنم آشنای صدای که  بود گرفته جون  قرمزش،  هایلب  : فر

 . شدم نگرانت کردی  دیر . کردم پیدات  باالخره آراد؟  - 

  حس یه  ظهور مثل  ت درس که شیوایی و  برگردوندم  سر  راست سمت به کمی
  تک با  آیالر. بود  شده  آیالر متوجه  تازه  انگار و  رسیده  سر بودم، منتظرش خوب

 .کرد  حضور  اعالم ایسرفه 
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 . پریده رنگش آخه نیست؛ خوب  زیاد  کنم  فکر .  باشین خواهرش باید  شما  - 

 : کرد اضافه آیالر، به کردن نگاه بدون  شیوا

 ی؟خوب. هستم دیگه من . کمکتون   از ممنون  - 

 . نشست لبخندش جای   پوزخندی  و  شد  ریز   کمی لحظه، توی  آیالر هایچشم 

 . ذاشتیمی   تنهاش نباید بودی، اگه  - 

و  دستش شیوا، وم  دور  ر و  من   داشت سعی که  طور همون و  انداخت باز   مثل  ر
 :داد جواب  دربیاره، حرکت  به ایقراضه  ماشین

وز من  و   انوکلوفوبیکه برادرم. گیمی  درست  -    تنهاش  دیگه که  گرفتم یاد  امر
 !ممنون  هم  باز. نذارم

  کشیدن  دست با  آیالر. بود شده  منتقل  هم شیوا   به ناخوشایند حس  این  انگار
وی   پنج بوت پاشنه صدای و  رفت عقب   قدمی ایش،قهوه پالتوپوست  ر

  نگاهم  ای،کلمه  گفتن بدون  و  برداشتم  قدمی. شدمی   تکرار  مدام  سانتیش،
  نگاهم  جمعیت  مابین و  قدمیم  چند  از خاصی، گمیسردر  با که پژمان سمت به

  بهزاد پس  از   که دونستممی   و بود اوضاع وخامت متوجه. چرخید کرد،می 
و  من که  طور  همون شیوا.  برمیاد   تکرار داد،می   هل جلو به خودش  همراه  ر

 :کردمی 

و  راه شهمی .  ببخشید -   کنین؟   باز ر

و   راه تمام جمله، یه همین با  .شدیم قدم هم  هم با ر
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ی . بودیم  ماشین توی و  بودم شده  خالص ذهنی جنگ  این  شر   از و  آب  بطر   ر
 . گرفت سمتم  دوباره 

ی؟ . بخور دیگه یکم  -  بهتر

ی  آب  از کمی و   بطر .  پیچید ماشین  اتاقک توی  گوشیم،  صدای   و کشیدم   سر   ر
و  گوشی وی   از  ر  . برداشت داشبورد ر

 .دممی  جواب من. پژمانه - 

ی  با قرار و  گوشی تماس، بر  . گذاشت  گوشش دم ر

 خوبی؟  پژمان  سالم   -

 ... ... ...- 

  شوخی    از حجم این توان قلبش. کردین خطرناکی  کار اما   بهتره؛ یکم  االن  -
و  مسخره    افتاد می   اتفاقی نکرده خدایی اگه.  واقعا کنمنمی  درکتون. نداره ر

 چی؟ 

 ... ... ...- 

وشکر . بهتره االن نه -   .بود بعید تو  از ولی!  خدار

 ... ... ...- 

 !کنم می  خواهش. هست حواسم   باشه - 

و   تماس و  هامچشم   و  کرد قطع  ر  .کردم  باز ر

و   پژمان چرا.  خواستم خودم. خوبم. نکن اشگنده   - زنش  ر  کنی؟ می   سر
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ول  پشت وهای  بین ظریفی اخم با و شد  جاجابه  ر  : کرد توبیخم پهنش،  ابر

  وای ،...موندیمی  تر بیش  لحظه یک  اگه تو. گذشتین حدش  از دیگه واقعا  - 
 .خوبی االن که اینه مهم.  گذشت  خیر  به. کنم  فکر  بهش خوامنمی  اصال

و   استارت دکمه  من،  از پرسیدن  بدون و   که میشی و  گرگ هوای  سمت به  و زد  ر   ر
وند  رفت،می  تارکی به  .ر

ی می   -   خونه؟  ر

 .برگردوند گردن سمتم به بود، چسبیده  فرمون به دستی  دو که  درحالی

وز بود  قرار.  شبه  سر   هنوز! نه -  و   امر ونی خوب ر   کن ولش اصال ،...که  بگذر
 . خوب جای  یه ببرمت خواممی   که بشین. کنیمنمی  صحبت  بهشراجع ! دیگه

وتره که اش رخ  نیم به نگاهم وشن  سایه  ایپر   که لبخندی  با و  موند  ثابت بود، ر
و  مالحتش   :زدم لب بود، گرفته قرض  قلبم  از  ر

ی   -  !کنیمی   کارچی  من با  دار

و  سرعت سرعتگیر، به رسیدن  برای سرعت به  . کرد کم ر

و   دختر   این راستی -    برای. طوره چه موقعیت  دونستم نمی من   شناختی؟ می  ر
 کردم؟  اشتباهی  کار.  آره گفتم  خواهرشی، گفت وقتی  همین

و  دلم صدای   که خوب چه ی   از نگاهم. بود نشنیده ر   سمت اش،چونه  تیز
 : دادم جواب که رفت، باریکش و طالیی رینگ با شده  حصار  و ظریف انگشت

 .نه زیاد اما شناسمش؛می   جورایی یه. اوم - 
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  لبخند  با گرفت، سبقت  ازش مشکی  هیوندای که زمانی درست  من،  برعکس
 :زد  چراغ  براش محکمی،

 . گرفتی سبقت  تونستی! جونت نوش   - 

و  اطرافش   انگار  که لبخندی  همون با و  سمتم به کرد،می   سا ی  عطر  از   پر  ر   ر
 .برگردوند

ج  به حوصله  باید  رانندگی  برای -   . بدی خر

وند راست  سمت به زدن، راهنما با   که  درحالی. داشت نگه بستنی  دکه  کنار و  ر
و   کیفش  : داد ادامه داشت،برمی  پشت  صندلی  از ر

ی؟  که  سرد هوای توی بستنی با  مشکلی. گردمبرمی  االن -    بنده  اون ندار
 . کنه کاسبی  یه خدام

  تک که ایدکه  سمت.  شد  پیاده من   از گرفتن جواب  بدون اما پرسید؛ من   از
رگی المپ وشن بز   با پهنی  لبخند   با که  دیدنش. رفت بود، داشته نگهش ر

وشنده  و  صورتش که ایفر ی  زد،می   حرف دیدمنمی  وضوح   به ر و  چیز   دلم ته ر
زه به ی  شاید.  آورددرمی  لر   از ایدوره  توی هاآدم  .داشتنش دوست به شبیه چیز

ی   و  رسهمی  کمال به مغزشون  زندگیشون، و  چیز   راحتی به دیگه کنن،   باور که ر
  اول  سال  دوازده تا  ده شاید ها،انسان  برای درسته. نمیان کوتاه باورش   از

  نگاهش که ایلحظه  همین توی کردممی   حس  من  اما  باشه؛ زندگیشون
ی  این کنم،می   . شهنمی  پاک ذهنم  از دارم، دوستش که باور
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  بود، دستش  توی قیفی، بستنی  دوتا که درحالی بشاش، صورت همون با
ول  پشت و   در. نشست ر و  کاکائویی  هایبستنی   از  یکی و  بست ر   سمتم  به ر

 .گرفت

ی  خواممی  آخه نشده؛ آب تا  بخور  - و  بخار  . کنم  زیاد ر

ی  درجه دستش،   از بستنی  گرفتن  با و و  بخار و  بستنی  از کمی و  زیاد ر  .کرد مزه  ر

وح !  عالیه واقعا. اووم -   نه؟ . شهمی  زنده آدم ر

و  بود شدن  آب  حال  در که  بستنی  از ایذره    باهم اجزاش یهمه . چشیدم ر
و  نابی ترکیب   دستمال  از برگی و شد   خم  داشبورد سمت به. بودن ساخته  ر

 . کرد جدا کاغذی

ی  -  ی،می   بستنی تو که اینجور ی  باید خور   چیه این. کنی عوض  لباس  خونه بر
 آخه؟ 

وع  بلندی، صدای   با و   بستنی   از محکمی  گاز جوابش،  در.  کرد خندیدن به شر
  بدون م،قیافه دیدن با که بود شدن   فلج  حال  در سرما  از  صورتم  عضالت. زدم

ل  برای تالشی ی  خیلی اش،خنده   دیدن با.  خندید  خودش، کردن  کنتر   در و  مسر
و  هامدندون  اعصاب که حالی   خنده به دادم،می   نجات بستنی سرد حمله   از ر

 .افتادم

و  خوشی  لحظات  ی   کنارش  ر و  ایبچه  حس و بودم کرده سپر   که داشتم ر
و  دلخواهش  دوست  .  وصفبی و   بود خوب  حالم  قدر  همون. کرده پیدا ر

  بودنش، راستش . چرخیدمی   شب نه حوالی   هنوز ساعت و بودیم خونه نزدیک
و  زمان   گذر وخونه جلوی لعابی،  پر  لبخند  با. بود گرفته مغزم  از ر  . داشت نگه دار
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ی . مونممی  شب شیفت . رممی  دیگه من خب -   هوم؟ . هستم داشتی کار

 .بود مزدهقندیل   و مات  نگاه  جوابش،

ی   چرا  -  کنی؟ می   نگاه  اینجور

ی،گرم  لحن با  : دادم جواب تر

ی؟  چه  -   خونی؟ می  چی  نگاهم  از مگه جور

 .زد  تکیه صندلی به ای،خنده  تک با

ی  که  انگار -  ی   دار و  چیز و  حس  این . کنیمی   کنکاش  صورتم توی  از ر   بهم ر
 .دهمی 

وهای انداختن باال با  : دادم ادامه بودن،  دراومده گره  از  تازگی  به که پرتارم ابر

 .بشم مطمئن خواممی    -

و  هاشچشم  پنهونی، کنجکاوی با  اما تر؛جدی   .کرد  ریز  ر

 چی؟   از - 

 . برداشتم هامچشم   راز  از دهر پ حاشیه، بدون و صریح

 . افتاده دلم  توی که اتفاقی  از - 

  داد؛  دلم به رد جواب کوتاهش، پیشونی شدن جمع  و  اشچهره  ناگهانی  تغییر 
 : دادم ادامه پرتوقع، و  جسور  اما
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وع  که  انگار. افتاده اتفاقی دلم توی -    توی من. کرده داشتنت   دوست به شر
  انتظار خودم،  از  تر رک  توئه  از اما رکم؛ خیلی رفتارم تمام برعکس حسم،  اعتراف 

و  صراحت  این  . ندارم ر

ی  که  انگار  تعلل، با و  چیز و   ذهنش توی  ر   جاجابه جاش توی داد،می   سامان سر
 . شد

ی  اگه من. آراد ببین  -   و  متاسفم  واقعا  کنی،  برداشت  بد  تو که کردم رفتار
 که خواممی  ازت و  نیوفتاده من  دل توی اتفاق  این  اما! خواممی   معذرت

 .ببینه ایصدمه  دوستیمون  خوادنمی دلم اصال.  شه تموم جا  همین

و   حرف این  باید  اون، مثل  خونگرمی آدم   هاحرف  همین   منتظر  اصال زد؛می   ر
ی  بدون. بودم و  هامشونه  حالتم، توی  تغییر  .کردم صاف  ر

ی  من   -    عملی  هر  نیوتن  قانون   طبق که این  با. نکردم متقابل حس برای اصرار
.  نیست شدن  داشته دوست  بر  مبنایی  داشتن، دوست اما داره؛ العملیعکس 

و  دوستی این دونممی  ی   گفتن اما کردم؛ معذب  ر   باعث دلمه، توی که  چیز
ی   اولین  تو. نخورم غبطه خودم به شهمی    اولین حتی کنارمه؛ که نیستی  دختر

  حال  در که تغییراتی  از فقط من . دارم  دوستش گفتم بهش که نیستی کسی
 .گفتم  نیست قبل   مثل  دیگه که فهمممی   من  و  وقوعه

 کرد؛می  دست  دست  کمی که این  با بزنه؛ حرف  داشتم  انتظار همیشه برعکس
ی  راستش  دست توی  کاغذی دستمال با که حالی   در باالخره اما  کرد،می  باز

 : زد حرف
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و  پختگی   این  انتظار راستش  -   که  نیا. حرفاته  منظورم  پختگی. نداشتم ازت ر
و  خودخواهی   توام راستش. نیومده   کار به جا این کنم، می  نثارت همیشه که ر

ی  اولین و  خودم تا  من اما  داره؛ دوستم که نیستی نفر   هیچ  درگیر  نکنم، پیدا  ر
  حرف موضوع این  سر   نزدی، حرف مدت  همه این اگه که خوبه. شمنمی  حسی

  امیدوارم! دادی اب انتخ  فرصت که  ممنونم  و گفتی  بهم که ممنونم. زنیمی 
 ! باشه نقص بی دوستیمون 

و  ماشین  و شدم  پیاده متقابل .  شد  پیاده پشت، صندلی  از کیفش   برداشتن با   ر
وخونه  در  کنار. زدم  دور ول  پشت  و  ایستاد دار   پنجره کشیدن  پایین با. نشستم ر

 .کردم اششده   سرخ  سرما   از صورت به نافذی نگاه گرفته،  بخار

ی  من،  چشم  هب بعد به این  از تو -    شیوای  نه. دارم دوستش که هستی دختر
وخونه  .دار

و   استارت دکمه و  شیوا و  زدم ر ی  کوله با  ر  .گذاشتم   جا فکر،  از بار

 ششم   فصل

  توی  بدجور تیزش، نوک و  مشکی کفش نازک سانتی پنج  پاشنه صدای تخ، تخ،
و   کوتاهش قد و کردمی   حضور اعالم  اتاق، سنگین  فضای  . دادمی   پوشش ر

وی ی  مبل  ر   انتظار  که شدمی  ساعتی نیم  و بودم نشسته نفره تک مشکی  ادار
و  رضایی دیدن   و بود شده   باز چپم دست بلند و  چوبی  در اما کشیدم؛می  ر

و  چشمم  که شخصی. دادمی  ایدیگه شخص  حضور  از  خبر  ها،پاشنه  صدای   ر
و  کفشش نصفه تا که بلندی مشکی ایپارچه   شلوار  از   تا یمانتو به بود گرفته ر

  قدم  به قدم که  طور همون. رسوند مشکیش و  دوخت  خوش  یرسیده  زانو
ی  به دستی. رسیدمی   نظر  به  آشناتر اشچهره شد،می  تر نزدیک وسر   طرح  ر
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و   مبل  درست  انتظارم، برعکس و کشید  بود شده  بسته  وریک  که گوچیش   به ر
وم   و  مشکی های چشم  دیدن . راستم  دست چوبی  میز  پشت  نه نشست ر

ورآمیز  نگاه   این برای  استخونیش صورت  با  که گردش   بود، شده  دستهم  مغر
و  حدسم   :زدم لب  وارزمزمه . کرد یقین  به تبدیل ر

 ! آیالر - 

 .انداخت کوچیکش بینی به چینی 

نتوس کرید   -  .گرم ایرایحه  و  خنک طبعی. آو 

ژ  به مزین همیشه برعکس  که کوچیکش  و  نازک  هایلب  کنج پوزخند   صورتی  ر
و  من بود، مالیمی  :کرد ادامه به  وادار ر

 تو؟  - 

 :کرد صداش   کردن صاف  به سعی کردن،  سپر  سینه  با

و   من  پوزش -    ناصر   دختر . هستم رضایی  آیالر. بپذرید نکردنم معرفی  بابت ر
و   شما با   دیدار  فرصت  پدرم. رضایی و   من همین برای نداشتن، ر   از. فرستادن ر

 ! اردالن آقای  خوشقتم آشناییتون

ی  اون  با  آسمون  تا ین م ز  انگار    خرید  مرکز  توی حتی یا بیمارستان  توی  که آیالر
ق  بودم دیده   همه این  و بود  قبل  از  تر صاف  و  ترنازک  کمی  صداش. داشت فر

و  ایدیگه  شخص  قبال  کنم،  فکر  بود شده باعث  کردنش، صحبت  محترمانه   ر
و  خودم کردم سعی. دیدم  :داد ادامه که ندم نشون خورده  جا  ر
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و   دیگر هم قبال. تهدرس   -   برسونم اطالعتون به باید اما. بودیم کرده مالقات   ر
و  کاریم  مسائل  من  که   درست. دمنمی تداخل  دوستانه و شخصی   مسائل با ر

 . پدرم مثل

ی  حس  کرد،می   منتقل  بهم اشزده  یخ هایچشم   از وجود تمام با که تحقیر
.  زدنه پرسه حال   رد سرش توی زیادی  افکار  انگار که بود این  دهنده نشون

 .نداد ادامه برای  فرصتی  و کشیدم سانتیم چند ریش ته به دستی 

و   چیز  همه سرعت به که  انقدر. دارم قوی  مشام  من  راستی -    تشخیص  ر
  بار این که این. ندارم خوبی میونه  عطر  و  ادکلن بوی با همین برای. دممی 

!  بشین اتاق نای  وارد  عطر  بدون بعدی دفعه که اینه دلیلش کردم، بیانش
 .مطلعن  قضیه این  از  هم کارکنان   تمامی

وهای کشتی اختیار،بی ولند  و  نشست پیشونیم  ساحل  به پرتارم، ابر   جواب غر
 :دادم

ی  چه دونمنمی  واقعا  من    -   من. باش خوایمی  که هرکسی اصال کردی؛ فکر
وابطم  همه تو، برعکس من.  دوستیم ما نکردم  فکر  وقت هیچ   یه توی ر

  فقط من .  همکار  یا  دوسته که نیست مهم  برام نیاد، خوشم کسی  از. انحیطه 
و  موقعی بد  انگار اما  بگیرم؛ فرصت پدرت   از که  اومدم  .کردم انتخاب  ر

 .کردمی   نگاه بودم ایستاده که  منی  به حسی،  هر   از  تفاوت بی  و خونسرد

  هجده  از  من.  شبیهش  یا بود؟  همین. باد  بر دهدمی   سبز   سر   سرخ،  زبان  - 
  نذاشتی که این  از اما  بودم؛  دمخور  زیاد  تو امثال با . شرکتم  این توی گیسال 

 .شیمی  پشیمون  باشه، مؤدبانه  دیدارمون
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  جواب ایخنده   تک با شد، می  بسته و   باز   اختیار بی  بینیم، هایپره که  درحالی
 :دادم

و  من   -    بده؟  فرصت  باید که  هستی کسی تو فقط  چون کنی؟ می   تهدید ر
  المثلی،ضرب  اهل  که حاال هوم؟  بودی؟  شده   قایم  من  اتاق یتو رفته یادت

 . پشت به زین گهی و  زین به پشت گهی که  بگم بهت  منم  بذار

وی پا کوتاهی، یقهقه  با  . انداخت پا  ر

  تو و دممی  بهت فرصت یه من   هرحال، به. باشی گستاخ  کردی  عادت  انگار - 
وز سه  فقط ی  کردن  فکر   فرصت   ر  . دار

  دست  توی باشکوهش هاییال  با مشکی   اسبی که پشتش تابلوی  از نگاه 
 . گرفتم بود، دویدن حال  در باد،

 هستی؟  کی  کردی  فکر   - 

ی  با ور  . شد  بلند جاش   از ملکه،  یه به شبیه  غر

  به دادن فرصت با تونهمی  که کسیم  من  بدونی؟  خوایمی   واقعا  من؟   - 
  فرصت  با هتونمی   که کسیم  من.  بده نجاتش زندان به رفتن  خطر  از پدرت،

  انتخاب که کسی هستی؟  کی تو تو؟  اما. کنه زندانش راهی پدرت، به ندادن
 .بیوفته اتفاق کدومش کنیمی 

و   کسی حس وبه فرد و  زدمی  پا  و دست باتالق توی که داشتم ر وم،ر و  طنابی ر   ر
و   بده نجاتم  تونستمی  که .  دادمی  تکون هامچشم  جلوی  و بود  گرفته  ازم ر

 .نموند  دور دیدش  از  شد،  مشت پام  کنار که هامدست 
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  یه برات راستش. احساسی تا کنی برخورد عقالنی که  بهتره  قضیه این  با - 
تیش  تا بمونم تونممی .  دارم پیشنهاد وکش خشمت  آ   دونممی   البته. کنه فر

ی  من اما  خوردی؛  جا برخوردم  از وز من.  نیستم بود دوستت  که  آیالر   به فقط  امر
 ! کن نگاه بهش معامله  یه مثل پس،. کنممی   فکر   کار

  دادگاهی به شبیه درست  جا این. نداشتم ایچاره . بود نجاتم راه تنها سکوت، 
  دو م،برده مات  یچهره  دیدن  با. شدمی   استفاده علیهم حرفی  هر  که بود

و  دستش   .مالید  بهم ر

ی   اینکه مثل خب -    جلسه هم خودم چون گم؛می  کوتاه. بگم من   منتظر
  من  اما. کنم ازدواج پسراشون با من  که  اینن دنبال مدیره،  ئتی ه مدتیه. دارم

  راجع مطلبی یه هم پیش چندوقت. گردممی مشناسنامه   توی اسم یه دنبال 
  این  بذار. شده  جور  چیز  همه  انگار حاال، اما. خوندم موقعت   همین به

و  طلبیجاه  ی  کنممی   فکر . نذاریم بودنم حریص  پای ر .  نیست توضیح به نیاز
و    بازیگر  من  اما کنم؛ مطرحش  بیمارستان توی خواستم می   اول  از چرا، غ در

 .تریهجالب   شکار  اومده، دست به االن که فرصتی. نیستم خوبی

وح، بی ایمرده   به شبیه  درست   شومش  نقشه  از  افتخار  با اون و بودم زده یخ ر
ی  محنجره  و خوردمی هم  به  اصرار به هاملب . کردمی تعریف  با .کردنمی  یار

و  مشقیشقه  اشاره، انگشت وندممی   ر  : داد ادامه که خار

وز ده  فقط! نه ایکلیشه.  خوامنمی هم  سال   یک حتی  من    - وز ده. ر   طول  ر
  دیگه وقت  اون. برسن ازدواجم  باور به مدیره،  هیئت تمامی تا کشهمی 
و  مجردش  پسر  نیست  حاضر   کسی که ایمطلقه   دختر  شممی    و. بده بهش ر
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ی   در این   از االن همین  تونیمی. تو ون بر   آب  خوردن  از پدرت وقت   اون. بیر
 هوم؟. کنهمی  الریهذات  زیادی، خنک

ی  اون. شدنمی  باورم و  خودش  که آیالر   بود، زده جا  پناه بی  آدم یه جای  ر
ی  وارد  خواستمی    دندون با.  بود  طور همین  دنیا  انگار. بشم کثیفش باز

وچه   :دادم ادامه ایقر

 بگیرم؟   طالق امنخو اگه و  - 

و  حرف  این  انتظار که  انگار وع خورده، جا . نداشت ر  .کرد زدن کف  به شر

وحیه یه هم  تو پس ! آفرین -  ی  مقاوم  یر  .دار

 .خطر  زنگ اعالم به شبیه  درست. بود مرگ   ناقوس مثل خندیدنش،  صدای

وز  سه فقط   -  ی  فرصت  ر  .کنی   فکر   که دار

  افتاده  گیر  خالء  از  پر  اتاقی توی  رانگا. نبود من  کار سنگینی،  همه این تحمل 
ونش که اتاقی. بودم   با. بود شنیدن   حال  در قلبم،  شریان  به شریان صدای  در

و  وجی  در سمت به ازش، برگردوندن ر ی   صد  اتاق این خر   از قلبم. افتادم راه  متر
  بود، راستم دست که مردی  منشی  میز   کنار  از. زدمی  سنگین  حقارت همه این

 . برداشتم قدم و هر را انتهای سمت به

ون شرکت ایشیشه  و چرخون  در  از  یه ششم   طبقه توی که شرکتی. اومدم بیر
ج  ونم  عصبانیت،  از که درحالی . بود طبقه دوازده  بر وع   در   شدن  ورشعله  به شر

ول   پشت  دزدگیر زدن  با بود، کرده  .نشستم ر
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وز ونم گرمای  بلعیدن  حال  در سرد، هوای  و  آبان هشتم  امر   از. بود  در
. بودم رسیده هال  ایشیشه   در به و کردم  گذر مشکی هایییک موزا

و  هامکتونی وفرشی با ر و   در و کردم  تعویض  سفید  ر   که بستممی  پشتم ر
و   نارنجیش   پلیور که حالی  در هاپله  از  آذین وی دست  با  ر   تنظیم  اششونه  ر

 .بست نقش  همیشگیش  پهن  لبخند  دیدنم، با. اومد پایین کرد،می 

  که مشکی   شلوار  و  کت با  مشکی بلند پالتوی  این  قدر  چه. گاد مای  اوه - 
ج   خوب  آذر  انگار. میاد  بهت  پوشیدی زیرش  . میاد شیک   نظر  به. کنهمی  خر

 : دادم جواب حوصلهبی که کردمی   وراندازم اش،تیره  ایقهوه   هایچشم  با

 نیست؟  خونه کسی - 

و  کوچیکش  هایلب   به نگاهی سرش، پشت  کشیدن دست با  و  کرد غنچه ر
 . انداخت هال

نیتا  کنم  فک  البته. بشه پیداشون باید  و  ناهاره  وقت دیگه -    خونه باران  با  آ
 ... زنه اون. نباشن

ی  حال  در  معلقی، انگشت  با  :زدم لب که  بود مهشید  اسم یادآور

 . مهشید  - 

 . زد بشکنی  هوا توی

 .اتاقشه توی آذرم. اونجا. همون آره - 

و  هاشدست . بودن شدن  بلند ل درحا طالییش، کوتاه موهای   جیب توی ر
و  مشکیش  جین  شلوار  : گفتم حواسبی  و  برد فر
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 . نیست سخت برات  فارسی دیگه  انگار - 

 .داد خودش به تکونی  کمی، دستپاچگی با

ود  من. خوبه. اوهوم -   . شممی اوکی  محیط با  ز

وم که  طورهمون   .کردم  عبور  کنارش  از عمیقی  نفس با دادم،می  تکون  سر  آر
  قبل. افتادم راه  آذر  اتاق  سمت به که  بودم رسیده پاگرد به و  رفتم باال  هاپله  از
  صدایی کنه، برخورد اتاقش  سفید  در به زدن  در برای ماشاره  انگشت که این  از

و   من  . کرد میکخوب  ر

 .خانوم نه - 

  واضح  خیلی  آذر نازک صدای اما . بود رضا  به متعلق   تنها گرفته،  و بم  صدای این
 . اومدمی   در شتپ  از

و  راهت  که حاال -  ی  و  گرفتی ر ی،می   دار   نبینم. کنم  تاکید دوباره  بذار پس ر
  نیستم؛ بیولوژیکیش  مادر درسته. بشه نزدیک آراد  به اتسایه   اصال یا دستت 

رگش خونم  و گوشت  تمام با اما  .کردم بز

  امیتم کردممی   فکر  این،  از قبل  تا. شدن  دارجریحه  احساساتم  که بود عجیب
و   چیز همه دفاع  این اما  وسواسه؛ و  عادت  از کارهاش  . شکوند  درهم  ر

وز  اون -    قولم  سر   حتی  یا . بیاد پیش مشکلی  نخواستم چون اومدم؛ کوتاه  ر
 ! کن  فکر  خوب  زدم که هاییحرف به. کنمنمی  تحمل دیگه دفعه اما . نمونم

  حرکت  از بم، صدای این  که رفتمی   راست سمت  به پاهام کمرنگی، لبخند با
 .کرد منعم 
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و  حقیقت  نکردین جرأت  هنوز شما.  خانوم اما  -   خودتون.  بگین بهش ر
و   رفتار  این دارم قضیه این به که تعصبی  سر   از من  که دونینمی    من .  کنممی  ر

وز  از   من، به گلی  خیانت ترس . شمنمی  داربچه  من. گفتم بهتون هم اول   ر
ی  شده  باعث   آقازاده که این به نسبت  من   دونستینمی   که شما.  باشم اینجور

و  خودم  جلوی نتونستم  من.  دارم حسی  چه پسرمن بگن راست  و چپ  بگیرم؛ ر
و  جلوش  چرا شما  اما  نگرفتین؟  ر

 !تر یواش  - 

و  گرمایی داغم، هایگوش   انفجار  از  انگار که گرمایی. کردمی  ساطع  خودش  از ر
ونم   در پشت ستدر   بار این  که رضا و رفتم  عقب  قدمی. گرفتمی  نشأت  در

 : داد ادامه بود،

  بازیش  طور این بودم، جاتون اگه من اما. نبود خودم دست گفتم  - 
  مادر نه  بوده واسطه یه گلی  که بگین نتونستین  حتی شما . دادمنمی

!  نکنه بودن پسرم به  اصرار همش  که بفهمونین  بهش  لطفا  پس! واقعیش
وغ  بهش شماها  مثل  من  حداقل  .نگفتم در

 .نشنوم یگهد! رضا  بسه - 

ی  دیگه که بودم من این  و   بهم  حال  در ایسادن برای  تعادلم. شنید نمی چیز
 کردممی   فکر   که جایی  درست. موندنمی  تعجب برای جایی دیگه. بود خودن

و  من  سقوط گرفتم،  اوج و  هامناخن  کردممی  حس. کشوند  پایین ر   و  کشیدن  ر
  باز اتاق   در که رفتممی  تر عقب  اومده، بند نفسی با. خونریزیه درحال قلبم 

و   حالم  هم  وسایل شکوندن  بار، این  دیگه. شد   خونه  از حتی یا. کردنمی  خوب  ر
ون   دستی  با  آذر  و  هاش چشم  مشکیه  مابین   کمرنگی، تعجب با رضا . زدن بیر
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وی ی   از که هاییچشم  با. بودن پاشیدنم  هم  از  گر نظاره  دهانش،  ر   قرمز
ی  به سوخت،می  و  من  مامشت خودخواهیه با که  آذر   کرده عذاب  این  درگیر  ر

  قدمی   احتیاط  با  آذر . ببخشم  بار این   دونستممی   بعید. کردممی   نگاه بود،
 . جلوگذاشت

ی   اون   چیز  هیچ. دممی  توضیح برات  آراد -   !کنیمی   فکر   که نیست طور

و  دستم  و  ریختمی  اشک  هم پشت   آذر. بودم شده  الل شوک،   فرط  از   به ر
ی  محنجره   اما نیا؛ جلو  بگم ستمخوامی .  کردم بلند سمتش   انگار. کردنمی  یار

ی  و  گلوم راه چیز وی وقفهبی داغ، اشک . بود بسته ر   قندیل  سردم  صورت  ر
ج  حال  در  فشار  با و فشرده مسینه   از که  انگار کلمات . بستمی    بودن؛ شدن خار

و  حقیقت تونستمی   شاید آدم زبون. صدایی  از دریغ اما   اما کنه؛ کتمان ر
 .هرگز  هاچشم 

لود اشک  هایچشم    اتفاقات  تمام خواستمی   دلم. بود حقیقت  گویای  آذر، آ
و    بود؛ کسی کشتن فقط   قتل، مگه.  بشم سبک  خودم  که  انقدر. بیام باال  ر

وانی پس  ! چی رسید قتل به اینجا  که ر

زیدمی   وضوح  به هامدست  ی  و لر ونم چیز ی . رسید  قتل به در   به شبیه چیز
 . گذاشت  جلوتر   قدمی  رضا. احساس

 . موندنمی  ابر  پشت ماه   که باالخره. خانوم  فهمید  که خوبه  -

 . گرفت  جبهه رضا  سمت به خشمش تمام با  آذر

و   گشادت دهن  همیشه مثل  بود بهتره -    آراد. شدیمی  خفه و  بستیمی  ر
 ! لطفا. آراد! بگم بهت  خواستممی   که کن   باور
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ونی شب  اون به  چیز همه  انگار !  بابا. شدنمی  ختم بود هکرد تعریف  بابا که بار
  خاص  واکنش موقعیتی  هر  توی آدمی،  هر . اول نقطه به رسیدم دوباره 

و  خودش   به. خفگی  مثل  نیستن، ما  دست هاواکنش  بعضی اما داشت؛ ر
وش  ترینسنگین   به قلبم و بودم افتاده سکسکه   پاهام. زدمی ممکن ر

 . کرد بغلم اهپله  پشت  از  کسی که داشت برمی  قدم  اتاقم سمت  به سنگین

ی  چه تو  آذر! بمیرم برات  که الهی  -   اشکال گفتم  کردی  من با  هستی؟  جونور
 !اتونهمه  به لعنت.  داشت گناه  بچه این اما خواهرتم؛ نداره

ی   از  تر کرخت  اما کیه؛ دونستممی  ی  بخوام که بودم چیز   رفتن  راه  توی. کنم کار
و  من   و  کرد کمکم   هدایت  اتاقم سمت هب نبودم، خودم حال توی که  درحالی ر

 .کرد

وی  فرضی، اینقطه به خیره   مدام  آذین و  بودم نشسته اتاق  وسط  تخت  ر
و  پشتم   حالم  به دلش  هم اون حتی.  ریختمی   اشک و دادمی  ماساژ   ر

  که آبی لیوان.  رفت راستم پاتختی سمت   به و شد   بلند جاش  از. سوختمی 
و  بود آورده   .گرفت  سمتم  ر

ن  حرف  آراد. بگو  تو کنم؟   کارچی. دونم نمی ی؟ بهتر! نه که خوب خوبی؟  -   !بز

و   حس کدوم. نبودم مطمئن! عصیان  ناراحتی، خشم،   آذر،. داشتممی   باید ر
  اتاق شده   قفل  در پشت و بود شده  فرید دامن  به  دست معمول طبق

  در، شدن  باز با. رفت  در سمت  به آذین  که زدمی  هق بلندبلند. بود نشسته
و   آذر  یگرفته صدای   فقط  . شنیدممی  ر
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ی  آذین. نیست من  از انتقام وقت  االن! لطفا آذین -    آذین . کنممی  بگی هرکار
ومش فقط.  تو مال دارم هرچی   هیوال یه من بفهمون  بهش فقط!  کن آر

 !کنممی   خواهش. آراد. داشتم دلیل  من. نیستم

ون  هم  آذین در،  شدن بسته صدای با و  خودم توان، همه با. رفت بیر   بلند ر
و   در  قفل.  رسوندم  در  به کشیده، پاهای با و کردم ق  کلید  و  چرخوندم ر و   بر   ر

قی  من. زدم  .نداشتم  قبر   توی یمرده با  فر

  در پشت  از  مختلفی  صداهای و  بودم نشسته  در پشت که بود هاساعت 
  برعکس؛ بلکه. باشم هوشبی همیشه مثل  خواستمنمی . شدمی  شنیده

و  رافماط و  باشم هوش به  بار این خواستممی    صداهای.  کنم درک ر
رگ براشون  انقدر داستان  حتی. بود پژمان  و  فرید به متعلق که نامفهومی    بز

و  پژمان که بود و   در گفتمی  که فرید  جواب  در  پژمان. دادن مداخله  هم ر   ر
 : گفت بشکونیم

  یک قفل چون  کرد استفاده  شهنمی هم یدک  کلید  از. باشه  در  پشت شاید   -
 . شیم وارد اتاقش پنجره   از گممی   من. ستطرفه

نی، تصمیم توی! مردم  دیگه من.  شین  وارد  دارین دوست  که هرجایی  از   از  آ
وی که اشکی  سمج  قطرات. شدم  بلند جام و  بود مونده  جا مگونه ر   انگشت  با  ر

و   در  قفل.  مرد قبلی آراد . زدم  کنار  اشاره  م،سینه  کردن  سپر  با  و کردم  باز ر
و  صدام  : انداختم سرم  توی ر

  خواینش؟ می که برنداشتین  زندگیم  از  چی خواین؟ می چی  دیگه چیه؟   -
ر  دیگه هوم؟    گرفتین خودتون به که  متاسفی قیافه  این مثال  چیه؟ . شدم  س 

 چیه؟ 
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 .آراد - 

 کمرنگ نگرانی اما  همیشگیش؛ تفاوتیبی  با  که  بود پژمان صدای
  و گذاشت  جلو قدمی   اقتدار، با فرید.  بود ایستاده چپم  سمت هاش،عسلی 

ی    سوار  که رحمیبی  پوزخند با. بود کرده  دکشون خوب. نبود آذین  و  رضا  از  خبر
 : دادم ادامه بود، پهنم هایلب

و   فکرش  اصال!  اصال -   عنوان   به! کنی تعریف اینکه یا  کنی توجیه که نکن هم ر
و   زحمتش که کسی وشگاه  کشیدین،  ر و  فر   اما . بشه ادا دینم تا دممی   نجات ر

  به خواستمی  دلم  راستش! اصال. ندارم نسبتی خونواده  این با دیگه بعدش،
زار جرم  ...اما  کنم؛  شکایت ازتون فریب، و   آ

 !پسرم ممنون . کنیممی  حلش  دیگه اما ممنونم؛  پژمان! بسه آراد  -

ی،  حالت به و  خودم  متمسخر  .کشیدم عقب  ر

و؟  چی کنین؟ می  حلش شد؟   حل. آها -  و  چی ر   ر نظ  از مگه کنین؟ می   حل  ر
 بشه؟  حل  بخواد که افتاده  اتفاقی شما 

 .کشید ایشسورمه   کت به دستی  و  کرد اکتفا سرش  دادن  تکون  به پژمان

 ! اجازه با - 

و  دستم فرید که رفتمی  پایین  هاپله  از  . کشید خودش  سمت  به محکم  ر

 ! بیا - 

  وارد  دنبالش،  به هم  من  و  شد  واردش. بود  آذر  و خودش  اتاق راستم، سمتم
و   در حرکتی، توی . شدم  اتاق و  دستم  و  بست پشتم ر  .کشیدم پس  ر
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ی   هر تونیننمی  -    کجان؟  واقعیم  پدر  و  مادر. بکنین خوادمی   دلتون که رفتار
 .پیششون برم خواممی 

ومش هم  هاشناخن  جوییدن  که  آذر وی   از بود، نکرده آر   چپم دست  تخت ر
 .ایستادم آرایشش  کنارمیز . شد  بلند

و  خودخواهیاتون جواب دبای  کی تا هوم؟  چیه؟  -    آدم شما مگه بدم؟  من  ر
 ها؟  خونگیتونم؟   سگ  من کردین  فکر  یا نیستین؟ 

  سمت  پوست. شد  یکی صورتم به فرید  دست اصابت  با بلندم، نعره  صدای
و   کار این  هرگز ! هرگز . افتاد تپش  از قلبم  و سوختمی   صورتم چپ   نکرده ر
و  راستش  دست ریخت،می  اشک  که درحالی. بود  .کرد مشت ر

ی  تو شدم  باعث که  کنه لعنتم  خدا! کنه لعنتم  خدا  -   به. بکشی عذاب  اینجور
و   کار  این  امونهمه  خاطر  ی بی  هاوقت  بعضی  کن   باور. کردم ر   خوش  خبر

 . خبریه

وی  مونده  جا  اشک قطره آخرین زادی سقوط   با هم  صورتم ر   پرتاب  پایین  به آ
 . شد

و   کار  این  نباید  -  و   راستش بهم  بار  اولین  همون قل حدا! نباید! کردینمی  ر   ر
ی  چه  کنم؟   کارچی   ناامنی احساس همه این با  من حاال . گفتینمی    جور

 !ببخشمتون؟ 

 . گرفت قدرت  فرید،  سر   پشت  از  آذر صدای

ی این  شاید   گفتم  بخدا -  و  تو! باشه  بهتر طور   یه رضا. آورد خونه این به گلی ر
وانیه  بیمار  و  تو گلی. بود هم وقتا  اون . ر   از زایمان  سر  که مادرت  بغل توی  از  ر
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  قدر همین. شناسمنمی  هم پدرت. آورد امونخونه به بود، رفته  دنیا
.  اومده رسیده که ایخونه  اولین  به و کرده   فرار رضا  از گفت. دونستیممی 

وز و  کردهمی  تعقیبش  رضا که  این  از غافل   فکر .  شد امونخونه  وارد  بعد،  ر
  بود معتقد که  صورتی  در. گلیه بچه اون و یهادیگه  کس  از گلی بچه کردمی 

  این به نسبت خیلی همین برای. کرده خیانت بهش گلی و شده نمی   دار بچه
 .دادمی   نشون واکنش پدرته گفتیمی  بهش که

  چندمین برای که ایاسطوره . بود فرید  افتاده پایین   سر به نگاهم و کرد  مکث
ی بیش بغض با و  کشید باال صدایی   پر  بینی  آذر. دادم دستش  از  بار   ادامه تر

 :داد

و  گلی  هم و تو هم  برگرده رضا   با اگه اینکه التماس با گلی   -   اینجا  کشه،می   ر
وز  سه  من.  کنه  راضیش تونست  فرید. موند و   آراد پسرم که بود  ر   دست  از ر
 که بودیم خودخواه   انقدر  اما  بود؛ خوب همه برای  راه این و بودم داده

 . میاد بغلمونه توی که ایبچه   رس  بالیی چه نفهمیدیم 

و  هامچشم  یحوضچه پوزخندی، با  .کردم خالی  اشک  از  ر

وغ   - وغ. جدید داستان یه  بار  هر! گیمی  در   وپدرم  مادر دونیمی  تو. گیمی   در
 !گینمی  خودت خودخواهی برای اما  کجان؛

و  خودش  آذر زون   هایدست  و رسوند  فرید  کنار ر   پاهاش  کنار  دارش،لک  لر
 . شد  مشت

وغ ! نه! خورممی   قسم!  کن  باور  - وز  اون! نیست در   چون بگم؛  نتونستم  ر
 خونه  این  از گلی  خواستممی . بشه  باخبر  راز  این   از کسی  که نبود این قرارمون
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رگ این  از داستان تا بره ی  تو تا. نشه  تر بز   نیست معلوم  که آدمایی دنبال   نر
وز اون مثل  دیگه دیدی؟   اما هست؛  هم االن. بود بد شرایط.  کجان   جلوی   ر

و  شدنش افشا  و  داستان  دارم  خودم من.  نگرفتم ر   حق . کنممی  تعریف برات ر
ی  .  مرده  مادرت! خورممی  قسم . گممی   راست من   اما نمونده؛ اعتمادی! دار
و  این اما بپرسی؛ گلی  از باید  خوایمی  اگه. ندارم ازش آدرسی هیچ   ما  که بدون ر

 . داشتیم  دوستت   تر بیش  هم  خودمون  هایبچه   از

وع  ی  به کشیدن دست با فرید  که بود کرده زدن  هق به شر   هاش،پرفسور
و  راستم دست  .گذاشت هاشدست  مابین  ر

وانشناسی با ما. گهمی  راست  آذر . پسرم -    بود گفته بودیم، کرده صحبت که ر
و   چیز همه وم ر ی  تو اما بگیم؛ بهت آر   بگیم تونستیمنمی . داشتی قلبی بیمار

  امیدت که هستن  کسایی  دونستیمی   که بود این حداقلش. مرده  مادرت که
  دریغی هیچ ما  بگردی، واقعیت   پدر دنبال  بخوای اگه اما . باشه بهشون

 .کنیمنمی

زون، ایچونه با ون هایرگ  لر و  مقابله  که  ایزده  بیر   مطمئن  کردن،می   سخت  ر
 : دادم جواب

و   ار ک  این  حتما و مخسته   کاریتون  پنهون همه این  از -  و  دینم ! کنممی   ر   ادا  ر
!  نیستین مهم کدومتونهیچ  دیگه وقت اون. گردممی  دنبالش  و کنممی 

و  زحماتی تمام رگ برای که ر وغ  همین با  کشیدین، کردنم  بز   رنگارنگون، هایدر
 ... من!  دادین  هدر

وز  که جایی درست م،سینه  قفسه مابین شدیدی،  درد با و   فشار  ترینبیش   امر   ر
  زحمتی  هر به. شدم   فرید هایدست  محتاج نیوفتادن برای د،بو کرده تحمل 



 
 

www.cafewriters.xyz Page 292 

و  خودم بود،   داده  پس تاوان  درد،  این برای  بار یک من .  داشتم نگه سرپا  ر
ی  توی دیگه االن بودم؛ زونم  هایدست . بودم ریکاور   و  زمخت هایدست   از لر

 :زدم لب رمقبی  و  شدن جدا  فرید  پهن

  یک همون دنبال  من باشه، حقیقت   کردن پیدا احتمال  درصد یک فقط اگه  - 
و  من. رممی   درصد ی  ته  تا. شناسینمی  که  ر  .رممی   بشه که هرچیز

و   خودشون که افرادی  جانب   از  جوابی بدون   اتاق  در بودن، کرده  زندگیم  قالب ر
و  ون و  کردم  باز ر  . رفتم بیر

  حساب  باید. بود بس  سکوت دیگه.  کردم تند پا آشپزخونه سمت  به ها،پله  از
و  وصدا   سر  پر  آویزهای. گرفتممی  پس   و گزیده  لب که  گلی  دیدن و  زدم  کنار  ر

وبه  کانتر به زده تکیه وم،ر و   حالم کرد،می نگاه  سرامیک  از فرضی نقطه به ر   ر
ی  و  پالتوم. کرد  تر جر ون  تنم   از ر وی و کشیدم  بیر  پرتش آشپزخونه وسط  ُاپن ر

 .کردم

 ! بشورش - 

ون  دیگه عالمی  از که  انگار گلی   نرمی صدای   با شده هل  و  گیج بود، اومده بیر
 : داد جواب

 ! حتما. آره  چی؟  - 

و  گلوگاهم بغضی و بود بهش  نگاهم ن   این. دادمی   فشار  ر  که بود همونی  ز
  و بودم خوابیده هاشالالیی  با هاشب .  داشتم دوستش  آذر  از  تر بیش 
  .بخورم صبحانه تا نشستمی  کنارم بود، افسردگی توی  آذر که هاییصبح 

 ماشین   سمت به پالتو، برداشتن  با گلی و  کرد  عبور  بینیم  تیغه  از اشکی قطره
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و  بینیم. رفت یخچال   کنار  سفید  شوییلباس    کنترلم  از حرکاتم و  کشیدم باال ر
ج   . بود خار

و  راستش  یکیتون فقط  یکیتون،. شدم  خسته  دیگه! دیگه بسه -   ! بگه ر

.  برگشت سمتم به شویی،لباس  ماشین  در بستن بدون گلی فریادم،  صدای با
وشنش  ایقهوه  هایتیله   از تندتند که هاییاشک  و  ریختمی   پایین ر   با  ر

و  دهانش جلوی  وگلی زدمی   سنگین  درد  از قلبم . کرد پاک تپلش  هایدست    ر
و  نفسم . بود گرفته ور  با  ر ون  ز  .فرستادم  بیر

و  مادرم  حکم تو -  ی   اولین   از بعد. داشتی  ر   تو تیگف  چینیدسیسه  با که بار
و   آذر  تونستم  مادرمی، و  تو اما ببخشم؛ کمی فقط   کمی، ر   بهم که االن. نه ر

و  تو تونمنمی بازم چرا دونمنمی  نیستی، مادرم تو گنمی    شاید .  ببخشم ر
و  من تو چون وم من!  ببین. آوردی خونه این  به ر ی  دیگه. قبلم  از  تر آر   از برای  چیز

زوهام تمام  بار یه من.  ندارم دادن دست .  هوا رفتن  و  شدن   دود حالم و آر
و  حق  این که دونیمی  اما  شه؛می   چی تهش نیست مهم برام دیگه  نه؟ . دارم  ر

و   حقیقت  شنیدن حق و   چیز همه که توئی  از ر  .دونیمی  ر

نده  آدم حکم و  پوشی ژ   نجات دعای  به  دست بیابون، معبد  توی که داشتم ر
  نگاهش مدام گلی. مقلب  درد  از نه بود شده  خم کسیبی درد   از پشتم . شده

و  .  بشه مجیرش که بود کسی  منتظر   انگار و دزدیدمی  پشتم   در سمت  به ر
و  فکرش هاآدم  این که بودم اونی  از  تر خسته    افت برای فشارم. کردنمی  ر
ی  کردن، و   هاشدست  گلی، که نداشت فاصله  بیهوشی تا  چیز   دامن به ر

 .چسبوند بلندش مشکی 
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  من. بود  سالم  شش  و  بیست  درست. دمکر می   کار اتونخونه توی من    -
و  من  که بود سالم  هفده . شد  اما باشه؛ زندگیم  این نکردم انتخاب  خودم   به ر

و  رضا. درآوردن رضا   عقد ی  ر ویی  هاوقت  اون!  نبین اینجور ور   سال  سه.  داشت بر
وز اون  از. شهنمی  داربچه که  فهمید  رضا گذشت،  زندگیمون  از که   رنگ  بعد، به  ر

 . ندیدم خوش

ی   از   نگارا وزها، اون  یادآور   با. بود کرده رجوع ذهنش به مختلفی خاطرات ر
 : داد ادامه  داشت، نشکستنش به سعی  که بغضی

  اونه،  از عیب   فهمید  وقتی  اما . بودیم بچه عاشق  من،  هم  و خودش  هم   -
  همش. دادمی  گیر  بهم راست  و چپ. شد  ایدیگه آدم یه اصال. شد دیوونه

  و  شد  بدتر  اوضاع کمکم. رممی   و ذارمشمی  م،بچه عاشق چون کردمی   فکر 
قابل ل  غیر وز و  شب.  شد  کاربی   کار   از که  انقدر. کنتر   من  و نشست  خونه توی  ر

و  ی  دیگه اما . پایید ر و  گفتممی   هرچی. نداشتیم خوردن برای چیز   قبول  ر
وع   کمکم . رفتنمی   سرکار.  نداشت .  بودم شده خسته دیگه. زدنم به کرد شر

.  شما خونه توی رفتیم. باشه من  پی حواست   تو تا کنیم   کار بریم مباه گفتم
  هم  اون اما بود؛ زیبا اسمش  مثل. خانم مهوش. بود خوبی  خیلی خانم مادرت

  توی نه اما. بود قاضی  یه. خان فرخ.  پدرت. بود افتاده بدی آدم  گیر   من  مثل
 .کردمی  قضاوت هم خونه  توی. دادگاه

  توی من.  رفت مشده  مشت  هایدست  پی ردش،گ صورت  رسید، که جا  این به
و  اسمشون داشتم ذهنم وم  گلی که کردممی  حک  ر  : داد ادامه  تر آر

  فرخ.  پایین ما  و  بودن باال  اونا اما  هامون؛زندگی . بودیم هم  به شبیه  خیلی  -
  همین مثل درست . کنیم  کار خونه  اون توی هم با که کرد قبول هم  خان
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  شده  داربچه  سالگی  هشت و  سی  سن  توی سال، ه چهارد  از بعد  مادرت. خونه
ون . کشید   درد خیلی. بود ون و  باریدمی  هم  پشت بار   بند که  ماه دی  بار

  نتونسته تنها، دست  هم  من و  بود شده بیهوش  درد  از مادرت . اومدنمی
و  مادرم  قبال. بیارم  گیر  قابله بودم   و بودم دیده خواهرم، آوردن  دنیا به برای  ر

  توی دیدنت با من و  اومدی دنیا  به. اومدی دنیا به تو. بود یادم کمی  چیز 
و  خودم جلوی نتونستم آغوشم، رگی  گناه  ،...من ،...من  اما.  بگیرم ر . کردم بز

 .کردم  نامردی  ،...من ،...من

وع.  رسید که اینجا به وی زانو با و   زدن  هق به کرد شر ود  سرامیک  ر .  اومد فر
  نعره بود، شده   درهم درد، و  رخیس  از صورتش  که حالی  در زدنش، حق  میون

 :زد

و  من    -  ! اشتباه! کردم اشتباه ! ببخش ر

 . نشست چپم   سمت  به دستم  و نشست مسینه   میون  دردی 

 !بگو! کردی؟   کار چی   -

و  ایفرمانده   حکم من. بودم کرده جمع جنگیدن برای که  بود توانی تمام این   ر
و  یارانش تمام که داشتم   تنه یک و بود دهدا دست  از جنگ میدون توی  ر

  جنونی.  شدن  آشپزخونه وارد رضا،  از بعد  فرید، فریادم،  صدای   با. جنگیدمی 
زونم هایدست . برم یورش گلی سمت به و  کرد خوش جا هامرگ  توی   دور لر

 :غریدم م،شده  قفل   بهم هایدندون  الی  از و پیچید کوتاهش گردن

 کردی؟  کارش چی  بگو! بگو  کردی؟   کارچی  - 
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و   تربیش حظههرل صورتش   درست  گردش، هایچشم  و  رفتمی  کبودی به ر
ون آب  از ماهی  هایچشم   برجستگی به شبیه ون حال   در زده، بیر   اومدن بیر

و   من  شدت  با دستی  که بود قابل.  کشید خودش سمت   به ر ل  غیر   و  کنتر
و  من فرید  و  کشیدممی   فریاد وحشیانه، و  بین ما ر   حال  در اشسینه   و  باز

ل  ی  برای توانی که ایگرسنه  گرگ  مثل  و  هم پشت .داشت نگه کنتر   خوددار
تیش مثل.  شدم  جدا گلی  از و  کشیدممی  نفس نداشت، خودش   خشمگینی، آ

ون برای گردنم هایرگ  تمام  و زدممی  شعله   سبقت  هم  از اومدن، بیر
ی   توان که شدیدی درد . گرفتنمی  و  ازش  جلوگیر   من  توی نداشتم، ر
 :کردمی   مهزمز  گوشم  زیر  فرید.  جوشیدمی 

وم -  وم! آر وم آرادجان! آر وم قهرمانم .  آر و   من تو. آر ی  ر و  من!  دار ی  ر  ! دار

  زیر  پرنده  مثل که  گلی نجات برای تالشی هیچ رضا،  که دیدممی   اتفاقات الی  از
ون و  خودش ایمونده   بار وبه  کانتر   گوشه به ر و  ر   و کردنمی بود،  رسونده ر

  این دیدن  از که  انگار. کردمی  نگاه   آشپزخونه  در  کنار ای،مجسمه   مثل  درست
وم با و بود نمونده ادامه برای توانی. بردمی   لذت گلی  حال   ریتم شدن  آر

و  خودم هام،نفس  .سپردم مطلقی  تاریکی دست به  ر

و  خودم  بدی، سردرد  با  سرم  باالی چراغ و  سفید  سقف  از نگاه. دادم تکونی ر
و  موضوع  اهمیت باز، اتاق   در دیدن و  برگشتم راست سمت   به. گرفتم   نشون ر

وم،  از کاربونی آبی ملحفه  زدن  کنار با. دادمی  و  پاهام ر .  رسوندم زمین به ر
و   گیجی آدم حس .  شده  بیدار خواب  از طوالنی، مستی  از بعد  که داشتم ر

و  این  که کسی. کشیدم گردم یقه  سفید  بلوز به دستی    بود، کرده  تنم ر
  درست  سفید،  رنگ به اشعالقه . باشه  تونستنمی  فرید  جز  کسی  شکبی
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  تونستممی  هم  هنوز. بود مرده  و تاریک  هایرنگ  به  آذر  عالقه  برعکس
و  کرختی ردپای  .کنم حس خودم  توی ر

ومی، هایقدم با ون  اتاق   در  از  آر   هاپله پایین   از فرید و   آذر  صدای و  اومدم بیر
 . اومدمی 

و  امشب هابچه که مهشید زدم زنگ  -   .بمونن اونجا ر

  خوادنمی دلم . شوکیم  این توی هم خودمون  هنوز  ما. کردی خوبی  کار -
ن  بویی دخترا  . داره آراد به شدیدی  وابستگیه  که آدرینا خصوصا. ببر

زشی  شلوار   کنار هامدست  و   سنگی  آه و  شد  مشت  مشکیم  ور ون  ر   بیر
  به دست، به گوشی  آذر. شد  بهتر  نسبتا  دیدم و رفتم  جلوتر. فرستادم

وی که فریدی به نسبت  خوبی دید  زاویه و  بود زده تکیه چوبی هاینرده   مبل  ر
و   سرش  نرده نزدیک دونفره و  هاپله. داشت بود، کرده  هاشدست   اسیر  ر   ر

و  مشکیش موهای  دستپاچه دیدنم،  با  آذر  و  اومدم پایین   . کشید پشت  از  ر

 خوبی؟  - 

وم؛ نسبتا  صداش    توی که  انقدر. بود عجیبی  واژه! خوب؟ . بود پرطنین  اما آر
ی  تنم که  انقدر.  گنجیدنمی  ممخیله   نازکش، هایلب. بود گرفته سرما   از َاستر
زیدمی  پلکش با همراه  هایدایره  توسط سفیدیش  که هاییدست  مدام . لر

  آذر احوال  تحلیل  از دست. رفتمی  هم توی بود، شده  حاطه ایقهوه  کوچیک
 :پرسیدم شده  مسخ  و  برداشتم

 کجاست؟  گلی  - 

 . برگشت سمتم  به و  شد  بلند جاش  از تسرع به فرید



 
 

www.cafewriters.xyz Page 298 

 گردی؟ می دنبالش  چرا تو؟  - 

وهای ی، با  و  گرفت پناه  هم توی پرپشتم  ابر  .خندیدم کوتاه تمسخر

و   چیز  همه خواممی. کردمی  تعریف داشت  -   . گفتین خودتون. بدونم ر

  هجوم سمتش  به غیرارادی،  و  شد  پرتاب کنارم نرده  سمت  به بدی، تلوی  با  آذر
وش و بردم و  باز  .اومد   جلوتر  تشویش،  و نگرانی با فرید . گرفتم ر

 خوبی؟   آذر - 

و  خودش داشت  سعی زیادی  تالش  با که  آذر   بریده و  رمقبی داره،  نگه سرپا  ر
 : زد لب

 . شه تموم امشب همین باید. تونمنمی  دیگه ،...فرید  - 

وی  از  دستم و   خودش  آذر و خورد  ُسر   آذر باز  . داشت نگه سرپا  ر

و   چیز همه که کسی  تنها . آراد رفته گلی  -    یا ما   اطالع بدون. رفته دونستمی  ر
  درگیر  و  رسیدیم  دیر ما. رفته کردیم پیدا اتاقش توی که نامه یه با تنهایی رضا،

  برای داره و داشته  وجدان   عذاب که نوشته فقط  منامه اون توی. بودیم تو
 . رهمی  همیشه

  طورچه. بود  نشسته پیشونیم به  دستم و چرخیدممی   خودم  دور  پرگار مثل
  انگار من. داشتم پرسیدن برای سؤال  کلی  و زدن  برای حرف کلی من .  بود رفته
  گوش  به همیشه  از  تر بم  فرید، پرصالبت صدای که بودم  شده   گم خودم توی

 : رسید
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  و  بوده قاضی  واقعیت  پدر که بود گفته  فقط  داستاناش، توی گلی  قبال   -
و  فامیلیش  اگه . دونیمنمی  زیادی  یزچ ماهم. شده  فوت  مادرت   بهت هم ر

 . کنه پیداش که بسپرم وکیلم  به تونممی   من گفته،

زون  دست   فرید، حرف اتمام با زمان هم وش گره آذر، لر  . شد  باز

 ! فرید  - 

 . شد  خیره خیسش هایعسلی   به آذر، هایدست  گرفتن  با فرید

  حرف  هم با  ما. گیرهمی  تصمیم  که آراد    این حاال  شه؛ تموم خواستی  خودت - 
 هوم؟ . بودیم زده

ی،  هر   از  تمسخر  رنگ سرم توی  فکر  :زدم لب اطمینان  با  و  شدمی  تر پر

 تو فرید؟   تونستی  طورچه  تو که تعجبه جای برام اما ! کنممی   پیداش خودم  -
و  من به که نبودی نامرد  انقدر  !بزنی نار

و  فرید و   صورتش  وجود تمام  با که درحالی ر   و  انتظار بدون بود، کرده منقبض  ر
  اعتماد کسی به دیگه. برگشتم هاپله  باالی سمت به و  گذاشتم تنها  جوابی

و  من و کردنمی   پیداش اگه. نداشتم   باید خودم  بار این! نه! چی  دور ازشون ر
 .شدممی   کار به دست

و  اتاق  سفید  در و   وجودش  خبر  گوشیم، پیام صدای.  شدم داخل  و کردم  باز ر   ر
  اشصفحه رسیدنم با زمان هم  و رفتم سمتش به. دادمی میزم  رکنا  پاتختی  از

و  پیام برداشتنش، با . شد  خاموش ی   اتشماره  کردن پیدا . »کردم  باز ر   کار
وز   دو فقط .  نداشت ی  وقت  ر ی   خواستم! دار .«  رضایی  آیالر احترام،  با. کنم یادآور

وی و   خریدنم قصد  رسما . نشست احترامش   از پوزخندی  لبم، ر .  داشت ر
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و  هامم چش ی  با  ر وی  فشار   مشکل، همه این  برای ذهنم  و  گذاشتم هم ر
ریز   ازش آب گنجایشش  از  تر بیش  که بود آبی  لیوان  مثل  درست .  بود شده  سر

 . برداشتم قدم بود، جنوبیش ضلع و  اتاق  در  کنار که  لباسی   کمد سمت به

وی  درست و  کشیدم گلبهیم هودی به دستی    تنظیمش  لیم  شلوار  کمر  ر
ی   کنار  از. بزنم  عطر اون به دست خواستنمی دلم دیگه. کردم   که  دراور

وبه ویر  .شدم  راهی  اتاق  در  سمت  به بود، اتاق وسط  تخت ر

ون هال  در  از و  چرخیدمی   شب  دقیقه ده و ده  حوالی  ساعت   خونه. زدم بیر
وحیات و افسردگی که ایدلمرده  ن  ر و  خونه ز  خونه  اون افراد صورت توی ر

  باریک  راه طرف دو بلند پایه هایچراغ  و  شدم  رد هایکموزای   از. زدمی  سیلی 
و  حالم صورتم  توی باغچه، دو بین ی  ر ون خونه  در  از. کردمی  افشاگر   اومدم بیر

 .گرفتممی  تصمیم  جایی به رفتن برای باید  و

ون، و گذشت می  زدنم  قدم  از دقیقه پانزده .  بود تیره آسمون پنهون بغض بار
ی،  طور هب من که بود لحظه همین  توی و  خودم ناباور   امنی  مأمن  مقابل ر

وخونه. کردم حس ق   شدن  خاموش با. بود امیدم تمام که ایدار   داخل هایبر
وخونه، ون  با . رفتم عقب  قدمی دار   بافت شال که حالی  در شیوا، اومدم بیر

ی   دارطرح و  آبیش لوز ی پهن  لبخند شد باعث  کرد،می  تر محکم  گردنش  دور ر  تر
 . زد شیرینی یقهقه  دیدنم، با. بزنم

 .شدن درشت هاممچشم  مردمک  حتی ببین. نداشتم  انتظار اصال - 

رگش مشکی   کیف  که دستی با داشت  سعی  که  طور همون و   بز وی ر   ر
و  هاشچشم   داره، نگه  اششونه  .برداشت قدم  سمتم  به بده، نشون ر
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و . ورا  این  از. خیره -  وشن خوایمی  اگه خوای؟ نمی  که دار  کنم؟  ر

 :دادم ادامه ایدلمرده  لبخند  با و  دادم تکون  سر  راست،  و چپ به

ی  اولین یاد -  وز وخونه این توی  که  ر  .افتادم اومدم دار

وخونه،  در بستن  برای و  ریموت دار  . برگشت سمتم به و  زد  ر

  هایآدم  با اما میام؛  کنار آدمی  جوره همه با  کال من. بودی بد خیلی  تو. اوم  -
 . نه گنداخالق

زه به خندیدن  از هاششونه   هایچشم  که  بودم من  بار این و بودن افتاده  لر
و  گردم  .کردم درشت ر

 . اومدی  کنار  منم  با که دیدی فعال اخالقم؟  گند من   - 

  سمت  اون که ماشینش سمت  به هم  با و  خندیدمی  صدابی  و  ریز همچنان
 .رفتیممی   بود، خیابون

 اومدی؟  پیاده  -

 .اوهوم - 

ومم،  صدای با   دار، نم  آسفالت با سفیدمشکیش  کتونی اصابت ایصد  با آر
 . شد مایل  سمتم  به و ایستاد 

ی  -   .شدی حرفبی  دوباره شده؟   چیز

ون، خاکه وی بار   زدن، پلک  چندبار  با و بود گزیده  سکنا حالتم بی  هایمژه   ر
ی  دید  به سعی  .داشتم  بهتر
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 . بپرسم ازت سؤالی   یه تا اومدم  -

و  فندقیش  موهای  . چپوند شال  توی رسید،می  تخونیشاس  گونه تا که  ر

 . بپرس. حتما  -

.  بود تابستون  وسط  تشنگی اوج توی گرم آب   خوردن سختی به برام، گفتنش
ون، نم با که خشکم  هایلب ودی  مثل  بار   باز هم  از بود،  گرفته جون  آببی ر

 . شد

ی؟  من  به نسبت حسی هیچ تو -   ندار

و  کیفش  دسته   لبه چپش،  دست با و چسبید   تر محکم   راستش دست با ر
و  فوترش  سبز   پالتوی   قبل،  دفعات برعکس   بار این  انگار. کرد نزدیک هم به ر
ی حوصلهبی  لحن با چون بود؛ شده   معذب  : داد جواب تر

 ...که خواممی   من  و  دوستیم ما  آراد - 

 .پریدم حرفش  وسط 

 نه؟  یا آره . کلمه یه فقط   - 

و  سرش  ومی،آر  به و  شد  کشیده پایین سمت  به هاش لب  انحنای   و  چپ به ر
  اما  بود؛ شجاعی   دختر  ذهنم توی اون. نداشتم  انتظار ازش. داد تکون راست

و  نه گفتن جرأت  امشب و  مسینه محبوس  نفس . نداشت ر ومی   به ر ون  آر   بیر
 : زدم لب بغض، وبدون فرستادم

و  نظرت . دیگه سؤال  یه فقط! ممنون  -    خودم کنممی   حس چون. خواممی   ر
ی یه. کن  ولش ،...بگیرم تصمیم اگه ی،  فرد. داریم بی و  ا    قرار موقعیتی توی ا 
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و  بی فرد  پیشنهاد باید عزیزه،  براش که فردی یه به  کمک برای که گرفته   قبول ر
و   کار این اگه اما. کنه ی  فرد  برای که کسی  اون بی، فرد نکنه، ر و  عزیزه ا    ازش  ر
ی  فرد و  کنهمی   دور  عزیزه  براش که خصی ش  اون  به شده   طور  هر  که خوادمی   ا 

ی فرد  نظرت به. ببینه صدمه خودش  که بشه باعث شاید اما  کنه؛ کمک   باید ا 
 کنه؟   کارچی

  عاقل نگاه با. بود داده  گوش هامحرف  به آرامش، کمال  در و دقت  با
 . زد مالیمی  لبخند  ای،اندرسفیه 

ی فرد  بذار  - و  خودش اول ا    ک کم خودت به  نتونی وقتی  تا چون.  بده نجات ر
 .کنی کمک ایدیگه  کس به تونینمی  کنی،

  بیش  پیم  و  رگ  انگار. شد مشت  پام  کنار  هامدست  بود،  زده که حرفی  از  متأثر 
ی  دادن تکون به. بود شده   متنفر   آیالر  از پیش   از   غم  که  انگار و کردم  اکتفا سر

و  هامچشم  خیس  :داد  ادامه که بود خونده  ر

ی  که تصمیمی   هر  تو -   . ستهدر  دونممی   بگیر

  بتونم که دیدمنمی  خودم توی  من  و دادمی  اطمینان  بوی حرفش  از هرکلمه
  هامدندون  بازیچه هاملب . بربیام معضل   این پس   از گفتمی  که خوبی به

و  آشفتگیم این  از  تر بیش  خواستنمی  دلم و  شد   با. خوندمی  هامچشم   از ر
 :دادم جواب بمم، صدای کردن صاف 

 .رممی  دیگه من!  ممنون راهنماییت   برای  -

ی  اخم وهای ریز و  ایشقهوه  و  پهن ابر  .کرد احاطه ر

ون این توی ذارممی   مگه  -  ی؟  پیاده بار  !شو  سوار  یالل بر
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  رفتم ماشین  در  سمت   به. کنم  صادر اینه  حکم، این قبال  در تونستممی   مگه
وزمندانه لبخند با  همزمان و و   ماشین  در ای،پیر  .کرد  باز ر

و  من   سکوت وی ت دقیقه، ده ظرف   شدم پیاده  ماشین  از. رسوند خونه  دم تا ر
وند خیابون سمت به هوا، توی دستش دادن  تکون با و   وارد  اینکه  از قبل . ر

و   گوشی بشم، خونه ون  جیبم   از ر وی. آوردم بیر و  گوشی  و زدم  آیالر  شماره  ر   ر
 : داد جواب  که بود  آخر  هایبوق.  گذاشتم گوشم دم

زشم  با وقت   از  اطرشونخ به که کسایی هستن کم -   .شنوممی. بگذرم ار

و  خودش بیمارستان، توی کهاین   باور  بود، زده  جا  پناهبی  و ضعیف   دختر   یه ر
  جواب  در هام،چشم  بستن  با. شدمی  قبل   از  تر سخت  برام هرلحظه

رگبینیش،  :گفتم خودبز

 .قبوله شرطت  - 

ونم مسموم  هوای داشتن نگه برای توانی  دیگه مسینه قفسه    که نداشت در
 : داد جواب  جدیش،  و خشک  لحن توی  تغییر  بدون

ودترش  انتظار. کردی  دیر  هم  همینجا تا -  و  ز   نه ساعت  فردا.  باشه. داشتم ر
  هم  عطر  که باشه یادت ! باش دممی  که آپارتمانی آدرس  رسمی،  لباس  با  صبح،

 .زنینمی

و  مریضش ذهن  تونستمنمی هم ایلحظه  حتی   خداحافظی بدون. بخونم ر
  نداشتم ایدیگه چاره من .  رفتنمی  انتظار  ازش هم این  از  تر بیش  و کرد قطع 

  که  هم اونقدرها من. کردممی  پیدا جبرانی راه هاسال   این تمام برای باید  و
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و  ایدایره  کلید  دسته. نبودم خودخواه کردن،می   فکر  اطرافیانم    جیبم  توی  از  ر
ون  .انداختم  در قفل توی  و  کشیدم بیر

وی  دستم و بودم  کرده  عبور محوطه  از ی   و عمودی  دستگیره  ر   در فلز
و   در. بود شد، می  کشیده  راست  و چپ  به کمدی مثل  که ایشیشه    پشت  از ر

نی هایالمپ  فقط و  بستم ی کنف  سقف  دور هالوژ وشن شده،  کار   در  آذر. بود ر
وی داشت،  قرار  بدنش دوطرف  دستش دو که حالی   پایین،  از پله اولین ر

وبه ویر قصیدمی  صورتش توی آبی  نور. بود  ایستاده  در ر   عجیب  صداش، و  ر
 :بود  ترملطفت  و همیشه  از  تر محکم 

ن، یه -    وقتی حتی . نداره ضعفی  نقطه هیچ کنهمی   فکر   تنهاست وقتی  ز
و   خودش بازهم غیرعاشقانه،  چه و  عاشقانه  چه کنه،می  ازدواج    بدون  حدی  تا  ر

و   مادر   اسم که همین  اما دونه؛می   ضعف نقطه وش ر ن،می   ر   هاینقطه ذار
وع   ضعف رنگ به شر   تر بیش  هابچه تعداد هم   قدر هرچه .کننمی  شدن پر

و  این! منی آشیل  پاشنه تو. شنمی  تر بیش هانقطه  اون بشه،   یادت  هرگز  ر
 !نره

  انکار که بغضی داشت سعی خودش،  از رنگش کرم  حریر    بلوز کردن جدا  با
و  کردشمی  و   ر .  رفت باال هاپله  از که بود بهش مبهوتم و  گیج نگاه. ببره فر

و   آذر کردممی حس  گاهی   عین  در. بود صد  و   صفر که  انگار. شناسمنمی  ر
وح بودن، خودرأی و  سردی وانی جنگ توی. داشت ایشکننده   و  لطیف ر   بدی  ر

  آرامش دنبال  به هزارتو این توی  قدر هرچه که  انگار درست. بودم کرده  گیر 
  کرده  گیر  جایی به  پیراهنم آستین که   انگار. شدممی   دور  تر بیش  گشتم،می 

ون  به سعی و بود  . داشتم کشیدنش بیر
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وبه. رفتم باال هاپله  از  سنگین  و  خسته مکث،   کمی با ویر و  اتاقم  در ها،پله  ر   ر
  قلبم  و رفتم می  اتاق وسط  تخت سمت  به تاریکی، توی. شدم   وارد و کردم  باز

وم همچنان وی شت پ  از. زدمی  پرتپش و  آر و  هامچشم  و   شدم  پرتاب تخت ر   ر
و  کسی  حکم   درست. بستم  .زدمی   فریاد آب  زیر  که  داشتم ر

  بدون  مبهم،   و گیج. شدم  بیدار خواب  از شلوارم،  جیب  توی شدیدی   ویبره با
 : دادم جواب گوشی، صفحه  به کردن نگاه 

 بله؟  - 

و  خواب  مقتدرش، و   دار  خش  صدای وند سرم  از ر  .پر

ی  جهت متنفرم،  بره  هدر کسی برای وقتم  که  این  از -    فقط . زدم زنگ یادآور
ی؛ فرصت  دقیقه ده ر   که کسی وگرنه دار  !توئی کنهمی  ضر

. بودم نیومده خودم به  هنوز من  و  شد  قطع  من  جانب  از حرفی بدون  تماس
نی حرکت توی   دقیقه دو  و نه ساعت  که  گوشی صفحه دیدن با و پریدم جا  از آ

و    به تازه  و بودم خوابیده  هالباس  همون با. ستادمای سرپا داد،می   نشون ر
 . اومدم خودم

ی   و کت نشدنی، وصف  سرعتی با   کرده  تنم دوخت، خوش  و  مشکی شلوار
ون اتاق  از م،شناسنامه و  گوشی برداشتن با. بودم   دیدن  با که اومدممی   بیر
و   در آذین،   سوالر  صورت  که همیشگیش  و  پهن لبخند با . بستم سرم  پشت ر

و   اششده  رسیده  مثل  ر  .انداخت نگاهی پا  سرتا کرد،می   سرخ ایانار

ی  صبح  سر  فرانسوی  قهوه  از تونینمی  -   . بگذر
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و  قهوه مشکی   ماگ  تازه   و  ظریف دستبند به مزین  که راستش دست  توی  ر
 .دیدم بود، طالیی براق

 .دارم عجله  نه - 

وهای پهنای فرستادن   باال با  . داد  عبور اجازه  ایش،نسکافه  ابر

ی  یه باید  اما  -   ! بگم بهت چیز

  رفتم،می  هال  در سمت به که  طورهمون  و  اومدم پایین هاپله   از تندی به
 .دادم تکون هوا توی دستی 

 . بعد برای - 

 هایکتونی پوشیدن با و  کوبیدمی   اشدیواره به  تندتر همیشه  از قلبم 
و   حیاط باریک محوطه سفیدم،  .دوییدم ر

ول پشت  ماشین، توی   که آدرسی سمت به گاز،  پدال  دادن  فشار  با و  نشستم ر
وندم بود داده ق   از هامگونه. بود  جلوتر من   از همچنان ساعت. ر   شده  پر  عر

ی چه  دونستمنمی  که این  و بود و  انتظارم چیز و   حالم کشه،می   ر   قبل  از ر
 .کردمی  تر دگرگون

  ت بیس برجی بلندای  به آپارتمانی دم که  چرخیدمی  نیم و نه اطراف  ساعت
ی،   پیاده ماشین   از موند، مسینه   راه توی که  عمیقی نفس با. کردم پارک  متر

ی آینه و سفید   در سمت به  دزدگیر، زدن با . شدم   درست که آپارتمان شده  کار
وبه ومر  .افتادم راه  بود، ر
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و  مشکیم   کت لبه   زنگ گردنم، چرخوندن با  و کردم نزدیک خودم به  تربیش ر
و  سیزده  واحد   پهنم هایشونه  کردم سعی  و  شد  باز تیکی صدای   با  در.  زدم ر

و  ی   از که ر رگ البی وارد. دارم نگه صاف بود، رسیده افتادگی به ناچار   آپارتمان  بز
  واحد   راستش، دست و  بود گرفته نقش سفید  ال هایمبل   چپش،  دست که

ق . شدم  بود، نشسته الین پشت ایساله   چهل حدودا  مرد که نگهبانی    بر
رگ  لوستر   سرامیک   با خوبی  انعکاس  و  بود کننده  خیره  البی، وسط ایره دای و  بز
ی  سمت به. بود کرده ایجاد کف  سفید   گلدون   کنار غربی، ضلع که آسانسور

رگ  . افتادم راه  داشت،  قرار  سیکاس  سفالی  و بز

ج   آسانسور  از وی زیادی  الیتش، آهنگ  و شدم خار ژه  اعصابم  ر   در. رفتمی   ر
  مشکی   مانتوی  با همچنان  آیالر و شد  باز ه،سیزد واحد  چوبی سوخته ایقهوه 

  تونستمی  طور چه  هاش،چشم . شد  ظاهر   در چهارچوب   توی کوتاهی،  و تنگ
تیش بودن، یخ عین  در ی  اون مدام  دیدنش با. باشه داشته تندی  آ   توی که آیالر

  یادم محتاجش  نگاه اما کم؛  هرچند اومد، می  یادم بودم دیده بیمارستان
ی با  نقش  خوب چه. بود  . رفت  کنار  در جلوی  از. بود کرده  ز

 .بیا کفش  با - 

وی  از رگی، راهر ی  بیست و صد  ایخونه وارد   بز وبه . شدم متر ومر   با پذیرایی ر
  تمام جدیت  با که  مردی دو  و خوردمی  چشم به کاربونی آبی راحتی  مبلمان

وش  ونم که بود ترس  حس، این.  بودن نشسته ر   مثل  درست. کرد رخنه در
  تازه و  شد بسته  آیالر  توسط سرم،  پشت  در. معقر   ایچاله  توی انداختن چنگ

وی و زد می  زار تنش  برای ایسورمه   شلوار و  کت که عاقدی   به چشمم   صندلی  ر
  ده پاشنه همون با  آیالر. رسید بود، نشسته مرد دو راست دست طالیی
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ی   سمت به تیزش،  نوک مشکی هایسانتی  رگ  هایدست توی که  دفتر   بز
 . رفت بود، تهگرف  جا عاقد

 . رسید هم  داماد. خب - 

رگش  دفتر  کردن  باز درحال عاقد  و برگشت سمتم به  آیالر   دو  از یکی که بود بز
ز  به مشکی،  شلوار  و  کت با  که مردی   چاه   از صدای با بودن، نشسته خشکی طر

 :داد جواب  ایدراومده 

وع  -   . کنیممی  شر

  محضی سردی  دیوار، توسی  رنگ و  بودم ایستاده واج و  هاج  طور همون  من
و  وونه سمتم  به ر وی  قدمی . کردمی ر   دست، با  آیالر و  گذاشتم عسلی  پارکت ر

وبه که اینفره  تک مبل  دو سمت  به ایاشاره  ویر  . زد اشاره بود، عاقد  ر

و  اتشناسنامه. بشین -   . بده هم ر

وی ایستادن  حس اما  نشستم؛ و   دار  چوبه ر و  پاهام  که حسی . داشتم ر   به ر
زش و  هامدست   و  بود ختهاندا  لر و  مشناسنامه.  کردن مشت به  وادار ر   جیب   از ر

ون کتم   به دستی  صداش،  کردن صاف  با عاقد . گرفتم عاقد   سمت  و  آوردم بیر
ی  ی  این  قدرچه.  کشید سفیدش  هایپرفسور وفسور و  من برفی، هایپر   یاد  ر

  عاقد صدای که بود گردنم  دور  دار طناب وجدان،  عذاب حس. انداختمی  فرید
 : رسید گوشم به خطبه  از بعد

 وکیلم؟  بنده  - 

 :زد  لب بود، گرفته  جا کنارم که  طور همون مکث، بدون   آیالر
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 . بله - 

  فکر،  هزاران با  نگاهم. بودم نیومده خودم به  هنوز  من!  سرعت  این به چرا
وی وی  چرخید،می  سرامیکی تیکه  دو   میز   ر ی   و طالیی گلدون ر وش  فلز   انگار  و ر

رار دوباره  عاقد. بود هرسید  من  نوبت که  :کرد  تکر

زند رضایی  آیالر خانوم دائم  عقد   به را شما  وکیلم بنده داماد  آقای -    ناصر  فر
 دربیاورم؟ 

  گیرافتادن  به شبیه  درست. تپیدنمی که  انگار قلبم   و  شدمی  تر ناواضح  صداش 
  با   آیالر که بود شدن  قطع   حال  در نفسم. بودم تشویش  جنس  از باتالقی توی

ی اقتدا و  اسمم  اخطار، با توأم ر  : زد صدا  ر

 .آراد - 

و   صورتم کمی ق   قطرات بودم  امیدوار   و کردم مایل  سمتش  به ر   که سردی  عر
و  استخونیم  صورت و  بود گرفته دست به  ر   اش،زده قندیل  های چشم  با . نبینه ر

  و  شدممی  بلند جام  از که خواست دلم  ایلحظه . کردمی  نگاهم   منتظر 
ور حرف  بار  زیر که بودم همونی من .  رفتممی    اجبار با اصال من. نرفت بهزاد  ز

  حس بدترین مدال که آه. بودم اینجا چی برای من . نداشتم  خوبی میونه
  حتما  فرید رفتم می   اگه! نه. رسیدمی سردرگمی  و  رسیدن دوراهی به ممکن
و  دریغشبی  هایمحبت   از ایذره  باید  حداقل من . کردمی  سکته   جبران  ر

 .بود جدا اشقصه  خالصانه، هایمحبت  اون. کردممی 

  این  بار  زیر. کردم زمزمه نامفهومی  یبله  لمسم، و خشک هایلب  کردن  تر  با
  با. نبود کسی  هر   کار زخمم،  لهجه فهمیدن  و بودم  کرده خم   کمر  تحقیر،
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لودی،بغض  هاینفس و   عاقد  شدن بلند  آ   و  اومد سمتم به. زدممی  دید  ر
و   دفتر وی ر  . گذاشت پام ر

و  اینجا -   .کنین امضاء  ر

ودتر   آیالر و  آبی  خودکار من،  از  ز   و  بودم گیج هم  هنوز. قاپید  عاقد  دست  از ر
ودی  از   گذر مثل تصاویر،   شبیه درست . گذشتمی   ذهنم  بستر  توی  از شفاف  ر

  خودکار. گرفته دهان به ندامت انگشت و  کرده خبطی که بودم کسی به
وی نقشی  و  گرفت جا هامانگشت  مابین  . بود امضاءم  انگار که  زدم صفحه  ر

  انگار. افتاد راه خونه  در سمت به پوش، مشکی مرد  دو امضای گرفتن  با عاقد
  حدقه پهنشون،  و  بلند هیکل  دیدن و   شدن  بلند جا   از مرد  دو. داشت عجله که

و  هامچشم  و  ر   پاشنه صدای. بودن  دوقولو که  انگار. کشوند شدن   درشت به ر
 . شد  بلند گوشم  دم  از آیالر، سانتی  ده

 !برین تونینمی  دیگه. بادیگاردامن - 

 : دادن جواب ای،شده  بم  صدای  با  و  هم با  صدا، یک

 !خانوم بله -

  زیر  ریزشون هایچشم  و  پهن  صورت کردن  مخفی با پوش، مشکی  مرد دو
وی  از  آیالر همزمان، که رفتن می   در سمت به مستطیلی، و   ریز آفتابی عینک   ر

ون ایبرگه میز،  .آورد بیر

 .قرارداد برگه. بودم داده  قول  که  طور همون -
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و   آچهار کاغذ    باریکش، و رنگبی هایلب   کنج پوزخندی با  و  گرفت سمتم  به ر
 : داد ادامه

وزه برای تاریخش  -  و  پول بتونه که زمانی  هر تا پدرت به من. امر   کنه  جور ر
 .کرد ایجاد شرایط  اما  نمیاد؛ خوشم بخشش  از  زیاد. دادم فرصت

و  کاغذ . بود دستم توی کاغذ به نگاهم   هنوز و  شد  بلند جاش   از   تا وسط   از ر
وبه   بار  این. شدم  بلند جا   از و کردم وش ر   سانتیش، ده هایپاشنه  با. بودم ر

و  یک ی  با راستم دست که  درحالی. بود  ترکوتاه   من  از گردن  سر   درحال برگه تیز
ی  بدون بود،  کلنجار  : دادم جواب سردم  لحن  توی تغییر

وقت  پس. همینطور هم من   -   . میام داشتی،   الزمم  هر

ی، پوزخند با و  هاشدست   صدادار   تا شدم خم  و  زد گره  سینه جلوی  ر
و  مشناسنامه   : پیچید خونه توی  بلندش صدای  که بردارم ر

ی  نیست  قرار جایی  هیچ تو -  وز  از تو. اردالن آقای بر وز ده  مدت به  امر   این توی   ر
 .ایخونه

و  حرفش  اما کرد؛می  تعلل شناسنامه  شتن بردا برای دستم   و گرفتم  نشنیده ر
و  تعجبم   خونه  در  سمت   به شناسنامه برداشتن  با. کشتم ذهنم توی ر

 : رسید هامگوش  به  سر  پشت  از صداش  که رفتممی 

و  حرفی ندارم  دوست اصال! اصال -   . کنم  تکرار  دوبار ر

و  خورده  تا کاغذ و  شناسنامه   تمام خونسردی با و گذاشتم  کتم  جیب توی ر
ی،  . برگشتم سمتش  به عیار
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 .رممی   من! اربابی تو نه توام، یبرده  من   نه - 

وی نگاهم ونیکی قفل  ر  . کرد استفاده فرصت  از  آیالر و شد  ثابت   در الکتر

ی  -  ن   در پشت دیدی،  که دونفر ی   در  از تو تا منتظر ون بر  .خودته با  انتخاب. بیر

وی هامچشم  زیدن و  افتاد  هم ر ی .  بود  انتظار   از  دور م،هالب   لر و  بدی باز   ر
وع    کنار  در جلوی  از سستی زانوهای  با حرکت، بی که  طور همون. بود کرده شر

 : داد ادامه رفتم،نمی

وز من   -  و   تو علنا  امر ی   از. خریدم ر   نشنیده  پس. نیومد خوشم گفتی که چیز
  اما  خارجه؛ توان  از زیادی بودنت  شوهر   دونممی . شوهرمی تو. گیرمشمی 
  خوب  پسر  یه  مثل االنم. بمونه منتظرم خونه توی شوهرم  دارم دوست من
ی می   .برگردم من تا مونیمی  خونه توی و   کنار ر

 : شد  بلند  کنارم  از  هاش،پاشنه صدای  از بعد دارشخش  و  خشک  صدای

و   موبایلت   - و  حلقه و دیمی  تحویل  ر وی خواب، اتاق توی هم ر   پاتختی ر
ن   من. باشه دستت اومدم. گذاشتم  .متعهدیم  ز

ی  انگشت بالفاصله،   رینگ. گرفت  قرار  صورتم جلوی چپش، دست  انگشتر
قش، که طالیی و ظریف و  هامچشم  بر زار ر   که زندونی توی رسما. دادمی   آ
و  فکرش حتی. افتادم  گیر  بودم کرده  درست خودم  همه که کردمنمی هم ر

قم ایدیگه   جور  چیز    قدمی  غیرارادی  وم،باز  دور دستش شدن حلقه با. بخوره ر
وهای با. کردمی   سیخ  تنم به مو کارش، این  و  رفتم عقب   شده   اصالح تازه ابر

ی  نگاه  مشکیش،  . انداخت محقر

 .محرمیم ما    -
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ق  هایدست کف عجیب   مورمور  باعث محرم  لفظ ل . شد مکرده  عر   کنتر
.  کنم منظمشون کمی  حتی تونستمنمی  و  بود رفته دست  از هامنفس

وارها  دل  در نهان کابوس  یک به شبیه  درست   برداشتن   با. بود خاک  خر
ون خونه  از حرفی، هیچ بدون کتم، چپ سمت جیب   از موبایلم   ای. رفت بیر

ی  تونستممی   کاش   فریاد  هم االن اگه  حتی. بزنم فریادی حداقل ! کنم کار
.  رهایی جنس  از فریادی. بود آب  زیر  فریادی به شبیه  فریادم کشیدم،می 

وی  مرگ  سکرات  که ایشده  نفرین اتالق ب این   از رهایی   سکوت  جای  جای   ر
 . بود انداخته سایه  دهشتناکش

وی  حفره مسینه   توی دردی. بود کردنم خفه حال  در بغض، و  نشستم مبل  ر
  و باال  شدت به مسـینه   قفسه. کشیدمی   تیر  استخونم  مغز   تا و انداختمی 

وزم به چه.  شدمی  پایین    خودکشی  پی   در ممدا که  منی  من،. بود اومده  ر
  دل  کردن خودکشی  ترازبیش  کردن،  زندگی گاهی که فهمیدممی  تازه بودم،

 .خوادمی   وجرأت

ج  ریتم  از  ضربانم. گذشتمی  ساعتی  چند و  سرم و  بود شده  خار   سمت به ر
  همون با   آیالر. شد  باز خونه  در که بود  باز نیمه هامچشم . کردم کج  مبل  دسته
نی، حرکتی توی .شد وارد  شده، صاف  هایشونه وی  از  آ   زیر  و  شدم  بلند مبل  ر

 : غریدم لب

ی  مسخره  این االن همین   - و  باز  مخونواده به حتی  من! کنیمی  تمومش ر
 ...هم هامقرص  حتی  من. نگفتم هم

ون جهنم   این  از تا بود ایبهانه بلکه نبود؛ مهم برام هاقرص   اون   آیالر. برم بیر
و   در  سردش، همیشگیه ماسک  همون با   به نگاهش.  بست سرش  پشت ر
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  بدون  مشکی   کوچیک  کیف  بار، این. بود هال  وسط  خاموش  آویز  هایچراغ 
ق  و اومد  جلوتر  قدمی . بود همراهش ایدسته  وشن هابر وی  نگاهم . شدن  ر   ر

وی که دستش  ق  کلید  ر  . موند  ثابت بود، بر

ی،  نیاز قرصی به اگه  -  وخونه توی که دختره اون  بگم  دار !  بیاره برات  ستدار
 هوم؟

وچهدندون  با  و  شد  مشت   ارادهبی هامدست  حرفش، این  با  : زدم لب ایقر

 ...تو - 

ودی   در چپ  سمت  درست که ایآشپزخونه سمت به   قدم  داشت،  قرار ور
 : داد جواب  مقتدر و  محکم همیشه مثل . برداشت

ی  کنه؟  اعتماد مردی  هر  به که هستم  هاییآدم  به شبیه  من -   نگاه اونجور
  البته،. شوهرمی  تو باشه هرچی. فهمیدممی  یکم درموردت یدبا من.  نکن

ی   .ظاهر

و  مستطیلش  کیف. داشتم دید بهش  هم فاصله همین   از وی  ر   گذاشت  ُاپن ر
 .برگشت سمتم  به و

ور باید همیشه چرا مثال باشه؟   ترمتفاوت  نباید  چرا دنیا نظرت، به -    مردها  ز
ورش که باشم زنی خواممی  من  بشه؟  داده نشون و   ز   دفاعبی مرد  یه به ر
 نه؟ جالبه. دهمی  نشون

ی  به  قادر  ی   وهیچ نبودم خودم نگهدار   خشم. نداشتم  کار این  برای هم فکر
و  جوارحم  تمام و  گردم هایچشم  و  بود گرفته  دربر  ر  .کردم  ریزتر  ر
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ی؛  کمبود  شاید. دونمنمی. ایدیوونه  تو -    حتی تو. نبود این قرارمون  اما دار
و  کسی تو. خواستینمی هم ویترینی   شوهر ی  باهاش که خوایمی   ر .  کنه باز

ی  چه پس  بود؟  مسخره ازدواج   این به نیاز

وع    و  شدمی   تر محکم   هاش،قدم. بود کرده  مبلمان  دور  رفتن  راه  به شر
  ایستاد، که هاشپاشنه  صدای . بود خوردن بهم حال  در قبلاز  تر بیش  تعادلم

 .کردم نگاه  عقب به سرشونه  از

  چون چرا؟  دونیمی. دویهمی  موش دنبال  باز هم سیره وقتی حتی هگرب یه - 
ی  این  از ی  این  از منم .  میاد  خوشش باز   اذیت کن  فرض.  میاد خوشم   جالب  باز

و  حالم  کردنت  .همین. کنهمی  خوب  ر

  دنبالش اون که نبودم مجرمی   من اما بود؛ بازجویی  اتاق  به شبیه  درست
.  داشت فاصله من   با قدم  چهار اندازه به و  برگشتم سمتش به. گشتمی 

ون درست  هایمردمک . بود پهن  مبلمان   وسط که ابریشمی فرش   از بیر
و   اشدیده  سرما   هایچشم  درشتش،  با تونستمی   حتی. کردمی  تر وحشی  ر

و   کشدارم های نفس. بزنه پوزخند  بهم هم نگاهش   دست با  و کردم رها ر
و  باریکش گردن  دور راستم، نی،  تیحرک توی. گرفتم هدف  ر   تر عقب  کمی  آ

 :غریدم مشده   قفل  بهم هایدندون  الی   از و  رفت

و   من  پس نیستم، باهوش هم  اونقدها من   -    یه  از من ! نکشون چالش   به ر
  گذشتم،  هم خودم زندگی  از من. دمنمی  گوش مغزم به دیگه بعد، به جایی

 ! کنممی   رحم بهت که نکن  فکر  پس

  شدن کبود  با همراه  و  شدمی  تر بیش  لحظه  هر  گردنش،  دور دستم  فشار
ون حال  در هم دستم  هایرگ  گندمیش،  صورت   هیچ بدون.  بود زدن بیر
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  کش   تمسخر  برای کنجی  به باریکش  هایلب   خودش، دادن نجات  برای تالشی
ی هیچ   انگار. اومد زیدنمی  ایذره  مردمکش   حتی  نبود؛ سرش توی فکر  .لر

ی  الرمی، صدای با که نپایید دیر ودی  در  آ   وارد  پوش مشکی مرد  دو و  شد   باز  ور
  از یکی هرکدوم و  کردن تند پا سمتم به که بود بهشون نگاهم. شدن خونه

و  هامدست    سالم  جون خشمم  شعله  از که  آیالر. کشوندن خودش سمت  به ر
وی  خشکی و  ممتد هایسرفه  با بود، برده ی  مبل  ر ون برای. نشست کنار   بیر

  و  شد  تر تنگ  دستشون  حصار. کردم  یافائده بی  تقالی مرد،  دو دست  از اومدن
وی نگاهم ل  ر  .افتاد بود  آیالر دست توی  که کوچیکی کنتر

  ولع، و  حرص با. اومد سمتم  به و  شد  بلند جا   از بود، برگشته نفسش که  انگار
 . دوخت غضبناکم  نگاه به چشم

وز   برای -  وم!  نباش نگران. جرأتی  و دل  پر  زیادی  انگار  اما. رفتی تند زیادی  امر   آر
وم  .شیمی   رام آر

ون  برای توانی دیگه  حتی   که  نداشتم کنارم غولتشن دو دست  از  اومدن بیر
  سمت  سینه به  راستش  آرنج حرکتی،  توی.  شد نزدیک کمی خیلی  فاصله   با  آیالر

  خالی زیرپام زار،شن  وسط  که  انگار. بود قلبم  که جایی درست. کرد اصابت  چپم
ق  یلحظه   به شبیه. بود شده    درد   از تنم. تاریک اقیانوس عمق  یتو  شدن  غر

وی مرد دو  آیالر، اشاره با و  شد حسبی ز . کردن رهام  زمین ر وی فرش  پر ن   ر   س 
قصید می  صورتم وی بازم، نیمه هایچشم  با  و ر و  نشستنش پا دو  ر   کنارم ر

 .کردم حس
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ی   طورچه  بلدم من   -  ج   دور  از حریفم که  بزنم کجا به. کنم باز   من.  شه خار
ی  وقتی و  باز وع ر ی  اون وگرنه م؛برنده  من تهش که دونممی  کنم،می   شر و  باز   ر
وع   .کنمنمی  شر

وی  سنگینم  هایپلک  تعادل،بی   مردها که بود گفته کی. نشست هم ر
و   دست سنگینی و  بلند  صدای  فقط  هااون  که گفته  کی! سفتن  و سخت    به ر

ن  یاد   مونیه جنسیتشون، ماهگی  سه توی کهاین   از قبل هم  مردها!  نه. دار
زار اتهام انگشت شده باعث  که   بشه، مشخص بره نشونه سمتشون  به  آ

  مردهای  از من.  داشته رشد به  نیاز   که اینطفه یه. بودن آدم یه فقط قبلش 
.  داره محبت به  نیاز  که مردی. زنممی  حرف خودم  از  من.  زنمنمی  حرف دیگه
وم  ایگوشه توی خواستمی  دلش  که مردی و  تنهاییش دنج، و آر   سطل توی  ر

وا، زباله ی، ندیدن. داریم احساس  هم مردها  ما. بزنه ُعق  انز   بر  دلیل چیز
 . داریم واقعی  محبتی  به  نیاز احساسات   این دیدن  برای فقط نیست،  نبودنش

وبه  فرد  تسلیم  که نبودم کسی  من وشر   بلند جام  از عمیقی،  نفس با . بشه ر
و  مسینه  شدم،می   مطمئن  پوش سیاه  مرد  دو نبود  از  که حالی  در. شدم   سپر  ر
 .کردم

  از حریفت کنیمی  فکر   که ایلحظه درست. جاست  همین  درست  تو اشتباه - 
ج   دور ی  این. گردهبرمی  دوباره   اون   شده،  خار و  باز   این ! کن تموم جا همین ر

 ! تهدیده این ! نیست  هشدار

و  صورتش پیش   از  بیش و  شدمی  منقبض  که فکی  نشون برد،می  سرخی به ر
وی  بسیار، تالش  از  بعد که غریقی  مثل . بود حرفم اثبات برای خوبی  دهنده   ر

زیدمی  خودش به خشم،  حرارت  از بود، مونده  معلق  آب  .لر
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ی  راه   از اگه کردممی   فکر   -    نصیبت خشم  اما باشه؛  ترجذاب  بشم وارد  دلسوز
  من . نباشه  جذاب ،بشم  وارد خشم راه  از اگه کنممی   فکر  حاالم. شد
 ! عشق.  شم  وارد ایدیگه راه   از خواهممی 

و  گردش هایچشم    اش،جمله شدن تموم با  و کردمی   ریزتر  همچنان  ر
و  هامچشم   . چرخوندم حدقه توی ر

 ! شم؟ می  عاشقت  کنی می   فکر   واقعا   -

ی  گره  کردن  باز درحال وسر  : داد جواب پنهونی، لبخند  با مشکیش،  ساتن  ر

ودی به -  وز ُنه  هنوز! ز ی  وقت  ر  . دار

  کم پیشونیش  بلندی   از تونستنمی هم اش ریخته کج های مو مشکیه  حتی
وسریش. کنه و  ر   تا. ریخت  پایین به فردارش موهای  مواج  آبشار و  برداشت ر

ودی  در راست  دست خواب اتاق سمت  به. رسیدمی   اشسرشونه   با . رفت ور
وم  هم خرماییم  حالتدار  موهای  ریختن  بهم   کشیدن دست  حتی. شدمنمی  آر

ی  هم دارمتب  صورت به ر   از چیز
ُ

ونم گرفتگی  گ و   در   بازیچه علنا . کردنمی  کم ر
وسک با  که بود بدعنقی و  لجباز  دختربچه به شبیه  آیالر. بودم دستش    توی عر
ی  داشت  دوست  هرجور دستش  وسک اون  خواستمنمی  من اما  کرد؛می  باز   عر

 . باشم

و   سیاهش  پرده  شب،    یر حر پرده پس  از مهتاب،  از کمرنگی  نور و  بود کشیده  ر
  ساعت. کردمی  خودنمایی   راستم، دست مبل  پشت بلند پنجره  توسی و  سفید

رگ وبه درست که پرده  کنار  ایشیشه   و بز ویر ودی  در  ر   و  ده عدد  داشت،  قرار  ور
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و  شب  نیم ی . دادمی  نشون ر .  شد  باز خواب  اتاق  در که نبود  آیالر  حضور   از خبر
وی  که بود مدتی  .بودم گزیده کنا س  بود، نشسته  عاقد  که صندلی همون ر

و   موهاش   شلوار  و آسمانی آبی  بلوز با  و بود بسته باال سمت به  ایگوجه  ر
راتی  ی  دیگه. افتاد  راه آشپزخونه سمت  به مشکیش،  ماز   هایپاشنه  از خبر

  اقیانوسی توی و چرخوندممی   چشم  مدام ،حلی  راه  دنبال   به. نبود چندسانتی
 . اومد سمتم به پرتقال، آب لیوان دو گرفتن دست  با. بودم  ورغوطه ،فکر   از

 . نیست  مسموم.  بخورش! باشی قوی  باید  بجنگی من   با که این  برای  -

و   لیوان و  ندادم هاشگفته  به اهمیتی  وی  ر وبه. گذاشت ایشیشه   میز   ر ومر   ر
و   . کرد انتخاب نشستن  برای ر

و  هاتکتونی   هنوز  -   و  مشکی  شلوار و  کت. جالبه اتسلیقه.  درنیاوردی پا  از ر
 هستی؟  راضی مردی  یه که این  از تو. دارم سؤالی  یه راستش. سفید کتونی

  با شدیدش مخالفت.  داشتم ایمان نداشت، شخصیتی تعادل که این به دیگه
  بود، هال و خواب  اتاق جداکننده  دیوار جنب که تلوزیونی سمت   به. من  جنس

 . انداختم نگاه 

ن  چه   -  .بود انسان  اید ب اول جنسیتی،  هر   از  فارغ مرد،  چه و  ز

و  اشاشاره  انگشت که  طور همون وی ر   ادامه چرخوند،می   باریک لیوان  لبه  ر
 :داد

  بودن، من  دور که مردایی. مرداست  بقیه  از  متمایز   جوابت که جالبه  -
و   من  که پدرم  جز . کردن  رفتار  الشخور  یه مثل  اشونهمه   بار پرنسس یه  مثل  ر

 . آورد
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و   پرتقال  آب  از ایجرعه  : داد ادامه کرد،می اشمزه  که  طور همون و د کشی  سر   ر

ن  یه چرا.  کردن سوءاستفاده   خودشون  جنس   از که  پستی هایآدم  -    نباید ز
 ... مردا شما چرا باشه؟  وسیله باید چرا کنه؟   افتخار خودش به زندگی این توی

وچه دندون با  : پریدم حرفش  میون  ای،قر

ی  دل به که ایهکینه  چه ین ا -   مگه همن؟  به  شبیه انگشت  تا  پنج  هر مگه. دار
ن   که بودن مردها  از  خیلی شده؟  رذل  شده،  مرد هرکسی چون و  بودن ز   یه به ر

ن  و  خودشون  که بودن  مردها  از خیلی.  دادن هدیه ز ن  یه برای ر   تو. کردن فدا  ز
و  هاحرف  این که گردیمی  مردی  دنبال تو نیستی،  جنس  دنبال    ثابت  بهت ر

 .کنه

و  هامانگشت    با اما دقت؛  با  انتظارم،  از  دور و بودم کرده قالب  هم  توی ر
ی . دادمی   گوش افسوس  وبه  که  دختر ومر وزنه  دنبال  بود، ر   از رهایی برای ایر

ی  بدون . گشتمی  مسمومش  افکار   پرخشش، صدای اش،چهره  توی تغییر
 : شد  بلندتر 

و  نظرم که باش کسی  اون  تو. بده یاد بهم  تو  -  .هکنمی   عوض مردها بهراجع  ر

وهام گره حرفش،  از  جاخورده   هم دوم   بار برای تونستمنمی . شد  باز هم  از ابر
و  نماییش مظلوم گول ن . کرد باورش   وجه هیچ به شد نمی  انگار. بخورم ر   ز

ون  از که دردی  اینکه مثل . بود خطرناکی   من اما . نبود  کافی  خوردشمی  در
  کاملی سکوت. هدفه بدون سرگردان،  ایسایه مثل  زندگی که کردممی  حس

وایی ی   از دست  و داشت  فرمانر  .برداشتم خودخور

ی  نخوای، خودت  وقتی تا . رسینمی  جایی  به کارا این  با -   . نداره وجود تغییر
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و  کتم و  شدم  بلند جام  از وی. برداشتم مبل  دسته   از ر   به ممتد، دونفره مبل ر
و  پاهام. کشیدم  دراز ایدایره  کوسن  سمت ون  کتونی  از ر   وار جنین  و  آوردم بیر

و  کت. کردم مچاله خودم توی وی   ر   نیاز زمان کمی به  آیالر. انداختم خودم ر
و  زمانی  ما  همه. اومدمی   کنار خودش با باید  که  زمانی. داشت   به باید  ر

  این  شاید   وقت  اون. خودمون شناختن   برای زمانی. بدیم اختصاص خودمون
ون ما  از دردها وز که هیوالیی این. بشن کشیده  بیر وز  هب  ر و  ما  ر  توی  تر بیش  ر

 . کردن حل خودش

  دونستمنمی. نداد هامچشم  به خواب مهلت  بود، همراه عذاب  با  که صبحی 
ی . بود صبح  دقیقه وده  نه ساعت  اما طور؛چه   توی خونه و  نبود  آیالر  از خبر

ق  سکوت  وی  از کوتاهی، قوس  و  کش با. بود شده   غر   بدی گرفتگی   با  مبل،  ر
ی، با و برگردوندم  میز سمت  به چشم. شدم  بلند  جا   از گردنم توی   ناباور

وی  گوشیم    کنارش،  کاغذی دیدن و زدمی  چکش یه مثل قلبم. بود   میز ر
و  کنجکاویم و  کاغذ . کرد  تر بیش  ر وی  از ر  :خوندمش بلند  و برداشتم   میز  ر

زادی تو -   ! آ

و  کلمه دو این  از منظورش و  هامکتونی  سرعت به  اما  نفهمیدم؛ ر   و  کردم پام ر
و  مکت   هال  در سمت  به گوشی، گرفتن دست با و شدم بلند  جام  از.  برداشتم ر
ون و شد   باز تیکی  صدای با  در. افتادم راه ی   در،  از بیر .  نبود مرد  دو اون   از خبر

زاد واقعا پس و   قفسی  از رهایی حس. بودم شده   آ   ساخته خودم که  داشتم ر
ود  اجازه  و زدمی  چنگ  قلبم  دیواره به دلیل بی ای،دلهره . بودمش   ور

 .خواستمی 
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ون  ساختمون   از  خونه سمت   به. شدم  ماشین  سوار  و بودم اومده  بیر
وندممی    شده   هرجور خواستممی . بود من  فتح  حال   در مخفی هیجان یه و ر

وشگاه  اون و  فر ون  آیالر چنگ  از ر  .بکشم بیر

و  ماشین و  هاملباس  باید. کردم  پارک خونه دم سرعت با  ر  کردممی  تعویض ر
وز یک که ایآینده  متس  به و   مطابق  کلید،.  رفتممی  بودم، منتظرش تمام   ر

قصید قفل  دور جهت وز. شدم  خونه حیاط وارد و  ر   نظرم  از و بود آبان ده   امر
وقت ماهی ون  آب  از هر  .بود تازه اومدمی   بیر

و   کتونیم ون پام  از ر و   هال کشویی  در  زمان هم  و  آوردم بیر  خونه. کردم  باز ر
  غرغرهای  و  آدرینا هایخنده  به خونه  این. بود فنا  حال  در  سکوت،  دست توی
نیتا   پیداش   آذر  چرا اما. کردنمی   زندگی مهشید  با که بود مدتی.  داشت عادت  آ

 .افتادم راه هاپله سمت  به و برداشتم  دست کردن  فکر   از. نبود

و  مشکیم  پالتوی شده،   حاضر  و  گرفته  دوش وی   ر ی   پلیور ر  دارمیقه  خاکستر
ون اتاق   از. پوشیدم وی دقیقه هشت و سی  و  ده ساعت  دیدن با و  اومدم بیر   ر

و  اون ،گوشی  صفحه و  نمدارم موهای . انداختم  پالتوم جیب داخل ر   سمت  به ر
 .اومدم پایین فرید،  اتاق  قصد به هاپله  از و  کردم تبعید راست 

و  فرید  اتاق  در سرخوشی، با وشگاه  هنوز که بودم مطمئن و  کردم  باز ر   فر
ی  هم  هنوز من.  رفتنمی  کار به دلش  و  دست  وقت چند   این. نرفته   که کار
و  کردن و  فرید  و  شد  باز  در . تالفی نه بود جبران وقت فعال  اما  داشتم؛ یاد به ر   ر

وم که دیدممی  وی آر وی. بود رفته  خواب به مخصوصش راحتی  صندلی ر   میز   ر
  دملبخن که ایدیگه فنجون  و بود صبحش  اول قهوه   سفید  فنجون  کارش،

و   .کرد خشک  ر
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ون اتاق   از صدایی، و  سر ایجاد  بدون  به. بوده خسته خیلی حتما. اومدم بیر
و  پالتوم هایلبه .  رفتم  هال  در سمت   پوشیدن با  و کردم نزدیک هم  به ر

ون. برداشتم قدم مشکی  هایموزاییک  سمت به هام،کتونی   قوا،  تمام با  بار
ورهای  و   آخرش ز   زمین  به تکه تکه که  رشتید قطرات و  زدمی  باریدن  برای ر

 . افتادمی 

  این  از. افتاد  پایین  در  الی  از مشکی  پاکت خونه، مشکی  در کردن  باز با
.  بودم خسته  زد،نمی  حرفی اما  انداخت؛می   فرید تن به  رعشه که هاییپاکت 

  پاکت و  شدم خم.  شدنمی  دیده پستی صندوق داخل  هاپاکت  این  وقت هیچ
و   نمدار وی  از  ر  . شتمبردا  زمین ر

و  صندوق   در ی  و کردم  باز ر   پاکت صندوق،  در بستن با. نبود پاکتی  از  خبر
و  مربعی  و مشکی    باز. شدمی  متساعد پاکت   از  شیرینی  عطر  بوی. کردم  باز ر

ی   تنها  پاکت  داخل  هم   بدون  و خورده تا مربعی برگه یه  داشت،  قرار  که چیز
و  کاغذ مفرطی،  کنجکاوی  با  بار  این . بود نوشته ی  هم  باز. گرفتم  البا کمی  ر   خبر

وی داستان این  پیش   از  تر بیش  که  طور همون. نبود اینوشته   از ژه مغزم ر   ر
ونی قطره  رفت،می  وی بار  .کرد  سقوط   کاغذ  ر

ی   از  ناباور .  رفتم  داشت  قرار چپم دست  که شیرآبی  سمت به دیدم،می  که  چیز
وی ایقطره   چند شیرآب،  کردن  باز با .  شدن  باز هم  از  کلمات و  ریختم کاغذ  ر

قصیدمی   اشدیواره  مابین هیجان،   از قلبم  زون، دستی  با و دستپاچه . ر   لر
و  شده   پدیدار مشکی  کلمات دوباره  وع طوفان . »خوندم ر   صدای «شده   شر

ون قطرات    و بریده  بریده  هایحرف به  شبیه خورد،می   زمین به که بار
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 ایوزنه   انگار .کردمی  اشزمزمه  خواب  عالم  توی کسی   انگار که بود نامفهومی 
وی  .دوییدم  هال  در سمت به سرعت  به و  قوا تمام با. بود مسینه   ر

و  خودم . بود حال  همون  توی  هنوز فرید و  بودم رسونده فرید  اتاق به ر
ژیر صدای بشم،  فرید نزدیک  که این  از قبل  و رفتم   جلوتر قدمی    توی پلیس،  آ

 توی. بودم گیجی نمابی   حالتی توی و  کرد ایست حرکت  از  پاهام. چرخید سرم
ق   توی  ورغوطه  ایالشه به شبیه ای،لحظه    صدا  برای هاملب . شدم  سرد  عر

 .شد  اتاق وارد  دو،  با کسی که بود گرفته فاصله هم  از کردنش

  دیدنم با  و  داشت تن به ایمغرپسته  لباس که ایچهارشونه  مرد دیدن
و  اشاسلحه  ون ر و  من   بود، آورده بیر   کار درست مغزم. کرد شوکه  برابر  چندین ر

  مرد.  گشتممی   امید  از ایدریچه  دنبال  به اتفاقات، تحلیل برای و کردنمی
ی  که چهارشونه و  تصویرش هامچشم  تار   و بم  صدای با بود، کرده ناواضح ر

ی،   : گفت دستور

 !حرکتبی  - 

  نخوابیده فرید مگه. کنم حرکتی  تونستمنمی  هم خواستممی   حتی  من
  احتیاط،  با مرد.  نبود صبحش  اول یقهوه   فید،س فنجون اون  مگه! بود؟ 

و  اسلحه. شد  نزدیکم مجرمی،  به شبیه  درست   ارادهبی  قلبم و  زد کمرش   کنار  ر
قصیدمی  سینه  توی و زدمی   کند   سمت به و  شد  اتاق وارد  دومی  شخص . ر

 : کرد اعالم سیم، بی پشت  از. رفت فرید

و  -   !افتاده اتفاق قتلی   اینجا!  بفرستین نیر
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قی، قطره  عبور با همراه کمرم، گودی وزگار که  انگار. زد یخ عر و  نامردی  ر   در ر
  پهنش  لبخند  که  مردی.  بود من اسطوره که مردی ! فرید. بود  کرده تموم حقم

  ساییدن  هم  به وصدای  کشید سوت مغزم.  شدنمی  دور ذهنم   از ایلحظه 
  فرید راست  دست توی که ایبرگه سمت  نگاهم. بود  آوار  ذهنم توی زانوهام،

و  نگاهم که بود سفیدش   هایلب  اون،  از بعد. خورد  ُسر   بود، مونده  جا   ر
  فکر   هنوز من.  بود رسیده بستبن  به زندگیم که  انگار. کرد خودش  مجذوب 

  توی مدام!«  افتاده اتفاق قتلی   اینجا»جمله  این. خوابیده فرید که کردممی 
  که بود سنگین  قدر اون هاملب  اما  بزنم؛ حرفی  خواستم می. زدمی   زنگ گوشم

  به داشت، ایبرگشته هایگوش  که  اول  مرد.  نبود حرکتی ترینکم  برای  حاضر
وم  : چسبید باز

  یا کنین سکوت   تونینمی . هستین اردالن فرید  قتل به مظنون  شما   -
رسی درخواست  .بدین بر

  تا درست م،سینه  توی درد. بود شدن مچاله درحال  که بودم کاغذی  به شبیه
  با ماسیدمعده  و  زدمی  داغم  هایگوش  توی ضربانم. بود ومده ا حلقم  پشت

ی  وج حال  در لجباز  : کرد ادا محکم  مرد که بود اشمحوطه   از  خر

 ! بریم - 

 * حال زمان*

ور  از دست   ساعتی  یک. دارمبرمی  افتاد، پیش ساعت  یک که  اتفاقی   مر
ی  عاید   سکوت  فقط  که گذرهمی  وبه که افسر ومر  چوبی  میز  دیگه سمت  ر

و  هامچشم . شده  نشسته، زجوییبا   صدای با  دوباره  و  بستم همچنان ر
و  شالقش  پرصالبتی،  :کوبهمی   افکارم به ر
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  پیدا اردالن فرید  دست توی شده،  نوشته توش اسمت که برگه این  پرسیدم - 
ی   آیا. شده  !فهمی؟ می   جمالت  این  از چیز

و  سوال   همین که شهمی  ساعتی  یک   برای کنممی سعی. پرسهمی  مدام ر
و   جمالت بار، هزارمین    هایالله. نبود تو  تقصیر  اتفاق این آراد. »بیارم یاد به ر
و  سرمزارم   کار این  کردی مجبورم  پس  نیستی،  پدرت  قاتل تو! نیار رضایت برای ر

و  ی  کلمات این   از!«  کنم ر و  هامچشم  و درنمیارم  سر   چیز   توی  من.  کنممی  باز ر
.  شدم  بازداشت فرید  قتل جرم به که کنمنمی   باور  هنوز.  نیستم خودم  حال

  که  کسی تنها. دونستمشمی  خونمهم  مثل  من اما  نبود؛ خونمهم  فرید
  این  خونم باهم من   که بگم تونستممی  کاش  ای. واقعیمه  پدر  داشتم   باور

و   کار   و بود مهم  همینقدر من  برای  فرید اما  فهمیدم؛  دیر  آره! کنمنمی  ر
 .هست

  خصم با شه،نمی  باز هم  از کوتاهش پیشونی اخم  ساعتیه که  مومشکی مرد
  تک سفید  نور. کنهمی  نگاهم  مسکوتش ایهقهوه  مردمک  توی فریادی و

وی فقانش  سایه که تاریکی  اتاق المپ  مخورده   دستبند هم به هایدست  ر
و  نگاهم. نشسته ی  این وارد کسی. دممی  پشتش آهنی  در سمت  ر   چهاردیوار

  که ایساله   چهل  مرد. ندیدم حال به تا که ی شلوار  و کت  مرد. شهمی   خفناک
و  بلندش پیشونی سرش،  کچلی  .کنهمی   نمایان ر

و  راستش دست ق  و  میاره  باال  ر ولکس ساعت  بر   افسر . شهمی  پرنورتر  طالییش، ر
وبه وی   از  ای،کبکبه دبدبه با رم،ر   مرد  سمت به و شهمی   بلند چوبی  صندلی ر

 .رهمی   وارد  تازه

ون . ستیمه  بازجویی درحال  -   ! باشین داشته تشریف بیر
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وم؛ مرد، و   جوابش طنین  پر  اما آر  :دهمی   ر

  مدارک وجود عدم  دلیل به ایشون. اردالن آقای  وکیل.  هستم محمودی  - 
زاد کافی،  . هستن آ

  برای. کنممی   نگاه بالتکلیف  شده،   سرد  شدن،  ذوب حال  در که مومی  مثل
ی  آقای فرید،  وکیل  با   بار چندمین   که آبی مثل  اما بودن؛ رفتهگ تماس داور

و  جدید وکیل  دیدن  انتظار. شده  گم شه،می  ناپدید شکافی   مابین   و  نداشتم ر
 . کنه  خبر  وکیل تونستمی  کسی چه  ساعت  یک این توی

و  زبونش پرمعنی، نگاه با   افسر  .چرخونهمی  دهانش آب به مزین  هایلب   دور ر

 .کنم  صحبت رممی    -

ون اتاق  در  از   کبریتی   شلوار  و کت  به کشیدن دست با  ودی،محم  و رهمی  بیر
 .شهمی   نزدیک تادارش، خط

ج   شهر   از تونیننمی  و  هستین قتل به مضنون  که درسته خوبه؟  حالتون  -   خار
ون بیاین   اتاق این   از تونینمی   فعال. خوبه هم  حال  همین  در اما  بشین؛  . بیر

و   حال  در بغض، هایریشه   انگار    از  حرفی،  بدون. حلقمن  عضالت  مابین رفتن فر
وییراه  وارد بازجویی اتاق   کجی  دهن  بدجنسانه رنگش   سبز  دیوار و  در که ر

ی  دیدن. شممی  کنه،می  ونی با که دختر   در من به پشت رنگی، کرم  بلند بار
و  کنجکاویم  پلیسه،  افسر با صحبت  حال   و  گردهبرمی  دختر . کنهمی  تحریک  ر

ی  که  پهنی لبخند  با  آیالر استخونی صورت دیدن وز   صورتم شده،   چاشنیش  پیر
و  وایی حال  در گردش و  مشکی  هایچشم   انگار. کنهمی  مچاله ر  به فرمانر
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  من  مشکیش،  پوتین  چندسانتی  پاشنه صدای و  میاد  جلوتر  قدمی . اعصابمن
و   . اندازهمی   اشخونه یاد  ر

ونیش،  کمربند به کشیدن  دست با  آیالر و  داره خصم رنگ همچنان نگاهم   بار
 . شهمی  بحث وارد

 .باشه نگذشته بد  بهت که  امیدوارم - 

و   نفسم و  چرخنمی  حدقه توی خودخودبه هامچشم  ون  فشار   با ر   بیر
و   کوچیکی کلید و  میاد  جلوتر   افسر . فرستممی    شده  حصار  دستبند وارد  ر

وچه دندون  صدای  با شدنش،  باز تق صدای و  کنهمی  دستم .  شهمی  یکی مقر
و راه  انتهای بازداشت اتاق  از  تر عقب می ک که اتاقی سمت  افسر  با محمودی    ر

ن می  داشت،   قرار  .ر

وم،  دور انداختن دست  با و گیرهمی   قرار کنارم ریزش اندام با  آیالر و  من باز   ر
و  دستم. کنهمی  شوکه  .شهمی  تر محکم   دستش حلقه که کشممی  پس  ر

و  وسایلت. همسرتم  که گفتم بهشون  -    سوییچت  و گوشی فقط   که هم ر
 . اردالن آراد شدی  بدهکار من  به  بازهم. تمگرف بود

وجی سمت  برداشتن قدم با و،راه   ایشیشه  خر و  من  ر   قدم به  وادار هم ر
 . کنهمی  برداشتن 

 نه؟  مگه. رهنمی  دار باالی  اما  ره؛می   دار پای تا  کار گناه  -

  وجود به که  موقعیتیم  تحلیل  حال  در  هنوز من  و شهمی  منجیم  سکوت 
ودتر  هرچه باید. اومده ون  به حاال. خونه رفتممی  ز   و  رسیدیم پلیس اداره  از بیر
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و   آیالر توجه زنی، و  مرد هایناله  صدای   نگاه . کنهمی   جلب چپش   سمت به ر
 :دهمی  توضیح برام و  کنمنمی

وی  مرد    حتما -    کشضعیف   جماعت  این  از  چقدر.  کرده بلند  دست  زنش ر
ن  یه اصال. متنفرم  کنه؟  اج ازدو باید چی برای مستقل  ز

و  زبونم جلوی مغزم  :پرسممی  کنایه   پر  و گیرهنمی  ر

  هم  اون کردی؟   ازدواج چی برای تو.  ازدواجی دنبال  تو که دلیلی   همون به - 
ورکی  . ز

ون  قطرات   پناه که فردارش هایمژه   از نگاهم   شدن   شل  به شده، بار
وع  پرغم، و  دلیلبی. رسهمی   هاشدست   :کنممی  زدن   غر  به شر

  کثافته، و نامردی  از  پر  که دنیایی  این توی. چیه عشق دونینمی  اصال تو - 
ن  کردن زندگی برای دلیل یه هاآدم   برای. چیه دونینمی  تو که . عشقه اونم دار

وز  من. موندی  تنها هم  همین و  پدرم  امر .  پوچ و  هیچ  سر  اونم. دادم دست  از ر
  مریضت ذهن  اون به  انقدر پس. ممکنه  جای بدترین دنیا من برای بینی؟ می 

 !بمون تنها  فقط و   نیار   فشار

و  اشپراکنده   افکار سرعت، به و  این و کنهمی   جور  و جمع  ر   نگاهش حالت  از ر
ج  گیجی  از که ی، و  پرادعا معمول،  طبق. فهمممی  شده  خار   پشت   از دستور

و  صداش   :شنوم می  ر

 !شو  سوار!  میای  من با - 
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ی  رفتن برای  پاهام درصد  یک اگه   که  مجبورم اما کردم؛می   ردش کرد،می   یار
ی  مزدا  سمت به. کنم قبول  ر   سوارش  هم من  طابعیت، با و  رهمی  مشکیش ت 

 .شممی 

ی  هم  من  و کنهمی   سکوت فقط خونه به رسیدن تا   من.  ندارم گفتن  برای چیز
  دلم فقط  من.  باشه واقعی  افتاد راه که نمایشی کنمنمی   باور  هنوز

و   در  که خواستمی  و  هاشدست  پهنش،  لبخند همون ا ب فرید  و کنم   باز  ر   ر
 . باشه کرده  باز کردنم بغل برای

  و  گوشی. شممی  پیاده  ماشین گرم فضای   از و کنهمی   پارک خونه  در جلوی
و  سوییچم ون . ذارممی  جیبم  توی داده،  بهم  که ر ی بیش  شدت  با بار  تر

و  مشکیم   پالتوی لبه. کنهمی  رانیحکم    در پشت  و کنممی نزدیک همبه  ر
رگ و   آیالر  صدای  که  رهمی  زنگ سمت   دستم. گیرممی   قرار خونه بز  :شنوممی   ر

وش با -    پدرت . کنین پیدا نجات ورشکستگی  از  تونستینمی  هم خونه  این  فر
 .بود عجیبی  آدم

  صدای که خورده  زنگ به دستم  کی فهممنمی  و گردهبرمی  سمتش به گردنم
نتیا گرفته  : پیچهمی  آیفون توی آ

 .پسرته بیا مامان   - 

  باز تیکی صدای با   در . رسهمی  گوش به همیشه  از  بلندتر  اشگریه صدای و
 .شهمی   خونه وارد  من،  از   جلوتر   آیالر و شهمی 

ن  ازت  خوشی دل خونه اهالی کنم  فکر   -   . ندار
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و  جوابش که  اونیم  از  تر حوصلهبی و  قدم  سومین اینکه  از قبل. بدم ر   به ر
و  شراست  دست برداره، هاموزاییک   سمت   و  کشممی  خودم سمت به ر

 .گردهبرمی  همزمان

و   چی اومدی هوم؟  کجا؟  تو -    نیستیم خوبی موقعیت توی کنی؟  تماشا ر
ی؟   استفاده خودت  نفع به خوایمی   اوضاعم این توی بینی؟ نمی  ببر

وی  باالبردن با  .شممی   مواجه هشتیش  ابر

زادی من   لطف به تو -  ی  حق  اما کنم؛می   درک  شده   فوت پدرت . آ   من  با ندار
ی  ی  من ! کنی  صحبت اینجور  .دممی  انجام درسته کنممی   فکر   که کار

و  هال  در تا من   بین فاصله دستش، کشیدن با   دیگه حیاط. کنهمی   طی ر
و  سابق طراوت   از  سردتر  خونه این. کشیده دست جاش همه  پاییز   سوز  و نداره  ر

و  سرعتم . شده  قبل   هال کشویی  در کشیدن با  زمانهم و  کنممی  تر بیش  ر
و  خودم هام،کتونی  درآوردن   پا   از با. کنممی  عبور  کنارش  از آیالر، توسط   به ر

ی  به. رسونم می   آیالر جلوی  . گیرهمی  قرار دیدرس  از  دور و  پشتم  آیالر که طور

ویی و  رنگ  با  آذر ون چنگالش  از  انگار که موهایی  و  پریده ر   اومدن،  بیر
وبه وم،ر نیت. ایستاده هاپله  جلوی ر وی   اآ و   از اشک و نشسته  پله آخرین ر   سر

  به مشرف  دیوار  سمت به پله چوبی  نرده  از زدی   نوار. رهمی باال  صورتش کول
و  تردد که شده  کشیده فرید  اتاق  .کنهمی منع  ر

ونش بلند خاکستریه  پالتوی همون با  آذر   گردنش  دور که بافتی  آبی شال  و بیر
  و  شده  قفل  فک.  شده  نم   متوجه  تازه  انگار. میاد  سمتم  به افتاده،
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ی  اشخورده   گره  بهم هایدندون  نی حرکت توی. نداره دیدن به نیاز   سمتم   به آ
 .شهمی  دارشلک  هایدست  مشت  هدف پهنم سینه و  میاره یورش

و   کار این تونستی  طور چه تو. تو -    چرا داشت؟  چی محبت  جز  فرید  مگه کنی؟  ر
 ! باشی قتلش مظنون  باید تو

ی  برای   خسته خودش که کنم نمی تقالیی پیاپیش،  هایتمش   از جلوگیر
زونش  هایدست  و شهمی  و  لر  .کنهمی   حصار سرش  دوطرف  ر

 . باشم قوی تونمنمی دیگه! بسه خدایا  - 

و  هاشدست  و شم می  خم  سمتش   به که شده   خم  پایین سمت به . گیرممی   ر
 : کنممی  زمزمه  زیرگوشش

نیتا اما ر؛آذ نیستم خوب منم!  کن نگاه  من  به  آذر. آذر -  . کنهمی   نگاهت داره آ
 ! شو بلند. آذر ببینتت  ضعیف احدی ذاشتینمی که  هستی کسی تو

ل  هامچشم   به درست   اون  هاش،چشم درشت  سفیدیه خون   هایرگه  و زده  ز
و  ن   به تبدیل ر و  دستم. کرده خشمگینی ز   صدای فریاد  با و زنهمی   پس ر

 :دهمی   ادامه اشگرفته 

  راحت  انقدر  طور چه نداشتی؟  فرید به نسبت احساسی هیچ واقعا ،...تو - 
و  من تو! کنی؟ می  صحبت بهشراجع   .ترسونیمی ر

و  هامچشم  وی ر   شوک،  از بدنم که بدم  توضیح براش  طور  چه و ذارممی  هم ر
و  العملیعکس  هیچ   لمس این  طورچه . زدنه فریاد  از  بدتر  این  و  نیست پذیرا ر

و   شدگی و   هاشدست دوباره و  کشممی  البا نفسی. بدم توضیح براش ر   گره  ر
 . کنممی  سردم هایدست 
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و   کار این من که دونیمی  هم خودت  آذر -   پس. دونیمی .  کنمنمی  فرید با  ر
و   کار  این توننمی   که کسایی به بیا  . کنیم  فکر   باشن کرده  ر

  اشک  جوشان   سرچشمه. خورهمی   ُسر  دستش   از دستم  و  رهمی  عقب قدمی 
و   دستش گرده،می  امیدی  دنبال   به که کسی  مثل  و دنمیا  بند  هاش،چشم    ر

 .چرخهمی  خودش  دور گیج  و زنهمی   پیشونیش به

.  نیست زنممی  زنگ  هرچی صبح  از. باشه رضا  کار شاید. کنم  فکر  تونمنمی   -
 ...آذین ،...آذین ،...یا

وی گرفتم با  و رممی  جلوتر   .گردونمشبرمی خودم  سمت  به نحیفش، باز

 چی؟  آذین - 

وت عالم  از که  انگار ون هپر   سردرگم   شده،  منتقل جدیدی   دنیای  به و  پریده بیر
 :گهمی  بریده  بریده و کنهمی   نگاهم

وز  - وز ،...دیر . کردم نامش به. دادم بهش ،... خواستمی  که سهمی  دیر
وز وز ،...امر   داده  پیام. ندیدمش دیگه  مهشید خونه هابچه دنبال رفتم  که  امر

 این  از هوم؟ ! بشن؟  ناپدید باید هم  با  همه چرا چرا؟ . ورگاستراسب برگشته که
  در من   و نیست. نیست فرید که ساعته سه.  شدم خسته کردن  فکر  همه

 ...حال

  به. داره حس همین  به  نیاز  که دونممی  و کردمی  بغلش حتما  بود، فرید اگه
رگی قدم سمتش   تونستممی  آره. کنممی  بغلش کینه، بدون و دارمبرمی بز

و  زندگیم   که کنم دادبی  و ددا و   آذر اما زنه؛می   غر   من  سر  داره  االن و  گرفته  ر   ر
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تیش مثل.  شناسممی    هم یکهو  و کشهمی   شعله یکهو. مونهمی  کاه  آ
 . شهمی  خاموش

ون  بدنش  دوطرف  هاشدست    قطع بغلم توی  صداش و مونهمی  آویز
ی شب   از که افتم می   شبی  یاد. شهمی    مدت  تمام ونا  و بردنمی  خوابم ادرار
و   من ی  برام کم هم گلی. داشتمی  نگه بغلش توی  ر   اما بود؛ نکرده مادر

 . باشه  تردرست  شاید   آذر بخشیدن کردممی  حس

  ضربان  با زدنش، هق  صدای. افتهمی  پاش   زیر به گردنش  دور  از بافت شال 
و  من  صدایی  و شهمی یکی  قلبم  نامنظم ون حالت این   از ر  : میاره  بیر

 ! گممی  تسلیت  بهتون و  متاسفم  خودم وبهن به هم من   - 

ون  بغلم  از  گرفته، قدرت وجودم  از  انگار که  آذر ی  به نگاهش و  میاد بیر   که آیالر
ی .  افتهمی ایستاده  سرمپشت   به آیفون صدای همزمان  و دهمی تکون  سر

نیتا  دره،  پشت که  کسی دیدن  از قبل.  درمیاد صدا   کمی  با و شهمی  بلند جا  از آ
و   در مکث،   که بوده  در پشت کی  بپرسم که این  از قبل. کنهمی   باز ر

نیتا هایبادومی  و  آ و   آذر کرده،  تر   ر  :پرسهمی   آیالر به ر

 هستین؟  کی شما   اما! ممنونم   -

وی نگرانم نگاه  ون  حاال  که  شیوا  دیدن  با و چرخهمی   آیالر  ر   نیمه ایشیشه  در بیر
ی  خواممی  کنه،ی م نگاهم  زنان نفسنفس  و تشویش با و مونده   هال  باز   چیز

و  ذهنم  آیالر  انگار اما نیاد؛ پیش  سوءتفاهمی تا  بگم ودتر  و خونهمی  ر   من،  از  ز
 :کنهمی   ادا محکمی و  بلند صدای با

ن !  زنشم من   -   .آراد پسرتون ز
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وی  آذر دست   شهمی  گر نظاره  شده،   درشت هاییچشم با  و مونهمی  دهانش ر
رگ کیف  بند  شیوا  که و  مشکیش  بز   من مابین  ماتش  نگاه. چسبهی م محکم  ر

ی  چه  باید دونمنمی  من  و  خورهمی   ُسر   آیالر و   این قرارمون . بدم توضیح جور
و  تصمیم  این قبل  از  آیالر  انگار اما  نفهمه؛ کسی بود   این  از صورتم. گرفته ر

ی    فریده  فکر  توی  هنوز اون. نیست  آماده   هنوز  آذر  و شهمی  مچاله غافلگیر
و  ضربه این  آیالر که  .زنهمی   ر

 : دهمی  جواب زنانقهقه  اومده،  خودش به تازه   انگار که  آذر

ن  دختر؟  گیمی  چی  -  وز  یه فقط  پسر  این . بود کجا ز   یه فقط  من. خونه  نیومد  ر
وز وز  یه فقط  من. نبودم خونه  ر ی  چه بال همه این  و  نبودم  ر وی  طور   سرم ر

ل  و   چیز همه تالفی آراد . نیست خوبی شوخی   این گه؟ می  چی آراد شد؟   ناز   از ر
 ! بده جواب آراد! نگیر  من

ن می  باال هامشونه عصبیش، فریاد  صدای با نیتا  و پر   شده، نزدیک حاال که آ
 :کنهمی   مداخله

و   مادرم این  از  تر بیش . هرکیه هرکی مگه خانوم؟  گیمی  چی   - .  نکنین اذیت ر
ون برین  ! لطفا  بیر

و   جسارتی چه  فرید مرگ دونمنمی  جسارت، نیتا  به ر ریق آ   شاید  اینکه یا کرده تز
نتیا اما  کنه؛می   رفتار  اینطور خشم  و شوک   از  گریه  همچنان باید  تخمینم  طبق آ

رگ، شوک این  هم  شاید. کنه ون  پا  از درحال  بز   این  تمام با  اما. آوردنشه بیر
نیتا با   بار  اولین برای من تفاسیر،  وگرنه بره؛  باید االن همین   آیالر. موافقم  آ

ل   .شهمی  سخت  آذر کردن کنتر



 
 

www.cafewriters.xyz Page 337 

و  پشتش  هایشعله  من   فقط  که حاذقی  خونسردی با  آیالر   قدمی  بینم،می  ر
 . ذارهمی  جلوتر 

 . نداتشم تبریک  انتظار من و  شدین  خبردار بدموقع کنممی   درکتون  -

ی   آذر  .کشهمی   موهاش  الی دستی عصبی قبل،  از  تر جر

ی  من  پسر ! هرگز  نه و  االن نه -  ن  به نیاز  . ارهند تو مثل  وقیحی  ز

  آیالر به ایاشاره چشم با شر،  این  خوابیدن  برای. نیست مناسبی  موقع االن
 .شم می  مواجه  اشغرهچشم  با اما زنم؛می 

و   هم چی برای. زنیم هردومون ما   -  و  پسرتون چرا شما .  نکینم درک  ر   برای ر
 خواین؟ می  خودتون

و   آذر تونستمی   که کسی تنها   مثل  درد، ینا  و  نیست ما  بین االن  کنه،  مهار  ر
وی  دریا، ته سنگی  قلوه   و  شممی  مداخله به  مجبور . کنهمی  سنگینی  دلم ر

ی  که این  از قبل  :زنهمی  حرفی شیوا  بگم، چیز

و  خودم شنیدم پدرم   از تا راستش . شدم  مزاحم  موقع  بد کنم  فکر  من    -   ر
ی  اگه  هرحال به. رسوندم  . بگین بهم برمیاد  من دست  از  کار

ی  گره اندازه،می  نگاه شیوا به  کوچیکش سرشونه  زا که  طور همون  آیالر وسر   ر
و  مشکیش   شیوا  سمت به  آذر و  شهمی  گر نذاره  خاصی حالت  با. کنهمی  شل   ر

 .زنهمی   اشاره

 ...که شده   پیدات  کجا  از تو. داشت نامزد خودش  من  پسر  - 
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وغی  به  مجبور  آیالر لج  از  آذر. زنهمی  یخ  تنم تمام ایلحظه    خودش  که شده در
واقع . متنفره اون   از هم و  بد بدتر، و بد  بین در ل  آیالر،. کنهمی   انتخاب ر   به زده  ز

و  کوچیکش هایلب  آذر، مشوش هایعسلی   .کنهمی   غنچه  ر

وازه چون  اینه منظورتون  -  وازه  در  نزنم؟  گل  داره، باندر

  که  شیوایی  و  آذر  یشده   باز تعجب  از  صورت   بین نگاهم  و  گذرهمی   حد  از  آیالر
  سکوت به سعی  دادنش  فشار با  و  برده پناه  کیفش بند به قبل  از  ر تمحکم 

ی   شیوا. چرخهمی  داره،   به اما کنه؛  سکوت  بحران این  برابر   در که نبود  دختر
  نباشم؛ نگرانش  که شهمی   باعث اش،خانومانه  رفتار. شناسه  موقعیت خوبی

وم  و گردهبرمی  سمتم به عمیقی،  نفس با   آیالر  اما  : کنممی  هزمزم  کالفه و  آر

و  مسخره بحث  این  لطفا    -   و رفته ما  بین  از  فرید!  کنین تموم جا همین ر
و  لطفا   آیالر. رفته یادتون که  انگار شماها و   شرایط  و بر  ! نکن  ترسخت   ر

و   هاشونچشم  تعجب خوادنمی  دلم   تعجب این  از  آیالر که  انگار  اما ببینم؛ ر
  رنگش،بی  هایلب  کنج کمرنگی پوزخند با تصورم، برخالف باشه، برده سود

 .کنهمی  اطالعت

 . شممی نگرانت من. عزیزم خونه  نیا  دیر  فقط . بخوای تو که  هرطور - 

ی  که این  از قبل   درست که شیوا  دیدن با. گردهبرمی حیاط سمت به بگم، چیز
و  پاش سرتا  تحقیرآمیزش، نگاه مونده،  ایشیشه  در  از  تر قبل  کمی   شامل  ر

و  خودم اوضاع  دننش  بدتر  برای  فقط. شهمی  ل  ر   چهار بین علنا.  کنممی  کنتر
ن  نیتا کمک به  آذر  شیوا،  کنار  از  آیالر شدن  رد  با. کردم  گیر  ز وی  آ   نرده  کنار مبل  ر

و  ضعیفش  نسبتا صدای اما  شینه؛می   : شنوممی ر
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ی   کارچی   - ی   کار   چی نیست فرید که حاال هوم؟  آراد؟  کنیمی   دار   کنی؟ می  دار
ن  اون ی؟  براش یتوضیح چه کیه؟  ز  ها؟  دار

و   شیوا  صاف هایشونه  فریادش، قدرت  و زه به ر   داخل  سمت  به. درمیاره لر
و  هاشدست  شده، کمی  گیجی  دچار که  شیوا  و زنممی   اشاره خونه  .میاره  باال ر

 .برم دیگه  من.  نه - 

ی  و شهمی   متمایل راست  سمت   به کمی گردنم و  عجز   هامچشم  تیرگیه توی ر
 .ریزممی 

نیتا. نیست خوب  آذر -  ومش شهمی .  برنمیاد پسش   از هم آ  کنی؟  آر

وشن شک رنگ کمی  اش،کشیده  هایچشم  ر   که  آذر به نگاهی و شهمی  تر پر
وی  هنوز ون با. کنهمی  نشسته مبل ر   خونه وارد  خردلیش، بوت آوردن بیر

وز اتفاق که این  با. شهمی  ز  به بودنش اما  نیست؛ توضیح  قابل   امر   عجیبی طر
ومم که  انگار .دوستداشتنیه   با  همچنان  آذر و  رهمی   آذر سمت  به. کنهمی  آر

زشش که هاییدست   ترکه، درحال  که  معتادی  مثل  درست رسیده، پیک به لر
وهاش و  باز و  خودش  و  گیرهمی بغل ر نیتا.  دهمی  تکون ر   اما  نشسته؛ کنارش آ

  صدابی  صورت  پهنای به و  شده خیره اینقطه به. نداره درستی  حال   هم اون
 .ریزهمی   اشک

ومی به شیوا و  کیفش آر وی  از ر   دهمی  انتقال مبل پایه  وکنار پایین به دوشش ر
زون، ایچونه  با  آذر  و و  برده سمتش  به شیوا  که دستی  لر  .زنهمی   پس ر

  هوا ها؟  واقعیه؟  زدم  اجبار به پیش دقیقه  چند که حرفی کردی  فکر   نکنه - 
 ... نداره برت
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 :پرهمی   پرخاشش میون   و شینه می   آذر زیرپای  ،سمتم به کوتاهی نگاه  با شیوا

و  مادرم وقتی منم.  سردرگمین  که کنممی  درکتون خانوم،  آذر -    ده توی ر
و  همه. داشتم شما  به شبیه حسی دادم، دست   از سالگی   مقصر  ر

و  خودم گاهی حتی. دونستممی    این . بود شده جدا  وجودم  از ایتیکه   انگار. ر
و  خودتون. بگذره بذارین  فقط.  طبیعیه حاالت    اما  بکشین؛ فریاد! کنین رها ر

ون  از غم   این ندین  اجازه  و  شما   در  .کنه نابود ر

و  دستش  زنه،می  حرف   آرامشبخشی صدای با که  طور همون وی  ر   آذر پای  ر
و  هاشچشم  شده،  کالفه وضع  این  از  انگار که  آذر. ذارهمی    توان تمام  با ر
رگی غم و  بندهمی  و   بز و  بسته  تار تنش سلول هب سلول   مابین  که ر   از فریادی  با ر

ون وجودش، ته   غم  خاکستر  که ایخونه  الیالبه اش،گرفته  صدای . ریزهمی  بیر
و   از ز  به هاششونه  و  پیچهمی  ره،می  باال  کولش سر   تکون نامنظمی طر

ی  و قفل   کردن  باز به سعی  که  انگار. خورهمی   .داره دورش  از زنجیر

و  کلمه یه تنها  آذر و  کنممی  نگاهش حسبی  و  لمس  :زنهمی   فریاد ر

 . فرید -

.  کرده داغونش  تر بیش  کنه، خداحافظی  باهاش  نتونست که این و نبودنش
 .گردهبرمی  سمتم   به شیوا  و افتاده نفس نفس به

 ! بیار  آب لیوان یه براش  - 

  شیرآب  از و دارمبرمی  آبچکان  از لیوانی. رممی  آشپزخونه سمت   به سرعت به
و  ایشیشه  لیوان شیوا  و کنممی  تند  پا شیوا سمت  به .کنممی  پرش   دستم   از  ر

و  آب شیوا، کمک  با. گیرهمی    کمی گلوش،  توی کرده  ریشه بغض با همراه ر
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وی کمی  و دهمی   قورت ومی به شیوا. ریزهمی  پالتوش  ر و   لیوان آر وی ر   ر
نیتایی کمک به و ذارهمی   مبل  کنار میزعسلیه   ردیگ چونه با لب،  زیر  مدام که آ

زش  دچار که و  « مامان» کلمه  شده،   لر و   آذر پالتوی کنه،می  زمزمه  ر ون  ر   بیر
ومی به شیوا. کشهمی  وی شده  ریخته موهای آر و   آذر  بلند نسبتا پیشونی ر   که ر

ق   قطرات با  .زنهمی   کنار شده،   عجین  عر

ی  من و کردنه خم  کمر   حال  در  غم   این  بار  زیر خونه   این. برنمیاد دستم  از  کار
  اما بشه؛ تبدیل تکه هزاران به قلبم  شده باعث  بینم،می  االن  که ایصحنه 

و  دردآورش  هایچنگک  بغض،. اشکی  از دریغ و   حلقم  توی ر   دلم  توی کرده، فر
تشفشانی  انگار  . اشکی  از  دریغ اما فورانه؛  حال  در آ

وم  آذر که بینم می   و میام خودم به زش و شده   آر   شیوا. تر کم  هاشدست  لر
ی  الش  و  کنارمه حاال وی بنفشش پاییز   و مونده  یخیش آبی کوتاه  پالتوی ر

و  من اش،ریخته  شونه  تا موهای  فندقی   از ایلحظه  فقط ای،لحظه  ر
 : میام خودم  به نرمش، صدای با. کنهمی  خودخودبی

 دونی؟ می  کنه؟ می   مصرف  قرصی  - 

 :دممی   جواب  گیجی  نگاه با

 .کنهمی   مصرف ضدافسردگی  انگار اما دونم؛نمی  دقیق  - 

  اما شه؛می  ساکت  کنه،  فکر   چیز  هیچ و   چیز همه  به که  انگار ای،لحظه 
 :گهمی   بالفاصله

زش  -   .دلیله همین به هاشدست   حد  از بیش لر

 :پرسهمی  ایستاده کنارش که  طور همون و گردهبرمی   آذر  سمت به دوباره 
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 کنین؟ می   مصرف قرصی  چه خانوم  آذر - 

وز هایرگه  و  هکنمی  نگاه  شیوا  به شک،  با  آذر زمین  خوبی  به خون،  پیر   سر
و  هاشعسلی   دور سفید   جواب بینیش، کشیدن  باال با  آذر. کرده احاطه ر

 :دهمی 

 .سیتالوپرام  کنم   فکر   ،...آ - 

و  کوتاهش پیشونی و  گردهبرمی  سمتم به سرعت   به شیوا ونهمی   ر  .خار

ویه این  - و  این یچ برای دکترش. داره عوارض  خیلی و ایهقویه خیلی  دار   تجویز  ر
  دکتر  این  پیش  چندساله اصال نیست؟  بد  حالش  انقدر خانوم  آذر وقتی کرده

 ره؟ می 

ی  تردید با  همچنان،  من   و گردهبرمی   آذر سمت  به و    از. کنممی  نگاهش وافر
 :پرسهمی   آذر

  دکتر  پیش که مدته  چند. بدین جواب سؤاالم  به دقت  به لطفا خانوم  آذر - 
و  این  وقته ندچ چیه؟  اسمش  رین؟ می  و  دار   عالیم کنین؟ می  مصرف  ر

  مصرفش  طور چه اینکه و چنده؟   قرص  دوز بوده؟  چی افسردگیتون
 کنین؟ می 

  و  کشهمی  گلوش به دستی  کوتاهی، سرفه  با قبله،  از  ترحال بی  کمی که  آذر
 . رسهمی  گوشمون به موج   کم صداش 

  دکترش  اسم . رممی   دوباره که ماهیه چند  و افتاد  وقفه  اما . نیم و  سال  یک - 
 . میاد یادم االن ،...آ
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و  هاشلب  نگرانی، همون با شیوا و  دهان داخل به ر   ادامه  آذر که  برده فر
 :دهمی 

 .بود عجیب رفتارش شد،  مریض  آراد که پیش سال   سه  راستش - 

  گوش  قبل دقت  همون  با شیوا و  اندازهمی   سمتم  به کوتاهی نگاه   آذر
 .دهمی 

وش  و  اشتمد بهش  شدیدی  وابستگی   -   که موقع   اون.  بودم حساس یکم ر
. بودم شده  گیر  گوشه خیلی و  کنم  تحمل نتونستم  ریخت، بهم زندگیمون

  پدرش و  من. آه ،...همکارام  از یکی  واسطه به که این  تا. شدم می   بدتر  کمکم
  فرید  که این تا شدیم   آشنا هم با  کار  توی و  بودیم خونده  غذایی  صنایع دو  هر 

وشگاه و  فر رسی مسؤل  موقع   اون. انداخت راه  ر   و بودم لبنیات کارخونه بر
و   رفتارهام بود، دوستمم که همکارم   تا . داد پیشنهاد  بهم  مشاور  یه و دید ر

  ازم مهشید رفتم، نمی  مشاوره  که مدتی  یه پیش، نیم  و  سال  یک اینکه
 بود، گرممیلی   بیست اول قرصش  دوز. برم وفایی  اصغر  دکتر  پیش خواست

و  لیتریشمیلی   شصت  شربت که ایههفته  چند و  چهل شد بعد . خورممی   ر
ر   و یائستگیم   خاطربه

ُ
روز؛ بود گفته گرفتگیش  گ وزه دو  اما هر  .نخوردم که  ر

ی   از راحت  که  نیست  زنی  آذر . دونستمنمی  هم من  حتی   اما  بزنه؛ حرف چیز
  کمی هم خودش که  انگار. نداره شیوا برای  دادن توضیح  جز  ایچاره   انگار

و   دستش تعلل، با  شیوا،. یدهترس وی   ر  .کشهمی   باریکش هایلب ر

 شده؟  حاصل  بهبودیم که سؤاله  جای برام - 
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و   شستش  و اشاره هایانگشت  و کشهمی  خاکستریش  بافت به دستی آذر،   ر
 .زنهمی  هم به

  االن اما بود؛  شدید   عوارضش خیلی  اوایل. شدم  معتاد  فقط. نشدم  بهتر  - 
زش  این فقط  . تهوع هم گاهی  و مونده   لبق تپش و  لر

و   هاشلب   مدام  شیوا  :گهمی  باالخره  و  دهمی   فشار  بهم ر

و   این که متاسفم   -   من  ببینین  داشتین؟  خودکشی یسابقه  اما  گم؛می  ر
وانشناس  وسازیم،  مدرک   کنار  در اما نیستم؛ ر   درمانی هایکتاب  دار

وانشناسی  و  راستش  بهم  لطفا پس. پرسممی   همین برای و  خوندم ر  . بگین ر

 :دهمی  جواب مهابا بی ازم، دزدیدن  نگاه  با آذر،

و  جلوم فرید. پیش ماه  چند. بار یه -    وقتی  از اما. بود خط  یه حد   در و  گرفت ر
و  شربت وع ر و   کار این به میل کردم شر ی . دارم  ر  تونممی   االن همین که جور

و   کار این  . کنم ر

وی  یاچندثانیه  و  گیرهمی   فاصله  هم  از شیوا   هایلب   خشک  آذر  صورت  ر
  به ترس  بدجور  آذر   آخر  جمله  اما سردرنمیارم؛ هاشونحرف   از که من . شهمی 

 :دهمی   پیشنهادی احتیاط  با شیوا. اندازهمی   تنم

  پیشش مدتی خودم  من کنم؟   معرفی  ایدیگه  دکتر  بهتون تونممی   - 
ویی  نباشه مطمئن  تا. رممی    اما مطرحه؛ هم  سنتون  شما. کنهنمی  تجویز  دار

 .ترهکم  شما  از افسردگیم درجه  من خب

  فکر  که کسی .  شممی  پرت پرتگاهی  از ایلحظه  من  و  خندهمی   صدابی
ومی و  شاد  زندگی کردممی    تونستمی  طور چه شاد، و  قوی  دختر  اون داره، آر
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  ادامه که  شیوا  مصنوعیه  لبخند و  آذره مغموم  نگاه به نگاهم. باشه افسرده
 :دهمی 

  این  بابت  خیالتون همه  از اول خواستم می .  دوستیم فقط آراد  و  من البته - 
وم ی  آدم من دونهمی  هم خودش.  شه آر ی . نیستم تودار و   باشه که  چیز   ر

و  هابدی  این  داشتن پزشک  پدر البته .  ندارم ابایی  و گممی    سر .  داره  هم ر
  به اما برم؛ ایران  از که  خواستممی   من و  خوردیم  مشکل  به مجددش ازدواج 

و  مسئله  صورت کردن،  پیدا حل راه یجا   فقط  بینین؟ می . کرد پاک  راحتی به ر
 .کنهنمی  رهاش مشکالت  که نیستین شما 

و  هاشدست  ی  نگاه   با همچنان  آذر. زنهمی دیگه بهم و برهمی باال  ر   متحیر
  این  پشت پنهان غم  فهمیدن. خندهمی  درد،  از  پر  صورتی با وشیوا اشهخیره 

  خوب خیلی آذر، دلگرمی  برای. نیست سخت   من ایبر  حداقل   شاد،  قیافه
ومش  ی  ای،لحظه. کنهمی  آر   من   و افتن می   اتفاق لحظه یک توی وقایع   از  بسیار

و  کسی  و شومنمی  صدایی.  شدم  مسخ  که  انگار   بودنش، قوی  این. بینمنمی  ر
ز  به کردن، صحبت  ضعفی بدون مشکلش   به راجع   بار، دومین  برای عجیبی طر
  نداشته دوستش تونممی  گممی خودم با که  هربار.  یهدوستداشتن برام

و  عقلم نابرابر، نبرد این  برابر   در  احساساتم  باشم،  .دهمی   شکست ر

  هم  از برای لحظه  این  که  انگار و   افتهمی   فرید اتاق   در به نگاهم  ایلحظه 
وپاشیدن و  شیوا. کافیه بغضم  فر ومی به و ذارممی   تنها  آذر   کنار ر   بدون  و  آر

و  اتاق سفید  در. رممی  باال هاپله   از اتاقم قصد  به کنن، کش  اینکه   کنممی   باز ر
 . نفسگیره و  آورخفقان  تاریک، اتاق.  بندمشمی  پشتم و
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و  خودم. رممی  اتاقه وسط  درست که تختم سمت به وش ر   و اندازممی  ر
و  صورتم وتختی میون ر وتختی پود و  تار  الیالبه  بلندم هق.  کنممی  پنهون  ر   ر

  حسیبی   از تنم  انگار. پیچممی  خودم به و زنممی  هق  تر بیش . شهمی  خفه
ج  و  من فرید  دادن دست  از تازه. برگشتم خودم به و  شده  خار   با  و  انداخته پا  از ر

وتختی توان همه و  ر   غم  این و ریزممی   اشک. کنممی  مچاله  هامدست   زیر  ر
وی فرید  تصاویر  و ریزممی   اشک. شدنه  برنده درحال   جون  ذهنم کرانا پرده  ر

و   من   ناعدالتی این  و ریزممی   اشک. گیرهمی  ی . درمیاره پا  از  ر   قلبم، وسط   تیر
و   من وم کشیدن نفس  از ر   پدرم عزاداریه به همچنان  من  اما  کنه؛می  محر

 .دممی  ادامه

 هفتم  فصل

وز   چوبی  میز   پشت  من و  گذرهمی   فرید قتل   از  نیم و ماه یک . دی اول  امر
  ذره  ذره  با . نشستم تردده  پر  خیابون  به مشرف   بلندش هایشیشه  که ایکافه 

و   اتفاقات و  گذشته وجودم رعه  توی ر   گممی  باخودم. زنممی  شخم   ذهنم مز
ی  بود خورده  که ایقهوه  و   فرید  کالبدشکافی نتایج  توی چون قتل؛   هیچ  از اثر

وی اوایل. نشد دیده سمی   کار  فهمیدنش چون  داشتن؛ شک  آرسنیک  سم  ر
وش   اب اما  سختیه؛ زمایش این. تشخیصه قابل هاییر ی  هم  آ .  نداده نشون چیز

وی   که اونجایی  از  اما ریق  عالمت چپش  دست  ر   منتظر  هم  باز کردن، پیدا تز
وز. هستیم تحقیقات  و  هاتست  دوباره  که قراره  امر رسی ر   ما   حال بااین. کنن  بر
و  فرید  تونستیم   نارک شیوا اگه که سختی   شرایط.  کنیم  دفن هفته یک  بعداز ر

 .رفت نمی  پیش خوبی  این به شاید   نبود  آذر
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و  ترک  داغ و  تلخ قهوه  از کمی   و  سفید  صورت یاد  دوباره و کنممی   مزه  ر
  سوزناکی  به داغش،   هنوز نیم، و  ماه یک   بعداز. افتممی   فرید جونبی

تیش هایگدازه  و  آ زاردهنده قلبم،   ر   باید  که بود ایاسطوره  فرید . عمیقه  و  آ
  که  میارم یاد به  و  کشممی   آهی. ساختنمی   شهر   میدون  یتو ایمجسمه  ازش

  خونه به تا  شدم  رد  ازش که خیابونی  سر  مداربسته دوربین توسط گناهیمبی
  گفتن  میارم یاد.  شد اثبات  زحمت  هزاران با بود، سوپرمارکتی  به متعلق  و برسم
 .بود گذشته فرید  مرگ  از  دقیقه ده رسیدم، خونه به من  که زمانی

و  هاملب  دوباره    مثل  ذهنم توی و  کنممی  قهوه  سفید  فنجون نزدیک ر
وز   اون  از. مجرمم دنبال   هنوز پلیس، ی  بعد به  ر   آذین حتی. نیست  رضا  از  اثر

  من  حاضر   درحال و  هست ذهنم  جای  همه ظن و  شک.  نگرفته تماسی هم
وی آدم غمدارترین  و  پشتش که آدمی. زمینم ر   ماه  یک این توی.  داده دست   از ر

  با  گاهی اما نشد؛  سرپا  دیگه فرید،  از بعد. هستم و بودم  آذر  حال   درگیر 
 .خوبه هست که همین  گممی  خودم

ون   بلندی یلدای  فرید،  بدون که دیشبی و کوبهمی  سرد  زمین به مهابابی  بار
و   انار  و بودمی  باید. خوندمی   حافظ پرصالبتش صدای  با  و بودمی  باید. بود   با ر

  احساس. بشه  ترگرم خونه تا بودمی  باید اصال. کردمی   دون خودش دست
وی غم کنممی  ون سینه  از نفسم و  زده چمبره هامنایژک  ر   این حتی.  نمیاد  بیر

وزها و  حالم هم شیوا  دیدن ر و   فنجون. کنهنمی  خوب  ر   نعلبکی به ر
.  فرید  عالقه مورد رنگ. کشممی  خاکستریم پالتوی  به دستی و گردونمبرمی

  هامحرف  با بود، کنارم که  همین. هستیم پرستی  مرده  هایآدم عجب 
  شده  باعث  نیست دیگه که همین  اما  رنجوندمش؛ کارهام با و  کردم اذیتش

 .بشه تنگ  براش دلم پیش   از  بیش
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و  نگاهم چندسانتیش، هایپاشنه  صدای   سمت  به کرمش،  تیز  نوک چکمه  از ر
ی   حصار  که  کوچیکش و  استخونی صورت وسر وانه طرح بلند آبی ر   بسته ایهپر

و  نگاهم. برهمی   گردشه، گوشه شده  .  نفرت حتی. کنممی   خالی حسی  هر   از ر
ز  عشق، و  نفرت. ترسممی  ن  باریکی مر وزها این. دار   نزدیک من به زیادی  ر

و  پهن  و  چوبی صندلی. بوده ون  ایدایره  میز  پشت   از  ر وبه و کشهمی  بیر ومر   ر
وی لبخندی.  شینهمی    صورت. سواریه موج   حال  در  رنگشبی  هایلب  ر

وزش،  براق نگاه  اون اما کرده؛ ترشمعصوم  آرایششبی   سردیه  یک قدرت پیر
و   سازبهمن  ی  که این  از قبل.  داره ر  :رممی  مطلب  سراصل  بده، سفارش   چیز

و  طالق  هایبرگه  چرا -   نکردی؟  امضا  ر

و   من  درخواست، این برای  االن  تا تعللم و  شدم  سردرگمی  دچار من   شک  به ر
و  کوچیکش  هایشونه چوبی،  خشکی  به. هاندازمی    صاف  و  فرستهمی  عقب  ر
  جواب  کاذبی نفس به اعتماد با و  خورهمی   چین  تر بیش  لبش گوشه. شینهمی 
 :دهمی 

  افتاد که اتفاقی   هر  زندگیم طول  در. واقعگرا آدم یه. رئالیسمم من   - 
  که قعیتوا  این باید بنابراین. زندگیمه  از  واقعیتی  این گفتم و کردم قبولش 

و  نیستی  من مال  تو و  این  اما  پذیرفتمش؛ من. بپذیرم ر   که پذیرفتم هم  ر
ی  وز که هرچیز  .باشه من   مال فردا تونهمی   نیست، من مال  امر

و  هامدست  وچهدندون  و  کنممی   مشت  میز   زیر   از  ر   عصیان  دهنده  نشون مقر
ونمه  :دممی   جواب و  شممی   خم  میز   سمت   کمی. در

وز ده  اون  از -    خانوم زدی  قولت   زیر . گذشته نیم و  ماه  یک قراردادمون  و  ر
 . رئالیسم
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  مقابلش طرف هایچشم  به پرنفوذ و   مستقیم زنهمی  حرف وقتی  داره، عادت
 . خندهمی  پرصدا و   کوتاه. شهمی   خیره

  بودم کسی  من.  رفته یادت نکنه. نشناسین نمک موجودات  مردها  واقعا  - 
و  که ون زندان  از تور و  گناهیتبی ماه  یک توی  و آورد  بیر   کسی من. کرد  اثبات ر

  داشتی حاالها  حاال  وگرنه بشه؛ دفن  هفته یک توی  پدرت شد   باعث که بودم
  دلت  تو وقت اون. بود کنارت مدت همه  این که بودم کسی من .  دوییدیمی 

 خوشه؟   دختر  این  چیه به

و  منداشته  آرامش کنممی   سعی   حسم خواممی.  کنم حفظ مقابلش  در ر
و  گردم هایچشم. بمونه باقی نفرت وی چینی  و  کنممی  ریزتر  ر   بینی ر

 . شینهمی  استخونیم 

وتنی.  شعور  -  ی  همون. نداریشون تو که چیزهایی بگم؟  بازم. تواضع. فر وز   ر
 .زنیمی  قولت  زیر  که فهمیدممی  باید  گرفتی  طالق  حق مهریه بجای  که

و  گردش  هایچشم  تیره مردمک  که خشمی تونممی  .  ببینم کرده  گشتادتر  ر
و  خودش خودم، مثل و  متنفره  سهمقای  از دونممی    بلند جام  از. دونهمی   برتر  ر
  برنداشتم قدمی. ندارم بودنش دندهیه این  برای ایحوصله دیگه و  شممی 

 :دهمی   ادامه که

ی  بعضی  -   به هاحرف  این با  تو. رسیدی کجا به کجا  از بدونی که الزمه  هایادآور
و  شوهرم  نم . رسینمی  جایی  .نیست  کار  در طالقی  بنابراین دارم؛ دوست ر

 . بینمشمی   رخنیم   از و شهمی   بلند جاش  از  متقابل
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  این. دادی طالق درخواست تازه تو و  بودم کنارت دوماه به نزدیک کل   در من   - 
و   من  .اندازهمی   شک  به ر

گاه  خونیذهن  باید صفاتش به که  انگار و  شنمی   درشت هامچشم  ناخودآ
وی کتونیم نوک و شن می  مشت پام  کنار هامدست. کنم اضافه هم   زمین ر

ن  اجازه رفتن برای پاهام  حتی. شهمی  کشیده وم کنممی  سعی . ندار   و  باشم آر
و  وضعیت   .گردمبرمی  سمتش  به پس. نکنم  بدتر  ر

ی  لذت بودن کنارم  از خواستم  -  . کارهات برای باشه جبرانی  این و ببر

ی خودم  از آراد به تازه   من  از  انقدر  آیالر.  برگشتم گفتن می دیگران  که تشکر
 . نه االن  اما کردم؛می  ضعف  احساس مقابلش   در من که بود  ترخودبین 

ی  به خنده،می   بلند و پرصدا   کنار  میز  که  افرادی   از  نفر  چندین  توجه که طور
و  نشستن  و  هاملب . کنهمی   جلب ر وی ر  .دممی   فشار هم  ر

 . باشه مهم  تو برای  شاید گفتم  اما  کنه؛ نگاه کسی که نیست مهم  برام - 

و  اش خنده    راه  دنبالش  به. افتهمی  راه  من  از  جلوتر   زدنم،  کنار  با و کنهمی  جمع   ر
ون کافه  شده  خشک هایبرگ  با شده   تزیین و چوبی  در  از و  افتممی    بیر
 :زنممی  لب  و اندازه می   سر  پشت به نگاهی. ریممی 

 .کردم حساب  قبل  از - 

وی  پا ون  قطرات   که کافه رنگی هایریزه   سنگ  از شده  پر  محوطه ر وشون  بار   ر
ی  مزدا سمت به که  طورهمون و ذارهمی  کرده،  کز  ر   آجرهای   کنار که مشکیش  ت 

 :دهمی  جواب  ره،می  پارکه بید درخت  باغچه نارنجیه و   قرمز
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ن  اشونهمه! نمیاد خوشم  مهمه  براشون دیگران  نظر  که  کسایی  از -    به بر
 ! درک

ون که رسهمی   ماشین  در به وقتی  درست   سمتم به. گرفتنه شدت  حال  در بار
 .گردهبرمی

و  وقتم  چیزایی همچین برای دیگه -   ! نگیر  ر

ون و شهمی  ماشینش  سوار . زنهمی  قدم مریخته بهم موهای  الی وقفهبی  بار
  باعث شه،می  رد  اهسنگریزه  از قدرت  با  که ماشین هایالستیک اصابت  صدای

 .برم ماشینم  سمت  به شهمی 

ی  مطبوع  گرمای. افتممی  راه استارت  دکمه زدن با و  شم می  ماشین   سوار   بخار
  فرمون خونه سمت به. خاکستریمه  کوتاه  پالتوی  خیسی  کردن خشک  حال  در
و  و   اون گوشیم، آهنگ صدای با. شممی  پرتردد خیابون  وارد  و چرخونممی  ر   از ر

ون پالتوم جیب  :دممی  جواب سرعت به پژمان  اسم دندی با و  کشممی  بیر

 !خواممی   معذرت  واقعا  - 

  انقدر اصال. زدم حرف باهاش نه و  بودمش دیده نه ماجرا  اون  از بعد درست
وشگاه کارهای  تمام که دونم می   فقط.  نتونستم که بودم  درگیر و   فر   وکیل  با ر
ی  آقای  فرید . دهمی   نجاما نبود، فرید  مرگ  زمان و  برگشته ایران به تازه  که داور

ی   آقای کردن  پیدا برای   لطف به هم  باز و  بودیم نکشیده   دردسر  کم هم  داور
 تشکرم که  زحمتیه همه این دلیل به خواهیممعذرت .  کردیم پیداش  آیالر

  کوتاه موضعش  از  آیالر که رسهمی   نظر  به فرید، مرگ  از بعد البته. نکردم
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وصدای. گیرهنمی  طالق  دلیل همین به هم شاید   اما باشه؛ اومده   ذهنم سر
وم که و  پژمان توگلویی صدای  تازه  گیره،می  آر  : شنوممی   ر

  تقریبا. شده   ردیف  چیز همه  چندوقت  این. گفتم که  طورهمون  آره - 
و  خودت تونیمی  و  جدیدن  مدیر   منتظر  داراسهام    معرفی  مدیر   عنوان به ر

 ...اما کنی؛

و  مفرطی  ی خستگ صداش. نیست همیشه مثل  پژمان و  کنهمی  سکوت    به ر
 :دممی  ادامه و  پیچممی  راست  سمت به. کشهمی   یدک

 هست؟   مشکلی چی؟  اما  - 

وم و  خسته  . تمسخره  سر   از  اشخنده  که  انگار. خندهمی   آر

واقع. بوده  مشکل  همش  که وقته چند  این -    که گفت فرید آقا  وکیل  در
  که کسی  و خانومه  آذر  یعنی ؛همسرش با  ایشون نبود  در امضاها  حق  تمامی

 .باشه جدید   مدیر  تونهمی   کنه  تایید اون

و   سرعتم کمی عبوره،  حال  در کنارش مسنی  مرد که ایچاله   از شدن رد برای   ر
 :دممی  ادامه واضحی گیجی با  و  کنممی  کم

 . باشه داشته مشکلی  آذر نکنم  فکر   - 

 :دهمی   جواب تعللی  بعداز که کنممی   پارک خونه  در جلوی

  فرد گفته و  باشی  مدیر  تو نکرده موافقت خانوم  آذر که  اینجاست مشکل  - 
و  ایدیگه و  نظرش تونیمی  اگه  گفتم  همین برای. داره  نظر   در ر  ! کن عوض ر
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و  گوشی گرماشون،  از و  شنمی  داغ هامگوش . دممی   فاصله گوشم  از کمی  ر
  پیگیرش نتونستم  خیلی گرچه.  شده قبل   از  بهتر  خیلی که وقتیه چند   آذر

  کامال عقلش و  نداره  کار این برای دلیلی دونممی  اما  کالنتریم؛  درگیر  و باشم 
 : کنهمی  پیدا ادامه برای  فرصتی  سکوتم  از. سرجاشه

ی  کنیمی   فکر  که اگه دونم؛نمی  هم  من قرآن  به منه؟  با گوشت -    چیز
وشگاهم  مشکالت  درگیر  فقط  چندوقته این  من.  نگفتم که هست  ...و  فر

و  خواهیممعذرت   ذهنم توی   که کنمنمی  فکر  این  به دیگه و گیرممی   پس ر
و  تماس . خبرمبی  پژمان  از دوماهه   در. شممی  پیاده  ماشین   از  و کنممی   قطع ر

و  و  درخت  همین مثل  درست . فورانم  درحال  و کنممی   باز ایدایره  کلید با  ر   سر
ون این  زیر  کمرش که  راستم سمت و   من که این   از. شده  خم  بار   ندونسته الیق ر

و  فرید  کشیده  زحمت تونهمی   من  از  بهتر  کسی چه اینکه  از نیستم، ناراحت   ر
 . ناراحتم کنه  مدیریت

و  خیس هایموزاییک    از هال، ایششیشه  در سقف   زیر  و ذارممی   سر   پشت ر
ون و  هامکتونی و  درامانم بار ون ر و   مهشید شدنم، وارد  با. میارم  بیر   بینممی   ر

  من و  بوده اومدنم  منتظر   انگار. شهمی   نزدیکم ایکرده  پف  هایچشم  با که
و    اما  بود؛ کرده گریه انتظارم  ازبیش  هم فرید  مرگ  برای. دیده شیشه  پشت  از  ر

 ...االنش گریه

وی  ریخته موهای و  پیشونیم ر   کار  آذر با  که رهمی   یادم و زنممی   کنار دست   با ر
نیتا زمان هم. دارم   افت ب  مهشید  و من   مثل  هم اون و میاد  پایین  هاپله  از آ

وشن  رنگ کسی  بعد به فرید  مرگ  از. پوشیده ایتیره   حتی پوشید؛نمی  ر
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وی  نگاهم. مهشید نیتاست  یکرده پف هایبادومی  ر   گفتن برای  مهشید که آ
ی   .کنهمی  دست دست چیز

ودم صبح  و  اومدی  دیر   دیشب  از. آرادجان -   ،...بگیم بهت که  نشد رفتی  ز
ی   ...نیستا چیز

نیتا. ممکنه فرد  بدترین ادن،د  خبر  توی مهشید  همیشه  و   دادن تکون با  آ
 .ایستهمی   مهشید  کنار خرماییش،  مواج  موهای

  هم اول   از مهمیم؟   براش ما  مگه جون؟   مهشید گیمی   بهش چی  برای - 
ی ! آذر  میگه من  مامان به. نبودیم   تکرارش صبح  از  مامان یکسره که چیز

و   کار این  که نبود  ضعیف  انقدر من مامان . کنهمی    به چه این  ببین اما نه؛ک  ر
وزمون   !بسه دیگه بسه. آورده ر

نیتا وع همیشه مثل  آ   بنفشش جیغ  چاشنیه با حاال و  کرده زدن   زار  به شر
  سومیه فرد  آذر.  توضیحم  منتظر  و   ایستادم هال  در دم  هنوز من.  مواجهم

  با  آذر  و شهمی قاطی هراس  با عجیب نگاهم . میاد پایین دو، با هاپله   از که
نیتا و  مهشید. رسهمی  پله آخرین به تلویی،   تعجبم  من  و نگرانن  نظر  به هردو آ

  مشکیه  پیراهن و  ریخته بهم  موهای  از. کبودشه هایلب  و  پرده رنگ  صورت  از
وکشه   هایدست   قفل نگاهم . نچرخیده درست هامچشم... نه اما. چر

وی سوزناک  اشکی  و شهمی  اششده   باندپیچی   این . شینهمی  مردمکم  ر
  با  آذر  و شهمی   باز شوک  از دهانم. کرده خودکشی قصد که بارشه ندومی

 :گهمی و زنهمی   کمرنگی لبخند ضعیفی،  صدای

ی؟  خوایمی توام رفت که فرید.  گذاشتی منتظرم خیلی. اومدی باالخره  -  بر
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وی جونشبی  هایمشت  پیش، یدفعه  مثل  و  میاد  سمتم به  مسینه   پهنای ر
زهمی   نگرانی شدت  از مچونه . شینهمی  وهاش و لر و  باز  .گیرممی   ر

  فرید که حاال  ندادی؟  قول  من به مگه ! کردی؟   چیکار آذر؟  کردی  چیکار  -
و  هابچه  چرا نیست   آذر. نبودی سست  انقدر تو  آذر ترسونی؟ می   کارات این  با ر

 ! کن نگاه من به

نیتا  .کرده  تغییر  که  انگار  دختر  این و  کشهمی  داد سرم  سرش،  پشت  از  آ

ی  حق  -    تو همه  از اول مرد که  بابا. توئی اتفاقا  این باعث ! بزنی داد سرش  ندار
ن   اون وقتی  از . شدی مظنون  ی  مامان امونخونه اومد  ز   خاطر  به. شده  اینجور

و   آدرینا هفته چند  من اتفاقا  این   اتفاق هم  باز  اومده که هم االن.  ندیدم ر
ی  تو!  دیگه بسه. ایدیگه  زنی؟ می  داد مامان  سر   اونوقت  نیستی بلد برادر

  و   باز مدام  هاشچشم  و  انداخته  زیر  به  سر  شده، توبیخ که ایبچه مثل  آذر
وم  که  چندوقت این  و نیست  خودش  حال توی. شهمی  بسته   فکر  بوده  ترآر
نیتا.  شده  خوب که کردم   من حق هاحرف   این اما  داره؛ حق جا همه  از  خبر بی  آ

وحم  چقدر   من دونهنمی  اون. نیست و  اتفاق همه اون وقتی  برداشته اشخر  ر   ر
  خوبم که این  برای دلیل کنم،می   رفتار خوب  چون منتها.  گذاشتم  سر  پشت

و  اون  راستم دست با  آذر، افتادن  از ترس با . نیست   و گیرممی بغل  توی  ر
 :زنهمی   لب زیرگوشم

و  واقعیت  پدر  آدرس گفتی   شنیدم   - وی  خط چندتا  منم .  کنن پیدا ر   دستم  ر
 . نیست دیگه. نیست. نبود فرید  اما کنه؛ کمکم فرید  قبل  مثل  تا انداختم 
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وز  چند. اینه  آذر  درد پس .  شنیده که زدممی  حرف  فربد  با اتاقم توی پیش   ر
و  آدرس تونستمی  راحتی به و کنهمی   کار احوال ثب توی پدرش   گیر  برام ر

و  هامچشم .  بده  خبر  بهم شد  قرار  اتفاقا. بیاره وی  ر   آذر و مدمی   فشار هم ر
و  خودش تونهنمی  دیگه  انگار. زنهمی  هق آهسته   وحتی  بده نشون قوی  ر

  شهمی  باعث  ایشیشه   در صدای. نیست مهم  براش هم مهشید  حضور
و  هامچشم  و  شیوا . برگردم  در  سمت به و  کنم   باز ر   جمع حال   در که بینم می   ر
رشکیش   چتر کردن ون  و  ز   حیاط  در که  میاد یادم تازه. مشکیشه بوت  آوردن بیر

و  نیتا . نبستم خوب  ر زون مردمک با   هنوز آ   حرف  باهام قرمزش،  هایچشم  لر
 :زنهمی 

و   خودت خودبی  -    بودی؟  کجا کردیمی  بغلش  باید که  وقتا اون! نکش  کنار  ر
 !ها

  از سردرآوردن   برای و دعوامونه  گر نظاره  دقت با که مهشیدیه  سمت  نگاهم
ی، ور  از. دهمی   گوش  صدابی  چیز   و دارم  خبر   اتفاق این  به سبتن  آذر  غر

  همیشه مثل. ببره فیض  کنکجاوی این   از مهشید  این،  از  بیش  خوامنمی
نیتا  فریادی با  کنممی   سعی و  آ  :کنم ساکت  ر

ی  حق  تو -  و  این  من به ندار ی   وقتی  بگی ر ی  بهتره! دونینمی  چیز   توی بر
ی   درد  به وقتی  اتاقت ی نمی  چیز  !االن  همین. داره حدی صبرم. خور

نیتا   از  آذر. جاریه هاشچشم   جویبار  از اشک سیل  و  ایستاده سرجاش  نفرت  پر  آ
ون  بغلم نیتا تا من فاصله کوتاهی، هایقدم   با و میاد  بیر و  آ . کنهمی  طی ر
نیتا  محاسباتم طبق و  پاهاش  باید آ   سمت  به فحشی با و بکوبه زمین به ر

  دادن، دست  از آره  .کرده رحمشبی  عزیزش،  دادن دست  از  انگار اما. بره اتاقش
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و  هستی  که اونی نیتا دست مچ   آذر. کنهمی   بیدار ر و  آ نیتا  و  گیرهمی   ر   همزمان  آ
وهای و   اشنشده اصالح ابر  .اندازهمی   باال ر

 ...تو! تو! بابامونی قاتل  تو مگه؟  زدی  سرمون به  گلی  چه خودت تو - 

  از و ر  کنترلم شهمی   باعث که شده  پی  در  پی هایجیغ  به تبدیل صداش و
و  صدام  و بدم  دست  : بندازم سرم  توی ر

و   دهنت فقط   -  و  و ببند ر و  قاتل این وگرنه!  اتاقت توی بر  !کشهمی  هم  تور

نیتا سمت به قدمی  و  دستم  کسی که دارمبرمی  آ  .کشهمی   پشت  از ر

 .حرفیه چه این! بسه آراد - 

و  شیوا  دست ناخواه   برام  چقدر مقابلم  فرد  فهممنمی  و زنممی   پس ر
ز   .شمندهار

 !نکن دخالت  تو - 

و  العملش عکس  تا  کنمنمی  نگاه  حتی نی  توی. ببینم ر   از  و میام خودم به آ
نیتا  به قبل  دقیقه دو توی که هاییحرف  این  زدن   خیلی گفتم، شیوا  و آ

  خشم   از صورتم  و کرده  حمله پیم و رگ  به پشیمونی،. شممی   پشیمون
زهمی  و  هامدست . لر   یخ بوران، وسط   گیرکردن دازه ان به وتنم کنم می  مشت ر

نیتا شاید. کرده  تونهمی  شناسمش،می . نشه کالم هم من با  هرگز دیگه آ
ونش  از االن که  بشه آدمی همون.  باشه رحمبی  خیلی   اما  شه؛می   بیدار  داره در
و   دستش. رهمی   آذر سمت  به و  نمیاره کم  شیوا ،...شیوا  سرشونه  از  و گیرهمی   ر

 :منم  مخاطبش
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.  نیست خوب  اصال  حالش. باش مادرت  فکر  به الاقل  نیستی، کسی  فکر   به - 
ی  یه تو و  چیزها سر  .دونینمی ر

نیتا  به کمک برای نیتا  و زنهمی   اشاره آ   خشم  گلوله  آخرین پرتاپ   بعداز آ
ن می باال هاپله   از  هم با.  رهمی  کمکش  به سمتم،  به هاشچشم    مهشید  و ر

  از  تر اسفناک  و شینهمی  گلوم توی بغضی. افتهمی   راه دنبالشون به دستپاچه 
  ایچاره . شممی  بیزار خودم  از لحظه  همین توی من. افتهمی   که اتفاقیه اون

و   کار همین و ندارم اتاقم  به رفتن  جز  .  کنممی   ر

و  هاملباس  وی کنم،می  تعویض مشکی   راحتی لباس با که ر   دراز تخت ر
  و   چیز همه  به که شمهخامو  مغز  اون   از  بدتر  و  بخوابم تونمنمی. کشممی 

وز . ندارم  حلی  راه من و کنهمی   فکر   چیز  هیچ   مجبورم  و زدم  گند   واقعا  امر
  فرار ازش که شممی   دچارش زمانی  درست  خوابی،بی. بخوابم شب  ده ساعت

 .کنممی 

وی  سریع  و خشن   گوشیم، و  این و رفتنه ویبره حال  در  آباژور  کنار عسلیه  میز  ر   ر
  قطع   لعنتیش صدای. ندارم هامچشم کردن  باز ایبر  تمایلی اما  کنم؛می  حس

وع دوباره  و شهمی  ور به. کنهمی   دادن ادامه به شر و   خودم  ز   کنممی   خیز نیم   ر
ی، نیمه چشم  با و و  گوشی جای  باز   هربار با. دممی   تشخیص  آباژور کم  نور  زیر  ر

ونمایی  آیالر  اسم رفتن، ویبره   صدای با. صبحه سه  تقریبا ساعت و  شهمی  ر
 :دممی   جواب ایفته گر 

 چیه؟   -

ورش  ورشه خیال بی  انگار هم  اون و نیست مهم  برام غر ژی بی و  کوتاه  که غر   انر
 :دهمی   جواب
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 !االن همین  اینجا،  بیا  -

وهام هردو ن می  باال ابر  .پر

ی  چه  -  وقت  کنی   فکر   شده  باعث چیز   اجرا من   و دیمی   دستور خواستی هر
 ! کن قطع هم  حاال کنم؟ می 

و  فریادش  صدای که کردنم قطع  درحال  :شنوممی   ر

 ! بهت لعنت   - 

ی  که این  فکر  با و  جدیدی  باز وع   ر و  گوشی کرده،  شر وی ر   دوباره  و ذارممی  میز   ر
و  من م،سینه  توی سنگینی  درد اما  بخوابم؛ کنممی   سعی   به محکوم  ر

.  کنممی  نگاه اطرافم تاریکی به و  هوشیارم کامال  حاال. کنهمی  خوابیبی
و  دستم  زیر  ملحفه مستاصل،   دست با. کنهنمی  ایافاقه و  کنممی  مشت ر

و  چپم کتف راستم، ومی به و گیرممی   ر وی   از آر   ضعیف  نور. شممی  بلند تخت  ر
ق  کلید سمت به و شهمی   راهنمام  آباژور وشنایی توی. رممی  بر   هامپلک اتاق،  ر

زنمی   خفیف و  سنگین حس  این که باره اولین  قلبم  عمل   بعداز و لر .  دارم ر
 بزنه؛ زنگ صبح وقت این  که نیست کسی اون . شده  آیالر  درگیر  کمی فکرم

 .گهنمی من به  هرگز بخواد، هم  کمکی  حتی  و شناسیه  وقت آدم اصال

ق . کوتاهمم مشکیه  پالتوی پوشیدن درحال قرصی،  خوردن با   به سردی  عر
وی   از سوییچ برداشتن  با حال  این با و پیچیده  تنم وبه   دراور  ر ویر   به تخت،  ر

 .رممی  اتاق  در سمت

  مشکیم، هایکتونی بودن صدابی  و  رسممی   حیاط به تاریکی، و  سکوت توی
  از معافیت  بر  عالوه  پا، کف انحنای بودن کم . کافیه  حیاط  در به رسیدن برای
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ی، و  من   سرباز و  ماشین.  کرده کتونی به محکوم ر   زدن  با و بینم می   در دم ر
و   تارتاس  دکمه. شم می   سوار دزدگیر،   راه   آیالر  رتمانآپا سمت   به و زنممی  ر

 . افتممی 

و  طوالنی راه   نگهبان  هاینگاه   از  نظر  صرف  و بودم کرده طی  آیالر آپارتمان تا ر
و  من   بود  مجاز  افراد لیست توی اسمم  چون که البی ساله  چهل   حاال داده، راه ر

ویراه  وارد  آسانسور،  از ون جامونده قطرات .  شممی  واحدش  ر   گرفته،  دتش  بار
وی خرماییم  موهای  از  .ریزهمی  پیشونیم ر

و  سفید  مربعی زنگ  و  کنممی   دراز دست   باز  در  مدتی  از بعد دم،می   فشار که ر
  هم   هنوز. اندازهمی   تنم به ایدلهره  پریده،  رنگ صورت با  آیالر دیدن  و شهمی 

  از حرفی بدون. شممی  خونه وارد کتونیم  کندن با  و دارم  قلب   تپش کمی
و  اشکرده  پف هایچشم  و   رهمی   کنار  در لویج   ورم گردویی اندازه به که ر

و  راستش چشم  اطرافش واضحی،  کبودی. دزدهمی  من  از کرده، .  کرده احاطه ر
ودی  در راست  دست  خواب  اتاق  سمت به   نگران دنبالش  به و  رهمی  ور

 . کنممی  تعجب بلکه شم؛نمی

 خوبی؟ ! شده؟  چی  - 

و  جوابم رشکی  دونفره تتخ و  دهنمی ر ی   دیوار به چسبیده   ز و   اتاق  در کنار   دور ر
  تکرار  بلندتر  کمی  بار این. رهمی  تخت  چپ دست  آرایش  میز  سمت  و زنهمی 
 :کنممی 

 شده؟  چی گیمی   - 
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و  بادمجونیش   ربدوشامبر کمربند وی و بنده می  پرحرص،  و محکم ر   صندلی  ر
 .شینهمی   میزآرایش

 . دیراومدی  -

و  تخت و  برس. بینمشمی  ایدایره آینه توی  از درست  حاال و  زنممی   دور ر   ر
وع و  دارهبرمی وی کشیدن   به شر و  هاملب  که کنهمی   مشکیش  موهای ر   تر  ر

 .کنممی 

 چیه؟  موضوع    -

و  برس وی  ر و   پودر کرم و  ذارهمی   میز   ر   با همراه.  دارهبرمی  آینه جلوی  از ر
 :گهمی   پوزخندی

  تر بیش  پس بود، مهم   برات حالم یکیش توی فقط اما  پرسیدی؛ سؤال تا  سه  - 
 . نگران تا  کنجکاوی

و  کرم  از ایذره  که  طور همون وی   ر  :گممی کشه،می   هاشکبودی ر

ی  تونسته کی بدونم خواممی  چون کنجکاوم؛ آره -    از قدرت  که آیالر
و  فورانه  حال  در هاشچشم   کنه؟  اذیت ر

وی دستش    نگاهم آینه یتو  از. شهمی   متوقف گندمیش   و استخونی گونه ر
و   انعکاسش مربعی، ساده   لوستر  المپ سفید   نور و کنهمی  . کرده  تر درخشان  ر

 .زنهمی   کمرنگی لبخند 

  دونممی  اما  زدم؛ زنگ بهت لحظه اون  چرا دونمنمی. خوشحالی  هم شاید  - 
 .نیست  نیاز بودنت االن که
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و   پودر کرم   جام توی  طور همون. شهمی بلند  جا  از و ذارهمی   سرجاش  ر
و  باریکش گردن. رسهمی مسینه تا  قدش گرده،برمی وقتی و  ایستادم   بلندتر  ر

و  نفسم. کنهمی   نگاهم کوتاه  و  سرد  و کرده ون ر  .فرستممی   بیر

ی  کردممی   فکر   -   . انداختی راه  جدیدی  باز

و   کوچیکش چونه  .کنهمی   ور یه ر

وغ یه. درسته -  و  اعتماد دلیل بی تونهمی  هردلیلی، به  در  . ببره بین  از  ر

ومی به ظریفش هایانگشت    گلوم سیبک  و  شینهمی  هامپنجه الی آر
و  مشکیش   موهای کمرنگی، لبخند  با. رهمی  پایین و  باال پرتحرک،   باال سمت   به ر

 . فرستهمی 

 ترسی؟ می  من  از - 

و  دستم  و  فورانه حال  در هیجان   از قلبم    خودم اسقامت  به. کشممی  پس  ر
 .دممی  ادامه

 . کنم اعتماد بهت تونمنمی  که کاراته این  برای - 

وم دستش  وم سمت   آر و   خودش و رهمی   باز !  نداره امکان . اندازهمی  بغلم  توی ر
  مالیم،  و آهسته. بمونه  طور همون ذارممی  و  شهنمی مورمورم  قبل  مثل

و   صداش خش  .کنهمی  پنهون ر

و   شانس  این  از استفاده  بار یه حق کنم می   فکر   -    ر فک که  منی. دارم ر
ومم تو  کنار حاال  بدین، هایآدم مردها کردممی    خیلی برام این  و  منی محرم. آر

 . عجیبه
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  نزدیکی، این  از قلبم   ضربان امیدوارم و افتهمی  بدنم طرف دو هامدست 
  همچنان اما  کنم؛ اعتماد  بهش تونمنمی و ایفریبنده   دختر  اون. نگیره شدت

و   سرش وی  از ر و   سرش  که گذرهمی   کمی. دارهبرنمی مسینه  ر   اما  داره؛برمی ر
و  اشفاصله  وم. دهنمی  تغییر  ر  :زنهمی   لب  وارزمزمه  و  آر

  ضربان ریختن  بهم مثل درست. دهمی  بهت مخفی   هیجان یه حضورم  انگار  -
 . قلبت

و  خودم   نزدیکی این با  هرمردی و  مردم من که زنممی  گول  ذهنم  افکار با  ر
  تک که قدرتی  بی شاه  مثل  رستد  من  اما بیوفته؛ تپش به قلبش ممکنه
 .پرممی  ایدیگه یخونه  به  فرار  برای و  شدنم  کیش  حال   در مونده،

ی  هم تو و  ندارم حسی هیچ  من. عمله  از بعد عوارض اینا  -  ی  فقط . ندار   دار
ی   .دونممی من   و کنیمی   باز

و  هاشدست  وهای و کنهمی  قالب  هم  توی سینه جلوی  ر   تا هشتیش  ابر
ویپی بلندش پیشونی  .کنهمی  شر

و  خودت صبح  چهار   ساعت  که این  - وبه االن و مخونه رسوندی ر ومیر   برام ر
  کشیدی، می  پس خورد،می  بهت  دستم حتی که توئی. ایهدیگه  چیزای گویای

  من   با رفتارت  نگاهت، رنگ. شده  عوض حست ماه یه این  توی که بگو بهم
 .کنی  اعترافش ترسیمی  فقط.  شده  عوض

  شده باعث  قلبم،  حد  از بیش تپش و  گهمی  راست  که کنممی   باور هم خودم
و  نگاهش . بکشم نفس  بلندتر  و  ترسریع  ی   جز معنی و  کنممی   ترجمه ر وز   پیر

  هم ضعفش هاش،کبودی  پوشوندن با  و  برگشته  آیالر همون به دوباره . نداره



 
 

www.cafewriters.xyz Page 364 

  بلکه دزدم؛نمی نگاه ترسو هایآدم مثل!  بازهنمی  وقت  هیچ اون. رفته بین  از
و  جوابش  :دممی   ر

و  پدرم من    - رگی خیلی  تغییر  این  و دادم دست  از ر   از. بود امونهمه برای بز
وی مرگش.  نیست راحتی  کار دادن دست وی و گذاشت   تاثیر  همه ر   هم من   ر

وم  کمی شاید   که بود این   دارم شاید. نباشم سرتق  انقدر و بشم قبل  از  تر آر
رگ  .عاشق  نه شم،می  بز

  که  طور همون و  رهمی   طالییش و ظریف پالک  بدون بند گردن سمت به دستش 
ی  باهاش   :گهمی  کنه،می  باز

 . نمیاد خوشم  کار پنهون های آدم   از اما متاسفم؛ خیلی پدرت  برای - 

و  پرده   از چشم . رهمی   اتاق  در سمت به و شهمی   رد  کنارم  از   اتاق  گلبهی  تور حریر
و  دلگیرش  فضای  که ون  اتاق   از متقابل  و مداربرمی کرده  تر تحمل  قابل ر   بیر

وبه آشپزخونه توی. رممی  ویر و   مشکیش  ماگ  دیدنم، با  هال، ر وی ر   ُاپن ر
 .ذارهمی 

ون  بذار ! بمون -   . بیاد بند بار

  کنم می  حس. گذاشتم  تنهاش  اینجا  به اومدن برای من و  بود وخیم حالش   آذر
  هزاران  و کرده پیدا استیال من  به کمکم  کنممی   حس. نیست من  جای اینجا
وم. نیست خوشایند برام که ایدیگه  حس  :دممی   جواب آر

ون  -  ودی این به ماه  دی بار  .  نمیاد بند ز

  چپم دست . کشممی   ریشم ته به دستی  و  گیرممی  تیزش هایچشم   از نگاه 
وی  :دهمی   ادامه که  رهمی  دستگیره  ر
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ی  یه شاید   - وز  .چیشده که گفتم  بهت  ر

و  خونسرد هایآدم  ادای ون  در  از  و یارمدرم ر  هام،کتونی  پوشیدن با. میام  بیر
و   فرار  راه   طور چه. رفته  یادم  طور چه من . داره  حق  اون. گیرممی  پیش  در ر

و  کرد  من  با که کارهایی وی و رممی  آسانسور سمت به. کردم فراموش   ر   ر
و  پارکینگ و  شممی   سوار.  مونده  طبقه همین  .زنممی   ر

ج  البی  از ق   حال  رد آسمون و  شم می  خار   و  شممی   ماشین  سوار.  زمینه کردن غر
وکولم  از آب  که  درحالی  تمام رسه،می   ماشین  چرمی های صندلی  به سر

و  عصبانیتم وی  و کنممی  جمع  هاممشت  توی ر ود دفاعبی  فرمون  ر . میارم فر
ی  که ایدرپیپی هایضربه ونم عصیان   از چیز   گیر  مثل  درست.  کنهنمی  کم  در
و  استارت  دکمه. شده  تعطیل مغزم کارخونه د،سفی و  سیاه بین  کردن   زنممی  ر

 . شممی   گم صبح پنج میش  و گرگ  توی و

  طلوع حال  در  صبح سپیده.  شممی  پیاده خونه، جلوی  ماشین  کردن پارک با
ی  همچین به شدیدا   من و کردنه   به کلید. دارم  نیاز تاریکم زندگیه  توی  نور
  و  چپ سمت  به نگاهم. شممی  حیاط وارد  و چرخهمی   قفل توی خوبی

ی . افتهمی  ماشینه  از خالی که  پارکینگی وز   موردعالقه  ماشین  شدم  مجبور که ر
و  فرید وشم، ر   برای و کردمی  مخالفت  آذر  البته. بود حال تریندردناک  برام بفر

وع   خودش  ماشین  از اول   همین   کفاف خواستیممی   که پولی اما  کردیم؛ شر
ی  تنها  حاال. دادنمی وشگ که خطر وتهدید اه فر   آیالر. آیالره به قرضمون  کنه،می  ر

 . درگیرشه  نقطه ترینعمیق  توی ذهنم که رضایی

ومی به و  هاپله و   گذر هال   در  از  آر  برم خودم  اتاق به خواممی .  کنممی طی ر
و  متوجه آذر، اتاق  باز نیمه  در که   در. برگشتم اون  خاطر  به اصال. کنهمی  جلب  ر
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و   اتاق ومی به ر وی که شیوا  دیدن با و کنممی   بازتر  آر   به  آذر  تخت  کنار صندلی  ر
ومی به  آذر . شممی  اتاق  وارد  رفته، خواب   به همیشگیش، عادت  طبق  و آر

و  دستش دو و خوابیده شیوا  صورت سمت   و راست  پهلوی و  بالشت   زیر  ر   فر
و  اون شیوا  که این. کرده وم  آرامبخش با ر وز  مثل  کرده آر وشنه برام  ر  .ر

ی طرح  پتومسافرتی شیوا،  سر  پشت  کشوییه سفید  دیواریه کمد  از   دار
و  پتوی  و  شیوام  کنار درست حاال. کنممی بازش  و دارمبرمی وش   ر .  اندازممی  ر

  هایفندقی   و چسبیده  چوبی صندلیه  گاهتکیه  به افتاده، گردنی با سرش
و   کوتاهش پیشونیه  و  گرد صورت  َلختش،    اشاره،  انگشت با. کرده احاطه ر

و   موهاش ی  یاد  و زنممی   کنار  کمی  ر وز   من برای  طور همین که افتم می ر
ی    دنیای برای رنگ مثل  تارم، شب  برای ماهی  مثل  درست. بود کرده پرستار
و   پتو. سیاهم  :زنممی   لب  و ذارممی  اششونه  تا ر

 !خواممی   معذرت  - 

و   در  که همین و رممی  خودم اتاق به. گردمبرمی اتاق  در سمت به   سرم  پشت ر
ی، م،بندمی  رف  توی درست چیز .  خورهمی  تکون دهلیزم قسمت ترینژ

زهمی  مردمکم  و   تعادلم تونمنمی و  لر و  خودم. کنم حفظ  ر   تخت به ر
و  پالتوم و رسونممی  و   دستم. کشممی   دراز پشت به. درمیارم ر وی  ر  مسینه ر
قابل  سرعتی  و افزایش  حال   در هامنفس  و ذارممی    مثل  قلبم . کنترله غیر

ون یبرا جنینی وج  برای تقال درحال رحم،  از  اومدن بیر   توی و مهسینه  از خر
و  هامچشم . کشهمی   پر  تنم   از حسم تمامی ای،لحظه    به سعی و بندممی  ر

  زمزمه خودم تنهایی توی  و ستفائده بی  اما کنم؛می  هامنفس  کردن تنظیم
 :کنممی 
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 !بمیرم خوامنمی  من    -

و  این خدا  از که باریه اولین  این  و و  هامچشم . خواممی  ر   دورانی، و بندممی   ر
وع   .کنممی   قلبم  ماساژ  به شر

  اینکه  از طرفی  از  اما  متنفرم؛ بشم   بیدار خواب  از گوشی زنگ صدای با اینکه  از
و  صدام خدا   و کنهمی  خسخس  کمی گلوم.  خوشحالم م،زنده  و  شنیده  ر

ی   دلیلش وز  از. نیست خیس هایمو  با خوابیدن  جز   چیز   زنده برای خواممی  امر
و  گوشی و  شینممی   تخت لبه. کنم تالش بودنم ون  شلوارم  جیب توی  از ر   بیر

و  ناشناس شماره  صدام،  کردن صاف  با. میارم  :دممی  جواب ر

 بفرمایید؟  - 

ی   از. اردالن جناب سالم   - ی  پدرتون مدارک   بین. گیرممی  تماس  کالنتر   یکسر
  داخلشون نوشته  از خالی د سفی هایبرگه  که کردیم پیدا مشکی هایپاکت 

ونده پیگیریه به کمک برای لطفا. هست ی  به پر  .کنید  مراجعه  کالنتر

وان  صدای زنممی   حدس و   سر  :دممی  جواب  و  باشه خوشر

و  کاغذها اون شهمی  طور  چه دونممی  من   -   . خوند ر

  پدرتون دست که اینوشته   انگار که  ذکره به الزم فقط.  عالی هم  خیلی - 
 . نیست عادی   نوشته  انگار. داره رمزگشایی به  نیاز  بوده،

و  تنم ایدلهره و  دریایی وحکم کنهمی   اسیر  ر ومد  توسط  که دارم  ر   جذر
 :شممی   پرسشگر  و گیرممی   عمیقی نفس. شده  سرگردون

ی  -   برسیم؟  قاتل به تونیممی  اینطور
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 :دهمی   جواب  مکث   کمی با

ی   چیز اگه  -    خوب! خبر  یه راستی. کنهمی   کمکمون حتما بیاریم،   گیر بدردبخور
و  بدش یا ریق پدرتون به ایماده  چه بفهمیم تونستیم اما  دونم؛نمی  ر  .شده تز

ج  ازم مانندی « اُ » صدای  باز، دهانی با  و  شممی  بلند جام  از ارادهبی   شهمی   خار
وان  که و  سر  :دهمی  ادامه خوشر

 . هستم منتظرتون  من پس  - 

وح به  قادر   حتی وان  توسط تماس و  نیستم سنگینم یحنجره   از ایکلمه خر   سر
وی  ساعت. شهمی  قطع  و  صبح دقیقه پنج و سی  و نه  نمایش، صفحه ر   نشون ر

ون  برای و رممی   هالباس   کمد سمت  به سرعت به. دهمی    اتاق، این   از زدن بیر
 .مزده شتاب 

  از که  طور همین. درمیاد صدا به دوباره گوشیم اتاق،  در بستن با  همزمان
و  فربد  جواب میام پایین  سرعت  با هاپله  :دممی   ر

ی  تونستی فربد  سالم الو؟  -   کنی؟  کار

وز   چند  از بعد   ادامه گرمی  لحن  و بم  صدای با. امیدورم بهش  و زدمی زنگ  ر
 :دهمی 

و   شما  کار این ما  آقا . ماست  از سالم  -    ما  برای که دونیمی .  انداختیم راه ر
ی  ی  بهزاد به خودت  خاطر  به فقط  که  گممی  بازم  و عزیز   محل  آدرس . نگی چیز

و  اشخونه  و  کار ون ر   یه کل  در.  پسر  یه داره، فقط بچه یه گویا. آوردم بیر
و  آدرس . اننفره  سه خونواده  .زنممی  اس برات ر
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وی  حرفش،  این گفتن با دستم  و رسیدم حیاط  در به حاال   آهنی دستگیره ر
ون نم  زیر  شدن خیس و  شهمی  خشک   که صدایی اب . نیست مهم برام بار

لوده  بغض  :پرسممی  کرده، اشآ

ن  یا ست؟ زنده  زنش  -   دومشه؟  ز

  اندازه به برام بده جواب که ایلحظه تا. مرده واقعیم   مادر  بودن  گفته بهم
 : دهمی  جواب سرعت  به فربد که  گذرهمی   ساعت یک

و  ازدواج  یه همین فقط   گویا گفتمی   بابا که  اینطور -    اعالم فوتی. داشته ر
 طور؟  چه. دیگه  ستزنده  پس. نشده

ون  در  از قبل  از  تر سریع    ادامه رممی   ماشین   سمت به که  حالی  در و میام  بیر
 :دممی 

ی  عوضیم  اون به! ممنونم.  هیچی. نه -    به  نیاز که دونیمی . گمنمی  چیز
 . نیست تاکید 

ی . شدم خوشحال   - ن  زنگ بازم داشتی کار  .مونهمی  خودمون  بین. بز

و   سرعت  . شهمی  عوض  رفتن برای تصمیمم  و کنمی م  زیاد ر

 .دونممی    -

و   تماس .  کنمنمی  تعلل  فرستاده برام که آدرسی به رفتن   برای و کنممی   قطع  ر
  مثل.  کنم کنترلش تونمنمی  و فورانه حال   در توانم حد  از بیش  کنجکاوی این

  به رفتن  برای هم  من داره،  تردید جنوب یا شمال  به رفتن برای  که  مهاجر   مرغ یه
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ی  ی بیش  کشش  ذهنم اما داشتم؛  تعلل آدرس و کالنتر   تلخی سم  به نسبت تر
وحم  که داره و  ر لود  ر  .کرده زهرآ

ی  سفید  در جلوی  بعد، کمی   ست،کننده   متحیر   ارتفاعش بلندای  که شکلی  لوز
و   مادرم همه  از اول  خوادمی  دلم و  ندارم جرأت راستش. کنممی   پارک .  ببینم ر

و  تصوراتم تا اشفاصله . شکلیه چه  ببینم ست،زنده که حاال خواممی    ر
و  خودم کنممی   سعی و  شم می  پیاده  ماشین  از ارداه بی. بسنجم   جور و  جمع ر

  اول قدم.  نشنیدم که هاییحقیقت   چه و  نکردم تحمل که  درها چه  من.  کنم
و    بعدیم  قدم به شه،می  مشت  هامدست  که همین اما دارم؛برمی  سست  ر

 . شممی   مسلط

ی  آیفون مربعی  زنگ ویر دستم وع   نافرمان  و مونهمی   تصویر زیدن  به شر   لر
زش این جلوی تونهنمی که  کنهمی   کارچی  احمقم  مغز  پس. کنهمی  و  لر   بگیره ر

 گلوم به دستی  و  شده خشک دهانم  آب. مقصره  خودش  هم  شاید یا
و  زنگ. کشممی    طرف دو  انبوه درختچه به گیجی با که درحالی و دممی   فشار  ر

و  اسمش  که  در ن  صدای  دوختم، چشم  دونم،نمی ر و  ایگذاشته سن  به پا ز   ر
 :شنوممی 

 آوردی؟  پست  پسرم  -

وع قلبم  پسرمش، لحن  از   رنگم کرم پالتوی به دستی. کنهمی  تپیدن به شر
ج  وجودم  قعر  از صدام.  رسممی  مشکیم   پلیور به و کشممی   :شهمی  خار

 .دارم  رتون ،...کا ،...کا پایین؟  بیاین شهمی .  نه - 
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ونی سرمای   و  کنهمی  اضافه وجودم سردیه به کرده،  باریدن به دوباره که بار
ن   :دهمی  ادامه ز

و   در. بیام اونجا  تا سخته برام من    -  . بیا شما زنممی   ر

  آدم  من  شاید!  کرد اعتماد راحتی،  همین به. شممی   متحیر   تقی، صدای   با و
  خودم  از. نگرانم ندیدمش  که زنی رایب. دیگه امای هزاران ،...شاید. بودم بدی

و   کار این  هرگز   بود،  آذر  اگه. کنممی   تعجب احساساتم و   از صداش . کردنمی  ر
  تبعید باال سمت  به که نمدارم موهای الی  دستی کالفه. ترهمسن  کمی  آذر

و   در . آذرم با  مقایسه  حال  در مدام  چرا. کشممی  شدن    و کنممی   بازتر   تردید با ر
 . شممی   داخل

  متر  ده به شاید مساحتش  و شده   سنگفرش  تماما که حیاطی. سخته باورش 
ون  از خونه. برسه ی  نمای  بیر ی . داره بهتر   خالی . نیست باغچه و  گیاه  و گل   از خبر

و  دی  سرمای  حیاط، این بودن   تعریف که ایخونه اون   انگار. کنهمی  تر بیش  ر
  من  و بودن م گوش دم. کمه ما  یخونه تا  اشفاصله   اما نیست؛ کردنمی 

و  قلبم  بلند و  بم صدای. نفهمیدم .  رسیدم خونه  پاگرد به حاال و شنوممی   ر
و  چوبی پهن  و  سفید  در تا پله یک وی دستم. کنممی  طی ر  ایدایره  دستگیره  ر

 .بازه  در  فهمممی  که  شینهمی   در طالیی و

  هاست،کفش  مخصوص که مربعی  پاگرد دیدن  با و شم می  خونه وارد
ون  و ر هامکتونی   این  تا باید  الاقل. نیست خوب اعتماد  از حد این تا. میارم  بیر

  جا  کنار و سرمه  باالی که ایبسته  مدار   دوربین دیدن با  اما  اومد؛می   در دم
رگ کفشی  . کشممی  ایآسوده  نفس  راستمه، دست  چوبی و  بز
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رگ  هال.  شممی  رد کوچیکی  پله  از  و رممی  جلوتر    و پهن  هایپله  و خونه بز
و  شهمی ختم هال  وسط  به  مستقیم ای،دایره  صورت به که  کیکوچی   ر

وبه ومر ن . بینممی  ر ی،  و  مسن  نسبتا ز   طالیی مبلمان که ستونی  کنار الغر
ن . گیرهمی  قرار  دیدم توی شده   چیده پشتش  سلطنتی   صندلی دکمه  ز

و  چرخدارش    و مشکی   گلدار لباس . شهمی  تر نزدیک من  به و دهمی  فشار  ر
اکت وش که سفیدی ژ  . کرده ترشمسن  پوشیده، ر

.  رسیده جوش  نقطه که  انگار بدنم  دمای  و چسبهمی  زمین  به پاهام
  از بیش ای،گرفته  صدای با  و  میاد مهربون  نظر  به مشکیش  و گرد هایچشم 

و  کنکجاویم این  :گممی   و ذارمنمی  منتظر  ر

ن  هستین؟  خانم مهوش ،...م ،..م شما  -  ی؟  ،...ک ،...ک  آقای ز  کبیر

و   هاشدست که  طور همون وی ر   هایلب  بین  از صدایی  ذاره،می  پاش  ر
ون باریکش و  کوچیک  . میاد  بیر

  قرار  خودش جای به نظافت برای که هستی  کمانی خانوم  پسر  تو. خودمم - 
 بفرسته؟  بود

ی   در! نه گفتمی   کاش ای وی نگاهم ثانیه،  از کسر   ثابت جونشبی  پاهای ر
رگ  لوستر  نور و مونهمی  .  شهمی  تهوعم حالت باعث راستش،   سمت  طالیی و بز

  هایپنجه میون  قلبم  و شممی   تر نزدیک قدمی بودنش، حقیقی  باور برای
و   کشیدن نفس و شده   محبوس  کسی آهنی   سختی  به. کنممی  فراموش   ر
و  دستم دو. شده منقبض   صورتم  عضالت تمام و  کشممی  نفس وی   ر   ر
و   چپم کتف تمام ودرد ذارممی مسینه  ر  با. کشونهمی   خودش توی  ر رخ    خ 

  تاریه میون . بینمشمی . شهمی   تر نزدیک مادرم مهوش، و  کشممی  نفس
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نی  دیگه. بینمشمی   اشک وی زانو با  که نیست  تنفس برای اکسیژ   زمین ر
ون  دهانم  از مانندی « آ» صدای مدام  و  افتممی  ن .  میاد بیر وبه ز ومر   و  ترسیده ر

و   صداش اما  رسه؛می   نظر  به نگران   تکون مدام  هاشلب . شنومنمی  ر
ن می  ی   انگار و خور   هامدست  نوک   از زدن یخ. کرده  گیر  محنجره  میون چیز

وع    باید . ندارم وقت  االن. نه. نه. ببینمش باید . رسیده صورتم تا  و  شده شر
  و  پیچممی   خودم به درد،  از فریادم صدای با . کنم تحمل باید . بیارم دووم

 . نمبینمی  مطلق  تاریکی  جز  هیچی

و  هامچشم  وی  کسی  انگار و  کنممی   باز احتیاط با  ر   میاره  فشار مسینه قفسه ر
وی  که زنی بین نگاهم گیجی  با. شده  سنگین  انقدر که   چپم   سمت  ویلچر   ر

رگی  عینک که مسنی   مرد و  نشسته   ایستاده سرپا کنارش   و داره  چشم به بز
.  ستشههمی  از  تر لمس  تنم و گردشه درحال تنم  توی رخوتی. چرخهمی 

وانداز راست، دست  با و  سردمه و  سفید  ر وی  تربیش  ر   نگاه . کشممی  خودم  ر
و  متیره وی   ر وک به  صورت  ر ن  نشسته چر   پرسشگر  کنارش مرد که دوزممی   ز

 :شهمی 

و   ما جوان؟   پسر  خوبی -  وی. ترسوندی ر  درسته؟  قلبه  عمل جای   انگار تسینه   ر

  سنگینم  دهان  قفل کنمی م  سعی.  نیست تنم پالتوم که شممی   متوجه  تازه
و   . کنم  باز ر

 .داشتم پیوند - 

رگ عینک  حیرت، با و  ایشدایره  و  بز وی ر  .کنهمی  جاجابه  اشسبزه   صورت  ر
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ی   خانم اما بیمارستان؛  بردیمتمی   باید. پسرجوان ایدیوانه تو -   اصرار  کبیر
ن  اعتماد من به که کردن ریق یه با . دار .  اومدی بهوش ساعت  یک  عرض  در تز

و  تو که بودم اومده  ایشون  چکاپ برای من لبته ا  . دیدم ر

 :کنهمی   اضافه و  نمیاد خوشم ادبیش لحن  از

ی، که االن -   هستی؟  کی.  بگو اصالتت   از بهمون بهتر

و  هامچشم  ایسرفه  تک با   طور چه  که کنم می   فکر   این به  و بندممی   ر
  سعی هام،چشم  کردن   باز با. بزنم گند   چیز  همه به  راحت  انقدر تونستم

وم کنممی  وی احتیاط، با و  آر ی   راحتی مبل ر وش   که رنگی  شیر   کشیدم،  دراز ر
 . بشینم

  کنم؛ مراقبت کمک، به  نیاز مسن  خانوم  یه  از که بودم کرده  نذر. آراد   اسمم   -
ی  خانوم یکی که و  کبیر   گفته اسمش که خواست البته. کرد معرفی بهم ر

 .نشه

ی  تنها و  مبافت می   بهم پرت و چرت  داشتم علنا  متنده   تار ذهن به که بود چیز
رگ و طالیی تابلوی دیدن البته. رسید وبه  هللا   بز وم،ر   دوباره . نبود  تاثیر بی ر

ن  سمت نگاهم . ندارم عادت بهش   هنوز مادرم،  سمت  نگاهم . رهمی   مسن ز
وهای  مابین اخمی   اشتیره  و گرد هایچشم  با و  انداخته رنگشبی  و نازک  ابر

ل  بهم ی آینه  سقف  سمت  نگاهم. بدیلهبی خودم به شباهتش  .زده  ز   شده   کار
ی  خانوم و  خورهمی   ُسر  سرم  باالی  :دهمی جواب نگرانی کمی  با کبیر

وشکر  -  ی  همچین نمیاد بهت البته. بود راه توی  دکتر  که  خدار   باشی کرده  نذر
ی  برات خدا  حتما  اما پسرم؛   کمک کمانی خانوم  راستش. کرده  مقدر اینجور
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و  پسرش گفت و کمرشه  عمل  درگیر  خودش  چندوقته اما  بود؛ حالم   ر
 .همونی تو کردم  فکر   من. فرستهمی 

ی،   از. کجا  نیاز و  نذر  و  کجا من . نمیاد بهم  که معلومه و  گردنم شرمسار   خم  ر
وغگویی این   از  و کنممی  وغ   همین  با هم  من. دارم  انزجار حس در   هادر

  کیف برداشتن با  و چرخهمی  ی کبیر خانوم سمت به  دکتر. خورد گره زندگیم 
 :گهمی  کنارش، نفره  تک مبل   از مستطیلیش  و ایقهوه 

ی  خانم خوبه اوضاعتون . رممی   دیگه من    -   عمل  از ماه شش اینکه   با. کبیر
  دیگه. داشتم  انتظار که چیزیه  از  بهتر  خیلی   اوضاع اما گذشته؛ بازتون قلب

وزانه  کارهای  و برین راه کمکم  تونینمی  و  اتونر   با البته. بدین انجام عادی   ر
 .همیشگی هایمواظبت 

 :دهمی   ادامه و گردهبرمی سمتم  به  بار  این

و  مستقیم  جا این  از. دردسرساز و  جوان  پسر  تو و  -    بدنت. بیمارستان بر
  اما  بدم؛ انجام برات زیادی  کار نتونستم من حال این  با.  داره خوبی مقاومت 

  چنینی این حمالت باعث و زنهنمی خوب پیوند  از بعد  قلبت ضربان که این
 . کرد حالش به اساسی  فکر   باید شه،می 

وجی  در سمت به   فکرم  من  و  رهمی  داره   قرار چپمون دست   درست که  خر
ن  که هاییهنشونه  درگیره ن   اون. شنمی  تر بیش  دار   من به شبیه  درست ز

  تلقینیه هم شاید  یا خودمه به شبیه  خیلی صورتش اجزای و  داره قلبی ناراحتی 
و  ذهنم که زمایش  یه با باید شاید .  کرده خودش  گرفتار ر   مطمئن ایاندی  آ

ودی  در   از نگاه  خودش که بزنم صداش  باید چی دونمنمی  هم  هنوز. بشم   ور
 :گهمی   و گیرهمی 
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ی  کمک به  نیاز  تر بیش  خودت  که افتادم این  فکر  به هات حرف  با -  .  پسرم دار
و   نذرت   دیگه. باشه  قبول که خونممی   نماز تبرا من . بدون شده  ادا  ر

و  شد،   بهتر  حالت . بیای خوادنمی  .بر

ی  دیگه نیمه  انداختن  با وسر وی  نخیش  حریر  ر   نثارم لبخندی راستش، یشونه  ر
لودشغم  هایچشم  و   اشزجرکشیده  صورت  از نگاه که کنهمی  .  گیرممی  آ

 اومدم، ازهت  من .  کرده تحمل که هاییهغم   از فریاد  هزاران هاشچشم  توی
وانداز سرعت به. رمنمی  جایی و   ر  :دممی  وجواب زنممی   کنار ر

  و ر من   شما فقط. خوبم  خوب  من. تونمنمی . دادم قول خودم  به من.  نه - 
 . شدم  بدحال همین برای . همین انداختین یکی یاد

ودی  در  صدای   با که شده  آماده دادن جواب برای   دو،  هر  و کنهمی  سکوت  ور
و  نگاهمون ی   هیکل  و چهارشونه  مرد.  دوزیممی   در سمت  به ر   شهمی  وارد دار

و  خودش سرعت به و ی  خانوم به ر   سبز   هایچشم  توی نگرانی. رسونهمی  کبیر
و  دنیا  دیدنش با که  انگار  و زنهمی   موج رنگش ن  این به ر   منتظر . دادن  ز

وابطشونم وی ایبوسه  و  شهمی  خم مرد  و  ر   مادرمه  کنممی  فکر   که زنی  سر  ر
  که زنه این به معطوف   احساساتش تمام و نشده  من  متوجه  هنوز. زنهمی 
ن می   تکون کوچیکش و  پهن هایلب  .خور

وشکر   -  . مادر خوبی که  خدار

  شینهمی  چشمم به اشک  از ایحلقه.  انتظارمه آخرین کلمه این  شنیدن !  مادر؟ 
و  حسادتم جلوی تونمنمی  و   خیال و  دیدمش لحظه چند   فقط که زنی  برای ر

  چهل تا هفت  و  سی  نظر  به که مرد. بگیرم باشه مادرم تونهمی  که کنممی 
 :دهمی   ادامه خوره،می 
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و  من شنیدم؟ می دکترتون  از باید -    سرعت   با اینجا  تا دادگاه   از. کردین نگران ر
 بهترین؟  االن. اومدم

و،  زیر   از و  اشمادرانه  محبت خوادنمی که تخسیه بچه مثل نگاهم  ابر   کسی با ر
  من. باشه پسرش تونهنمی . نه زیادش، سن ها،چشم  رنگ اون. بشه سهیم

و  مخوانواده تونممی  کردم  فکر  که بودم خیال خوش چه   هااون  و  کنم پیدا ر
و  ی  خانوم لبخند. ببینم خودم  منتظر  ر   با و  رسهمی مهربونی اوج به کبیر

 : دهمی  جواب مالیمش  صدای

 بگو بود؟   طور  چه  دادگاهت. خوبم  من.  محمدباقر  کاریه  چه این پسرم؟  چرا - 
و  کسی بارم این که  . دادی نجات  ر

و  من   اسم یعنی ی  یه هم ر   احساس! بودن؟  گذاشته هااسم  همین توی  چیز
  خانوم عاشقانه  نگاه  که شممی   بلند جا  از توانم تمام با و  کنممی   بودن زیادی
ی  و  پسرش  و  کبیر   توی  آذر ایلحظه و  سوزهمی   شدت  به قلبم  از جایی.  نبینم ر

ی  شاید  آذر. میاد  ذهنم   خوب  پسر  این مثل  من شاید . نبود بلد کردن  مادر
ج  به  تبر با یکی  انگار . نبودم .  افتادم حال  این به و  زده  نفسم به اعتماد بر

  کرم و  رسمی  شلوار  و  کت به دستی   محمدباقر   و شن می  من متوجه باالخره،
 :گهمی و  کشهمی  رنگش

ی دردسرس جوون همون شما   و  -   گفت؟ می   دکتر  که  هستین از

 . رسهمی  درشتش  هایچشم   کنار چین به پهنش، و  دارزاویه صورت   از نگاهم

ی   اگه. رممی  دیگه من.  همونم که  انگار  -   خانوم ،...بگین بهم  داشتین کار
ی   . کبیر
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و   میلیم  بی  باقر محمد و  دستش بینه،می  که دادن دست به نسبت ر   پس  ر
ودجوشی  آدم من  اما رسن؛می  نظر  به قوی  و پهن  هاشدست . کشهمی    ز

ی  خانوم. نیستم  :دهمی  جواب لبخندی با کبیر

و  اتشماره  کنی،می   اصرار که حاال. پسرم باشه -   .بذار برام ر

  شکسته  پا  و ودست زنممی  کوتاهی  لبخند گیجی، با. پرته حد  از بیش حواسم
 :دممی   جواب

 ...من. شماست  با حق  - 

و  کیشمش  موبایل   باقر  محمد  و  . گیرهمی  سمتم  به ر

 . کنین وارد  اینجا - 

و   موبایل و  مشماره  تعلل،  با  و گیرممی  دستم  توی ر   نگاه. زنممی  براش  ر
و   چیز همه که  انگار مرد، این خونسرد   کنممی   فکر  که زمانی درست . دونهمی  ر

  با گرفته،  قرار دادگاهی  توی که  عیار  تمام وکیل یه مثل  شده،  تموم داستان
 :پرسهمی   اقتدار

 اسمتون؟   -

وی  از پالتوم برداشتن با  :کنمتشکرمی  و گردمبرمی   در سمت  به مبل،  دسته ر

 . دار خدانگه. هستم اردالن  آراد! ممنون  چیز   همه برای - 

  با  اما داره؛ خشنی چهره  که این با و  دنمی  تکون دست  من برای  پسر و  مادر 
  همین با و زنمنمی  بازجویی این برای حدسی. رسهمی  نظر  به مالیم  مادر، این

ون هال  در  از تحلیالت، و تجزیه  .میام  بیر
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 هشتم  فصل

وز درست وز درست . تولدمه که  امر   باید ماهه  دی یکم  و  بیست که  امر
وبه  فرید،   اتاق توی! نشسته ریاست   میز پشت پژمان فهمیدممی  ویر   پژمانی ر

  نگاهش  فقط  وک، ش  از. ایستادم بلنده، زیادی   فرید  میز   برای دیالقش قد که
ون   از  و کنممی  ی   مثل درست. شکستنم  درحال در ی  شکلگیر .  خالء توی انفجار

.  کنترلن  تحت هم هامدندون  فشارشون،  از و  شده مشت  پام  کنار هامدست 
  ساطع سمتم  به هاشچشم   از  که تفاوتیبی  نگاه با همیشه مثل  پژمان

و   میز  لبه هاشدست . دوخته چشم  بهم   منتظر شه،می    هم  هرچقدر و هگرفت  ر
 .نگرانه کمی  یعنی مداومش، زدن پلک و  تند بازدم باشه، تفاوت بی

  بعضی به رسیدگی  برای و  گذرهمی اتاق  این  به شدنم  وارد  از ایدقیقه  دو
ی   سکوت دیدنش، با که  اومدم چیزها و  من مرگبار   کردن نگاه  به محکوم  ر

و  ظاهرش. کرده  تغییر . کرده   به و  کوتاه االح  اسبیش، دم موهای. گممی   ر
  و  درشت هیکل به ایسورمه  شلوار  و  کت. شده  زده شونه  باال سمت

زشکاریش و   مشکیم  کوتاه پالتوی لبه و گیرممی   عمیقی نفس. میاد ور   بهم  ر
  اعماق   از صدایی و  گیرهمی   فاصله  هم  از  سنگین هاملب .  کنممی نزدیک

ون وجودم  : میاد  بیر

ی  دیگه کنم   فکر   ،...من  -   .رممی   دیگه. نیست من  لتدخا به نیاز

  اتاق  توی پژمان  توگلویی صدای که گردمبرمی  عقب  به مزحکی  لبخند با
 :پیچهمی 

وز هم  من  قرآن  به -    اما کنی؛نمی  باور  شناسمت،می  دونم،می ! فهمیدم  امر
وز و  به گفت  زد زنگ  فرید  آقا وکیل   دیر   تنت شلوارم و  کت یه برس،  وضعت  سر
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وشگاه  بیا کن   وصیت گفت  بهم  و  بود اینجا هم  پیش دقیقه چند   همین. فر
  گفته خانوم  آذر گفت . نیومده ریاست  از حرفی  توش و شده  باز فرید آقا  نامه

  باور ببین . اومدی تو ،...اومدم خودم به تا  من. بشینم  میز این  پشت باید من
وحمم من  که  کن   باور قرآن  به! کن   خودم دونیمی  نداره؛   خبر  قضیه  این  از ر

ی . منی  برعکس تو اما خونسرد؛  و یمپیگیر آدم   ذهنت  با  ولی کنی؛نمی  پیگیر
ی می   عمقش تا  ! لطفا.  ندارم شما  داستان به ربطی من . ر

  توی من  که  بوده مهم براش همیشه تفاوتیش، بی تمام با. گهمی   درست
و  حسابم   باید من.  گذرهمی  چی  ذهنم   به. بگیرم پس  ایدیگه  شخص  از ر

ودی   در سمت   اعماق  توی  طورهمین . مستقیمه  به نگاهم طفق و رممی  ور
قم  ذهنم و  من  بلندم، هایقدم  وصدای  غر   از نهایت  در. دهنمی  نجات ر

وشگاه ج  فر وشگاه   از  باالتر  کمی که ماشینم سمت   به و شممی   خار   پارکه فر
 .رممی 

ی   گذرهمی  چی  آذر ذهن توی که  فکراین   با راه  تمام و  ماشین  و شه می  سپر   ر
و   کلید و رممی   در سمت  به سرعت  تمام با. کنممی   رکپا خونه  در جلوی   چنان  ر

  از  پر  و  سرعت  همون با . گیرهمی  درد  دستم که چرخونممی  قفل توی حرص  با
ودی  در  سمت به خشم،  .رممی  ور

نیتا شم،می  وارد که ایشیشه   در  از و  آ   تراس  توی تلفن با زدن  حرف  حال  در ر
 مونهمی   مهشید خونه همش  درینا،آ  جو شدن   عوض برای که  مدتیه.  بینممی 

  که خونه بودن خالی   از خیالم. فرستنشمی   دبستانیپیش  که چندوقتیه و
 .رممی   آذر اتاق سمت  به شه،می  راحت
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  دستش، توی هاییبرگه  مطالعه حال  در  و شممی   اتاقش وارد  زدن   در  بدون
وی ی به زاویه تا چرخممی   راست سمت  به. بینمشمی  آرایشش  میز  صندلی ر   تر

و   در که شدتی  با . باشم داشته ازش و   من  اما شده؛   اومدنم متوجه کردم،  باز ر   ر
  که داده نتیجه کردنش  بهتر  برای شیوا هایتالش  تمام  پس. گیرهمی   نادیده

  همه گویای  اش،شده   بسته موهای  و  مرتب  مشکی گپ. برگشته سابق   آذر به
و  صدام. چیزه  : گمی م بلندی  تن با  مقدمهبی  و کنممی   صاف ر

 چیه؟   هدفت! کردی؟  قصد   از - 

و  عسلیش  هایچشم  خونسردی، با وم   ر وم ر  . نیست عادی این  و کنهمی   ز

 .بود بینیپیش  قابل دیگه هم واکنشت و  میای که  دونستممی   - 

و  هامچشم   .چرخونممی  حدقه توی حوصلهبی  ر

و  فرید  نامه وصیت ما  حضور  بدون که این. بود نقشه کال پس. آها -    زبا ر
ی  حق  شد،  رئیس  پژمان  مشورت   بدون که این کردی،   پسرت چون من.  دار

وتت تمام ترسیدی  ترسیدی؟ . بودم که الیق نبودم، و   ثر  هوم؟  بکشم؟  باال  ر
  که کردی  فکر   خودت با چی نشده؟  برده من  از  اسمی هیچ نامه وصیت توی
 ودم؟ ب منتظرت  گیمی   وایستادی  اینجا حاال و زدی  گند  من؟  زندگی به زدی گند
وشگاه  این برای همه این. کندم جون  همه این  من   از من.  کشیدم زحمت  فر

وشگاه  این برای خودم و  تو که  گذاشتم  مایه  فر  بگی؟  اینار

 خونسردیش نقاب  به محکم  حالتی،  تغییر  بدون و  شهمی  بلند جاش   از
 .چسبهمی 
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  اقفو محیط   و شرایط  به کامل پژمان اینکه  اول . داشتم دلیل کارم برای من    -
و   دختر این گفتی  اینکه دوم. بود   هنوز که نیمه و دوماه  اما دی؛می   طالق  ر

  تندی به  رفتی فرید،  فوت  از بعد کردی، ازدواج  من  اجازه بدون . باهاشی
و  اتخونواده روز تقریبا. کردی پیدا ر   بس برات دلیل  همه این. اونجایی  هر

 نیست؟ 

و  صدام  بار این  :اندازممی  سرم  توی ر

و   دلخوریت متما تو -  ی  ر وشگاه  این  سر  دار   گیر  موقعیت کنی؟ می  خالی   فر
ی  همون  تو که دونستممی  باید آوردی؟  ی . آذر   دستش  قدرت  وقتی که  آذر

و  بقیه میاد  .کنهمی   له پاهاش  زیر  ر

ی  بدون و راستشن  دست توی  هنوز هابرگه  :دهمی  جواب تغییر

وشگاهف االن  شد چی. نیست مهم  برات هیچی گفتیمی   که تو -    برات  انقدر ر
ن  اون  از  وقتی  تا. شده  مهم ی  طالق ز   نباشه تبانی معلوم کجا   از. همینه  نگیر

 ...که

وی  آب  لیوان سوختنم،   حال  در  خودم  خشم هایشعله توی که  درحالی   میز  ر
و  آرایشش وی افتادن دلیل  به. کنممی  پرت  زمین سمت  به و دارمبرمی  ر   فرش  ر

  بخاطر   آذر هایشونه  اما شه؛می  م تقسی قطعه سه   به اتاق، رنگ کرم
ن می   باال واکنشش،   :زنممی   فریاد که کشهمی  ایخفه  جیغ  و پر

ی  چی   - ی   وقتی گی؟ می  خودت برای دار  ! کن سکوت  دونینمی  چیز

وی نگاهم وی  که  آرامشبخشی قرص   ر   ثابت  مونده جا  برسش   کنار میز، ر
 .مونهمی 
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ومی  انقدر همین برای پس. آها  - ی  یه  اما. آر وز   چقدر که فهمیمی   بد ر
 .کردی  کار نسنجیده 

ون  اتاقش   از   در که همین . افتم می   راه خودم اتاق سمت   به کالفه، و میام  بیر
و   اتاق . شهمی   اتاق وارد کسی رم،می   اتاق وسط  تخت سمت  به و بندممی   ر

و  پالتوم کردن، نگاه  بدون ون تنم  از ر وی  و  کشممی  بیر . اندازممی   تخت  ر
 :گممی  برگردم، که این بدون  و  نمیاد صدایی

و  هستی هرکی  - ون  بر  ! بیر

  نه. شممی  شوکه شیوا، دیدن  با که گردمبرمی  سمتش  به و  نمیاد  در صدای
  شال  زیر   از  که اششده   تراشیده ته  از موهای برای  بلکه حضورش؛ برای

رگی  لبخند با  و رممی  سمتش  به تند. کنهمی   خودنمایی سفیدش    نزدیکم بز
  دیده قبل  از  تر واضح  و  تربراق  صورتش. رسیدیم همدیگه به حاال و شهمی 
ن می   رخت اضطراب  از دلم توی. شهمی   :پرسممی   و شور

ی  یه شده؟   چی  موهات خوبه؟  حالت  -  ن  حرف ! بگو چیز  !شیوا بز

و   کار  این تفریح  برای  که نیست مد اهل  اونقدر دونممی  .  باشه کرده ر
وع هامدست  زیدن به شر وش   دور که کرده لر و  باز  .گیرممی   ر

 ...بگو لطفا ،...که  بگو خوبی؟   -

  و  مالیم  شیوا  و  شهمی   سرازیر  هامچشم   از اشک  بشم، متوجه  اینکه بدون
وم  : دهمی  جواب  آر

 .خوبم  که  معلومه کردی؟  شلوغش   انقدر  چرا  -
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 .رهمی   باال اراده  بی  چپم  دست  و  شینهمی  دهانم به راستم دست

 .خب  بگو کردی لبم هب جون... موهات پس   -

و  من که هاییقهقه  همون  از  .زنهمی  کرد، خودش عاشق ر

  موهام. بود جالب  برام حالت، این دیدن  یکمم خب اما  اینجام؛  آذر  خاطر  به - 
و  ی   مرکز   یه توی من اما  دونی؛نمی تو. زدم هابچه  از  یکی  خاطر به ر   نگهدار

و  یکم . دارم  آمد و رفت سرطانی  هایبچه   ازم هابچه  از یکی. برممی   اینا و  دار
و  موهام  منم  که خواست   نه منم.  ترسیدمی  و اونجا  بود اومده تازه . بتراشم ر

 ...ببینیش حتما  باید.  نازیه بچه خیلی. نوشینه اسمش.  نگفتم

وح این  برای. نمیارم طاقت رگش  ر   و  نمیارم  طاقت خودگذشتگیش  از و بز
 : کنممی  نجوا گوشش   زیر  و  کنممی   بغلش محکم  محکم  .  کنممی  بغلش

وح  چه تو - رگی ر ی  بز و  خودم جلوی تونمنمی. تونمنمی ! شیوا دار   که بگیرم ر
 .باشم نداشته  دوستت تونمنمی . نشم عاشقت

وی   شور  هایاشک    هاشدست  انتظارم، برعکس شیوا  و گیرهمی   رد صورتم  ر
و   .کنهمی   قالب  کتفم پشت کردنم، بغل برای ر

وح    - رگ ر رگ  لد. خوادنمی  بز   که ببینی و باشی بینا. بینا چشم  و  خوادمی  بز
زش  واقعی، خوشحالی  یه آوردن دست به برای چیزا بعضی   دادن ازدست ار

ن  و   آذر تونیمی  تو. دار  .ببخشی ر

وم و  بینیم و  شممی  جدا بغلش  از  آر  .کشممی   باال پرصدا ر
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  من  ر تبیش  کنه،  کمکم  اینکه جای به.  درگیرم یکم  من . جداست بحثش   آذر - 
و    اون برای  من. کنهمی   فکر   خودش  به فقط.  اندازهمی   منجالب  توی ر

وشگاه  ...بینه نمی  اون اما کردم؛  کار همه فر

 :پرهمی  حرفم  مابین ده،می   گوش دقت با که  طور همون

ی  پنهون  از من    - وغ و  کار   بابا  اجبار  و خودت  خاطر  به بارم اون. نمیاد  خوشم در
  اتاق  از که تو. شنیدم   اما ناخواسته؛. شنیدم  و ر  حرفاتون  راستش . زدم گولت

ون  آذر وی من اومدی،  بیر   که شنیدم . نشدی من  متوجه  اما بودم؛ هاپله  ر
ی  وادتخون کردن پیدا با که گفت  هم اون و نیستی پسرش  گفتی   اذیتش دار

ی  طالق تا  گذاشت فشارت  تحت اینکه. کنیمی   .بگیر

و   دستش که  دشمی  بسته و  باز آبی،بی ماهی مثل  دهانم   سکوت نشونه به  ر
 . میاره باال

و  همه  بذار -  وز.  بگم ر   من گفت  مادرت بعد زنته؛ گفت  دختر  اون  که  اولی  ر
نیتا  با  حتی  من .  ستپیچیده   چقدر اوضاع که دونستیم می  همه نامزدتم،   هم آ

  برعکس. کنهمی  نگاه  قضیه به نسبت  تر راحت  خیلی  االن  و کردم صحبت
و   چیز همه بهش که  وقتی تا  البته. درکیه با  تردخ حساسیتش، و  اخالق .  بگی ر
  که نیست  من مرام  توی و اتونخونه توی  اومدم من. ندارم  کار اونش به دیگه

ی  بخوام و   راز ز   از اما  بدم؛ ربط  خودم به شنیدم  که ر   که فهمیدم زدنت  حرف طر
  بلکه نیستم؛ ناراحت دستت   از و  کنممی  باورت  پس چیزیه، یه ازدواجت پشت

 .دممی   حق بهت

  هاشچشم مابین یأسی  و گیرهمی   عمیقی نفس  حالتش،   تغییر  بدون
 .دویهمی 
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ی . نیست خوب اصال  آذر  اوضاع -  و   آذر  که دکتر   دکتر  دادم،  نشون بهش ر
و  خودم   بهم  نهایت  در گفت، چیزایی یه هم  آذر  و کردم تعریف براش. گممی  ر

و  همه این  نباید اصال  آذر که گفت   دکتر  بهراجع  طرفی  از. ردکمی  مصرف دار
وانشناس  اصال. کردم تحقیق وفایی    داشته نوبت  آذر که هرازگاهی. نیست ر

و   آذر هاش حرف  با و کردهمی   اجاره ساختمون یه توی  اتاق یه   گیج  انقدر ر
  آذر که بوده نقشه یه  انگار. بفهمه نتونسته باهوشی  این به  آذر که کردهمی 

و  و  چی و  کی . کنن مریض  ر  تونهمی  که  کسی  تنها دونممی  اما  ونم؛دنمی  ر
ی    دکتر  اما شه؛می  بهتر  مراتب  به داره  حالش. کن کمکش.  توئی اون کنه، کار

  به  نیاز هم  هنوز. کردمی  خودکشی  دوباره  شاید اومد، می  دیرتر  اگه گفتمی 
و  هاش تیکه تازه  اون. نیار  فشار بهش. کنه  تکرار تا داره  محرک    و کرده  جمع  ر

  دلش  شده  بارم یه هرآدمی  اما تو؛ مثل  توداره،. شهمی سابق   ذرآ مثل  داره
  و  کردهمی  اشتباه بهم راجع اینکه. زد حرف برام یکم. کنهمی   دل و  درد هوس

  پا   از  داره فرید نبود اینکه. مهمی  براش  چقدر تو اینکه. داره دوستم  یکم  االن
  این. بود من  از پژمان ریاست  ایده راستش. سرپاست  هنوز  اون  اما  میاره؛  درش

و  ها ی  حق  اما برسم؛ اینجا به که گفتم  ر   مادرت  دالیل. بشی  ناراحت من  از ندار
و  فرید  قاتل  باید تو کنار، به و   آذر خواستمی  که کسی! کنی پیدا ر وانی ر   جلوه  ر

و  اون  و  بده  ... من. کنه حذف خودکشی با  هم ر

و  مریضم  و  کجدار نگاه    قورت هضم  از ها،حرف  این هضم و  دوزممی  بهش ر
 .رممی  عقب  قدمی. ترهسخت   هم  سنگ یه دادن

وم  بذار  - وم  آر  .شدم  گیج واقعا  من. بود زیاد  خیلی . کنم حالجی آر
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و  سفیدش  نازک شال    از شده  بلند کوتاه   پیشونی با قشنگی هارمونی که ر
 .کشهمی  جلوتر   کمی کرده، ایجاد موهاش تراشیدن 

و   مادرم  که بود المس  ده  فقط   من.  کنممی  درکت من. آراد  - .  دادم دست  از  ر
  مادرم مرگ   از ماه چند. من  برای البته. نیست جالبی  آدم ظاهرش، برخالف پدرم

ن   فکر به نگذشته، ن  اون  آمدهای   و رفت . بود ایدیگه  ز   و امونخونه  به ز
  من. بود دردناک برام کرده، تحمل تنهایی  به بچه یه  که  عصبی  فشارهای

و  عمرم  از زیادی  هایسال    از بعد  وقتی  اما. کردم زندگی  تاریکی همین توی ر
و  خودم تمام من کنه، ازدواج باهاش  خوادمی  گفت بهم سال  شونزده   ر

ون ریختم  ون  من   از جا  یک بودم، کشیده درد که هاییسال   اون تمام. بیر   بیر
 زنه،می  لبخند  که هرکسی کنیمی  فکر   تو. شد افسردگی به تبدیل و  رفت

ون  نشدن مشخص برای نقابه یه فقط این نه خوبه؟  حالش یعنی .  آدم در
  افسردگی  از اینشونه تونهمی  هم هاآدم پرحرفی گفت،می  دکترم اتفاقا

و   آذر  بگم خواممی . برعکس بگم، خودم  از که نزدم حرف  همه این من. باشه   ر
 .کنممی   درک

و  سرم  .دممی   تکون راست  و چپ به عصبی   ر

 ...متوننمی. دونینمی  هیچی تو - 

 :پرهمی   حرفم میون قدرت  با

.  چیه داستان دونمنمی  هم من و مربوطه  خودش  به هرکسی زندگی - 
ی  که این کنی؟  نگاه  قضیه به  آذر  دید  از  بار یه شده  اما  قبول؛   انقدر که پسر

و  اصلیش خونواده گاهش،تکیه  تنها  مرگ   از بعد االن بوده، وابسته بهش   به ر
  درک تونممی   اما تو؛ مثل  نه من.  سخته  هم تو ایبر  دونممی .  داده ترجیح اون
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  کسی تنها. شده  مریضی به تبدیل وابستگی  این گفتمی   دکترش. ببین. کنم
و   چیز همه دوباره تونهمی  که  .توئی فقط  کنه، درست ر

و  هامچشم  که  اندوه  از ایگوله  با  . کنممی  نگاهش  کرده، مسدود  ر

وز. ندارم  فکر   همه این کردن ذخیره برای جایی واقعا  -  وان   دوباره  دیر   سر
و    تا گفتن  رمزگشایی، برای بودم رفته  که پیش هفته دو.  زد زنگ بهم  خوشر

  هایپاکت  داخل  نوشته بدون کاغذهای اون. دنمی   خبر   بهم  دیگه وقت   چند
  دفتر  هایپاکت با کل  در. شدنمی دیده هاشنوشته  آب  کمی  با مشکی،

وشگاه،   جز  به. پاکت یه  ماه  هر . سال  یک اندازه هب درست. شدمی   تا  دوازده فر
ی  این  و !« باش  منتظر»بود  نوشته که اول پاکت   طوفان»محتواش که  آخر

وع    یکم یکم، فقط  اگه. آبان ده تاریخ.  بودن تاریخ فقط بقیه بود،!« شده شر
ودتر  .بود  زنده فرید  االن اومدم،می  خودم به  ز

و  هاملب وی  ر .  دهمی  نشون که  اونیه  از  ر تقوی  بغض این  و دممی   فشار  هم ر
و  چپم  دست   صدای فقط و ذارممی   تیزم هایدندون  مابین شده   مشت   ر

ج   ازم ایناله  :دهمی  دلداریم شیوا  که شهمی  خار

ی  یه فقط این . نیست  مقصر   کس هیچ. آراد نیستی  مقصر   تو  -   اگه. بوده باز
ی  یه هم   باز فهمیدی می  وع دیگه باز  . شدمی  شر

و  مشتم  :گممی ایخفه  صدای با  و ارم می  پایین ر

 . چیه بدونی خودت  کنم   فکر   دیگه. شده کشته کلراید پتاسیم  با اون - 

 .شهمی   درهم درد  از شیوا  صورت  و زنممی  بلندی  هق ناخواسته
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  که معلومه. باشه پست   انقدر تونهمی  یکی  طور چه!  نداره امکان این - 
  جبران برای  کم  خیلی  ُدز و  تدریجی صورت به کلراید پتاسیم. چیه دونممی 

 یا گرممیلی  چهل و  دویست به ُدزش اگه اما  شه؛می   استفاده پتاسیم  کمبود
  بدون  و  سخته  تشخیصش  هم اکثرا. شهمی   کشنده اونوقت برسه،  تربیش 

وی   از اما  عالمته؛  زنه،می  هارگ  به که شدیدی  آسیب  و  مرگش  از بعد عالئم ر
و  درد همه  این  طور چه تو. دنیهنکر   باور! من  خدای. داد  تشخیص شهمی    توی ر

 ! آراد ریختی؟  خودت

وی و رممی  تر عقب   کمی. سنگینه  پاهام برای زیادی  وزنم و  کنمنمی  تحمل    ر
 .ایستهمی  کنارم اما شه؛می  نزدیکم متقابل هم شیوا. شینممی  تخت

 . سخته  و  دردناک خیلی این! متاسفم  واقعا   -

و  هامچشم  وش شستم،  و  شاره ا انگشت   با و بندممی  ر .  کنممی   وارد  فشار   ر
  یه دلم. شده  خشک کل  به دهانم آب و زنهمی  تر سنگین  همیشه  از قلبم 

لزایمر  و  سرخم  هایچشم  و کشممی   عمیقی نفس. خوادمی  آ  .کنممی   باز ر

ی  که نکردم  فکر   آذر به نظرت به  - وزه  چند  االن  من نگفتم؟  بهش چیز   که ر
ی  و قانونی پزشکی   یردرگ  و  اونا خونه برم نتونستم   رفتارشون اونا. بودم کالنتر

 . چرا دونمنمی. نیست باهاشون  دلم اما خوبه؛ من با

  هم شاید . افتادم  گیر  حبابی  توی که  انگار. کنم تحمل تونمنمی این  از  تر بیش 
زاردهنده هایپوسته  کاردکی مثل  بتونه زمان، و   آ وحم هایالیه  از ر .  کنه جدا ر
ومی به شیوا  :دهمی   هادام آر

 ! باش مطمئن. شهمی  تر تحمل  قابل  اما نه؛ که درست  چیز   همه - 
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ی  آهسته و  سنگینم   هایلب  و دممی  تکون سر  : کنممی   باز هم  از ر

 .شدم  بهتر  یکم  شاید . خوابیدم یکم شاید  - 

  انگار که حرف  از  پر  هاینگاه  اون  از. آرامشه  از  پر  نگاهش و کنممی   بلند  سر
و  هم ذهن و  هاشچشم  .خونیممی   ر وی ر   هم  کنار با  و دهمی   فشار  هم ر

ق .  رهمی  اتاق  در سمت  به یاسیش، بلند پالتوی هایلبه کشیدن  و  بر   خاموش  ر
وی و کنهمی  و   پالتو. کشممی   دراز کامل  تخت، ر وی و دارمبرمی  پام  زیر  از ر   ر

و  هامچشم. اندازممی  خودم ومی  به ر و  ساعدم   و بندممی  آر وی  ر   هاچشم  ر
 .بشم  رها  افکارم  دور شده   کشیده  حصار  از کنممی  سعی. ذارممی 

وی و شم می   بیدار خواب  از   با . گذشته هم  ظهر   از که   انگار. شینممی   تخت ر
وی  شده ریخته موهای  بلندباالیی، خمیازه و  پیشونیم ر   تخت  از و زنممی  کنار ر

و  گردنم هایمهره  صدای   راست،  و چپ  به گردنم چرخوندن  با. شممی   بلند   ر
و  مشکیم   پلیور. شنوممی  و  پالتوم و   مرتب  ر وی ساعت.  کنممی  تن  ر ی   ر   میز

وبه   دراور   کنار ویر و   ونیم دو  ساعت  تخت، ر وز. دهمی   نشون ر   نتونستم هم  امر
  قبل  و  دو   از قبل  تا همیشه. نرفتم  که شده ایهفته  یک. برم مادرم دیدن به

ی  فرخ   اینکه  از   از که  ستهفته یک االن  اام   رفتم؛می   اونجا  از خونه، بیاد کبیر
ن بی  من  .رممی   اتاق  در سمت به افکار، همین با. نزدن هم  زنگی  و  خبر

و   پایین تا پله  دوازده خودمم،   فکر  توی که  طور همون   در به و  کنممی  طی ر
  تصمیم و  نمیاره طاقت دلم هام،کتونی  پوشیدن با . رسممی  هال  ایشیشه 

ون. گیرممی   رفتن به و  قطراتش مامت همیشه، مثل  بار ود  برای ر   به اومدن فر
و   به گذرایی نگاه  با. کرده بسیج زمین   شده   لق موزاییک  از حیاط،  در  کنار سر

 .شممی   رد چپم   سمت
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وبه  درست  و شممی  پیاده ماشین  از ویر   برام اصال. کنممی  پارک  خونه  در  ر
وز.  ظهره سه نزدیک ساعت  که نیست مهم وزیه  امر   اسیر  و  اومدم دنیا به که ر

.  افتاده اتفاقی چه شب  اون بدونم خواممی   حاال. شدم هاآدم  این دست
وشکر    کنن پیداش اینکه اما دور؛  هرچند! تعقیبه تحت و مضنون  رضا که  خدار

ی  به و  زدم من که بود حدسی  این. کافیه   منتظر   هم حاال. گفتم کالنتر
 . هستم بود، فرید دست  توی که  کاغذی رمزگشایی

وال طبق و   در زنگ ر   دو ساعت  خان  فرخ   که دونممی. شهمی   باز  در  و زنممی   ر
  ازش. بسه شدن پنهون اما گرده؛برمی  دفترش  به  عصر  چهار و  میاد  ظهر 

  اخالق  و  نمیاد خوشش هاغریبه   از گفتمی   خانوم مهوش  فقط  ترسیدم،نمی
ی  وقت هیچ  هم من .  داره خاصی  .نکردم دیدنش برای اصرار

و  خانوم مهوش  ارب این و شممی   وارد  هال  در  از .  بینممی  سرپا  و  ویلچر  بدون ر
وی   پهنی لبخند    نگاهی فقط و زنهنمی  لبخندی  متقابل  اما شینه؛می  هاملب  ر

اکت اون و  داره تن بلندی  مشکی  لباس. شهمی   نصیبم  حرف  از خالی   سفیدی  ژ
وی که و  هامکتونی. دوششه ر ون پا  از  ر   از  بلندتر  تلوزیون صدای و  میارم بیر

وایی  سکوت  خونه این توی  تقریبا. تسهمیشه   حاال  اما کنه؛می   فرمانر
 . آوریهسرسام  صدای جایگزینش 

  لب  صدا بی کنه،می  هدایتم  چپ سمت   نشیمن سمت به که  طور همون
 :زنممی 

 اومدم؟ می  نباید  - 

ی   .کشممی  ایآسوده  نفس و  اندازهمی  باال  سر
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 غمگینین؟  چرا پس  - 

 .گردهبرمی  سمتم به  و  ایستهمی  ایلحظه 

 .پسرم من اتاق  بریم بیا  -

.  شیممی  رد هاپله   از باهم. زنهمی اشاره  ایدایره  هایپله  باالی سمت به و
وبه  که رسهمی   پیرمردی به و گردهبرمی ایلحظه  نگاهم ویر   صفحه تلوزیون  ر

وی تخت،  . رفته خواب به کج،  گردنی با  خشک  سلطنتی  مبل ر

و  ایقهوه   در دومین خانوم  مهوش رگ گلدون  کنار  از  و کنهمی  باز ر   بنجامین  بز
  از  پر . شممی  اتاقش  وارد  که باریه چندمین این. شممی  رد  اتاق دو مابین  دیوار

وح،بی  حیاط  اون برعکس. ندیدم  خودم به عمرم توی که  مختلفیه هایگل    ر
و  ایپنجره  پشتش که  اتاق وسط نفره  تک تخت یه. بود گل اتاق  دور تا  دور   به ر

 .شهمی   باز اطحی

وی وی و   شینهمی   تخت ر .  شینممی  تخت راست دست  زیتونی نفره تک  مبل  ر
و  هاگل  بمونه، حیاط  توی زیاد تونهنمی چون بود گفته بهم  قبال   اینجا به ر

ی  رایحه  از  عمیقی   نفس . کرده منتقل    مهوش  صدای و  گیرممی  اتاق  این بهار
و  خانوم  :شنوممی   ر

  دوباره اومدنت  از بعد هفته یک تازه. باال بیایم م گفت بود خواب پایین فرخ   - 
وم شدم،  سرپا   هال توی دونیمی   که اون  از قبل.  اینجا خودم برای میام آر

ی  و چرخیدممی   یک. تو هم  بعدش  و اومد می  کمانی خانوم بود هم  کار
 . زشته بزنیم زنگ  که گفت  محمدباقر   اما شدم؛  نگران خیلی نبودی  پیدا هفته

ن  ی گاه  و  دبو تنهایی ز  :دهمی   ادامه عمیقی نفس با. کردمی   دردودل برام گدار
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 .کردما عادت  بهت دیگه پسرم؟  نیومدی چرا - 

وز شده  هرطور خواممی   و زنممی  مهربونی لبخند  و   امر   بدم ربط  گذشته به ر
 :پرسممی  که

وز  -  وز  امر  . میاین  نظر  به گرفته خیلی  خاصیه؟   ر

و  نگاهش  .کشهمی   سوزناکی  آه  و  دوزهمی   پنجره  سمت  به ر

و  این منه،  دور هرکس. آره. مشخصه  مقیافه  از  که  انگار -    اگه االن. دونهمی ر
 . شدمی  سالش  هفت و  بیست بود،

ز  به حرف این  از تنم و  من پس . شینهمی   لر   تار اول هفته همون توی. یادشونه ر
و  اششونه  موهای زمایش  برای  ر   ر دردس خیلی  چون  و بودم برده ایاندی  آ
زین  از داشت، زمایشگاه توی مادرش  که  فر نتیک آ .  گرفتم کمک کردمی   کار  ژ

  زیر   از خواستمی  دلم . امیدوارتر   پیش  از بیش من   و بود شده مثبت  نتیجه
  علت   همین به. شده  چی  شب  اون فهمیدم می  باید  من . بکشم حرف زبونش

 :دممی  ادامه

 زنین؟ می  حرف  کی  از - 

ن  اما متاسفم؛   سمتم به.  بدونم که  دارم دوست من و  یهست ایساده  ز
 . اشکه  از اشتیره  هایچشم سرخی  و گردهبرمی

وز -  وز  درست  امر   هشت  و سی  توی  یعنی. داشتم  پسر  یه من .  تولدشه  ر
وج  یه وقتا اون. شدم  دار بچه سالگی   درست. بودن خدمتکارمون جوون، ز

ن  اون  اومد،   دنیا به بچه که شبی  و  بچه  خدمتکار ز  . دزدید غلم ب توی  از ر
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نی انقباض  یک توی بدنم تمام و  شنمی   مشت  شدت به هامدست    آ
زه به صداش   که درحالی  مهوش  اما شه؛می   محبوس  :دهمی   ادامه افتاده،  لر

ی  تنها . کنم بوش  نذاشت  حتی  -   از خدا . هاشهگریه  صدای دارم، ازش که چیز
ن  اون   بهم  ور اونط اون، و کردم محبت  بهش من. بود گلی اسمش! نگذره ز

ی  ازش  هرگز  دیگه. دادم  بهش من  که امانتی  در خیانت.  داد جواب .  نشد خبر
وز. آه  . ببینمش دیگه  بار یک مرگم  از قبل  خواستمی   دلم خیلی.  تولدشه  امر

  این برای دلیلی  دنبال من  و شهمی  سرازیر   هردومون چشم  از اشک حاال
و   من   گلی. اینه  واقعی  داستان پس. مگریه   توی من سال   همه این و دزدید  ر

وغ این و  هاملب. کردم زندگی  در وی شدت به ر   میخی  مثل  و دممی   فشار  هم ر
  دقیقه چند  تا   انگار نه که  انگار. چسبیدم مبل  به چسبیده، چوبی تکه به که

ی خوش  بلبلی،  مثل پیش   مهوش شه،می  سنگین  که سکوت . کردممی   آواز
 :سهپر می   منقبضم چهره  دیدن با و گردهبرمی  خودش به

 .کردم  ناراحتت آه ! خوبی؟  پسرم - 

ور به ی   ز   دهانم   از سرب،  گوله یه مثل  سنگین، ایکلمه  و دممی  تکون سر
ج   :شهمی   خار

 نگشتین؟  دنبالش  شما  - 

 .کشهمی   باال بینی و شهمی   جاجابه   جاش توی کمی

ی   از  تر بیش خیلی. خیلی.  چرا -    تا . بودن شده  آب  انگار اما کنی؛  فکر   که چیز
و   محمدباقر  فرخ،  ماه، یک  از  بعد  کهاین ی . بود سالش ده . آورد خونه  به ر   اینجور

ورشگاه  از  موقع  اون شده؛ آقا االن نکن نگاهش  .بود کرده  فرار  پر
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ونم حسی   من  و  خندهمی  رسه،می   که اینجا به  .شهمی   سرکش  در

ود   چقدر   -  بودین؟  گذاشته اسمم براش. کردین فراموشش ز

و  این وی   از  ر ی  اخم با  اما پرسم؛می  ویکنجکا ر وهای بین ریز   جواب طالییش  ابر
 :دهمی 

وز تا حتی من ! هرگز ! اصال  - و  این   نداره  حق کسی. نکردم فراموشش  امر   به ر
و  اشبچه   مادر  یه شهمی  مگه. بگه من   هنوزه  که  هنوز من کنه؟   فراموش  ر

وی   که رخ ف شب،  اون بود  قرار.  نداره امکان  اصال. مونده  جا  زخم  یه قلبم   ر
و  اسمش  برگشت، ی   براش اصال من. کنه انتخاب خودش  ر  .بودم نکرده فکر

 طالیی رینگ حلقه با  و کشهمی  سوزناکی آه  وجودش، اعماق  از دوباره 
ی  قلمیش هایانگشت   .کنهمی   باز

وز اون   از فرخ   -  و   من و  نیومد اتاق  این  توی  بارم یک بعد، به  ر   مقصر   ر
  شده   جدا  هم   از االن تا  نبود، گیمونزند توی  باقر  محمد اگه. دونستمی 

  شده؛ گم وجودم  از  ایتیکه. نیستیم هازنده  به شبیه هم االن گرچه،. بودیم
وز اون خواب  که نیست شبی. نکشم درد شهمی   مگه و   ر ی . نبینم ر وز   نیست  ر

 .خواستمی   اینطور خدا  انگار  اما.  نکنم  فکر  بهش که

 :پرسممی  شده، اشباع  انیناگه حسادتی  از وجودم  که درحالی و  ربط بی

و   محمدباقر  دارین؟  دوستش -   .گممی  ر

نی، حرکت توی و  سرش  آ  .شهمی  باز هم  از صورتش  و کنهمی   بلند ر

 .اونه  خاطر  به فقط م،زنده  االن تا  اگه. جونمه. خیلی - 
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و  پام هایانگشت  و   نگاهم مدام  و کنممی  جمع  هم توی ر  .دزدممی   ازش ر

 ...پیدا پسرتون  االن اگه ،...گممی   - 

و   مهوش  که  محمدباقر   محکم  صدای و   نداشته حواس زنه،می   صدا مادرش  ر
ن  این و  ز   به احتیاط با و  شهمی   بلند جا  از مهوش. کنهمی  همراه  خودش با ر

 . رهمی  اتاق  در سمت

 مادر؟   اومدی - 

و   آذر  مدام خاکستریم، هایسلول  و  شهمی   دور دیدم  از ن   یاد  به ر   هرگز . میار
و   من ی  ر   اتصال  رشته گفت،می   راست مهوش که  انگار. بود نکرده صدا اینجور
  به جام،  از شدن  بلند با و کشممی  سنگینی  نفس. بود  محمدباقر  زندگی  این

 .رممی  کنارم  در سمت

  با رنگی، کرم  شلوار  و کت توی  محمدباقر  که  میام پایین هم پله آخرین  از
 .زنهمی  کمرنگی لبخند دیدنم

 .بینمتونمی  بارهدو که خوبه - 

ی   من و کنهمی   ایجاد سرما بینمون یخی هم  هنوز  .دممی تکون  سر

 . اومدم کوتاه  دیدار یه برای - 

و  محبت  که هاشچشم  و گیرهمی   قرار  محمدباقر   کتف  پشت مهوش  دست   ر
و   آذر وقتی. تونمنمی  کنه،می  پرتاب  سمتش به   کنم،می  صدا   اسم به ر

و  نداره  آودنم دنیا  هب  جز  حقی هیچ  که کسی خوامنمی   حس . کنم صدا  مادر ر
رگه ظلم یه  آذر  مقابل  در کنممی   .بز
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ودتر  مهوش  که برم هال  در  سمت به خواممی    ویترین   کمد سمت   به من  از  ز
ودی قسمت  به منتهی  دیوار به چسبیده    آخرین  از خوادمی  و  رهمی  ور

ی  اشطبقه ی میوه  شدن لق  متوجه که برداره چیز   و  شممی  دستش   کنار خور
وی  اینکه  از قبل و  آرنجم . دویممی  سمتش  به شده  هل  بیوفته، سرش  ر وی  ر   ر

و  خودم و گیرممی  سرم ی میوه . کنممی  سپرش   ر ی  خور وی  خوردن  با بلور   ر
وی   راستم، یشونه و   محمدباقر  شکستنش  صدای  و افتهمی  سرامیک  ر   به ر

ی،  درحال پرنده مثل سینه،  توی نفسم. کشونهمی  سمتمون   قفس به فرار
 .شهمی  محبوس  و کنهمی  برخورد

ون بغلم   از مهوش  که گذرهمی   ایدقیقه چند و  صورتم دارم حتم. میاد  بیر   به ر
زیدمی  اما  رفته؛ کبودی زیدمی   مادرم  بوییدن  و  کردن بغل  به. ار   گرفتنش. ار

.  شده  گم حس یه کردن پیدا  به شبیه.  بود غریبی  حال م،مردونه  آغوش  توی
ز   که هاییهشیشه  خرده سمت   مقابلمون،  ینگران با  محمدباقر  . کردن درست مر

 شد؟   چیزیتون  خوبی؟   مادر مادر،   - 

و  سرم .  نیستم کتفم  دادن تکون  به  قادر عنوان  هیچ به و اندازممی  پایین ر
و   براق هایشیشه  خرده متشوش،  مهوش و  بایستم درست کنممی   سعی   به ر
 :شهمی   بلند  فرخ شکخ  و  بم صدای  همزمان و زنهمی   دور   محمدباقر   سمت

 .نداریم خوش خواب  یه خبره؟  چه اونجا  -

و  جونشبی  هایدست   که حالی   در مهوش    و  سراسیمه انداخته، هم توی  ر
 :کنهمی   تکرار هم پشت

ی میوه . بخواب  بگیر. هیچی. هیچی -   . افتاد دستم   از خور
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و  اشچهره   که فرخ ی  موج  با بینم، نمی ر  :دهمی   جواب بلندتر

 . دفتر  برم شم   حاضر  رممی .  پرید خوابم دیگه - 

وبه هایپله  سمت به هال  از که  طورهمون ومونر   نگاهش زیرچشمی ره،می   ر
  زمانی  درست.  کنممی   براندازش خوبی به من و  شهنمی من متوجه. کنممی 

و  مهوش با هامشباهت  که   با. شهمی  ظاهر  صورتش  با فرخ شمردم،می  ر
ی  راحتی   شلوار   مهوش به کجی نگاه دار،طرح و   قدیمی  ی پلیور و خاکستر

و  مقابل  طرف و   حرفه  پراز که هانگاه  همون  از. اندازهمی    سکوت  به  وادار   ر
 . باشی قاضیش  تو که دادگاهی  حال به وای. کنهمی 

و  خودم آینه توی که  انگار .  مونده  باز شباهت همه این   از دهانم. بینممی   ر
قش  تنها   اخم  و  جدی صورت. رپشتشهپ و سفید  یکدست موهای من، با  فر

  دور دیدم  از ها،پله  سمت  به که تعجبم   در شباهت همه  این  از. خاکستریش
و  اضطراب،  از شده مرتعش  صدای با مهوش. شهمی   :گهمی   محمدباقر   به ر

وشکر  پسرم؟  توخوبی -    مرگت  پیش مادرت   که  الهی! نشد  چیزیت که  خدار
 !بشه

ن یم  فاصله هم  از گردم هایچشم  اراده،بی   من   دست رشدشون  و  گیر
زهمی  تنم. نیست وی  حلقم تا ممعده   اسید و   لر   برای خواستمی. کنهمی  پیشر

 :پرهمی  حرفش  میون تندی  به  محمدباقر.  بمیره غریبه یه

 .خوبم! هرگز . مادر خدانکنه - 

  بود، االن اگه که افتممی  آذر یاد  عجیب  و شهمی   آب  از  پر  هام،چشم   چالسیاه 
  این نکنم  فکر .  من فقط. شدمی  من  نگران اما  بد؛ هرچند تند، نلح  با  هرچند
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ن  ی  پسرشم،  من  بفهمه اگه حتی  ز وم برای فقط  اون. کنه  تغییر  براش چیز   آر
.  مردمم بچه هم من اما  پسرت؛ اون  باشه. گشته دنبالم وجدانش  عذاب کردن

وم صدای که  ممآشفته  افکار چیدمان  حال  در! شدچی  نپرسیدی حتی   آر
و   مهوش  :شنوممی   ر

 . شدمی  چی نبود معلوم نبودی تو  اگه! پسرم ممنون  - 

  این اما شدم؛  حساس زیادی شاید. نپرسید بدحال من  از حالی و  نگفت هم  باز
وز  مثل  برام وشنه  ر و  خونواده این دیگه من  که  ر   و  کنمنمی  تحمل . خوامنمی  ر

ونم، جنگ  با مقابله  درحال ومی  به در ی   سردی، و  آر  .مدمی  تکون  سر

وا  حاجتم. بیام تونمنمی فردا  از دیگه من  بگم خواستم. هرحال به  - .  شد  ر
ی  خانوم ،...دارخدانگه   . کبیر

ودی قسمت  سمت به بشه، مطرح پرسیدن  برای  سوالی  اینکه  از قبل  رممی   ور
و  هامکتونی سرعت به و و  مهوش شه،می   باز که هال  در. کنممی   پام ر وی  ر   ر

وبه پله تک ومر  .جوابهبی  فریاد  از  پر  هاشچشم   و بینم می   ر

وقت. پسرم اومدی  چندوقت  این که بود خوب  - .  بیا توام خواست دلت  هر
 .شدی   پسرمون دیگه

و  صورتش بار،  آخرین برای   نگاهش طوالنی  بار، آخرین برای. سپارممی   خاطر   به ر
ی  همه  این  از قلبم. کنممی  .  شهمی  خشک دلم   زارگندم و  گیرهمی  درد  دور

و  رسیدن و آرامش  این  استحقاق کردممی   فکر  لوداشک  و بغرنج! نه اما دارم؛ ر  آ
 :زنممی  لب و  کنممی   نگاهش
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و  کسی باشه  قرار  اگه باشه، یادتون اما دارین؛  پسر  یه فقط شما  -    ببینین؛ ر
 ! بینینشمی  حتما 

و   عکس آخرین هام،چشم  دوربین  با   سمت  به و گیرممی  مغمومش چهره  از ر
و   در. رممی   حیاط  در   تمام ماشین، به  رسیدن برای دزدگیر، زدن با  و  کنممی   باز  ر

و  تالشم   مابین  مونده جا  بغض  و  شممی ماشین   سوار. گیرممی   کار به ر
و  حلقم عضالت  .دممی  قورت  ر

  همچنان . شهمی  بلند گوشیم پیام صدای   درمیاد، حرکت  به ماشین  که  همین
و   فرمون  چپم دست با و  راستم دست زحمت به و دارممی  نگه  ر   برداشتن  برای ر

ق  به صورتم که  دردآوره  انقدر  کار این. گیرممی   کار به جیبم،  از گوشی   عر
و  گوشی. شینهمی  ون جیبم  از ر و  پیام و  میارم  بیر . محمدباقرم. » خونممی  ر
ی؟  نگه خیابون همین  نزدیک کافه توی شهمی    ریوی متوجه آینه، توی  از «دار

و  ماشین راهنما، زدن با. شممی زنهمی  چراغ  برام که سفیدی   خیابون   کنار  ر
 . کنممی   پارک

  جیغ و  بوق صدای اما  نیست؛ شلوغ  اونقدرها  ممتد، خیابون و  شممی  پیاده 
  از هم  محمدباقر  رم،می  چندقدمی  که همین. اعصابمن  سوهان ها،الستیک 

ق  همیشه با نگاهش  بار این . میاد سمتم  به و  شهمی  پیاده  ماشین .  داره  فر
رنگش هایچشم  اطراف  اندوه،  از ایهاله که  انگار و   سبز   نگاهی با. گرفته ر

 :پرسممی   خشم،  به آمیخته

ی  -   شده؟   چیز

و   سرش   اشخورده   شونه یکدست  موهای  الی دستی  و  اندازهمی  پایین  ر
 .کشهمی 
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 . دیدمتونمی  باید  حتما  ولی  سخته؛  خیلی برام - 

ون که عجیبه   به اهمیتی . ست همیشه   از  تر دلگیر  آسمون و  شده قطع بار
و  راستم  دست چپم، دست با  و دمنمی  اشمحترمانه   و  ادبی هایجمله   ر

 .گیرممی 

 شده؟   چی بگی خواینمی  باالخره - 

و   سرش ق  و کنهمی   بلند ر و   هاشچشم  سفیدی اشک،  بر  . پوشونده ر

 .مادرمی  پسر  تو. هستی  کی  دونممی  من   - 

و  پهنش  هایدست  که رممی   عقب  قدمی  اردهبی  .میاره باال  ر

 . کنی تعجب خوادنمی . نه - 

ی  اخم  با وهای مابین ریز و  مرفته  باال  قلب  ضربان پهنم، ابر ل  ر   که کنم می  کنتر
 : دهمی  ادامه

وز شده  هرجور خواستم می   -    انگار اما  خیابون؛ توی نه البته. ببینمت  امر
وز فهمیدم  من. اینه تو ترجیح وزیه آخرین   امر   نگران خیلی  مادر تهالب . میای که ر

و  من و بود ی  اون ولی. کرد تصمیم به  مصصم  ر  .دونهنمی  چیز

و  هامچشم   .چرخونممی  حدقه توی ر

ی   چه و  کجا  از نیست مهم برام اصال چی؟  که دونیمی حاال چی؟  که خب  -   جور
و   جات ندارم قصد! نباش نگران . فهمیدی  .کنم تنگ  ر

و  ستمرا  دست گردم،برمی  ماشین  سمت به که  همین   خودش سمت  به ر
نی، حرکتی توی و کشهمی  و  هاملب . شهمی   تاریک و بسته هامچشم  آ وی ر   ر
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ون  گرفتگی   از صورتم شدم  مطمئن که  وقتی و دممی   فشار هم   به اومده، بیر
 .گردمبرمی  سمتش

 !خوای؟ می   چی من  از - 

و  دسش  :دهمی  ادامه   احتیاط با  و کشهمی   پس ر

ی   - و  جاتون  که کنین  فکر   ندارم دوست اتفاقا. خوامنمی  چیز   من. گرفتم ر
و  داستان تمام   براش اتفاقی چه و  داشته  پسر  یه مادرم اینکه. دونممی  ر

و   خدمتکار  اون  رد کردم سعی حتی  من .  افتاده   تا البته. کنم  پیداش و  بزنم ر
  زندگی  ستانشهر   توی االن و  بود شما خونه  توی قبال. بودم موفق   هم حدی

ی   اما. نیست  باخبر  جاش   از کسی. فراریه هم  شوهرش  و کنهمی    برام که چیز
 .اومدنتونه بود، عجیب

و  دستم جمعش، افعال  از خسته  .برممی  باال  ر

رگ  من  از تو -  ی،بز .  تو نه منه برای  باشه احترام به  قرار اگه پس  وکیلی، یه تو تر
 .چیه قضیه  بگو درست. بردار تشریفات این  از دست

ومی به ی   آر  .دهی م تکون  سر

  زندگی توش وکیل  یه و قاضی  یه که شدی ایخونه وارد.  بود جالب برام - 
وز تو. کننمی   تو. کردی نگاه دوربین به  مستقیم   اومدی، که  اولی   ر
وغ  یه با حال  این با. نه پدرم و  من  اما ست؛ساده  آدم یه مادرم دونستیمی    در

زمایش مادرم  از. شدی خونه اون  وارد  بچگونه   وکیلم یه من . گرفتی  ایاندی  آ
  دیدم اما چیه؛  قصدت   ببینم تا بمونی خونه اون توی دادم اجازه. رابط کلی با

وز. کردی  گیر . منی  از  تر گیج خودت و   مادرم توجه که  هم  امر   من   به نسبت ر
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  فکر . بود من  انتظار  از  دور این. کردی خداحافظی   همیشه برای دیدی،
و   چیز همه و  میای کردممی    همه این. گذشتی ازش راحت خیلی  اما گی؛می  ر

و   کار این چرا چرا؟   بگم که  اومدم راه   این  منتظر  سال  همه این مگه کردی؟  ر
 نبودی؟  اتفاق 

ون  با ونم  گرمای  فرستادن بیر ی  هوا، سرد  فضای به در و  صورتم بخار   ر
 .پوشونهمی 

  شی؟ می طرد  وتوهم پسرشم  گممی  بهش  فیلما  این مثل  کردیمی   فکر   - 
ی  من.  خوشبختین هم  کنار ماش.  ستمسخره  و  خواستممی   که چیز .  فهمیدم  ر

 ترسی؟ می   انقدر چرا تو. هرگز  هم شاید   گفتم، بهش بعدها  شاید 

 :دهمی جواب  حواسپرتی با

  حین. کردم  فرار جهنم  اون  از که بود سالم  ده. گممی  بهت. باشه ،...من  ،...آ - 
وی. خوردم مردی  به  فرار   که بود خودش  توی و اخمو  انقدر مرد.  افتادم زمین   ر

و  من  که االنه کردممی   فکر . ترسیدم اشچهره   دیدن با   جهنم اون به ر
و  دستم اون اما. برگردونه و  قلبش  در ولی نزد؛ لبخند  بهم. گرفت ر وم  به ر   باز ر

و   من. کرد زش  من   به که بود کسی اولین  مادرم،. برد اشخونه  به ر   انسان یه ار
و    فقط   نه من.  شد  نور بود، تاریکی توی دنیام تمام که  زمانی درست . داد ر

  من با اشرابطه  اما نیست؛ احساسات اهل  زیاد پدرم. مدیونشم بلکه ممنون؛
واقع . پوشالی آدم یه. توخالیم آدم یه اونا،  بدون  من.  داره دوستم. خوبه   در

وم خودم  بدی اجازه خواممی . دارم خواسته یه ازت من .  گفتی درست وم  آر   آر
و   لطف این. هستی کی تو که  بگم بهشون  کنی؟ می   حقم  در ر

 :زنممی   فریاد وجودم  تمام با شده،   مشت هاییدست  و  منقبض   عضالتی با
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ی  حق  تو! نه -    نقشه ستدیگه  یکی  مال که زندگی داشتن نگه برای ندار
ی   من  از! بکشی و   چیز   انجامش بودی  من جای خودت اگه که خوایمی  ر

 .دادینمی

وغبی هایچشم   با حسی،  هر   از خالی زونی و  فر  :گهمی  و کنهمی   نگاهم لر

ی  حق  تو -    زندگی. شدی  پولدار خونواده یه  پسر تک چی؟  خودت اما. دار
.  وکیلم یه من! کن ولش اصال. نکردی حس  کمبودی. داشتی ایشاهانه 
 .    کنممی   کمکتون من . هستین ورشکستگی   آستانه توی شنیدم

  تمام من   اما. زنهمی   چنگ  ریسمان امی تم  به محبت، اون  داشتن نگه برای
و   حسادتم  :زنممی  نعره صورتش  توی ر

  هست؛ آره  خوشبخته؟  پولداره هرکی  کنیمی   فکر !  خواستم؟   کمک ازت من   - 
  جای تو مثل  من. کافیه بدونی  همینقدر. داره درد بودن  پولدار . داره درد اما

و  کسی و   زندگیم آدما  این . نگرفتم ر   تو. شدم خیالشونبی هم حاال  گرفتن، ر
و  محبت  این  دادن دست  از ترس  فقط ی  ر   کسی. گیرمشنمی  ازت! نترس. دار

وز آره. منه  مادر کنی،می   صداش  مادر که و  محبت  از  حجم اون  وقتی   امر   ر
و  این اما شد؛  حسودیم دیدم، تو به نسبت و  یکی  منم   که بدون  ر   ده که دارم  ر

وز.  نیست بیولوژیکیم  مادر   بااینکه حتی داره، دوستم.  شهمی نگرانم  برابر    امر
  کی اینه مهم میاردت،  دنیا به کی نیست مهم. گفتمی   درست  که گرفتم یاد

رگت عشق  با  !بردار سرم  از دست توام. کنهمی   بز

ون  نرم قطرات  وی بار  هایچشم   از و  شینهمی  طالییش پرپشت موهای  ر
و  حرصه،  از مملو  که سبزش   . شممی   وارس و رممی   ماشین  سمت به. گیرممی   ر
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وشناییش   گرفتن پس  حال  در   خورشید و  شممی   پیاده خونه  در جلوی   از ر
  ستون پشت سیاهی  سمت به چشمم شم،می   حیاط وارد   که همین. زمینه

رگ   اتفاقات با. رهمی  شه،نمی  دیده  نقطه این  از که تراسی و ایشیشه   در  کنار بز
و  سرعت اخیر، ون قطرات. رممی   هال  در سمت به دو با و  دونممی  غنیمت ر   بار

  دستم  درد. شممی   رد خوبی به میونشون  از من   و سرعتمن   با مقابله  حال  در
و  ون   از  عجله با.  کنممی   فراموش ر   و شم می  مطمئن هامکتونی  آوردن بیر

ق  رم،می   تراس ایشیشه  در سمت به که  همین .  شنمی خاموش  هابر
زونی صدای با  و شهمی   برابر  چندین نگرانیم  :زنممی   ادفری لر

 ...آذر تراسه؟  توی کسی نیست؟  خونه کسی - 

و  کشویی   در وهمزمان  وشن و  جیغ صدای که کشممی   ر ق  شدن   ر   حیرت ها،بر
  توی ایشده   باز  هایچشم   با و ایستادم سرجام  همچنان من. کنهمی مزده 

وشنایی توی. شوکم ی  اولین ر   پام  به که آدرینایی  و شیواست  بینم می   که نفر
 . ندیدمش ساله یک  انگار که  آخ. چسبیده

  از شیوا. شده  حاکم تراس  توی بدی  سوز  و  شنمی   خیس ارادهبی هامچشم 
ی  پشت   خم.  میاد سمتم  به وصله، بهش وسفید  آبی هایبادکنک که میز

وی  و  شممی  و  آدینا . شینممی زانو ر   انگار که دممی  فشار  بغلم توی چنان  ر
  هایدست  و  رفته آب کمی گردوتپلش  صورت. نداشتمش هاستمدت 

و   کوچیکش و  من  که  باریه آخرین  انگار زده؛ حلقه گردنم پشت چنان  ر   ر
و   دلتنگیم. بینهمی    اشنادیده   طور چه که متعجبم خودم  از و کشممی  بو  ر

و  سرم آذر، نازک صدای با . دنبالش نرفتم  چرا. گرفتم  .گیرممی   باال ر

ی  -   .دونهنمی  چیز
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 :کنهمی   مهزمز  گوشم  زیر  همزمان  آدرنیا

 . داداشی بود تنگ برات  دلم خیلی  -

ی  هایشکوفه به کردن  نگاه مثل. خوبیه حس  داشتنش .  زمستون وسط   بهار
 :زنممی  لب  نرمش، هایگونه  بوسیدن با  زمان هم

 .من  اندازه به نه - 

  توی که آذریه به  نگاهم. مونده دستم  توی  هنوز دستش  و  ایستممی   سرپا
وی که ایساده  مشکی    لباس رگی پاپیون کمرش  ر وی تا وبلندیش  داره بز   ر

و  ایکننده   متحیر  زیبایی رسه،می  زانوش   کاش  ای. دهمی   نشون خودش  از  ر
  تا  مشکی  موهای  و عسلی  هایچشم  زیبای  هارمونی تا  بود هم فرید

و  ریختنه   اشسرشونه   دو  از که مشکی  بلوز. رسهمی   شیوا  به نگاهم ! ببینه ر
و   مربعیش یقه و  شهمی  مخت  کمرش به ضبدردی طرف   شلوار  به میاره، نما به ر

ن  عجیبی  نور هاشچشم  و  تربراق  همیشه  از صورتش.  میاد جینش   . دار

و  نگاهم ی   یک و  مستطیلی  میز   از ر   گیرممی  گرفته  قرار  وسطش  کیکی  که  متر
نیتایی  به و   تکیه تراس چوبی  نرده به طلبکارانه نگاهی با  سینه، به دست که آ

  با  که  انگار. رسونممی  کنه،می   نگاهم راحتیش و مشکی  سلبا  با و  زده
و  حرفی  نگاهش   اون و  آشکاره  خوبی به فکش شدن  قفل. رسونهمی  بهم ر

 . بدتره فحش   هزاران  از ایش،قهوه   و  بادومی هایچشم 

 .گردمبرمی سمتش  به شیوا،  خش  بدون صدای با
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م فرید  آقا  خاطر  به -    سوپرایز  که دوارمامی. نداریم دستم  و  آهنگ. مشکیه ت 
و  تولدت هرسال فرید آقا  که گفتن جون  آذر اما باشی؛ شده  .  گرفتهمی   جشن  ر

 ! شجاع  پسر  مبارک  تولدت. خوشحاله  خیلی هم  اون که مطمئنم 

  باز هم  از گس  لبخندی برای هام،لب . شدن  تر صمیمی  که  انگار! جون  آذر
و  چپم  دست آدرینا  که شنمی   :کشهمی  خودش  سمت به ر

 بریم. گیریممی   جشن مدیگه   بار یه  اومد  دوباره. سفر  رفته  بابا گفت ان مام   -
 .خواممی  کیک  من. کنیم فوت

نیتا   جز  به همه   به آدرینا با. شدنم  ذوب حال  در هاشنگاه   زیر  و  خندیدممی  آ
 .گیرهمی   قرار  کنارم  شیوا  و ریممی   میز  پشت سمت

زو یه حاال -   ! کن  آر

رگی  لبخند و  شهمی  قفل   نگاهش به نگاهم وی بز   بار این. شینهمی   صورتش  ر
وشه، ساده شمع   یه که ایوخامه شکالتی  کیک به  :زنممی   لب  و کنممی   نگاه ر

و   کسی دیگه -   ! هرگز ! ندم دست  از ر

و  شمع   اینکه  از قبل و   آدرینا شیوا کنم،  فوت  ر و   شمع  باهم و گیرهمی   بغل ر   ر
  بلندی یقهقه  شیوا  که کنممی   نگاهشون تصنوعی  اخم  با . کننمی   فوت

و   حواسم که هاهمون  از زنه،می   هاملب. برهمی   خودش جهان به عالم  این  از ر
  همراه و زنهمی   انگشتی  کیک گوشه به شیوا  که شنمی   باز هم  از موفقیت  با

نیتا سمت   به تا شن می  دور  میز   از  آدرینا ن   آ نیتایی سمت  به نگاهم. بر   رهمی   آ
  و کنهمی  مقابله  شیوا  ایخامه انگشت قابلم   در و  شده  باز اخمش  گره که

و  صورتش   از. خندممی   حواسبی  و بلند  ها،مدت   بعداز. پوشونده دست با ر
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  سمت  به دوباره شیوا.  کافیه  من  برای این و  میاد  خوشبختی بوی جمع این
  کف  یه و میان  سمتم به. زنهمی   کیک  وسط  دست کف دو  با  آدرینا و  میاد  کیک

و  راستش دست   و گردمبرمی چپ  سمت به که  میاره   صورتم  متس  به ر
وی دستش   :زنممی  کوتاهی  غر   دلش، نشکون  برای. شینهمی  راستم  گونه ر

ی؟  کردی  چی  بیبن. وای  وای   -  آدر

و  چپش  دست کف خندیم،می که  طورهمون   شیوا  و زنهمی  شیوا  پیشونی به ر
وی شیرینی بوسه  به گرم، معج این توی  هوا سرمای دیگه. کارهمی   هاشلپ ر

  سمت  به و گیرممی   فاصله  میز   از. لذتبخشه بلکه رسه؛نمی استخونمون  مغز 
ی   .رممی  گرمونهنظاره  که آذر

و   آدرینا که  خوب چه   -  . آوردی ر

و  هاشدست   .زنهمی  گره  سینه جلوی  ر

ود  و   سفر  رفته گفتم . بگم بهش نتونستم  هنوز -    همش. گردهبرمی  ز
  که خوبه چه. بربیاد  پسش  از تونست خوب یواش  اما بزنه؛ زنگ بهش خوادمی 

 . اینجاست شیوا

وهام وی ممکن حد  باالترین به ابر  .کنهمی  پیشر

 . شدین  جور باهم خوب پس . کنی تعریف کسی  از نشده -

  توی و شهمی  متیره  نگاه گره  هاشعسلی . چرخهمی  سمتم  به انتظار،  از  دور
نی، حرکت  .کنهمی   بغلم آ

 ! مبارک کنارمی  که سالی هفتمین  و بیست ! شدی  پسرم که ممنون  - 



 
 

www.cafewriters.xyz Page 409 

  دست تونممی  فقط   اما دم؛می  افتادن،  طرفم دو که هامدست  به قدرتی
و   چپم  . کنم بغلش  و  بدم حرکت  ر

و  قدرشون  تا  بیوفتن زندگی  توی باید  اتفاقا بعضی شاید  -   .بدونی ر

و   سرش  و گیرممی  بغلش  ترمحکم  وی ر  . ذارهمی مسینه   ر

  سالگردش. بگیرم خوبی  مراسم  براش نتونستم ! بود اینجا فریدم  کاش ای - 
و   . کنممی  جبران ر

ون بغلم  از و  هاشچشم   زیر  نم باریکش، هایانگشت  با  و  میاد  بیر .  گیرهمی  ر
وی  سفید پاکت   برداشتن با  و رهمی   میز   سمت به  .گردهبرمی  سمتم به میز،  ر

 .تو برای منه  هدیه این - 

وی نگاهم .  ندارم خوشی دل   هاپاکت  این  از و مونهمی   ثابت سفید  پاکت ر
و  پاکت   که خونوادگیمون عکس   دیدن. کنممی   بازش و گیرممی دستش   از ر

رگی قاب وی ازش بز   اما کنه؛می  متعجبم  کمی هاله، راست  سمت  دیوار  ر
 :ده می  ادامه خودش

ی؛  ازش که عکسیه  همون این -    و خونه این به متعلق تو اما متنفر
  نخواه ازم بودی، من   پسر  بودی، من  کنار  سال هفت  و بیست تو. ایخونواده

 !هرگز . بگذرم ازت که

ون هدیه همیشه، برعکس زش   بار  هزاران برام اما نیست؛ قیمتی  گر   از  تر باار
وی . گرفتم سال   چندین این توی  که هاییههدیه تمام   فرید بشاش  صورت  ر

وی   چپم چشم  از سماجت  با  اشکی قطره  و کشممی   دست   سقوط عکس ر
و  بینیم. کنهمی   : کنممی   زمزمه و کشممی   باال  ر
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ی   براش درست نتونستم  -    گریه نبودش برای  سیر  دل یه نشد. کنم عزادار
و   کار  این  حتما  کیه، قاتلش  فهمیدم  وقتی  اما کنم؛  ! کنممی  ر

وی  آذر دست  . شینهمی مشقیقه  ر

  که اسفممت . بودی  عزادارش  چقدر  که کنهمی   مشخص  سفید،  تارهای این  -
 ! دادی دستش  از سریع   انقدر

و   تربیش  قطرارت  ریختن  جلوی  :کنهمی   صدامون  وشیوا گیرممی  ر

 خواین؟ نمی  کیک - 

  خوب خیلی  شیوا. کشممی  صورتم به دستی و ریممی  سمتش  به خنده با
و  ما  تونسته  .خوبه خیلی  چیز  همه توی  انگار. کنه جمع  هم  دور ر

  صدا به جیبم توی گوشی  که رفتممی  ماتاق  سمت به کیک، خوردن   از بعد
و  خودم  سریع آیالر، اسم  دیدن با. دراومد  :دممی   جواب  و  اندازممی  اتاق  توی  ر

 شده؟ چی  - 

 . میاد سرحال  نظر  به صداش 

ی  باید حتما  - ن   انگار نه که  انگار تو! بزنم؟  زنگ بهت که بشه چیز ی  ز   خونه. دار
 نمیای؟ 

وهام ن می   باال ابر وبه  دراور سمت   به همزمان و پر ویر  .رممی   تخت ر

ن   -  وز  ده برای فقط   من دارم؟  ز   انقدر یا   بگیر طالق یا هم االن. بودم  شوهرت  ر
وال   همین به  . شی  خسته که بده  ادامه ر
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 .دهمی   سر  نازکی و  شیطانی  خنده 

  چند   همین  انگار نه که  انگار. شیمی  عوض  چقدر خونوادتی پیش وقتی  تو - 
  از. ناپذیرم خستگی که دونیمی  هرحال، به. ودیب من خونه  صبح  پیش وقت

ی  ی  یه بیای، امشب اگه اما برم؛می   لذت هم  کردن باز   مهمه برات  خیلی  که چیز
و   .همسرم  دارخدانگه . خوددانی.  فهمیمی  ر

و  گوشی کردنش، قطع با .  کشممی  نمدارم موهای  الی دستی   و  میارم پایین  ر
و  اینقشه چه  باز دونمنمی   کنجکاویم  کردن تحریک به سعی. کرده  هم سر

  االن  اگه. شبه  یازده به دقیقه  ده و اندازممی   نگاه گوشیم   صفحه  به. داشته
ون  .پرسیدمی   سوال  ازم یکی حتما  رفتم،می   بیر

ون اتاق  از که  همین  :کنهمی   صدام هاپله پایین   از  آذر میام، بیر

وز. برسونش میره  داره  جون شیوا   بیا! آراد -   .وردهنیا ماشین   امر

 .ایستاده  هال  در  کنار شیوا و رممی  پایین  هاپله  از

 .رممی  خودم من   - 

و  هندزفریش ایش،یشمه  کوتاه پالتوی جیب  توی  از ون ر   به و  میاره بیر
 .گیرهمی  باال  سمتمون

 . بزنم قدم خواممی .  ایناهاش  -

رگ لبخند  وی  بز و  هاشچشم  حجیم ناراحتیه تونهنمی  هاش،لب   ر .  کنه پنهون  ر
ی   آذر سمت به  .رممی  هال   در سمت به و دممی  تکون سر

 .رسونمشمی   - 
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 .رممی   کنار هامکتونی پوشیدن با  و  عسلیشه هایبوت  پوشیدن درحال

و  امشب  یه -   .خودت  با نه کن، خلوت  من  با ر

وی  تندی به  هاشچشم  مردمک   کمرنگی لبخند و مونهمی  ثابت  صورتم  ر
  دعوتش  ماشین  سمت  به دزدگیر، زدن با  و  میاد  حیاط  در تا کنارم. زنهمی 
و   استارت  دکمه و  شیممی   سوار هم  با. کنممی    بستن درحال . زنممی   ر

و  ماشین که  کمربندشه  .درمیارم حرکت به ر

  سعی. نیست دلیلبی  هم سکوتش این  اما نیست؛ سکوت  اهل شیوا
 :پرسممی   و بگیرم ارتباط کنممی 

 دونستی؟ می . نمیاد بهت سکوت  - 

ون به نجرهپ  از   اینکه  از قبل  اما نیست؛ دیدم توی رخش نیم  و  کنهمی  نگاه بیر
 :گهمی   کنم،  تکرار

وخونه توی. بودی گفته  قبال  آره -    دادی پیشنهاد بهم  که موقع همون. دار
ی  جای  . ببینمت بهتر

  ماشین اتاقک توی مخنده  صدای هوابی اما  خندیدنه؛ صدا بی قصدم
  به کامل حاال . بگیره سبقت  من  از کرده عصبیم که ماشینی  ذارممی   و پیچهمی 

و  حرفش و گردهبرمی  سمتم   فکر   و شهمی  خیره   جلو به دوباره. دهمی  قورت  ر
 :دممی   ادامه عمیقی نفس  با  که حالی  در نشدم؛ متوجه که کنهمی 

ی  حالی  یه امشب  -    که اومد  یادم اما خوشحالی؛ کردممی   فکر  خوبی؟ . دار
 ...اما نیستی؛ خوب  دونممی .  زد نقاب شهمی  گفتیمی 
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ی  تونمنمی  و حرکاتمه  به نگاهش هنوزم وابی  که بگم چیز  و زنهمی   حرفی پر
و  شوک  توی تنم تمام من  : رهمی  فر

 . افتاده دلم توی اتفاقی  یه که  انگار - 

وی پا سرعت به وخته صورتی  با و ذارممی   ترمز  ر   به کامل  هیجان،  از برافر
 .گردمبرمی  سمتش

ی دا  -  ی  باهام ر   این  ،...من ،...من.  نیستم ایبرنده آدم من  ببین کنی؟ می باز
و  من. توئه  بخاطر . توئه برای لکنت    بده  امید  بهم یکی من! نکنا  امیدوار  الکی ر

 ...من. رمامی   تهش تا

و  دستش بلندی، خنده با  :کنهمی   بلند ر

 .تر یواش ! استپ - 

و  شیوا  کم حتی  یعالقه   انتظار. آره. کنممی   تعجب خودم  از   لبخند . نداشتم ر
وی ونم که  عصیانی. باشه همین  عشق  شاید. شهنمی محو هاملب  ر   درحال  در

  تکتک توی که  گرمایی  شاید یا رفته باال  که قلبی ضربان همین . فورانه
و  هامچشم . کنممی   حسش وجودم   خش بدون  صدای و  بندممی   اختیاربی  ر

و   صافش و  :شنوممی   ر

و  انتظارش اصال. کردم تعجب خودم  از هم من  اما کردی؛ ب تعج دونممی   -    ر
.  رک که منم. هست چیزایی یه آره که دیدم  و کردم  فکر  بهش  خوب. نداشتم

ن  تو بد، یا خوب چه  اما  نموند؛ دلم توی ی   ز  . نیستم آدمی همچین من. دار

ق  مثل و  هامچشم هاگرفته  بر ون ایلوچه  و لب  با و کنممی   باز ر   جواب آویز
و  ماتش اه نگ  :دممی  ر
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  به. خوشاینده برام اتفاق  این. چیه نظرت که مهمه برام. طوالنیه من ماجرای    -
ی   اشبقیه  ! باش نداشته کار

  ششمم حس  اما چرا؛ دونمنمی. زنهمی   موج ازش دلشوره هزاران که نگاهی
وم. نیست این  قضیه یهمه  که دهمی   اخطار بهم و   ماشین  آر   سمت به  ر

ونممی   خیابون ون. ر و  باریدنش دوباره که بار و  شیشه کشه،می  رخ   به ر   باال ر
و   پاکنبرف  و دهمی  وشن  ر و  سرعتم که  طورهمون. کنممی   ر   کنم،می  زیاد ر
 :گممی 

ی  یه. دونمنمی  -  .  داشتم  نیاز بهش  خیلی  انگار که شدم خوشحال  جور
  کاذب نفس به اعتماد با بودم، سابق آراد  اگه. نه یا هستم الیقش  دونمنمی

ی  اگه هرحال به ،...اما حقمی؛ گفتممی   ...گفتم چیز

ژی بدون  مالیم،  :پرهمی   حرفم میون   همیشگیش، انر

و   کسی بتونم کردمنمی  فکر  راستش . گنگم خودمم -    داشته دوست ر
وت  تونممی . کردی  تغییر  خیلی تو کنممی   حس اما  باشم؛   و  کنم  باز حساب  ر

رگ  دراونق  اتفاق  این. کنم  تکیه بهت شاید  وع  تونهمی   اما نیست؛ بز   خوبی شر
ی   نیاز زمان به تو. باشه   یه به که ماجرا این  تمام. داشتم من  که  همونطور. دار
 باشه؟   نکن، عجله. گیریممی  تصمیم بهش راجع هم  با رسید، جایی

وی  هاملب   فشار با  :دممی جواب کنم نگاهش اینکه بدون و هم  ر

ی  آدم که دونیمی . عجیبه خودمم برای کنم،می   فکر  بهش  که حاال -    صبور
وم آدم یه به تبدیل خودخواه، و  تخس  پسر  اون اما نیستم؛    این شاید. شده  آر
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و    با که هستم ماهی  اون مدیون  هم شاید.  زندگیمم تالطم مدیون ر
و  دلم  دریای  اومدنش،   چیه؟  نظرت هوم؟ . کرد  متالطم  ر

  دیدن  از و  ر من  رخش نیم . دهمی  خندیدنش  از  خبر  گردش، هایگونه رفتن  باال
وشنش  هایچشم  وم  ر و  دوربرگردون و کنهمی   محر   خیابونشون سمت   به ر

 .زنممی   دور

 اتونخونه  حال به تا! کن  عادت بهش االن  از. زنممی  زیاد حرفا این   از من   - 
 دیگه؟  رممی  دارم درست. نیومدم

وم و   کمربندش آر  :دهمی  جواب و کنهمی   باز  ر

 !دار نگه همینجا. رممی خودم  دیگه آره -

و   سمتش  این که ای دوطرفه کوچه  سر    و دارممی  نگه  زده، ممنوع  ورد تابلوی ر
 :چرخهمی  سمتم  به شدن، پیاده  حال  در شیوا

 !باش  خودت مواظب! ممنون. شناسمتمی وقته  خیلی  انگار - 

ی  حرفش  از  :دممی   جواب تصنوعی، اخم  با  و  درنمیارم  سر   چیز

 .همینطور توام - 

و   ماشین  اتاقک تمام شیرنیش،  ر عط   از یکی سمت  به. کرده اشباع حریصانه ر
 .  ُافتممی   راه هم  من   و رهمی  هاخونه

  جلوی  که شبه  دقیقه پنج و  چهل و   یازده حوالیه ساعت  و  راهم توی ربی یک
  ساختمون سمت  به و شم می  پیاده ماشین  از. کنممی   پارک  آیالر  ساختمون

 .رممی 
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ج   ر آسانسو  از که  همین و  واحد   در   آیالر شم،می   خار   تالقی  نگاهم  و کنهمی   باز ر
وی  که  مشکیش  و گرد هایچشم  .  شهمی چرخهمی   صورتم اعضای ر

و  هامکتونی ون پا  از ر و   در. رهمی   کنار  در  جلوی  از و میارم  بیر   سرم پشت ر
  کیک دیدن. رممی   دنبالش به و رهمی  پذیرایی سالن  سمت به که بندممی 

وشن  شمع پنج  و  ایدایره و طالیی  میز  وی ر که  کوچیکی وشه،  ر و  مچهره ر   از  ر
و   دارشخش صدای   انتظارم،  از   دور گرفته، باال گردنی با . کنهمی   باز هم   ر

 :شنوممی 

 !همسرم  مبارک تولدت. بودم یادت  به من   اما گرفتی؛  تولد من   بدون - 

ی  وی  نوشته با گه،می   که چیز   شلوار  و کت سمت  تازه  حواسم . یکیه کیک  ر
  این توی اش،میزه  ریزه  هیکل. رهمی  نشسته تنش به خوبیبه  که سرخابی

و  خودش  خوبی به لباس و   حواسم. گذاشته نمایش  به ر  :دممی  حرفش  پی  ر

 .باشی داشته من  از خوب خاطره یه حداقل  گفتم  - 

  تا کوتاهیش و  گرفته خودش به زیتونی رنگ همیشه، برخالف موهاش
  گندمگونش  پوست با نهایت   در. شده صورتش  شدن  گردتر  باعث  زیرگوشش،

و  خوبی هارمونی   سانتی  ده  هایپاشنه و  میاد سمتم به. داده تشکیل ر
  تفاوتبی. بشه  ترنزدیک  من  به شده  باعث تیزش،  نوک رنگ کرم کفش

وع   که کنممی   نگاهش  .کنهمی خندیدن  به شر

وی یه کنم می  حس -  و  رابطه این  قوی نیر ی  یه. داشته نگه سرپا  ر   مثل  چیز
 ! عشق
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و  دستش  و خندممی  مزحکش  حرف به که منم  این حاال   جا هامپنجه  میون  ر
 .دهمی 

 کنیم؟  فوتش  هم با - 

و  دستم وم ر و  دستم  تر محکم   که کشممی پس  آر   و ظریف دست زندونی  ر
 .کنهمی   کوچیکش

وع  -  و   کار این که دونیمی . کردن  انکار به کردی شر  .ندارم دوست  ر

و   سرش. چرخهمی  سمتم  به و گیرممی   عمیقی نفس   و گیرهمی   باال سمتم  به ر
و   چپش دست وی  ر   عملیش   و  کوچیک بینی  به چینی. ذارهمی  مشونه  ر

 .اندازهمی 

ون زنونه  عطر  یه. شیرین  ایرایحه و گرم طبعی اینسولنس، -    با قیمت  گر
ی    باهاش طوالنی و  کم خیلی فاصله با  که کسی. نزدیش تو. باال موندگار

 بودی؟  کسی  با. زده اون بودی،

و  این و  داره قوی  مشام   هزاران  با که نگاهش خیره تفاوت بی.  گرفتم نایدیده ر
ی  حرف  .شممی   کنه،می  برابر

 برای خوایمی . نداریم  باهم ایرابطه هیچ تو و من   که گفتم بهت. بودم آره - 
 کنی؟  طالق درخواست خیانت 

و  دستش    مربعی،  لوستر   زیر   چربش پوست .رهنمی  عقب   اما کشه؛می  پس ر
ق  و  عصبانیتش  تمام که درحالی و زنه می  درخشانی بر   هاش چشم توی ر

 . میاره لب به لبخندی ریخته،
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وی عطرش که رفتی  پیش حد چه  تا. داره بستگی  -   مونده؟   لباست ر

و  هامچشم   .رممی   عقب  قدمی  و چرخونممی  حدقه توی ر

ی؟  شخصیت   چندتا تو -   دار

و  باریکش هایلب   پوزخندی  .کنهمی نخکش ر

ی؟   قلب  چندتا چی؟  تو. شن می  دیده  موقعیتش  به بسته. زیاد  -    من  بذار دار
  بودم گفته بهت  من .  کردی اشتباه. کرد آمد و  رفت بشه که جایی تا. زیاد. بگم
 .که دونیمی . کنممی  پیداش. بزنه دست اموالم به کسی ذارمنمی

ونش، هیوالی هایریه   راست،  سمت به سرش  کردن کج  با و  شده  ر پ کینه  از در
  درحالی حالتی،   تغییر  بدون. کننمی   تبعیت ازش هم اششده   لخت موهای

 :دممی   جواب رفته،  استخونم  مغز   تا حرفش هایترکش که

و  اینا که  بیام گفتی -   بگی؟  ر

و   سرش  :دهمی   جواب  ایخیره  نگاه با و  میاره باال  ر

ونده   پیگیر من.  نیستی  صبور که همینجاست مشکل  -    قاتل  به راجع. اتمپر
وهای به دسترسی کامال که کسی بود، نزدیک بهت خیلی  که کسی ،...پدرت   دار

و  کمیاب و   خودش که کسی  داره، ر .  شیواست اسمش که کسی کرد، نزدیکت ر
وی  از  کنی  فکر   و باشه  دارخنده  برات شاید    هیچ! کن  فکر  بهش اما گم؛می   لج ر
و   کار این ونستتنمی اون  خوبی به کس  ...خوایمی  مدرک  که البته. کنه  ر

وع هامدست  کف  و  شهمی  داغ  شنیدنش  از هامگوش ق   به شر   کردن  عر
ی  این  از. کنهمی   :شممی   معترض  و  نمیاد خوشم باز
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ی  هرچی. بسه  -  هرکسی به تونیمی  راحتی   این به کردی  فکر ! بسه کردی  باز
  خودبی  حرف چهارتا و  کردن حس به  اگه نشدی؟  پلیس چرا هان؟  بزنی؟  تهمت

و   کار پلیس  االن که بود  .بود کرده تموم ر

و  هاششونه  سینه،  به دست  .فرستهمی   عقب ر

وندی وقت  باهاش که اونی  پس. کردی دفاع ازش قاطعانه  چقدر -    بازم گذر
وخونه توی خوردنمی  بهش. بود  دختر اون   تر بیش . دربیاره پول  انقدر دار

  ذهن که ممنون ،...هرحال به. وراجه خیلیم . بدتیپه و شلخته  آدمای به شبیه
و  درگیرم ی  تونیمی   دیگه! دادی نجات ر ی  بهت. بر وقت.  ندارم نیاز   دلم  هر
و   کار این  کنم،  جور بهونه دیدنت برای بخواد،   ازت داره واقعا که  انگار. کنممی   ر

 . میاد  خوشم

 .شهمی  گم خونه  سکوت  توی مخنده   صدای   مقطع، و  بلند

زشن؟ بی  برات دما آ -  ی  بد  انقدر  چرا  مهمی؟   تو فقط ار  کنی؟ می  زندگی  دار

ی  اش،اشاره  انگشت نوک با و  لجبازه  خودش  مثل  درست که  موهایی  از تار   به ر
  همون  اسیر  دوباره و شهمی  تر نزدیک قدمی. کنهمی  هدایت گوشش سمت

 .شممی   اشخیره  نگاه 

 کردی؟ می  دفاع ازم  حکمم  انقدر قاتله،  آیالر گفتمی  بهت  یکی اگه  - 

وی شدن ساییده  برای هامدندون  ن می  نوبت وقت، اتالف بدون هم  ر   با و  گیر
  که گردش هایچشم  تا  دو مقابل  دقیقا صورتش، توی بلندی، هاینفس

 :زنممی  لب  ست،همیشه  از  تر ترسناک  ثابتش مردمک

ی  تو -   ! برمیاد ازت هرکار
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  دیگه  بار یه شهمی  باعث  ،زدنش دست  صدای  که گردمبرمی   در سمت به
و   بینمونه که کمی یفاصله.  کنم نگاهش رگی، لبخند  با و میاد  نزدیک ر   بز

و  خرگوشیش  و   ریز هایدندون   .دهمی  نشونم اشاره  انگشت با ر

 . شکست جوابت  از دندونام. دارهخنده   -

وع   پرصدا، و  دلیلبی  دوباره و   خنده می  هادیوونه مثل . کنهمی  خندیدن به شر
و  هامکتونی. نیست  کار  در کنترلی  انگار و   واحدش  از سرعت به و  پوشممی  ر

ون رگش دکمه  و رممی   آسانسور سمت به. میام  بیر و  بز   اینجا  از حتی. زنممی  ر
و  هاشخنده  صدای  هم و  تنم و شنوممی  ر و  هامدست . کنهمی   مورمور  ر   ر
ی  پام  کنار    توی  حتما موندم،می  تر بیش   یکم اگه که کنممی   مشت جور

ود  صورتش ی  هم دستم  درد   از حتی. میاوردشون فر  .نیست خبر

ج  ساختمون   در  از   من هم   دور این  از که سفیدم  ماشین سمت  به و  شممی   خار
و    و  شممی   ماشین  سوار. دارم غریبی حس. رممی  کنه،می  صدا خونه برای ر

و   استارت دکمه   همیشه  آیالر. کنممی  حرکت  کمربند،  بستن با. زنممی   ر
  که ترسی حس  یه. داد بهم حسی یه امشب اما بوده؛ مدلی  این  و منطق بی

 . گیرهمی  نشأت کجا   از دونمنمی

  حسی  این دونمنمی . شممی  پیاده  سرعت   به و کنممی   پارک خونه  در مقابل
ی  دنبالمه، کسی   انگار که ونم چجور و   در کلید،. کرده رسوخ در   و کنهمی   باز  ر

ون. شممی   حیاط وارد  . رسممی  هال   در تا  راحتی به و  مدهاو  بند بار

  اتاقم  وارد. معلقه  وسکوت  تاریکی حباب  توی وخونه رممی  اتاقم سمت به
و  صبح  رب  و  یک استیلم،  مچی ساعت  و  شممی    هم  باز. دهمی   نشون ر

  چی  دنبال دونننمی  که مجنونی  هایآدم به شبیه. زده سرم به خوابیبی
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  آیالر هدف  حتما .  کنم  فکر   باید. رخمچمی  خودم  دور تاریک اتاق  توی هستن،
و  شیوا اون! شیوا.  بوده دلم توی  شک  بذر کاشتن  قیبش  ر   قصدش  و  بینهمی ر

 .بهشه زدن ضربه

و  موهام دست  دو با   شیوا  اینکه  از حتما. کنم  فکر   باید. کشممی  ریشه  از ر
وخونه توی وهای تونهمی   و ست دار و  خطرناک و  کمیاب دار   استفاده بیاره  گیر ر

و   گولش نباید . هکرد .  باشه تونهنمی . نیست آدمی همچین شیوا. بخورم ر
وع هامدست  زیدن به شر   شیوا  کار اگه ،...اگه. شینممی  تخت  لبه  و کنن می  لر

ی  سردرگمی  دچار. میاد  بند بهش  کردن  فکر   از نفسم حتی ! چی باشه   نادر
ی  هرلحظه که  هاحس  اون  از. شدم   پاولچ   دچار مغزم  و رسهمی   ذهنم  به چیز

  این. نه! کردم اعتماد اشتباهی آدم به که مقصرم من  شاید. شده  تاریکی
و  آدمی  هر  باهاش تونهمی  که داره  مریض  ذهن  یه  آیالر ! نداره امکان ل  ر   کنتر

وی   بار این. کنه و   نگاهم و کشممی   دراز کامل تخت ر   تا دوزممی  سقف  به ر
 .ببرم  در به سالم  جون خوابیبی   از بتونم شاید 

ودتر  خیلی صبح، ی   از  ز   سنگینی   از سرم . رسهمی   راه  از داشتم  انتظار که چیز
 با. کوبهمی مجمجه  به میخ با  کسی   انگار و کنهمی   درد شدت  به دیشب
وزم ایتوخونه هایلباس  همون   سمت به سرم  و شهمی   باز اتاقم   در. دیر

و  چتریش موهای و  میاد  سمتم به  کوچیکش جثه با  آدرینا. گردهبرمی  راست   ر
و   اشقلمبه  و گرد شکم.  بسته دوگوشی   راه   وار  پرنسس و  فرستاده جلو ر

  با  بیدارم، فهمهمی  وقتی و  شینممی   خیز نیم  دستم، درد  از احتیاط  با. رهمی 
و   خودش  سرعت وی ر   چپم دست با  و زنممی   بلندی قهقه. کنهمی   پرتاب تخت ر

ژیش. چلونمشمی  بغلم توی ژ  نوشیدنی یه خوردن  مثل انر   بوس. قویه زایانر
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وی محکمی و   عسلیش موهای  و کارممی   نرمش گونه ر   کنار صورتش  از ر
 .زنهمی 

 . رفته  سر محوصله  -

و  هامچشم  و   صورتم و بندممی  ر  . میارم  جلو سمتش  به ر

ی؟ نمی  دبستان پیش مگه ست؟ حوصلهبی  چرا من   عشق   -  ر

و   هاشچشم  گردی و کنهمی  نوچی  .کشهمی  رخم به ر

 .شدم خسته کردم احساس . نرم گفتم ن ماما  به - 

و   لپش  : گممی  که کنهمی  نگاهم  اعتراض با  و کشممی   ر

ی . زبونه شیرین   انقدر که برم قربونش من   آخ -    بندیاتمجمله  یکم خانوم آدر
 ای؟ خسته کردی  کار چی  تو بعدشم،. مخسته کنممی   احساس. کن درست

و  هاشدست  که خندممی   بلند  .رهمی  پایین  تخت  از و زنهمی   گره سینه  جلوی ر

ی  باهام نیست بابا. خوامنمی  اصال -   .خوامنمی. کنینمی توام. کنه باز

وتختی گردنم، کردن کج  با و کنم می مسینه   وارد  عمیقی نفس و  ر   کنار ر
ویی و  میام پایین  تخت  از. زنممی   .ندازمامی باال  ابر

ی  تونستم که  دفعه  هر   - ی  اون  از دیگه بگما ولی کردم؛ باز   بابا  که هاییباز
وی  بهت  ! کنمنمی  داده یاد کاغذ ر

ی  زبون  دویه؛می   اتاق  در  سمت   به کنم، دنبالش اینکه   قصد به و  کنهمی   دراز
ی  پی حواسم ایلحظه  اما ی . رهمی گفتم  که چیز   داده یاد  آدرینا  به فرید  که باز
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و  مدست که  طور همون و  ایستممی   جام توی. میارم   یاد دوباره. بود   سمت  به ر
 :زنممی  لب برم،می   پیشونیم

ی  -  وف ،...گفتمی   فرید  که باز رگ  حر   توی ینوشته  ،....نوشته ،...رمز  ،...تر بز
 .خودشه . فرید  دست

و   موبایلم  سرعت به   تایید با. دارمبرمی مونده،   راستم جیب توی دیشب  از که  ر
ی  پوشه وارد  اثرانگشت، وان  از که عکسی. شممی   گالر   گرفته و خوشر سر

رگش دقت  با. بود فرید  دست که کاغذی  از عکسی بودم،   دنبال  و  کنممی بز
وف و  متن  دوباره. گردممی   درشتش حر  .خونممی  ر

و  سرمزارم هایالله . نبود تو  تقصیر  اتفاق این  آراد  -   قاتل تو! نیار رضایت برای ر
و   کار این کردی مجبورم  پس نیستی، پدرت  ! کنم ر

وف   دور عکس، ویرایش قسمت  توی و  کنممی  ه زمزم  بلندتر خودم با رگ  حر   تر بز
و  شده  نوشته معمول  از  . کشممی  خط  ر

 . نیار توی ی رضایت، توی  رضای مزار، توی   ر الله، توی ال این، توی ی  آراد، توی آ  - 

  و افتهمی   زمین به دستم  از گوشی! رضایی   آیالر. چینمشونمی   هم  کنار دوباره 
ن  قابل  برام سنگینش  وز   ایستهمی   مکان و  زمان ایلحظه   انگار! نه. تحمله غیر

زونی، هایدست  با و و  گوشی لر وی   از  ر   پدرت قاتل  تو. دارمبرمی  سرامیک  ر
  بهت فرط   از. کرده مجبورش  که کسیه قاتل.  نیستم قاتل من   یعنی نیستی؛
ونم که عمیقی  وی   زانو با کرده، ریشه در !  ممکنه  طور  چه. شینممی   زمین  ر

ودتر  که من   به لعنت  !طور؟  چه! نفهمیدم  ز
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. زنهمی  زنگ گوشم توی مدام  کسی  انگار. چرخممی  دورخودم و  شممی   بلند
و  اتاق   در و   در قفل   و  بندممی  ر و  هامنفس  ریتم  کنممی   سعی. چرخونممی   ر   ر

ی   مثل که ج  صف  از سرباز   دقت با دوباره. برگردونم اول  حالت  به شده، خار
وف و  حر   طور چه. آه. کنهمی   ایست صدم،  بار برای قلبم   و ذارممی هم   کنار ر

  کمد  سمت  به هاملباس  تعویض برای  شتاب،  با. بوده نزدیک من   به  انقدر
 .رممی 

و  سفیدم ژیله وی ر ونم   از که لعنتی  گرمای این و کشممی   سبزم هودی  ر   در
  حیاط  در  از. نیست دی  اواخر  به شبیه  اصال هوا. کرده مکالفه کنه،می  تراوش

ون   صدا  به جیبم  توی گوشی رم،می   ماشین   سمت به که  همین  و میام  بیر
 :دممی  جواب تعلل با ناشناس، شماره  دیدن با . درمیاد

 بله؟  - 

 . آقا منم   -

زی  اش،گرفته  و  بم  صدای ی  به نشونه،می  تنم  به لر   گرما،  اون  تمامی که طور
گاه . شهمی  سرما به تبدیل  حاال  : افتممی   لکنت به ناخودآ

 . لعنتی یتو ،...تو - 

  من   گفتین  پلیس  به چرا. بردارین من  سر   از دست بگم زدم زنگ  من آقا  - 
  بگم زدم زنگ. نیستم ایکاره  من. بردم براشون قهوه یه فقط من   قاتلم؟ 

و  شکایتتون و  گلی من .  بگیرین پس ر   شهر   برگشتیم هم با و کردم پیدا ر
وز همون فرید  آقا. پدریش و  گفتن  بهم  ر .  رفتم رفیح  هیچ بدون منم  و بر

 ...من. نگردین من  دنبال دیگه
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 : زنممی  نعره بلندی صدای با و پرممی  شده گیجیم  باعث که هاییحرف   میون

ی  کدوم!  مردک   - و  باید  االن  هستی؟  گور   نیم  و  ماه  دو  از بعد  االن؟  بگی؟  اینار
ن  بردی؟  قهوه کی برای دیدنش؟  اومد  کی گی؟ می  اومدی  بود؟  مرد بود؟  ز

 ! گوب شناختیش؟ می 

و  هامچشم  وم برای و بندممی  ر   اصرار به هامدندون . نیست کافی  شدنم آر
وی ژه  هم  ر ن می  ر و  تنم که خشمی  این برای . نیست کافی  و ر   کافی   کرده بغل  ر

ی گرفته   صدای با  رضا. نیست  :دهمی  ادامه تر

و  کسی  من. آقا دادم توضیح  که من    -   گفت . داد پول بهم فرید آقا. ندیدم ر
و  ن  زنگ  افتاد اتفاقی  هر   گفت. برنگرد دیگه  و  کن پیدا و ر گلی بر   بعد  من اما . نز

ی   از  من.  شده فوت   فرید آقا  شدم  خبر   با ماه   دو  از   به داشت  در  دم که مأمور
  از دست. اتونخونه بیام  نتونستم . برم جلو  نتونستم. شنیدم گفتمی  گلی

  و فرید  آقا  اصرار هب اول  از. نیستم  ایکاره  اتفاقا این توی من !  بردارین من   سر 
و  دهنم  خانوم  آذر و  خودم  دالیل  هم من .  نتونستم دیگه اما . بستم ر   ر

و  شما   خواستممی . داشتم  هم شماره   این  به. بپرسین ازشون که کنم  مجبور ر
 . آقا نزنین زنگ

و  گوشی و شهمی  قطع  راحتی   به تماس   شیر   مثل. دممی   فشار  دستم توی ر
 :غرممی  ایدردنده 

ودتر  کاش ای! رضا کنه تلعنت  خدا -  و  دهنت  ز .  فرید  خاطر  به! کردیمی   باز ر
 ! بهت لعنت
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  با. نیست عجیب  برام بودنش خاموش  و زنممی  زنگ  شماره  همون به دوباره 
  راه   آیالر  شرکت سمت به سردرگمی،  این  از خسته  و  شممی   ماشین   سوار  کرختی

 . افتممی 

ج   از  تر عقب  کمی  خودم تر،تمام  هرچه سرعت با . کنممی   پارک طبقه دوازده بر
و    عصبانیت،  از که  درحالی. اندازممی   داخل شرکت، ایشیشه  و چرخون   در  از ر

ونم وع   در   سمت به ششم طبقه به رسیدن  برای کرده، شدن   ورشعله به شر
 .رممی   آسانسور

  دختر  به خبردادن بدون و  شممی  شرکت  وارد  مستقیم   آسانسور، شدن   باز با
  و  سفید  در گزیده، سکنا  کوچیکی ایشیشه   میز  شت پ راستم سمت که منشی 

و  چوبی   جلوش، مستطیلیه   و چوبی  میز  پشت  از دیدنم، با  آیالر.  کنممی   باز ر
ون و  مغزم توی   انگار که لعنتی هایپاشنه  همون بازهم . میاد  بیر ن می   فر . ر

  شهمی  وارد سرم  پشت منشی. اتاقه توی  سومی  شخص  و  میام  خودم به تازه
و   آیالر  بخشندگیه تمام که  صدایی  با و  :گهمی  مطلبه ر

 .بدم اطالع  بهتون که  نذاشتن ،...من رضایی  خانوم  -

و  راستش  دست لبش، گوشه  شدن   کشیده با  آیالر  . میاره  باال ر

ن  اجازه به  نیاز ایشون  -  ی  تونیمی . ندار  .بر

  هامرگ  توی خون  و چرخممی  سوم  شخص  سمت  به در،  شدن بسته صدای با
 .هشمی  منجمد 

 ! پژمان - 
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و  هاملب  فقط  که ضعیفه  اونقدر صدام   قد  به کس هیچ . دهمی  تکون ر
و   من تونهنمی  اون  بلندیه    مبل  پشت ای،شمرده  هایقدم   با  آیالر. کنه  متحیر   ر

  سمتم  به شدن،  بلند بدون  پژمان . رهمی   نشسته پژمان که مشکی ینفره تک
 .چرخهمی 

وشگاه  سهام  از بخشی طلبکار، انعنو به خوادمی . بدونی خواستمنمی  -    فر
و  و  مبلغ  باید  دارمهلت   صورت به اینکه یا  بدیم بهش ر   بهش سودش با  ر

 .برگردونیم

ق  تعجب  از شب، توی ایگربه براقی به هامچشم    پوزخندی  با  آیالر و زنهمی  بر
و  اون که  :کنهمی   اضافه ده،می  نشون  تر محکم   ر

ی بیش  فرصت زمان، اون! متاسفم   - و  فرصت  پدرم اما اشتم؛ د تر   من  از ر
ی   باید هم من. دارم  نیاز پول  به که کن   باور. گرفته رم به که کنم کار .  نباشه ضر

. همسرمی تو  که دونستنمی  پژمان   انگار.  راستی! همسرم نیست   طور این
وی به تونست خوب اما  شد؛  غافلگیر   . نیاره خودش ر

وم خیلی  چهره  یه پژمان  تونهمی هرشرایطی توی که  داره ریلکسی  و آر
و  خونسردیش و  افتاده زمینم  توی که توپی. کنه حفظ  ر  .گردونمبرمی  آیالر به ر

ی   تبحر  آدما  زدن  گول  توی -    این  از وقتی کنهمی   درک پژمان که البته. دار
 .واقعیه  ازدواج  این  چقدر همیم،   کنار  فاصله

و  نگاهش و کشهمی  کوتاهش و اییشمه  مانتوی  به دستی  آیالر   تابلوی به ر
 .دهمی  پژمانه پشت که سفیدی   و سیاه   اسب
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ود  نباید . آدماست اشتباه این -  ن  گول ز   اومدی عجله  با  انگار. کنار به حاال. بخور
ی   .بود شده  تموم پژمان با کارمون ما .  بگی چیز

وی و   تفاوت این  و شهمی  بلند جاش   از پژمان. گردهبرمی  من سمت  به پاشنه ر
و  توسیش  کت   دکمه میاد،  سمتم به که  طور مونه. آشکاره خوبی به قد،   ر
 . بندهمی 

 .رممی   دیگه من   - 

ی  بهش خواممی  ور  با  آیالر  وقتی اما  بگم؛ چیز  تونمنمی  کنه،می   نگاهم  غر
  من  از حرفی،  و  نگاه هیچ بدون و  شهمی  رد  کنارم  از پژمان. بخورم شکست 

 .میاد  سمتم  به  متقابال و رممی  آیالر سمت به ره،می  که پژمان. دلخوره

 نیاورد؟  طاقت دلت . اومدی که کردی خوشحالم   -

و  هامدست  و   فرید چهره  فقط و  کنم می  مشت نامحسوس ر   سیاهی توی  ر
  بودن خوشحال  به  تظاهر اینکه با  حتی. بینممی  سردش هایچشم  گرد
و  گردنم. لمسه قابل هم  فاصله  همین  از سردی،  این  اما کنه؛می    سمتش  به ر
و   من که عصبانیتی  کنممی   سعی  و گیرممی  باال و  صدام گرفته، دست   در ر   ر

زونه  .نلر

 .نیومدم دیدنت برای - 

  بعد، ایلحظه . قدرت  پر  و طوالنی کنه،می   نگاهم خیره همیشه مثل ای،لحظه 
رگ کیف سمت به. گردهمی   بر  خودش به ی  با که  سفیدش و  بز وسر   سفید  ر

 تونمنمی  و کرده پشت ن م به. رهمی   میزش   سمت  به شده، ست   گوچیش طرح
ی   .زنهمی   اشاره من   به لبخندی با یکدفعه، که ببینم چیز
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 .تر نزدیک  بیا. میای  حتما  دونستممی   - 

ومم  هایچشم  امیدوارم. شممی  تر نزدیک و  کنممی  تبعیت پرخشم، آر   که نا
ودخونه مثل و   من طغیانه، حال  در ایر   رسم،می  که قدمیش  چند به. نده لو  ر

 : هدمی  ادامه

 ! کن بغلم دیگه  بار یک برای فقط    -

  حس شیرینی   و  مالیم  عطر  بوی شده، جمع  صورتم  تعجب  از که  طور همون
  که  کسیه به نگاهم. چای مالیمت  و  بهارنارنج شیرینی  به  شبیه بویی. کنممی 

و  فرید و  هامچشم  کنم، حرکتی اینکه بدون.  گرفته من  از ر   اما کنم؛می   ریز  ر
 .کنهمی   ییر تغ نرمی به نگاهش رنگ

ی  دیگه ! کنممی  خواهش اما  تونی؛نمی  دونممی    -  .خوامنمی ازت   چیز

نی به رفتارش  .  ستهمیشه  از  دردتر   پر   بار  این  هاش،چشم  و کنهمی   تغییر  آ
و  وجودش  عذابی  انگار وع ذهنم. بلعهمی  ر   که  درحالی کنه؛می   قضاوت  به شر
و   کار  این   آیالر واقعا یعنی. شدم   دوگانگی  دچار .  شم مطمئن  باید . کرده  ر
و  این  هرگز که خوادنمی  دلم  اما چرا؛ دونمنمی   به دارم دوست. کنم  باور ر

 .بودمی  بیمارستان توی  دختر  همون  آیالر  و  گشتیمبرمی  عقب

  ایدیگه قدم فهمیدنش،  برای حسیش،  هر   از شده  خالی  هایچشم  به نگاه با
  بغل برای. باشه باید که چیزیه  از  تر نزدیک امونفاصله  حاال و دارمبرمی

و  خودم گرفتنش،  و   چپم دست و  کنممی  خم  سمتش به کمی ر   قالب پشتش  ر
و  چپش دست فقط هم اون  و کنممی   .ذارهمی   کتفم پشت ر
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ج  هاینفس و  مالیمی  سنفونیه زیرگوشم  ریتمش،  از شده   خار وع   ر   به شر
  ونچ شاید . متنفرم ازش  هم  و سوزهمی   حالش به دلم  هم. کنهمی   نواختن

و   اشزمزمه  گوشم،  زیر !  باشه قاتل بتونه اون  که نیستم مطمئن   :شنوممی  ر

ی  کردمنمی   فکر   -  وز ی  اگه. باشم داشته دوستت  انقدر ر وغ بهت که هرچیز   در
وغ داشتن دوست این بدون گفتم،  .نبود در

ون بغلش  از خواممی   قلبی، تپش  حتی بدون حسی، بدون   که بیام بیر
و  خودش  تر محکم   .چسبونهمی  بهم ر

و   سرگردونت نگاه   اون خوامنمی . اومدی حرفی  برای  نگار  ا -   تا بگو. ببینم ر
ومت   .کنم آر

وع هامشقیقه   باز حرف این  گفتن به دهانم  حتی  و  کننمی   زدن نبض به شر
و  فرید  من. شهنمی ی   هرگز  اون شناختم؛می  هرکسی  از  بهتر   ر و  کار   فکر   بدون ر

و   دهانم گوشش،  زیر . دادنمی  انجام  : کنممی   باز سنگین  ر

  خوشت   کار این  از تو چون نکن؛  انکار. بود تو  کار که دونممی   کشتیش؟   چرا  -
 . نمیاد

 :دهمی   جواب مونده، حرکتبی  بغلم توی که  طور همون

  برام و  کنمنمی  انکارش شرکت  این معاون رضایی،  آیالر عنوان به. باتوئه حق   -
  به ولی.  شدمی   آشکار  چیز  مهه  که باالخره. فهمیدی  طور چه  نیست مهم

  برای. بدم دستت  از که  ستکننده  ناراحت  برام دارم، دوستت که کسی  عنوان
و  پدرت حساب  لطفا خواهش، آخرین ون بغلم  از  وقتی ر !  بگیر  پس اومدی بیر
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و  جالبی   عشق  اما  بد؛ هرچند   یک و  سرد عشق  یه. کردم تجربه تو لطف  به ر
 .طرفه

و  مخود این  از  تر بیش  تونمنمی ل  ر   سردرگمی،  و بد  حال این  از رهایی. کنم کنتر
و  قاتل یه تونممی  طور چه . دشواریه  کار برام   تعجب  خودم  از من . بگیرم بغل  ر

  اعتراف  خودش اینکه با  حتی. سوزهمی حالش  به دلم هم  هنوز شاید. کنممی 
  جواب که شهمی  تر ضعیف  رفتهرفته  صداش. ندارم  باور  هنوز  من  کرده،

 :دممی 

ی  شهنمی  هرگز  -  و  چیز ور با ر   که کسی ذاشتی می  باید مقدسه، عشق.  گرفت  ز
ی  دوستش  . بگه ایدیگه  عشق  از پیشت اینکه نه بشه، عاشقت   هم دار

وچه دندون  صدای   های نفس  اون  حتی. شهمی   حس زیرگوشم خوبی به اشقر
 :دهمی  ادامه که تندش، 

و  قاتل   یه کردی قبول  چرا -  و  دیگه  یکی هک حالی  در کنی  بغل  ر   دوست ر
ی؟   دار

و  جوابش هم خودم که پرسهمی   سؤالی و  هامچشم اما دونم؛نمی  ر   ر
 :دممی   جواب و بندممی 

و   دلیلش هم خودشون که کننمی   کارایی  آدما گاهی -    شاید .  دونننمی ر
ی  وی   از ،...شایدهم.  باشه داشته  دلیل  نباید هرچیز  !ترحمه ر

وی  زنبور، نگزید مثل  سوزشی  حرف، این گفتن با   و  کنممی  حس  گردنم ر
و   آیالر غیرارادی  و  دستم . زنممی   پس ر وی سوزش جای ر   با  و ذارممی  گردنم ر

  شماره به هامنفس  مونده، جا  آیالر راست دست  توی که سرنگی  دیدن
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  که درحالی و دممی   هلش سرش  پشت  دیوار سمت  به توان همه با. افتهمی 
وی  چپم  دست و  باریکش گردن درددارم راست دست با گردنمه، ر . گیرممی   ر
 ترینکوچیک   بدون  طورهمون اما ندارم؛ دادنش  فشار برای جونی

  بار اولین  برای. کنهمی   نگاهم اشک  از  شده براق  هایچشم با  العملی،عکس 
قدرتش  هایچشم  و  پر   قدرت  کمی دستم به. بینممی  اشک  غبار  با همراه  ر

 :غرممی  مشده  قفل بهم  هایدندون  زیر   از و دممی 

  همین تا. قاتلی تو که نکردم  باور اولش! کردم اعتماد  بهت که من به لعنت    -
و  خودش  که شیطانی  یه تو،. اشتباهه بگی داشتم  باور لحظه  . زده  جا  فرشته  ر

  گفتن برای ذهنم توی کلمات  حتی و   شممی   دوبینی  دچار قبل،  از  تارتر  دیدم
ن نمی  قرار  هم  کنار حرفی   بدنش طرف دو  هاش دست  که الیدرح   آیالر. گیر

لوده صدای با افتاده، ی   بغض به آ  :دهمی   جواب  خشدار

 یه فقط   این! کردم استفاده تعلیه  ضعفت  از  بار دومین برای  که متاسفم  - 
وییه  از کم خیلی  دز وی که دار   افراد برای. کشتتنمی . ذارهمی   تاثیر  قلب   عضله  ر

ی  سالم و   چندساعتی درد داشتی پیوند که  توئی برای اما نیست، چیز   همراه  به ر
  تو اما بودم؛  متنفر  مردها تموم  از لحظه، اون تا دیدمت، که  بار اولین برای. داره

  یه  تنفر و  عشق بین. باشم داشته دوستش. بیاد خوشم  مرد یه  از  شدی  باعث
ز  ز   این  من  و باریکه مر و  مر  .کردم رد  ناخواسته ر

  ادامه بغض همون با و  کنهمی  سقوط  پایین به راستش چشم   از اشکی قطره
 :دهمی 

زارت فقط   قصدم  -  و  خودت صبحش که  شبی  اون اما بود؛  آ   رسوندی، بهم ر
و  چشمم پای شدم  مجبور. بود شده تنگ برات  عجیب دلم   حتی کنم؛ گریم  ر
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  من  .  کنم استفاده ترحمت  از بیمارستان  توی شب   اون مثل هم   باز شدم  حاضر 
ور، و   رکا این مرد یه  خاطر به پرغر  کردممی  فکر .  بودی تو مرد اون و  کردم ر
  برای و  بودی اومده تو. شد  من مال   دنیا  تمام  انگار اومدی، وقتی  اما  نمیای؛

ود یا  دیر. کرد ریشه دلم توی عشقت اونجا. بود  کافی همین من   ز
وز این آماده من  و فهمیدی می    در این  از اگه.  نه جدایی این آماده اما  بودم؛  ر

  مجبور ببینمت،  که بعدی دفعه چون نگرد؛ دنبالم  هرگز  ون،بیر رفتی سالم
 ! بکشمت تعلل بدون شممی 

و   دستم قدرت  تمام با   رنگ  گندمیش، صورت  و دممی   فشار  گلوش  دور ر
و  کبودی ون برای هاشچشم . گیرهمی  خودش  به ر   لحظه حدقه  از  زدن بیر
ی  ؤیت قابل  وضوح به بلندش،  پیشونی هایرگ  تمام و  کننمی   شمار   قطرات. هر

و  پلیدش  صورت اشک،   تمام با فشار،  آخرین با . دهمی  سوق  معصومیت  به ر
ی  و  وجودم که تنفر  :زنممی  نعره  گرفته، دست به  ر

 ...تونمی. بگه  عشق  از تونهنمی تو، مثل  شیطانی  - 

و  که  انگار وی زانو با  لمس، و حسبی  تنم تمام و کنهمی   اثر  دار .  افتممی  زمین  ر
ی ت  درد با  سقوطم و  دستم دو  هر . همراهه مسینه  توی  یز وی ر  ذارممی   قلبم ر

زاد  صدای و و  سنگینش  هاینفس شدن آ   پایین  سرم. شنوممی  بیش و  کم ر
  صدای شه،می  قطع   که درپیشپی  و  خشک هایسرفه  صدای و  افتاده
  و  شهمی  خم. گیرهمی   قرار کنارم درست. شهمی  بلند  چندسانتیش هایپاشنه

 :کنهمی  زمزمه مالیم  گوشم  زیر 

 .دارم دوستت - 
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و  هامچشم  و  مشقیقه  کنار. بندممی   و  کنممی  درد  تسلیم ر   به و بوسهمی   ر
و  هامچشم   سرعت و   راستم دست ایستاده، کنارم که  درحالی. کنممی   باز  ر   ر

 :کنممی  زمزمه  ناتوان  و اندازم می  زانوش  دور

 ...تو - 

  ادامه رفتن برای راهش به ه،توج بدون  و ندارم حرفم  ادامه برای توانایی
وی دستم. دهمی    حتی و  پیچهمی قلبم  عضالت تمام توی درد . افتهمی   زمین ر

  به هامنفس و  شممی   خم جلو به. نیستم دهانمم آب دادن  قورت به  قادر 
  قبل،  از  تر قوی   لحظه  هر  و  رسیده اوج به قلبم،  ضربان صدای. افتنمی   شماره

 برام صدا این  شده  باعث اتاق، سکوت  و پیچهمی   گوشم هزارتوی توی
و  هامدست  که شدیدی  هیجان مثل درست. بشه  آور سرسام  زه به  ر .  درآورده لر

 :کنهمی   زمزمه گوشم  زیر  کسی   انگار

 ! ُمردی دیگه تو - 

 نهم  فصل

  اما گیره؛می   اوج  تر بیش  کنی، رهاش  تربیش هرچه که بادباکه یه مثل  زندگی
  یه سقوطش  و  صعود  نقطه یعنی. کنهمی  سقوط   اوج، همون توی  درست
و  زندگیش  بادبادک نخ باید هرکسی که  همینه برای. جاست   توی درست ر

و   نقطه این بتونه تا داره  نگه دست . طورههمین  هم من  برای. کنه حفظ  ر
 که نکردم  فکر   این به حتی. بود اهمیتبی  برام اما داشتم؛  چیز  همه زمانی،

زوی شاید  من، هایداشته    و  آرامش یه داشتن من  برای حاال  اما اشه؛ب کسی  آر
زو  یه به تبدیل  قبلم،  زندگیه به برگشتن  . شده  آر
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ون خونه  از کمی  تونستم تازه  گذره،می  ازش  هفته  یک که اتفاقی  بعداز   بیر
ی . زد بهم  بدی  ضربه. بیام و  وجودم تمام که طور   سردترین توی. گرفت ر

  راست  دست. ممنطقه  ک پار توی زدن  قدم  درحال شیوا،  کنار صبح، ساعت
وی  دور  شیوا   خوب برام سرما   این بااینکه. دارمبرمی  قدم  احتیاط  با و چپمه باز

و  راستم  پای . اومده  همراهم اما نیست؛ وم ر   تکرار دوباره که دارمبرمی  آر
 :کنهمی 

 خونه؟  بریم شدی خسته  اگه  - 

  بدون ه،گردبرمی  سمتم  به. کشممی دست  حرکت  از م،چونه  انداختن باال با
 :پرسهمی  تعجبی هیچ

 بریم؟  - 

وم و  باز ون دستش  حصار  از ر  .کشممی  ای نیمه نصفه نفس و  کشممی   بیر

 . اومده  بند نفسم  یکم. خوبم  -

و   سرما  این که  شیرین  انقدر. دهمی   سر   شیرینی یقهقه   انتظارم،  دوراز   ر
 .کنهمی   لذتبخش

ود  خیلی  -   که آرادی همون شدی  باز. لوسی خیلی  دیگه تو بابا. شدی  پیر  ز
  دیگه تو اما  شدی؛  شوک  دچار گفت  بابا درسته!  نباش ول و  شل.  دیدما اوایل

ی   هوم؟ . کنیمی  سوءاستفاده  دار

و   از خستگی    هایچشم   به عمیقی نگاه  فقط   و رهمی   باال کولم سر
و  آبیم یچهارخونه  پالتوی هایلبه . کنممی  دوستداشتنیش  نزدیک بهم ر

و  سفیدم  پلیور یقه و کنهمی   .کشهمی   باالتر  ر
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 . امانتی دستم  تو.  نکنه اذیتت سرما   -

  مشغول داشتن، دوست  جز  حسی و  حرف هیچ بدون  فقط  من  و  خندهمی 
وز، همون توی  آیالر. کردنشم نگاه  و  امیدم مونده ته سرنگ، اون  با ر   ازم ر

ی . گرفت   حرف ازش  شیوا  که شوکی. دنبالش برم نتونم واقعا   که کرد کار
وز اون  از. بود سرنگ  توی که آدرنالینیه دلیل به زنه،می    خیلی حرکاتم بعد،  به  ر

وع. شده  معمول حد   از  کندتر    قبل  از  تر جدی  شیوا  و  کنممی   رفتن راه به شر
 : دهمی  ادامه

ویپیاده  که گفت بهت همین برای بابا -  وم ر زمایشاتت. خوبه برات آر   تست و  آ
زشتم  زنی؟ نمی  حرف چرا  بودی؟  حبس ونهخ  توی هفته یه چرا. بود اوکی  که  ور

وی پیاده که  زدی زنگ  صبح پنج  زدم، زنگ بهت مدام  اینکه  از بعد چرا   کنیم؟  ر
  برات تونممی  که ایدیگه  چرای  هزاران و  شدی؟   عوض کنم می  حس چرا

 .کنم ردیفش

  دوستم   چقدر بدونم خواستمی  دلم چون شاید .  کنممی  سکوت   هم  باز
و  ماشین   در من  از  تر سریع  و ریممی   شیوا  ماشین  سمت به. داره  .کنهمی   باز ر

 . نمیاد خوشم. کرده   عادتت  بد آذرجون. هاتوئه  کار این - 

وشنیه. گردش هایچشم  کنار چین  همون و لبخند  همون هم  باز   ر
و  من  که   انگار هاش،چشم    شممی   ماشین  سوار . دهمی   نجات تاریکی عمق  از ر

ول پشت  سرعت به و و  مکمربند . شینهمی  ر . دممی  تکیه صندلی به و زنممی   ر
و  سرم   دیدن  دلم.  بخاریه کردن تنظیم  درحال و گردونمبرمی  سمتش  به ر

و   اون  جز  کسی و  اون  تونست ضعیفم   قلب  طور چه. خوادنمی  ر   محکم  انقدر ر
 :زنهمی   غر   زیرلب. کنه  انتخاب



 
 

www.cafewriters.xyz Page 437 

  ز توخ یه رفتم  شهمی   گرمم  گفتم  کردم عقلیبی  منم. سردها  واقعا  هوا  -
 نیست؟  سردت  تو. زده یخ همه هامگوش . نازک شال   یه و  پوشیدم

  عبادت مشغول سکوت، توی  طور همین من  و گردهبرمی  سمتم  به تازه
ن می تعجب  رنگ  هاشچشم . هاشمچشم    و  کبود هایلب  کنج لبخندی و  گیر

 .دممی   جا  خشکم

  سر   از .الش پیچهمی  تر بیش  باد یکم کنهمی   رشد داره تازه موهاتم  تو - 
 . شده  سردت

ژی چنان  جمله، همین گفتن  و  انر . گیرممی  عمیقی نفس  که گیرهمی من   از ر
 :دممی  ادامه رمق،بی

 !شیوا  - 

وع   ماشین  :کنهمی  زمزمه  و کنهمی  حرکت به شر

 ! شیوا  جان   -

.  افتهمی  تپش  به قلبم کلمه،  این شنیدن  با که جهانم آدم ترینجنبه بی  من و
وی  نگاهم و رهمی   یادم حرفم .  شده  فرمون قفل که  قلمیشه هایانگشت  ر

 :گهمی  ایخنده  ته با  خودش

  بقیه به شبیه دیگه برام تو گفتم. دارم دوستت  گفتم که من  برد؟  خوابت  - 
  آیالر تکلیف مونممی   گفتم که من. قبول  اعترافت گفتم که من .  نیستی

 شی؟ نمی  خوب چرا. شه  مشخص
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  از  باالتر  که قلبم  ضربان. باشه توش دارم ت دوست که حرفی هیچ . بود نگفته
 :زنممی   داد بلندی و  گرفته صدای  تن با ره،می   مجاز حد

 ! دار نگه - 

 .گردهبرمی  سمتم  به و  کنهمی  پارک  خیابون  کنار شده  هل شیوا

 خوبی؟ ! شده؟  چی   -

ی   بار اولین  برای که ایبچه  یه  مثل! شده  چم  من و  داره  دوست  که چیز   بهش ر
ق   از اصال. مزده  ذوق دادن وم. شدنم  کور  درحال خوشی  همه این  بر   زیرخنده  آر

و  صورتش شده،   شوک   شیوا  و زنممی   .پوشونهمی  ر

و  کدوم هیچ. نگفتی -    دوستت  من  شیوا  نیستم؟  خواب من شیوا .  نگفتی ر
 ...بار این اما  شنیدم؛  زیاد دارم

زنمی هامدست  و  نیستم کشیدن نفس  درست به  قادر   هیجان  از   شیوا .لر
و  هاشدست   .گردهبرمی  سمتم به کامل  و  دارهبرمی  ر

و  من. شده  سالت هفت  و بیست  دیگه ای؟ جنبهبی   انقدر   چرا تو -    بدجور ر
و   انتقامش . ترسوندی  .گیرممی  ر

ژیه که  انگار و  شهنمی محو   لبم  از  لبخند این   صداش  شده،  القا بهم قوی انر
 . قبل  از  تر مالیم  و نرم. کنممی 

 !شیوا   -

 کنه،می  نگاه  وسط آینه به که  طور همون  و شهمی  خیابون وارد  دوباره 
 :دهمی  جواب حواسبی
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 ! جانم  -

و  این. نه  . کنممی   صداش  قبل  لحن همون  با دوباره . ندارم دوست ر

 !شیوا   -

و  خواممی  که اونی  بار این و  اندازهمی  بهم نگاهی رخ نیم  از  .شنوممی   ر

  سرحال   شد چی  یهو بود بد حالت االن تا که تو به؟ خو دلم؟  جان   شیوا؟   جان    -
ی  جنبه اصال اومدی؟    شیطون  خیلی تونیمی   بخوای اگه. گفتم نمی  باید. ندار

و   این  من  و  باشی  . نداشتم  نظر   در  ر

 .خندممی  شده، خوب  دلیل بی که  حالی   این  از سرخوش

و  اولی   همون نه -    ماا شد؛   خوب حالم چرا دونمنمی  خودمم. دارم دوست   ر
 . بودنمی زنده برای انگیزه یه تو دونممی 

و   برگردون  دور  :دهمی جواب  راهنما،  کردن خاموش با و زنهمی   دور ر

 . اینا و  انگیزه! نشو لوس  دیگه  -

و  نگاهم یخیه، تکه سردیه به هامدست  و   دارتب صورتم که  درحالی   به ر
 .دممی   خلوت  خیابون

  خورشید  طلوع  دار نگه  جلوتر   هم بعدش! کن عادت شنویمی   زیاد گفتم  - 
و   . ببینیم هم  کنار ر

ی  و   چندمتر   دیده  خورشید  طلوع که  رسیممی   جایی  به تا  رهمی  سکوت توی  ر
ی  عظمتش،  تمام با  خورشید. شهمی  و  نور   سمت به کرده، پنهون   ابر  پشت که ر
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و  آدم دیدنش که ایالعاده فوق  یصحنه. تابونهمی   زمین .  کنهمی   متحیر  ر
و  ماشین  و  پارک یابونخ  کنار  شیوا  . کنهمی  خاموش ر

 .خانوم  خورشید اینم خب - 

  خورشید   به نگاهم من و  خورشیده  وجدآور طلوع  خیره خاصی، شوق با
وی  خورشید   نور نازک هاله. طلوعه درحال کنارم که کوچیکیه   افتاده صورتش  ر

و  باریکی  خط  و   ،کنه  نگاهم اینکه بدون . انداخته اش زیرچونه تا پیشونی  از ر
ولند  :گهمی   غر

و  من  بزنم  کنار  گفتی  -  کنی؟  نگاه ر

 :دممی  جواب زدن  پلک بدون

  خورشید  تو. بشم  سیر  دیدنت  از بتونم که  بمونم زنده  اونقدر خوادمی   دلم - 
 .برممی  لذت لبخندت طلوع دیدن  از. منی کوچیک

 . شده  نمایان پهنش لبخند  و گردهبرمی سمتم  به کامل حاال

ی   بیچر زبون  خیلی -  و  فکرش   اصال. دار ی زبون  خوب  انقدر کردمنمی  ر   بلد  باز
 نه؟ زیاده  هایدوستی   مزایای  از البته. باشی

و  هامچشم  وی ر  .دممی   فشار هم ر

 .اوهوم - 

و  هامچشم  که  طور همون  :دممی   ادامه بستم، ر

ن  کنم؟ می  گناه   دارم که دونیمی    -   که زنی. ایمدیگه  دختر  یه  کنار  و دارم ز
. کردم  فکر  فقط هفته یک این  من.  کنم هضمش تونمنمی . پدرمه قاتل 
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و   فرید قاتل  وقتی دادم قول  خودم به. نداشتم زدن  برای حرفی   کردم پیدا ر
ی  براش   من. فریده برای بدم حال این. بود  فرید برای  هفته این  و  کنم عزادار
ود  خیلی  چیز  همه. یادمه اشچهره   هنوز   خوب  نتونستم  من   اما افتاد؛ اتفاق ز

ی  براش وز دونیمی. کنم عزادار  بود؟  افتاده اتفاقی چه  دیدمت  که  اولی  ر

  که  درحالی. دممی   گوش هاشنفس  صدای به من  و  کرده  سکوت  هنوز
 :دممی  ادامه شده، جمع  پلکم سد پشت  اشک

وز  -  ون بیمارستان  از دیدمت، که اولی  ر   بگم پدرت به تا بودم  رفته. اومدم بیر
  درصورتی. برداره سرم  از دست   آذر و خوبم  کامال من که کنه ءامضا برگه یه برام

وز   هر وضعیتم  که قی  هم من. شدمی  بدتر   ر   اندازه به هم من. ندارم  آذر با فر
  شدم عوض  خیلی کنممی   حس  من. کردم عمل   ناپخته و  بودم خودخواه  اون

و  چیزهایی خیلی   قدر شدن   باعث اتفاقات این  و وز تا که  ر   دونستم نمی  دیر
وز  هر من. ونمبد  .ترسیدممی   ازش هم  حال عین  در اما  بودم؛ مرگ   منتظر   ر

ی  پوزخند با  : کنممی   اضافه  صدادار

ی   اون -  وز و   قرصام  چرا گفتی  بهم که ر وز چند  توی ر   قبلش   شب کردم، تموم  ر
و   قرص تمام کردنش،  اذیت برای و  بود شده   بحثم  آذر با   ریخته توالت توی ر

  عوض زندگیم   مسیر اما  بدیم؛ آدم هم شاید. مبود بدی  بچه خیلی من. بودم
 . شد

و  هامچشم   . دادنه گوش حال   در جدی، صورتی با شیوا  و  کنممی   باز ر

و  تو اینکه تا -  زش  زندگی دادی یاد بهم  تو. شناختم  ر   تو. داره کردن زندگی ار
زش اطرافیانم برای باید دادی یاد بهم .  باشم داشته دوستشون و  بشم قائل  ار
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  از من. اونه  بخاطر  فقط   بمونم، زنده گرفتم  تصمیم اگه که  ستیه کسی تو
و  احساساتم من. برممی لذت  کردنت تماشا  .کنم نمی  پنهون ر

و   اشچهره  مالیمتی  که درحالی شیوا و  گردنش دربرگرفته، ر   کج سمتم به ر
 .کنهمی 

زش   ها،آدم  احساسات  -   هیچ دارم  دوستت گفتن. داراییشونه ترینباار
  آدم  خیلی  نکن  فکر . کردم  صبر  داشتنت دوست برای هم من   اره،ند  اشکالی

ی  خوبی  یه وجودت  توی  تو. هستی بدی   خوشحالم. شهمی  جذبت  آدم که دار
 .خوبه حالت  که

وی اون  زندگی  کنممی  حس و  زیباش ر   همچین  برای خدا و  کشیده رخ  به  ر
و   من  آدمی ونم حسی. کنهمی   امتحان ر قصدنه حال  در در   رانگا که حسی. ر

قابل  :دممی   جواب حرفش،  دربرابر . کنترله غیر

  از بتونم باشم، داشته دوستت اگه شاید  چون خوامت؛می. ندارم دوستت  -
ی  یه وقتی  من  اما  کنم؛ تحملش   دور و   چیز  ! برسم بهش باید حتما  بخوام، ر

ی  صدای با زه به  تنش تمام و  خنده می  بلندتر  .افتهمی   لر

  موقعی تا  نکنی، گناه اینکه برای. گممی  جدی   .گرفتم  قرار  تاثیر  تحت خیلی - 
وز  از بعد. خورهنمی بهت دستمم  دیگه نگرفتی، طالق که .  بینمتمی   کمتر   امر

  کنه گوش  حرفات به باشه یکی  اینکه. باشی کنارم وجدان عذاب  با خوامنمی
  یه من.  باشه داشته دوستت آدم همون  که اینه ترشقشنگ   اما قشنگه؛

ی  وز و  اینکه تا. بودم  شهر  این مآد تنهاترین  ر   قرار  هم راه   سر  مدام. دیدم تور
 خوامنمی  من . دارم  دوستت االن  اما  اومد؛نمی  خوشم ازت اوایل . گرفتیممی 
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  شهمی  اما  نیستم؛ عاشق  تو اندازه به شاید .  باشمت داشته شده قیمتی   هر  به
 هوم؟. شهمی  درست ! نباش  نگران . ساخت خوب   عشق  یه  صبر  از

زونی، اشک  طره ق  بار این ر  صورت   از لر
ُ

 .رسهمی مزیرچونه به مگرفته  گ

  که  حاال. نشم  بیدار و  بخوابم ترسممی   اما بخوابم؛ یکم  خوادمی   دلم  -
  شده  توام  خاطر  به دونممی  چون. بخوابم راحت  خیال  با تونممی  اینجایی

 .شممی   بیدار

زه  به صورتم  با همراه گردش، یچونه و  هاش لب  و  افتهمی لر   نریختن  برای  ر
وی   ریختنن،  آماده که هاییاشک    اطمینان کوتاهی، هق با . دهمی   فشار هم ر

 :گهمی  بخش

وم! نترس دیگه -   . هستم من   بخواب  آر

زونم  هایلب  حاکم که مالیمی  لبخند با و  هامچشم  شده،   لر   آخرین و  بندممی  ر
ی  وشنشه و خیس هایچشم  دارم،  خاطر  به که تصویر  . ر

و  هامچشم  مبهمی،  گیجیه با اما  گذشته؛  چقدر دونمنمی ومی  به ر   باز آر
و  سرش که شیوا  دیدن  و کنممی  وی ر   که  فاصله  این   از گذاشته، فرمون ر

و  دیوونه من   که حسی. بخشه اطمینان رفته، عقب  صندلیم  . کنهمی  تر عاشق   ر
و  سرش  سرعت  به که شممی   جا  جابه جام  توی کمی   سمتم  به و کنهمی  بلند  ر
 .دهگر برمی

 شدی؟   بیدار - 

وی که مالیمیه لبخند  جوابش، و   صندلیم. شینهمی هاملب  ر   اول   حالت به ر
و   خستگیش  پنهون قدرت  که لبخندی با  و گردونهبرمی  : دهمی  ادامه نداره، ر
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 .خوابیدی خوب  تو اینکه مثل  ولی  بخوابم؛ نتونستم اصال که من   - 

 :پرسممی ایگرفته  صدای با

 کجاییم؟  اصال چنده؟   ساعت  مگه   -

وهای  با  .زنهمی   اشاره پشتم سمت  به کوتاهش، و  پهن ابر

و  دیگه. صبحه نه نزدیک ساعت.  بشی  بیدار  تا موندم. اتونخونه  در دم -    بر
وخونه برم باید منم  که اتونخونه  .دار

ی  آهسته   دهنده نشون هاش،چشم  پلک پشت  پف و دممی  تکون سر
ج  برام که ازخودگذشتگیه و  ماشین  در. کرده خر   هوا سرمای  و  کنممی   باز ر

 :گردمبرمی  سمتش  به شم،می  پیاده که  طورهمون. کنهمی  غافلگیرم

وز بابت -   !باش  خودت مواظب! ممنون  امر

و  سرش کمی  :گهمی  ایخنده   مایه  ته با و کنهمی   خم  فرمون سمت به ر

 .طورهمین  توام. عالیجناب شهمی  خواهش   -

  به منتهی  خیابون سمت به. دهمی  تکون دستی  برام و شممی  پیاده ماشین  از
وخونه  .رممی  خونه  در سمت به خوبی، حال   با و زنهمی   دور دار

و   آذر که  رسیدم  هال  در به حاال و  شدم  رد  حیاط  از   ایشیشه   در پشت. بینممی  ر
ی  این سابقه.  بوده منتظرم که  انگار و  ایستاده ون با و بعیده  ازش  سحرخیز   بیر

 :پرسهمی  دیدنم با . شممی   هال وارد هام،کتونی  آوردن

ون؟  رفتی و کردی دعوت  مهمون   -  بیر
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و   در راتیه  شلوار و رنگ کرم  تونیک با دیدنش و  بندممی  پشتم  ر   مشکی، ماز
  همون. رسهمی   آبیش  طرحدار شال به نگاهم  که  وقتی تا  نامفهومه برام کمی

 :پرسممی گردم،ی م راستم   دست پذیرایی توی مهمون  دنبال چشم با که  طور

 گذاشتی؟  شال که باهاشونه مرد  صبح؟  وقت  این  مهمون؟   - 

 :دهمی  ادامه سینه  به دست بردارم، پذیرایی سمت  به قدمی   اینکه قبل

و  خودشون و  شناسیشونمی  تو   انگار که کسایی -   . بیای تو تا نکردن معرفی  ر

وز  مثل  آذر، دلخوریه وشنه برام  ر   پذیرایی، انتهایی  تقسم  به رسیدن برای و  ر
ورلند لب،  زیر .  کنهمی  همراهیم  :گممی   غر

 گذشته؟  خوابش  از  صبح  وقت این  بخاطرشون  آذر که کیه - 

ن  و چهارشونه مرد  دیدن با   کنممی   سعی. ایستممی  سرجام کنارش، مسنی  ز
  شلوار  و کت  اون  توی  محمدباقر  که بیام  نظر به  ماهر تعجبم  کردن پنهون توی

 . شهمی نزدیک دمیق ایش،سورمه 

و   چیز   همه دیشب. نیاورد طاقت  مادر اما  موقعست؛  بد. سالم  -  .  فهمید  ر
 ... شاید  گفتم اما بیاد؛  دیشب همون خواستمی 

و   شرمسارش  سبز  هایتیله  انداختنش،   ریز  به  سر  با و  کنهمی  سکوت    دیدم  از ر
ی   خانوم. کنهمی   محو ور  به که  کبیر وی داشتننگه و   ز   ارکن   محمدباقر   باز

ومش، صدای   با ایستاده، سرپا تلوزیون وع   آر  :کنهمی  صحبت  به شر

 نگفتی؟  چرا.  منتظرم  گفتم که من  نگفتی؟  بهم چرا - 
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ی  همون اگه شاید  وز   وال و  هول توی نیست، واقعیم  مادر  آذر فهمیدم که ر
و  واقعیم  مادر  که بودم ی  اون اما بپرسم؛  سؤال کلی  ازش و ببینم  ر وز   از که ر

  جایی من   فهمیدم  کردم، سؤال  ازش خودم  معرفی  بدون  و  غریبه یه مثل  دور،
رگی سهم  که  آذر سمت  به نگاهم. ندارم زندگیشون  توی   داره، ماجرا این  از بز

  و حرکات  به نگاهش اما منه؛  از جوابی  منتظر  کنجکاو،   طور همون. افتهمی 
زش وی  هنوز هامچشم . کبیریه خانوم هایدست  لر   کوتاه  و چرخهمی   آذر ر

 :دممی   ابجو

 . نخواستم - 

تیشی اش،شده   ریز  هایعسلی   و گردهبرمی  سمتم  به  آذر  توی. زنهمی   تنم به آ
.  نباشه ناراحت  آذر  شده،  که هم   بار اولین برای  خواستممی   فقط موقعیت،  این
  آب. باشه نداشته داشتم،  هااون  دیدن موقع من که حسی  اون خواستممی 

و  دهانم ی کب خانوم و دممی   قورت ر  :پرسهمی  ایرفته  تحلیل  صدای  با  یر

  نیست ایبرگه همون این مگه نبودی؟  مادرت  دنبال  مگه  نخواستی؟  چرا - 
  تو که گفتمی  بهم حسی  یه. دونستممی . اومدی مخونه تا  خاطرش به که

  اشبچه به تونهمی   مادر یه فقط  که حسی.  نیومدی خونه  اون توی الکی
 . باشه داشته

ون کوچیکش و  مشکی دستیه کیف داخل  از ایبرگه که  طور همون   میاره،  بیر
و  سرم و  هامچشم مردمک پنهونی، ترس و دممی  تکون طرفین  به ر زه  به ر   لر

ی  خانوم و  من بین  آذر نگاه. اندازهمی  و  راستش دست و  شهمی  جاجابه  کبیر   ر
 .میاره  باال سمتش به



 
 

www.cafewriters.xyz Page 447 

  پسرته؟  من،  ر پس گیمی  من،  جلوی. من  خونه توی اومدی شما.  لحظه  یه - 
و  خانوم؟  گیمی  چی ون بر   بگه و  برسه راه  از  هرکی کردی  فکر ! االن  همین ! بیر

ی  رگش سال  هفت و  بیست من که پسر   بفرما؟  گممی   من پسرمه، کردم  بز
و ! هرگز  ون بر ود! بیر  ! کنم گوش اراجیفت  به لحظه یک حتی  خوامنمی! ز

ی  خانوم ی   پالتوی  گوشه کبیر وی  تا  که بلندش  و  خاکستر و  پاش  ساق  ر   ر
 :گهمی   آذر   جواب  در و زنهمی   چنگ  داده،  پوشش

رگش  -   نتونستم حتی من  دزدی؟  قیمتی؟  چه به اما دردنکنه؛ دستت کردی  بز
و  مبچه و  اون گلی  زنیکه اون. بگیرم بغل ر   به  طور چه که  این  و  دزدید من  از ر

وی   داغ من. نیست  مهم  برام رسید  شما    از که نخواه  من  از. شده  تازه دلم  ر
  زنگ اصال. نشه مشخص تکلیفم  تا رمنمی  جام هیچ!  هرگز ! بگذرم مبچه

 ! پلیس زنممی 

وان  کردن جمع درحال که  آذر ی  خانوم  سمت   به قدمی اشه،ریخته   بهم ر   کبیر
وی  که دارهبرمی و  چپش باز  :زنممی   لب ملتمس،  و کشممی  خودم سمت  به ر

 .دادی  قول  من  به تو. اننخونه هابچه! کنممی  خواهش  آذر - 

و  دستش  زده،  سرخی به اشک، شدن  جمع  فرط  از  که هاییچشم  با   آذر    پس ر
 .زنهمی مسینه تخت  و کشهمی 

ن  این جلوی چی؟  تو دادم؟  قول  من   -  ی   انتظار بعد آذر؟  گیمی   من به ز   به دار
وزایی اون  نگم؟  هیچی شده پیداش  سال همه  این   از  بعد که کسی   من که  ر

ن  این  پیش  زدمی  غیبت  تو دم،بو شرایط  بدترین توی   قصه این. نه  بودی؟  ز
ن  اون  یا  من یا  االن همین! باش مطمئن. آخراشه  ! ز
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ی   خانوم سمت   به و کنممی  سکوت   عجزش،  از  پر  نگاه  مقابل  در   با که  کبیر
ی  نفرت  .گردمبرمی  آذره تماشای حال  در وافر

ی  خواهرام من !  کنممی  خواهش ازتون   -   حتی. نه ،...آ حتی. دونننمی  چیز
 .فهمید االن مادرمم

ون بچه یه زبون  از که ایکلمه  اولین  مثل برام، گفتنش   به اما سخته؛ میاد،  بیر
و   کار   این شده،   که  هم  آذر دل  خاطر    آذر، یزده   هیجان و   متحیر  نگاه. کنممی  ر

وم و   کار  این  من .  برده لذت کردم،  انتخابش اینکه  از و چرخهمی  ر   دل  برای ر
ون،  از  بعد خوب هوای مثل. ردمک خودش  و خودم   سرعت  به هاشچشم  بار

 .ایستهمی   کنارم درست و  گیرهمی   شادی رنگ

و  وقتتون  هم شما .  گفت چی  پسرم که شنیدین   -  . خانوم نکینن تلف ر

ی  خانوم  اما و   انتظارش که چیزیه  از  تر سرسخت   کبیر وی. دارم ر و   محمدباقر باز   ر
وبه  درست حاال. میاد  متمس   به زخمی،  شیر ماده مثل  و  کنهمی  رها ومر   قرار ر

 .زنهمی   اشاره خودش به راست  دست با و  گرفته

و  تو بودم؟  بدی  مادر  من. بگو تو -  و  تالشم  تمام من. دزدیدن من  از ر  کردم؛ ر
و   من که شهمی  طور چه اینجام، من که  حاال  اما  هاسال   من زنی؟ می  پس  ر

زوی و  دیدنت  آر  بگیریمش؟  نادیده شنیده  و ر دعاهام خدا که حاال. داشتم ر
 نکردم؟  که کردممی   کار  چی باید

ی  مشغول اشچونه  کنار  جوش با و کنهمی  سکوت  بار این  آذر   هر . کردنه باز
و  دستم  دو  .میارم   باال دادن،  توضیح برای  ر
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ی  آخرین . بود منم  برای. سخته براتون که  دونممی ! لطفا  -  وز   دیدمتون، که  ر
و   سؤاالتم  تمام جواب و  من شما .  مگرفت ر   بچگی  حس  من  اما آوردین؛ دنیا  به ر

و  و  دستم که  کسی  اولین. کردم تجربه دیگه یکی با  ر و  قدمم  اولین  تا  گرفت  ر   ر
و  کلمه اولین کرد کمکم که کسی بردارم، وز و  شب  اون بغل  توی من .  بگم ر   ر

وم  .گذشته خودش  از سال   هفت و  بیست این تمام  اون . شدم آر

وی اشتن گذ دست با  و  کنممی   مکث  :دممی  ادامه مسینه   ر

وز اون  من .  نگرانین  محمدباقر  برای که شما مثل  درست  -   اتونخونه توی  ر
و  من حتی  شما .  کردینمی  نگاه بهش  طور چه که دیدم  تونمنمی  من . ندیدن ر
و  کسی و  خودتون. کنم رها  مادرمه که ر   بگه و  شه پیدا یکی. بذارین جاش   ر

و   کار این حاضرین شما   پسرشه،  محمدباقر   خونی  ارتباط هم  با فقط ما کنین؟  ر
  تصمیم این برای  خیلی  من   اما متاسفم؛.  اونه  کنار من، عاطفی  ارتباط اما داریم؛

ی   همون و کردم  فکر  وز  تونمنمی  من.  کردم قطعیش رفتم،  پیشتون  از که ر
و   خونواده این   پیش ماه  چند  اگه. آره. منن یخونواده اونا چون بذارم؛  تنها ر

  جای  سر  برام  چیز همه کمکم  اما  داشتم؛  متفاوتی  العملعکس  شاید  بود،
 . گرفت  قرار  خودش

ی، خانوم   من باره اولین  برای که  انگار. مهوش  بگم بهش  حداقل  بذار نه، کبیر
و  زونش، هایدست . کنهمی  نگاهم  باز دهانی و   حیرت با بینه،می  ر وم، لر   آر

و  سردم هایدست  لو صدایی با. گیرهمی  بغل  ر  :گهمی  بغض به دهآ

ی  حق هم  تو که  انگار -  و  انتخابت  تو. نیا من با . دار   از که نخواه  اما کردی؛ ر
روز من . بکشم  دست دیدنت و  حق این من. زنممی   سر   بهت   هر   دیگه دارم ر

 نیستم؟  بد هم  انقدرها که بگو نه؟ 
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و  هاشاشک  ریختن  جلوی تونهنمی  هم  باریکش هایلب  دادن  فشار .  بگیره ر
زون ایچونه  با و ریزهمی   اشک صورت   پهنای به حاال   نریختن  برای.  منتظرمه  لر

و   همدیگر دیگه  از پس یکی که  نامردی  هایاشک    هل پایین سمت  به ر
 : گممی دن،می 

 ! بزنم  سر بهتون دممی   قول  - 

و  بینمون یفاصله ای،دیگه  قدم با  .کنهمی  پر  ر

 پسرم؟  کنم بغلت شهمی   - 

و  بغض چنگال و ریزممی   اشک صدابی ون  ر   حس  حلقم  هایماهیچه   در
و  خودش و دارمبرمی  قدم  سمتش به. کنممی    برای. اندازهمی بغلم  توی ر

وز تمام تالفی   تنم به دست دو با کرده،  سر   من بدون که هاییشب  و  ر
وندیم، هم  بدون که هاییخاطره برای. چسبهمی    از  که دلتنگی تمام برای گذر

  باد دست توی برگی مثل بغلم توی اینکه با . نهکمی  تراوش وجودش   اعماق
زه؛می  وش به بسته درهای  انگار اما  لر  . انشده   باز ر

ون بغلم  از آهسته و  صورتم اطراف جونش،بی  هایدست  و  میاد بیر   احاطه ر
لوده نگاهش. کننمی  و  قراریشبی که دلتنگیه به آ   بدون. کنهمی   تعریف ر

وی  انتظارم، ی  برای  سرعت  هب و زنهمی  زانو زمین   ر   همراهش کار،  این  از جلوگیر
وی ی   با که  شینممی   زمین ر  .کشهمی   آه  افتاده، سر

  مدتی  این  تمام برای من. قانعم  من.  بسه من   برای هم کم  قدرهمین  حتی  -
!  گشتیبرمی من  با  کاش ای! پسرم خواممی   معذرت  باشم کنارت  نتونستم  که

  که کنهمی  پیدا قانونی  راه  یه ماحت. پدرته منظورم پدرت، بگم، فرخ  به اگه
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ی   و دممی  حق  بهت زدی که هاییحرف  خاطر  به اما برگردونتت؛ .  گمنمی  چیز
  که بگم  و بخورم دل خون  سال هفت  و  بیست  این  مثل  که نخواه ازم ولی

وز  هر من .  نیستی وز  هر. میام  ر   زمونه که آه . آه. هستم  من   که بدونی تا  میام  ر
 . نداره تمومی غم  این. کرد تا بد  من با

ی   اینکه  از قبل  بار این  :گهمی  کوتاه محمدباقر، بگم، چیز

 ! نیارین  فشار خودتون به! مادر   -

و   مهوش   آذرم ممنون سکوت، این  برای. شیممی   بلند هم با  و گیرممی   بغل ر
وهای. کنهمی  اکتفا  تفاوتی،بی  نگاه به فقط  که و   مهوش  باز  هامدست  توی ر

 : کنممی   زمهزم گوشش  زیر  و گیرممی 

وز  اون چون بخشیدمت؛ من    -   مقصر  هم  آذر . نیستی  مقصر  که  فهمیدم  ر
.  بشم بیخیالشون خواستن ازم. مقصراصلیش  دنبال برم  نتونستم  اما نیست؛

ون زندگیم  از که  همین   ،...م نباش نگرانم. خوشبختم من. کافیه باشن بیر
 ! مامان ،...ما ،...م

و  سرش   سرعت به و  استخونیش صورت اشک،  یخیس و کنهمی   بلند ر   دست ر
و  گردش هایچشم  و  گرفته ی،بی   کنار   در نگاهش . کرده همیشه  از  ریزتر   ر   قرار

ق  حاال و  افتاده سرش   از که مشکی   بافت شال   و  داره حیرت بر وی ر   موهای ر
 .کشممی  سفیدش و  خرمایی

 ! نباش ناراحت دیگه - 

و  این   میاد  جلو قدمی   باقر محمد. گردهبرمی  قبل همون به مفاصله و  گممی  ر
و  مهوش راست، دست  با و و   اشخسته تن تمام پهنش،  هیکل و  بغل ر   ر
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وی مهوش   نگاه که  طورهمون . گیرهدربرمی   سر  با چرخه،می   صورتم  ر
و  چشمم  زیر  نم هام،انگشت  و   دستش کسی  و گیرممی   ر وم  دور  ر   باز

  اعالم ا علن. رسهمی  ایستاده  راستم  سمت  که  آذر به گیجم نگاه. اندازهمی 
 .کشممی   عمیقی نفس و کنهمی   حضور

  و  گیرهمی  فاصله پذیرایی ایشیشه   و  مربعی  میز   از قبل،  از  تر حال بی  مهوش،
  به. گذرهمی  ایستادم کنارش که ایدونفره مبل  از کشویی،  در به رسیدن برای

  و گردهبرمی  سمتم  به مهوش. ایستنمی   در دم که گردمبرمی  سمتشون
و  میلیشبی  غم،  از ایهاله   و خشک  صدای با. دهمی  نشون رفتن برای ر

 :کنهمی   صدام  ضعیفی

 دیگه؟  بود آراد اسمت! آراد - 

ی    از که آبی مثل اش،چونه  امتداد  از   اشکی قطره دوباره   و دممی  تکون  سر
 .چکهمی  پایین  به شه،  سرازیر   پر   سر  لیوان

و  اسم   همین  بودم هم من اگه   -  !ایفرشته  یه عا واق تو. ذاشتممی  برات ر

و   اسمم معنی  که نفریه دومین  مهوش، . بود  آیالر  نفر  اولین. کنهمی   تکرار  ر
ی    خودم به. شهمی  هامدست  شدن   مشت  باعث هم اسمش حتی  که آیالر

 :گهمی   آذر به خطاب  بار این  مهوش و گردمبرمی

رگش خوب که ممنونم   ازت - ی بی  حس  که راحته خیالم!  کردی بز  . نداشته مادر

  فکر   هیچی  و  چیز همه به که  انگار  و مهوشه یخیره  عمیقی   سکوت  با  رآذ
  درهمش  صورت  از این و  افتاده گذشته یاد که گهمی  بهم حسی. کنهمی 
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وحی با  آذر  و شهمی  بسته پشتشون  ایشیشه   در. معلومه   خاطرات  از خسته ر
 : گممی  بلندی نسبتا صدای با که  رهمی  کنارش  هایپله سمت به زجرآورش 

ونش که ممنون  -   ! نکردی بیر

وی و  شالش که  طورهمون و ایستهمی  پله دومین  ر ون  سرش  از ر  کشه،می   بیر
 :دهمی   جواب

ن   اون -  و  من  تو  چون باشم؛  خوبی  مادر  نتونستم من . کرد  اشتباه ز   توی ر
 . کردی فرض  هیوال یه ذهنت

و   رفته هایپله که کنم توجیهی خواممی    توی ت درس و  گردهبرمی  پایین به ر
 :گهمی   حیرتم  از شده درشت  هایچشم 

ی؛ حق البته -   . شممی  این  از  بدتر  سهله، که هیوال هامبچه  برای  من  اما دار

و  تنم تمام که مفهومه و  محکم   انقدر حرفش زه  به ر   مسیرش به. اندزهمی  لر
و  پالتوم. رممی  باال هاپله   از  دنبالش به و  دهمی  ادامه ون تنم  از ر   و  میارم بیر

  خودم  اتاق به هم من  ناچارا آذر،  رفتار  از سرگردون . شهمی   خودش  اتاق وارد
 .رممی 

و  خودم وی ر و  هامچشم  که  همین و کنم می   ولو اتاق  وسط تخت ر  بندم،می   ر
و  گوشی  بتونم تا شممی  جاجابه کمی. شهمی   بلند گوشیم زنگ  صدای   از ر

ون شلوارم  جیب   با باشه، رضا  بازهم اینکه  از ناشناس، شماره   دیدن با . بیارم بیر
 :دممی   جواب تندی لحن 

 !بگو  -
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وحبی  صدای  انتظارم، برعکس   گوشم توی آیالره، به متعلق  که  جونی و  ر
 :پیچهمی 

و  من   سرعت این به کردمنمی   فکر   -   ! نداشت حرف  کارت. بشناسی ر

  واضحی،  لکنت با. دممی   تکیه تخت تاج به و  شینممی  جام  توی سرعت به
 :گممی 

 !بزنی؟  زنگ من  به کردی جرأت  چطور ،...چه ،...تو ،...تو - 

و  چپم  دست  که  طورهمون   لحن با  کنم،می   مشت  دستم  زیر   ملحفه  دور ر
 : دهمی  ادامه سردی

و  هفته یک -  ی  یه ازت . کردم  فکر  خیلی  ر   جواب  عوضش  در. خواممی  چیز
و   سؤاالتت تمام  .دممی   ر

رویی این   از شده منقبض   فکی با  :زنممی   نعره عیار،  تمام پر

ی   با احمقم؟  من   کردی  فکر   تو -  و  جوابت که  همین  کردی  بار آخرین که کار   ر
و  خدات دادم  ! کن  شکر  ر

 :گهمی   کوتاه  قبل، نفس به اعتماد همون با

 . خوددانی - 

وتختی و  ر  هاملب  کنه،می برخورد سرامیک  به  پاهام  که همین  و زنممی   کنار ر
و  وی ر  وکرم چهارخونه  مستطیلیه فرش تا  قدمی  زهنو. دممی   فشار  هم ر

 .کنهمی   استفاده سکوتم  از که نرفتم تختم و   در مابین
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  مرد البته   رسید؟  قتل  به چی برای پدرت  بدونی خواینمی  واقعا  یعنی - 
ی  اون. بود  هم داشتنی دوست  وز   ازش   من  آورد، قهوه  برامون رضا که ر

و   من حرف خواینمی  هم  باز حاال.  بره اونجا  از بگه رضا به که خواستم   ر
 بشنوی؟ 

وغه ی   انگار. دهمی  بازیم داره. در ونم چیز زاد  که هست در   مثل  شه،نمی آ
  بسته تعلل بدون هامچشم .  کرده  گیر  گلوم مابین   که سنگینی  بغض

  صدا بی. چسبیده کامم  به سخت ای،کلمه  هر  گفتن   برای زبونم و  شنمی 
  ریتم  ریختن  بهم  از که  اونقدر. باهوشیه  دختر  آیالر دونممی  و  کشممی  نفس
  بهش سکوتم هم  االن همین  حتی. برهمی   پی بدم حال به هم، هامنفس

و  تایید   مهر    این   از کمی تا  بزنم حرفی  حتی بگم،  ایکلمه تونمنمی. داده ر
تیشی   سختی به. بشه کم گرفتنه، جون  حال   در گذشته  خاکستر  الی  از که آ
و  گوشی  : دهمی  ادامه دشخو  و دممی   فشار دستم توی ر

و  سکوت  این  - وز. ذارممی  رضایتت   پای  ر . هفته  آخر  فردا و  ستچهارشنبه   امر
و  همه شب  فردا  ! کن جمع اتونخونه ر

و  نمدارم هایمژه  ومی به  ر   دیگه لحنم ای،دورگه صدای با  و  کنممی   باز هم  از آر
وم  :مونهنمی  آر

و   همه -  تیشمون جا یه خوایمی  کنم؟  جمع ر   پیش تو آره؟  شی؟   احتر بزنی آ
 !کردی؟   فکر   چه خودت

  حاذقی خونسردیه با  همیشه مثل  آیالر و پیچهمی   اتاق توی زدنم نعره  صدای
 :شهمی  جوابگو
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و  اتونهمه  خواستم می  اگه. رمنمی  پیش تند  انقدر من  اما  خوبیه؛  فکر   -    ر
 .کردمنمی  رحم اتمساله  پنج  خواهر به حتی ببرم، بین  از جا یک

و  دهنت  -  ! ببند ر

  به شبیه عصیانگرم، هاینفس و  نیست خودم  دست کنترلم دیگه
تیش، هایشعله  ونم آ و  در   که عصبانیتم  به توجه بدون  آیالر و زنهمی  چنگ  ر

 :دهمی   ادامه فورانه،  درحال

و  خودم تونمنمی دیگه. دارم گفتن  برای هاحرف   خیلی من ! نکن شلوغش  -   ر
  اما بزنم؛ آسیب که  اومدم. زنممی  آسیب نم . بزنم آسیب   دور  از و  کنم پنهون

  هامحرف  باید که هستن کسایی. هامحرف  با  بلکه عمل؛  با نه ریشه،  از  بار این
و    من   کردی  فکر  تو. نیاورد طاقت و  شنید  فرید که هاییحرف  همون. بشنون ر

  برای فقط   من بودی؟  سرپا  االن تا بشن، نابود اتخانواده   که خواستم می  اگه
  ما یهمه اما  نیومدم؛ انتقام برای  من.  گذشتم چیزم همه  از وچیکک عشق یه

  بین  از کارا  این  با خوایممی   که داریم هاییکینه   دلمون توی ها،آدم
  داشته فرصت اگه  هم تو ناراحتی، و  عصبی  من  از  انقدر که تو. ببریمشون

ی  به رسیدن  برای باشی، وانت  و خوایمی   که چیز و  ر   قاتل  اون ریخته، بهم ر
ونت و  در   فقط که داریم قاتلی یه وجودمون  توی ما  یهمه. کنیمی  فعال  ر

و  هامحرف  بقیه. همین. داشتیم نگهش  خاموش ی  ر   بدون. زنممی  حضور
ن  معنایی حرفام چشمی، ارتباط  . ندار

وع  بلندی، صدای با زه؛می  تنم  تمام. کنممی  زدن  قهقهه به شر   این اما لر
ونم دردهای  شده،  آفت  دچار که برگی مثل بلکه نیست؛  دارخنده  قهقهه،   در

و  ی  اما کرده؛ تعجب که دونممی . دهمی   نشون ر   این   از  حتی  من. گهنمی  چیز
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و  مشتم . کنم حسش تونممی  هم  فاصله   کردن  تر  با و   کنممی   باز هم  از ر
و  طوالنیش سخنرانیه جواب  هام،لب  :دممی  ر

ی  ای بخو دوباره  اینکه یا  باشه کفشت  به ریگی  فقط اگه   -   راحتت کنی،  کار
و  زمین  توی آبی  مثل اگه خورممی  قسم ! ذارمنمی ی، فر   دنبالت هم  باز بر

وبه  پدرم قاتل  با  بار  این خواممی . تو  نه خودمه به فرصت یه فقط   این. میام و ر   ر
ی  یه نه بشم  .داره دوستم کرد  ادعا که دختر

ن؛  طرف دو  هر  همیشه  دعوایی،  هر  توی  -   فکر  پس .تر بیش یکی اما مقصر
و  اتخانواده  کوتاهی تمام نکن ی  من گردن تونیمی  ر   اشخالصه.  بنداز

زش  وقتم  چون کنممی    پلیس  به بخوای اگه فرداشب . حرفاست این  از  تر باار
ی  ی  بدی،  خبر و  کار   مادرت  دوست  به. تونممی  که دونیمی !  کنممی   نباید که ر

.  نباشه  کار  در شیوایی.  اتخانواده و  تو. بیان بگو هم دخترش و  مهشید
ن  زنگ  هم شماره  این به. میام  خودم ُنه ساعت من  بود؟  مفهوم   من ! نز

 !زنممی  زنگ خودم

 :پرممی  حرفش  میون دستپاچگی با

 ...الو. چرا مهشید  - 

ج  اتاق  از تهاجمی، حالت   با. شهنمی شنیده  گوشی پشت  از  صدایی دیگه اما   خار
و   در وقتی و  شممی  نی صدای کوبم،می   محکم ر  :شهمی   بلند  آذر اتاق   از تاآ

  دنیات تمام تو.  هاتیمبچه هم ما مامان. دیگه بسه! شنوهمی  که  درک به  -
و   خودم  برادر من که شده  باعث حدت  از بیش  توجه. آراد شده    نداشته دوست   ر

و   کار این چرا! چرا؟  آخه.  باشم  کنی؟ می   ر
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نیتا و  شهمی   باز شدت  به  آذر اتاق   در و  انتظارش  که  شک ا  از خیس صورتی با آ   ر
  و افتم می  آیالر هایحرف  یاد.  دویهمی  هاپله سمت  به اتاق  از داشتم،

  خبره، چه بدونم اینکه بدون. داشتم خونواده این به  نسبت که توجهیبی
وش و  باز   حق بهش و  شهمی   پرتاب بغلم توی. کشممی خودم سمت به ر

نتیا  حسادت   از همیشه. دممی  و   دختر  یه برام و  زاربی آ   اما بود؛ کنگریه و غرغر
و  اعتراضش  که حاال و   من  هنوز اینکه با  شنیدم،  ر   خودش واقعی  برادر ر
ی  و دونهمی    توجیه برام رفتارش تمام نداره، نبودنمون  خون هم  از خبر
زاده  که راستش دست. شهمی  و  آ  :زنهمی  فریاد  و میاره   سمتم  به ر

 ! عوضی  کن  ولم  - 

و  راستش دست   سعی. زنهمی   چپم یشونه توی کله با  و گیرممی  هم ر
وبه  کنممی  ویر   توی که وحشی  آهویی به شبیه  اون  اما  دارم؛ نگهش خودم ر

و  من  افتاده، دام   مقتدر سرم،  پشت   از  آذر زمان هم.  بینهمی   خودش  صیاد ر
 :زنهمی  فریاد

ی  حق  نگفتم بهت من   مگه   - ی  من  با ندار   نگفتم  مگه  بزنی؟  حرف  اینجور
و  صدات شنوهمی  بردارت   چرا داده   خبر  بهت که  اونی نگفتم  مگه بیار؟  پایین  ر
ی   مادرت  با کی  از تو چیه؟  دلیلش  که نگفته  زنی؟ می   حرف  اینطور

نیتا ون  گنجشک مثل بغلم، توی  هنوز آ   و زدنه هق حال  در ایخورده  بار
و  دستم  دو  کامل  که  طورهمون و  سرش بگیرم، بغلش تا میارم  پشتش  ر   به ر

 .کنهمی   بلند  آذر سمت

  بهم. نگفتی هیچی اما  پرسیدم؛ ازت  و اومدم من. شدی  باعث خودت تو  -
و  ما  اصال تو.  همینه صالح  گفتی  .بینینمی  ر
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و  خودش ون بغلم  از  ر   به کنه،می  راستم  پای  یحواله  که لگدی با و کشهمی  بیر
  از شده  سرخ  صورت و  خندممی  انتظارش  برعکس. شممی  خم  پام سمت

و  دردم   به شده، راحت بابتم  از  خیالش که  آذر. کنممی  پنهون  خنده  پشت  ر
نیتایی سمت وی  که آ  :زنهمی   تشر  کنه،می   نگاهم  حیرت با پله آخرین ر

و  تو هوای  دعواهاتون توی کم  من کاریه؟   چه این -    راحت  وقتی  تو  داشتم؟  ر
  داریم برادرت و  من  کنی،می  چت  پژمان با شبانه و  رسیمی  کالسات  تمام به

ی   تو. جنگیممی   چیزا  لیخی برای ی  خبر ی  و  ندار  ...تو. زنیمی  حرف  اینطور

 هاپله  باالی سرم  پشت که  آذر به خطاب رم،می   پایین هاپله  از که  طور همون
 :گممی  ایستاده،

 !آذر  کنممی   حلش من   - 

نیتا  نزدیک  : دهمی  جواب حرص  با   آذر. اشکه  از براق صورتش و  شم می  آ

ن  حرف دیگه تو -  و  زندگیم  تمام گفتنت  آذر با که  نز   از مبچه این! ریختی بهم ر
وز  که گرفته یاد تو وی تو  امر  .وایستاده  من  ر

نتیا  حواله  چشمکی وی هایاشک   پهنای به  لبخندی با و کنممی   آ   صورتش ر
 : گممی  تر یواش

ون بریم -  ی؟   برادر بزنیم؟  حرف  هم با بیر  هوم؟ خواهر

 :گهمی میلی بی  به  تظاهر با و زنهمی برام ایغره چشم  انتظارم، طبق

 . دارم حرف کلی منم .  شم  آماده رممی   - 
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  عاشق  که دونممی . داریم عادی مکالمه  برادر و  خواهر یه  مثل  ها،مدت   از بعد
ون و  کافه   پیداش  خونه  زیاد  رفتن، اکیپی همین  خاطر  به هم اکثرا رفتنه؛ بیر
ی  به فاصله همین   زا و شهمی   رد کنارم  از  اتاقش به رفتن برای. شهنمی   که طور

 :زنممی  داد  بشنوه

ی  -  وی   اتاقم توی منم   پالتوی میای،  دار  ! بیار تخته ر

و  گوشی  آذر،  اتاق  در کوبیدن بهم  صدای با   در سمت  به و اندازممی   جیبم  توی ر
 .رممی   هال کشوییه

و  سرم  در، محکم  شدن بسته صدای با  و منتظرم ماشین  توی خونه  در جلوی   ر
و  نارنجیش   دار  طرح  بافت شال. رمگیمی  باال وی  ر   مشکیش وکوتاه   چرم پالتوی ر

و   در و  اندازهمی  و  پالتوم شه،می   سوار  که همین. کنهمی  باز ر وی ر   پام ر
و  پالتو. اندازهمی  وی پا شدنش،   سوار با.  پوشممی  حرفی  بدون ر   و ذارممی   گاز ر

ونممی   کافه سمت به  .ر

و  خودش مدام رگش  مربعیه  کیف  از که ایدایره  و  کوچیک یآینه  از ر ون بز   بیر
 :گممی  شوخی  قصد به که کنهمی  چک  آورده،

ی . خوشگلی! بسه بسه -  ی می   دار  رسی؟ می  خودت  به  انقدر مگه  قرار  سر  ر

 :شهمی  حاضرجواب  کردنی، نازک  پشت چشم  با همیشه مثل

  .بعیده تو  از مهربونی  انقدر بعدشم . برسم  نظر به خوشگل همیشه باید - 
ی؟  اینقشه  نکنه  که مساده   چقدر من .  همینه آره. شممی  پیاده من اصال دار

 .کردم  قبول سریع
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  از گریه و  اشلوحانهساده   رفتار  از  خندیدن . کنم گریه  یا بخندم دونمنمی
و  من  که  بودم بد  انقدر اینکه   کنممی   سعی کوتاهی، نگاه  با. شناخته  اینطور  ر

وی   به نگاهم  نیم و زنممی  جونیبی لبخند . مکن  تمرکز  رانندگیم و  خیابون ر
  نافرمانی با شال   زیر   از  خرماییش  مواج  موهای . رسهمی  استخونیش هایگونه

ون نیتا  و  زده بیر   خودم برای. برگشته پنجره  سمت  به خودش،  عالم توی آ
  چون اومد؛ می   بدم ازش من. اومدهمی   بدم ازش  انقدر که متاسفم

  تر ساده  خیلی ترم،نزدیک  بهش و  کنممی   اهشنگ که حاال  اما شناختمش؛نمی
و  انتظارش  که چیزیه  از   کردنش،  باز با  و شهمی   خم  داشبورد سمت   به. دارم ر

ون  کوچیکی مشکیه جعبه  . میاره بیر

ی  من  از که تو گی؟ می   من  به بعد دخترته؟  دوست واسه چیه؟  این -   .بدتر

و  اون  دستش،   از جعبه  زدن قاپ  با  . کنممی  پرتاب  داشبور توی دوباره  ر

 چی؟   که خب. دخترمه دوست برای آره - 

 :کنهمی  زمزمه بلندی، یخنده  با

 . هیچی - 

و  فرمون  دستی   دو  عمیقی،  نفس با  . چسبممی   ر

  پارکینگ محوطه  توی. رسیممی  اشعالقه   مورد یکافه   به بعد، دقیقه چند
  که  ماشینم  از شدن پیاده  حال  در. شهمی  پیاده سرعت به  و  کنممی  پارک  کافه

و  ماشین   در. رهمی  راه   جلوتر من   از   عالمت بهش کوتاهی، سوت   با و بندممی   ر
و  اشرفته هایقدم. دممی  وم ر و  کیفش   و گردهبرمی  آر   نگه پاش ساق  کنار ر
 .دارهمی 
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 چیه؟   -

و  صورتش دارش،پف  هایپلک پشت مشکی   سایه   بادی. کرده  تر پخته کمی  ر
 .اندازممی  غبغب  به

ی  کجا . بریم هم با -  ی  دار ی؟ می   همینجور  ر

وی تای یه و  کمونیش  ابر  .اندازهمی   باال ر

ی . دیگه بیا سرم  پشت خب . وا  -  و   پسرا بقیه شانس  بریم، هم با که اینجور   ر
ی می  ازشون من با  آشنایی برای  ! بله. گیر

  به من،  از  جلوتر  دوباره. میاد  بند حرفش  از زبونم بلکه خندم؛نمی  وقاحتش  به
ی   متأسف.  افتهمی  راه  رسه،می   کافه به که مارپیچی هایپله  سمت   تکون  سر

و  هاپله  دنبالش. دممی   .رممی  کافه ایشیشه  در  سمت  به و  باال ر

و  ایدونفره   میز   ایهدایره  صندلیه  و کنهمی   انتخاب پنجره  کنار  نشستن، برای  ر
و  فلزیش ون ر و   کیفش که  همونطور. کشهمی   بیر وی ر   اهم نگ ده،می  جا   میز   ر

ون عابرین  از کدوم  هر  که چپمه دست  رنگی  هایشیشه  به و  کافه  بیر   یک ر
واقع. دهمی   نشون رنگی   رنگی کدوم  هر . همینن هم هاآدم   انگار در

ونشون ن،  در .  شنمی   دیده بشناسیشون  بهتر  وقتی فقط که هاییرنگ  دار
و  هاآدم  هرگز  شهنمی پس ی  و  سفید  سیاه،  به ر  .کرد تقسیم خاکستر

  و جوون  پسر  و  پخشه درحال که مالیمیه  و الیت آهنگ هب گوشم
نیتا که  داغیشکالت برخوردی،خوش  و  داده سفارش  دومون  هر  برای آ وی ر   ر

 .ذارهمی  مربعی ایهشیشه   میز 

 ! جان نوش - 
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وی تا بلندیش که  اششده   فر   موهای  و  گرد صورت  از نگاه    و رسهمی  سرشونه  ر
و  اون نتیا و گیرممی  ،کرده  دور مردونگی  از  ظاهر  به ر ودتر  آ   جواب  من،  از  ز
 :دهمی 

 !ممنونم  - 

وی  از اشخیره  نگاه    اعتراض  کوتاهی سرفه  با و شهنمی  برداشته  پسر  ر
 :کنممی 

و  پسرا چال   و چشم دونهمی   پژمان -    تازه برادرتم که من   واال کنی؟ می ر
 .فهمیدم

و  هاشچشم  و  دستش  و چرخونهمی   سمتم به ر  . ارهذمی  مشکی  ماگ  دور ر

 . خاصه خیلی من  برای پژمان اما. نداریم هم  از پنهونی  چیز  هیچ ما. دونهمی    -

و  هاشچشم  حاال و  خودش  و  ریز ر وی   از ر   لحن  بدون. کرده  تر نزدیک میز،  ر
 : شممی   پرسشگر  خاصی،

 جدیه؟  پژمان با ات رابطه - 

و   کمرش دوباره  ی   هیجان با و  دهمی  تکیه صندلی  به ر   هایچشم   از که وافر
ون  براقش  : دهمی  جواب  زده، بیر

و   خاصه خیلی   پژمان که این -    نه و تو نه پس. جدیه قصدمم. گفتم  جدی ر
و  جلوش تونیننمی  مامان  .بگیرین ر

و   داغ شکالت  از ایذره  وندن  با و  کنهمی  مزه  ر   کنممی  سعی  پیشونیم، خار
 . نیاد  نظر  به بازجویی
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 خاصه؟  برات  انقدر  چرا  پژمان - 

وی   شدن  جاجابه  با و   صداش صندلی،  ر  .کنهمی  صاف   ر

وز دونممی   -    توبیخش رفتی تندتند دوستیم هم با ما   فهمیدی که  اولی  ر
  شیوا  دونممی. نزنه پژمان  از حرفی  مامان که شدی   باعث تو دونممی . کردی

و   پژمان جون َمت اون برای  ر   توی که نکن   فکر   خالصه. کرده معرفی  مامان به س 
  قد  مرد  عاشق  من چون خاصه؛ پژمان. نیست واسممح  نیستم، وقتی  خونه

  و شناختنش . ذاره می   وقت برام خیلی موقعش   به اما تفاوته؛بی   انگار. بلندم
و  وقتم خیلی بهش،  کردن عادت زیدمی   فهمیدم  اما گرفت؛ ر   بابا  که زمانی . ار

ی   شد،  فوت و  بکنه نتونست برادرم که کار ی  هم برام. کرد ر   هم  و کرد برادر
ی   .پدر

وی راستم  دست و  کنهمی   تغییر  نگاهم رنگ اخواه،ن   از که شهمی  مشت  میز   ر
 .مونهنمی   دور نگاهش

و  این. نه -  و  که  نگفتم ر  بخوام همیشه برعکس  یا  کنم تحریک تور
ونمت   اینکه  حتی. نبودیم خوب هم  با. داشتیم دعوا هم با همیشه ما. بسوز

وبه  االن ویر   برای  چقدر  که گفت . گفت بهم پژمان  اما  عجیبه؛  نشستیمم هم ر
. پنیرم و  کارد باهات  هنوز  من   اما ببخشمت؛  یکم شاید.  کشیدی زحمت ما

 گرفتی؟ 

نیتا رگ  انقدر  کی آ   پشت قهوه یدونه تابلوی  از  نگاه. نفهمیدم من که شده   بز
وع  و گیرممی  سفیده، فنجون   از افتادن حال  در که سرش   خوردن به شر

  توی  مختلفی  افکار و  طعمشم کردن مزه  درحال. کنممی   شیرین   داغ شکالت
 :گممی  م،خیره  مشکیش  ماگ به که  طورهمون.  ستپراکنده  ذهنم
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ی . دونممی نبودم، خوبی  برادر من   -  وز   فقط  پژمان  از باهمین، فهمیدم که  ر
ی  باهات اینکه. خواستم قول یه و   بابا وقتی. باشه مراقبت  و  نکنه باز   دست   از ر

  اگه  اما تونم؛نمی  هم  هنوز. بیام  کنار  غم این  با نتونستم هم من دادیم،
 . بشم  برادر یه به تبدیل تونممی  بخوای،

وی نگاهم  :گممی   هل با و چرخهمی   اشکش  از اخیس  صورت  ر

 کنی؟  گریه بشه باعث زدم حرفی من شد؟  چی  - 

و  استخونیش  هایگونه خیسیه   با و کنهمی   پاک نحیفش و  الغر  هایدست  با ر
 :زنهمی  لب  مالیم و نرم  ش،بینی کشیدن باال

  بفهمم اگه بگما، البته. خوبیه حس  چه  داشتن  برادر فهمیدم تازه  فقط.  نه - 
و  من   خواستیمی   ...و بزنی گول  ر

و  هامدست   :گممی  کوتاهی یقهقهه   با و برممی  باال تسلیم نشانه به ر

 بریم؟  دیگه!  تسلیم - 

و   صندلی که  همین ون  تا دممی   فاصله  میز   از  ر   انتظارم   از  دور بیام، بیر
 :پرسهمی 

 آذر؟  گیمی  مامان  به چرا - 

  بزنم پا  و  دست  هرچقدر که دونممی   کرده،  گیر  باتالقی توی که کسی  مثل
و   تر بیش  و  مشکیم  پول  کیف. خودمه  آورد دست باتالق این. رممی  فر   از ر

ون جیبم وی تومنی پنجاه تراول چند که  طور همون  و میارم بیر  ،ذارممی   میز  ر
 :دممی   جواب نگاهم،  از  کشیده  پر  لبخندی با
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 خوبه؟. کنممی   درستش اما  بودم؛ ناراحت ازش. نکردم خوبی  کار - 

و  مشکیش  چرم پالتوی جلوی دست با   اکتفا  سرش دادن تکون به و گیرهمی   ر
وی  از کیفش برداشتن  با. کنهمی  ودی  در سمت  به هم  با  میز،  ر   که ریممی  ور
 :گهمی 

ی چی کنم  فکر   -    انقدر شناسم،می   من  که آرادی اون وگرنه خورده؛ سرت  به ز
وم ی . دیگه بگو هوم؟ . نبود آر و   راستش  خورده؟  سرت  به چیز   به نترس  بگو؟  ر

 .گمنمی  پژمان

ی  چند  نگاه بلندش،   یخنده  با  سرم پشت و  نفر . گردونهبرمی  سمتمون  به ر
و  دستم و  دستش و کنممی   دراز ر   پایین هاپله   زا هم با. گیرممی  دستم  توی ر

و  دستش   تعجب،  از اول. میایم   سمت  به که همین اما گیره؛نمی  دستم  دور ر
و  دستم ریم،می   ماشین   و   سر  حال  در ذهنم. دهمی   فشار گرم دستش، توی  ر

ویزیاده  که دونممی .  گرفتنه سامون و   چیز همه بخوام االن  اینکه و کردم ر   ر
وزه  یک   خوب هم  با یکم که همین اما  شاقیه؛   کار برگردونم اول  حالت به ر

 . خوبیه حس  داشتن  برادر که بفهمونم بهش خواممی  من. خوبه هم شدیم

 :کنهمی   زمزمه کمربندش، بستن  با و شیم می ماشین   سوار  هم با

و   شب  باید نبردیمش، بدونه آدرینا  اگه که خونه بریم -  ون ر   خونه  از بیر
ونیم  . بگذر

  یک توی که باریه  اولین این  و کنهی م پیدا تالقی  هم با هامونخنده   صدای
  برادرش ابد  تا خوادمی  دلم  من   و افتممی   راه خونه سمت  به. مشترکیم  چیز 

 . باشم
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نیتا و  کنممی  پارک  خونه  در دم ودتر  که آ   منتظره   در جلوی شده،  پیاده من   از  ز
و  ماشین  در. برسم بهش من تا   در. رممی   سمتش  به  دزدگیر زدن با و بندممی   ر

  ایشیشه  در به رسیدن تا. شیممی   حیاط   وارد  هم با و شده  باز خونه مشکیه
وز. برادر و  خواهر دوتا  مثل  داریم،برمی قدم هم  با هال، نیتا؛ تنها  نه   امر   بلکه آ

  باشیش، داشته  اگه که حسی. شیرینیه  حس داشتن   خواهر  فهمیدم  هم  من
رد  یکی یکی هاغصه  شهمی   باعث  . افتنی ب زمین به دل شاخه  از و  بشن  ز

  صدامون  ناهار برای و  مونده آشپزخونه  در  کنار  آذر شیم،می   که هال وارد
 .کنهمی 

  من   خدایا. کرد مدیوونه آدرینا. باشین بد هم  با دوتا  شما  که  بهتر  همون. نه -
 . تا سه  این دست  از کردم  گناهی چه

ون  آشپزخونه  از تندی به که  آدرینا   شدن  نارک  با و  گیرهمی   قرار جلوم اومده، بیر
 :توپهمی  بهم چتریش، موهای

 بودم؟  اضافه  من نبردین؟  من  کجا؟   رفتین من   بدون - 

و  ملوچه  و لب ون ر  :دممی  جواب تصنوعی ناراحتیه با  و  کنممی  آویز

و  من   جون آدرینا  -  ی  که  باز شیطون،  هم بعدش! لطفا!  ببخش  ر و  جمالت دار   ر
 بخورمت؟  بیام هوم؟ . گیمی   اشتباه

وزهایی  یاد و شهمی   ُپر  اموندلمرده  یخونه توی اش،ه خند شاد   صدای   که ر
  چپم   چشم  از اشک که  طورهمون. افتم می کرد،می  دنبالش هال توی فرید

  تازه من و دویهمی  ها،مبل   و  میز  الی  از. کنممی  دنبالش  هال توی ریزه،می 
زش که فهمممی  و  فکرش  که اونیه  از  تر بیش  خانواده،  ار زش. کردممی  ر   ار
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  دلم. چقدره نکردم، بهشون توجهی اما  داشتم؛ دوستشون که هاییآدم
لزایمر خوادمی  و   قبل آراد   از  چیز  هیچ بشم،  خوب  دوباره  اگه و بگیرم  آ   یاد به ر

ی  شاید که نکردم  فکر  این به  هرگز من.  باشم نداشته وز  ایبچه   پدر هم  من   ر
  با کنم؛ تگذش  نباید  چرا. بشم ناراحت  کسی دست  از هم من   شاید. بشم

 .تونمنمی  اینکه

و  خودم  اتاقم توی اینکه  از بار، اولین   برای و خورده   ناهار .  زارمبی کنم  حبس   ر
وی   دادن پیام حال  در  خانوادگیمون، عکس  تابلوی  زیر  ینفره سه یاسیه مبل  ر

  اجبار به و  نیست خوب  که  انگار. رسهنمی  خوب   نظر  به هاشپیام و  شیوام به
و  خودش   و  نمیارم طاقت این  از  تر بیش . دهمی   نشون خوب همیشه مثل  ر

 :دارهبرمی  بوق دو   از بعد. زنممی  زنگ بهش

 جانم؟  - 

  دلم . شدم  عادت بد  گفتنش  شیوا  جان    لحن  از من  انگار و کنم می  سکوت 
ژیش،بی  صدای   این با  دونممی بااینکه شه،نمی  ایکلمه  گفتن  به راضی  انر
و   جادویی  یکلمه  اون خوادمی   دلم  مه   باز اما نباشه؛ خوب حالش شاید    ازش ر

و  سکوتم . بشنوم  :کنهمی   تکرار دوباره بینه،می  که ر

 شیوا؟  جان  ! ببخشید - 

 :شممی   سرخوش  پهنی، لبخند  با. جوشهمی   دلم توی  آدرنالین  از ایگوله   انگار

 چرا؟  نیستی؟  خوب کنم  فکر ! یادته که  مرسی  - 

 .گردهمی  ایبهونه دنبال یعنی دادن؛ جواب  برای تعللش
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وز .  خوبم نه -  ی؟  چه تو. شدم خسته  کلی بود، اومده  بار  امر   که صدات  طور
 .رسهمی   نظر  به شیطون

 .تو صدای   برعکس - 

رشکیم،  پلیور به کشیدن  دست با  :دممی   ادامه ز

وم هم با  تا بگو. چته بگو  من به جانم،  شیوا  -   تونمنمی  من.  کنیم حلش  آر
  صدات  اینکه  از   دونستیمی نه؟ . که کنم کمش نمتومی. باشه کنم؟  حلش

ژیبی   انقدر ژی  پر   دختر یه تو شم؟ می   ناراحت  چقدر  باشه انر    باید همیشه که  انر
  چیزهایی تمام برای دارم من . ندارم عادت  غمگینت حالت این به من. بخنده

  صدای این به تونمنمی  هم   باز اما . جنگممی   بدم تغییرشون شدی باعث  که
 .هست چیزیت یه تو دونممی من که دونیمی  تو. کنم عتمادا  خسته

و  قلبم   تپش که  انقدر. خطرناکه مرگ،  ناقوس مثل  برام دارش،بغض  صدای   از ر
 . اندازهمی   کار

 .مخسته  یکم فقط   من!  کن  باور. نیست چیزیم. آراد نه - 

 : کنممی  اضافه بودن، خوب برای اصرارهاش برعکس

ی  اون نمتونمی من   که یعنی این  -  کنم؟  خوبت کنی، می  خوبم تو که  طور

ی . کنی خوبم تونستی  خوب خیلی تو اتفاقا - و   فکرش که طور   هم ر
وم کردمنمی  . بزنیم حرف  باید  ببینمت؟  پارک همون توی صبح فردا. بشم آر

 .زنیممی  حرف. باشه - 
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و   تماس کوتاهی، خداحافظی با و کنم نمی اذیتش  این  از  تر بیش    قطع  ر
وش به. کنممی    اما  برسم؛  نظر به ایمالحظه با مرد خوادمی   دلم و نمیارم ر

و   ذهنم طبقات و شهمی  آب  پر  ای،بچه  مثل هامچشم . ناراحتم   پایین و باال  ر
و  دلیلش. کنممی    اشگرفته  صدای  از کاغذی، مثل  قلبم ته ولی دونم؛نمی ر

وی  که  اشکی قطره   کردن پاک با که همین. شده  مچاله   از مونده  جا مگونه ر
آشنایی، شماره  دیدین با. خورهمی  زنگ  دوباره موبایلم  شم،می  بلند جام   نا

 :دممی   جواب حرص  پر  و  کمر  به دست

ی  مطمئنم  -   ! آیالر

 : شهمی  شنیده  پرطنین و مالیم  دارش، خش  صدای

و  من  نکردی خوبی  کار که این  با البته،. خودمی  شوهر  تو. درسته کامال  -   ر
وج ممنوع  ی  یه شوهرم  عنوان به اینکه  از  اما  ی؛کرد الخر   خیلی  کردی کار

 .همسرم خوشحالم

وز یک و   کار این پارک توی  شیوا  دیدن  از قبل  ر   و  کنممی  سکوت.  بودم کرده ر
 :دهمی   ادامه نداره، زدن حرف برای فرصتی که کسی  مثل

و  برنامه زدم زنگ  -  ی  یه البته  حله؟ . ُنه ساعت  فرداشب .  بگم بهت  ر   چندبار
 هوم؟  شیوا  با مثال زدی؟ می  حرف  کسی با  داشتی بودی، اشغال و زدم زنگ

و  هامچشم    سقوطه  حال  در  هوا توی که بال  و  پر  بی ایپرنده  مثل  و بندممی  ر
 :گممی 

و  خودت  کنی؟   تمومش شهنمی  -    تصمیم  برات  قانون  بذار و  کن معرفی  ر
ی  دیگه  من.  بگیره  . برنمیاد دستم   از کار
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و  مناامید لحن که  همین  :گهمی   سرعت  به شنوه،می   ر

و   کار   این اگه  -  و  هوام  شوهر   یه مثل کنی؟ می   زندگی  من  با کنم،  ر ی؟  ر  دار
و  شیوا شی؟ می   عاشقم  شی؟ می  چیزم همه  کنی؟ می  خوبم کنی؟ می   ول ر

ومی به هامچشم  ی  اینکه  بدون و شن می   باز آر   هاینفس  صدای  به بگم، چیز
 :کنهمی  اضافه خودش. کنممی  گوش عصبیش

.  سخته  هم من  برای سخته؛ تو برای  کار  این  هرچقدر. کنینمی  که معلومه   -
ی  من  از پس و   کار  !دادینمی  انجام بودی خودت اگه که نخواه ر

و  من آخرش  یجمله   آرامش  به دیگه.  اندازهمی  زدم  محمدباقر به که  حرفی یاد  ر
 :زنممی  فریاد  مهابا بی   بار  این  و  کنمنمی  اکتفا 

و   پدر  یه من! نیستم قاتل  تو مثل  نم  اما  -   ...من! نکردم جدا  اشخونواده   از ر

  آذر ینشسته   خون به هایعسلی  با  چرخه،می  هاپله سمت  به سرم وقتی  و
وبه و ر   هل و  چسبهمی   هم به چسبی مثل خشکم، و  پهن  هایلب . شممی   ر

و  تماس شده،  و  نگاهم و  دارهبرمی قدمی   آذر،. کنممی   قطع   ر وفرش  به  ر   یهر
و  بهش کردن  نگاه جرأت. دوزممی   توسیش،   که بفهمه اگه دونممی  و  ندارم ر

و   من  کیه، فرید  قاتل  دونستممی    کنار  از من، به  رسیدن برای. کنهمی   توبیخ  ر
 .ایستهمی   ایشیشه  میز  یدیگه  سمت   و شهمی  رد  نرده جنب مبل

 . پرسمنمی هم  دوباره  و خواممی  اسم یه فقط! کیه؟   -

روراه   دنبال بست،بن کوچه توی که کسی  مثل   ایخفه  صدای  با گرده،می  در
 :دممی   جواب
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 ... من   -

تیش با که  انگار و  رسهمی  نظر  به  ترترسناک  همیشه  از هاشچشم    نگاهش، آ
و  کردنم ذوب  قصد  .داره  ر

ی  تو با . نه خودت  -   این  کیه؟  دونستیمی   مدت همه این. اسم. ندارم کار
ی  وت. نگفتی بهم مدت همه   اعتماد بهت من. کردی بد کنی؟ می   کار چی دار

 !بگو طفره  بدون نرفتم پیش  تربیش  این  از تا. کردم

زونم مردمک  طور چه دونمنمی و  لر ل  رهمی   اونور  و   اینور  یویو، مثل  که ر   کنتر
  آذر  از که  انگار دفعه این کردم،  رفتار سرتقی  با که همیشه برعکس. کنم

وی  من . ترسممی   م،زده  یخ هایدست  کردن  مشت  با. گذاشتم ا پ قرمزش خط ر
 : شممی گوجواب  دارم، کردنش محکم به سعی  که صدایی  با

 . آیالره اسمش . آیالر. زنمه  گفت که اونی - 

نی  به اشچهره  :پرسهمی   گیجی با و  شهمی  جمع آ

 ! نداره امکان ! نه! رضایی؟   آیالر نکنه ،...آیالر. آشناست  چقدر. آیالر -

و  هاشدست  و کنم نمی  پیدا عجب ت برای  فرصتی و  سرش  مدام.  میاره باال  ر   به ر
زشش  که  صدایی با. کنهمی   هدایت راست  و چپ  :کنهمی   زمزمه بعیده،   آذر   از لر

وی  انقدر  که منی! کیه  دختر  اون نپرسیدم ازت مدت  همه این  طور چه   -   ر
  نم . منه  مشکل  این. کرده ازدواج کی با نپرسیدم چرا داشتم، وسواس  پسرم

ودتر  باید   فقط  زندگیم توی من .  فهمیدممی   شباهتش  از باید. فهمیدممی   ز
  ازدواج مهشید  اول  دختر  با تو که نفهمیدم  طور چه. شناسممی  آیالر یه

 !کردی؟ 
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و  سرش  شنوم،می  که حرفی  از  مهبوت و  مات   پلک بدون  و  میاره   باال سمتم   به ر
و  من  حرفش،  از کلمه  هر . شممی   خیره بهش زدن، ق   ر   تعجب  اقیانوس غر

و  مرطوبم نفس  خشک، و  سخت  گلوم. کنهمی  ون به ر   با . کنهنمی هدایت بیر
 :دهمی   ادامه م،چهره  دیدن

وز  از  باید. آره -    پونزده  از بعد. بشناسمش نتونستم. پرسیدممی   ازت اول   ر
ی  یه فرید،  مرگ  از قبل . شناختمشمی   طور چه سال،  و  اسمش چندبار   فرید  از ر

  کار   ناصر  گفت نگیر، اجناس  ناصر   از گفتم بهش که زمانی  همون. بودم شنیده
و  خشمش  و   کار فرید  با که  بود کوتاهی مدت یه  ناصر. کنهنمی  یکی هم  با ر

و  اولیه مواد. کردمی    حساب  سود که ماه  سر   و گرفتمی   اونا   شرکت  از فرید ر
  من اما  کرده؛  دخیل  کار این  توی دخترشم بود گفته. کردمی  تسویه شد،می 

 . بودم  کور  چیز   همه به نسبت  طورچه . بودمش ندیده

  کلماتش،. خواممی  زمان  داستان این  تحلیل  و تجزیه برای. خواممی  زمان 
و  نبضم ی  ماللت  سکوت توی  دقیقه  یک. گرفته ر   شمرده، و  گذرهمی   بار

 :گممی   شمرده

 ! کن تعریف فقط  چیه؟  داستان  - 

ی   از دوباره  و  اون شرمندگی  که آذر ی  به کرده،  خودش یبرده  ر ور که آذر   از  غر
وکولش زشی  هیچ بدون  نازکش  صدای  حاال و گردهبرمی رهمی   باال سر   کلمات  لر

و   :کنهمی   ادا ر

  از مهشید پیش، سال   پونزده اینکه. هست داستانی یه  انگار . آره داستان؟  - 
رگ   دختر که  آیالر و شهمی  جدا  همسرش   و مونهمی   پدرش پیش بوده ترشبز

و  مهشید  من. شهمی  همراه مهشید  با بوده، سالش   پنج که باران   از قبل  ر
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وابطمون هم  باز کرد، ازدواج هم  ناصر  با وقتی  حتی. شناختممی   ازدواجش   ر
وز   یه اما. نخورد بهم   که خواست فرید  از و  امونخونه اومد گریون، چشم با  ر

و  طالقش  شده  هرطور ی . بگیره  ناصر  از ر   ناصر  با خواستنمی  اصال که طور
وبه و ر و  اشبچه  اون نداد اجازه   هرگز  هم  ناصر  که دونممی .  بشه ر   و  ببینه ر

ی  چه تو. بشناسمش نتونستم هم  من. برعکس   کردی؟  ازدواج  باهاش طور
ی؟  عالقه  بهش که نگو فقط  دار

و  جوابش و  شممی   دور مسموم فکرهای یهمه   از ایلحظه   :دممی   ر

  دارم تازه  فقط.  کردم ازدواج باهاش  اچر  بگم نخواه ازم اما. ندارم دوستش - 
 . میاد  کجا  از  داره  کینه همه این که فهمممی 

و   بمیره فرید  بخواد باید چرا اینکه دلیل تازه وانه یه مثل  آیالر. فهمممی  ر   که پر
واز پدرش و  مادر جداییه اصلیه علت سمت به شده،  رها  درد یپیله   از   با. کرده  پر

و  نفرتش و خشم  تمام اینکه  تونهنمی  که فهمیده هم  باز اما کرده؛ فرید  ارنث  ر
و  من  آذر. بشه  جدا عذاب  این  از ون موضعی  حسیبی  این   از ر  .میاره بیر

و   فرید که نگو کنی؟ می   فکر  چی  به -    بهش  و دونیمی  طالقشون  مقصر   ر
ی  تونینمی  تو باشه؟  پدرت  قاتل  که دیمی  حق   تو نکنه! آراد کنی  فکر  اینجور

ی   کنی؟ می   و ر طرفداریش  دار

و  فکرم  تمام و شهمی  لبریز  برگشته، لیوان  از که آبی مثل  صبرم   فریاد  ر
 :کشممی 

ی . نه -    که ساله  ده بچه یه که کنممی   فکر   این  به دارم من کدومه؟  طرفدار
ی   شدن،  جدا  هم  از پدرش  و  مادر    ازش  بوده  وصل  جونش به شاید که خواهر
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رگ محبت  بدون سال   پونزده شده،  گرفته   و  سمی تونهمی   چقدر ، شده  بز
وی  چقدر درکنارش. باشه خطرناک وانش  ر   یتشنه   چقدر  و گذاشته  تاثیر  ر

ی  به تن  که شده  محبت   چون  کنم؛می   فکر  موارد  این به من. داده هرکار
ی   آذر. بودم بهش نزدیک موقعیت  این  توی هم خودم   دنبال . کنیمی  بد دار
و  هدیگ زندگی یه  کاش  ای گممی  فقط گردم،نمی  مقصر    بین  از هم ر

  جای  به  طور چه آدم یه دونممی   من اما سخته؛ تو برای فهمیدنش! بردیننمی
 .شهمی  ساخته   نفرت  از خون،

.  معلقشه  افکار واضحه تلخیه با توأم اش،بسته قندیل نگاه و  کنهمی  سکوت 
و  نفسم ون  حلقم   از توان تمام با ر   کاره،  نیمه بغض یه مثل  و  فرستممی  بیر

و  سکوتش  آذر که کنممی   گیر  رفتن و  موندن  بین  :شکونهمی   ر

 .شوهرمه  قاتل  فقط من   برای اون. نیست  من   مشکل   -

ی  با همیشگی  هایبحث   از  خسته و   دستم جانبه، به حق  که آذر   دهانم  دور ر
 .کشممی 

  از  چقدر که کنم  بیان برات تونمنمی حتی. ندارم کردن بحث برای حالی دیگه - 
  اما. بیاد بگو هم مهشید  به. میاد ُنه ساعت  فرداشب گفت  آیالر. پرم خستگی 

  سال  پونزده  از بعد  بذار! نه نباشه، هم باران  بذار . نباشن هابچه  گم،می   من
و  خواهرش و  هابچه . ببینه خوب  ر  .شیوا  پیش بفرست ر

 که  طور همون  و رهمی   اششده  پریشون مشکیه موهای الی  هاشدست 
وهای  با نگاهم و  گوشی شه،می   جاجابه  اشرفته  باال  نازک ابر   بین  ترمحکم   ر

 :گهمی  که دارممی   نگه دستم
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 اینجا؟  کردی  دعوتش دوختی؟  و بریدی  خودت  برای - 

 . شهمی  سینه به  دست  حرفش، دادن  ادامه برای بالفاصله

و   فکر بهترین تو گیرم. باشه -    طالقت هفته همین توی اما  بیاد؛ بگو. کردی ر
و  ی می  ر  ! تمام! گیر

 .کنهمی   گل مخنده  جدی، بحث میون  اما چرا؛ ونمدنمی

ن   نه بمونه، شوهرت  قاتل برات   آیالر   بذار منه؟   طالق مشکلت  االن -   . پسرت ز

  میون   از ها،پله  به رسیدن برای  و شهنمی  حریفم اش،شده  درشت  هایچشم 
و  رفتنم حرفی، هیچ بدون. شم می  رد  کنارم مبل  که خوبه. کنهمی   تماشا ر
ونم قبل  راد آ  از یکم  .خوبه  آذر با مقابله برای هم  کم یذره  همین. مونده در

و   در  و  شممی  اتاقم  وارد   بهتر  که  حاال. کنممی   قفل سرم پشت عادت،  طبق ر
ی  شدم،   و چرخهمی  شب  هشت حوالیه ساعت.  بینمنمی بودنش  باز  به نیاز

و   داستان همه این  که عجیبه خیلی برام وز یه توی ر   پنج  از  .گذاشتم  سر   پشت  ر
وز  چند  از بعد.  شده  چیره  تنم به خستگی و  بیدارم صبح   شیوا کردن،  فکر   ر

و  من  تونست ون درد یپوسته  از ر ز  به اما  نفهمیدم؛ صبح  از. بکشه بیر   طر
ی  وبه سفید  دراور سمت به. شدم  بهتر  ناباور ویر   که همین و رممی  تختم  ر

وبه وش ر  .تهافمی  خودم به آینه  توی  از  نگاهم ایستم، می  ر

  به غیرارادی   دستم. خورهمی   چشمم  به که چیزیه  اولین سفیدم،  هایشقیقه
و   من کس  هر .  رهمی  باال  سمتشون   فرید  مرگ رسیدمی  نظر  به دید،می   دور   از ر

ون   از  من  اما نیست؛ مهم برام   انقدر که وقته خیلی .  شدنم تجزیه درحال در
 گود گونه نزدیک تا خستگی،  از هامچشم   زیر . نکردم نگاه  خودم به دقیق 
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و  فرید من   یعنی. افتاده وی  شده ریخته  موهای! کردم؟  فراموش ر   پیشونیه ر
ق  ق   قطرات  در غر و  عر  : کنممی   تکرار خودم  با و  زنممی   کنار ر

  خودخواهیه برای کاش  ای اما  بود؛   پدر واقعا برام اون! نداره امکان! نه - 
 !کردمنمی  اذیتش بود، که زمانی تا خودم

  کسی که زمانی تا . هستیم پرستی مرده  مردمان   ما. گنمی   رستد که  انگار
ز  و  نداریم بهش توجهی کنارمونه،   هست؛ همیشه  فرد اون اینکه فکرمون طر

 برای دیم،می  دستش  از که همین و  نیست  کار  در  همیشگی اینکه  از دریغ اما
  حکم من، برای فرید.  کنیممی   فکر  بهش  مدام وجدانمون،عذاب   کردن کم

رگیب آدم و  ز رگیش که  داشت  ر   چندان   آذر جلوی.  بود پاکش قلب وسعت به بز
وی به   شدم،  تنها که همین اما  نکنه؛ عود  افسردگیش تا نیاوردم خودم ر

 . افتممی  فرید  قتل  از ایصحنه  یاد  ناخواه

ی  برای سفیدش  صورت   قلبم  کسی که  انگار. کافیه هاماشک  سیل   شدن  جار
و    سرم هایرگ . زنهمی  سنگین   انقدر هک دهمی   فشار آهنینش مشت  توی ر

ون  درحال و  جنگی شده   باعث  مشده  مشت  هایدست  و  زدن بیر ون ر  خودم  در
وع  و   نفسم و شهمی  ختم   قلبم عضالت شدید  انقباض به که جنگی. کنم شر   ر

  سقوط   دراور و تخت خالی فضای  مابین  و شهمی   خالی زانوم  که  انگار. میاره  بند
 مسینهقفسه به شدت   با  قلبم و  کشنمی   تیر  هامانگشت   سر . کنممی 

ودی  راه و  شهمی  تر سنگین   نفسم رفته،  رفته . شهمی   فشرده   بلعیدن برای ور
ی،  تیر  با  قلبم. ندارم هوا ژ یم تمام تیز و  انر ون ترس با. کنهمی  تحلیل  ر   بیر

و  چپ  دست جایگاهش،  از قلبم پریدن وش  محکم  ر   مدام  و دارممی  نگه ر
 :کنممی   رارتک خودم  با رمق،بی
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  دارم که االن. نیست وقتش االن. بمیرم خوامنمی  من!  نه! نه! لطفا خدایا   -
و   چیز همه   دیگه فرصت یه فقط! دممی   قول. نیست  وقتش  کنممی  درست ر

و  کسی دیگه دممی   قول.  کنم درستش مرگم  از قبل دممی   قول!  بده بهم   ر
و   من! نکنم اذیت  ! ببخش دیگه یکی به نه، من به ر

.  شهمی   عاجز   چقدر شه،می  گرفته  ازش  کردن  زندگی فرصت  وقتی انسان، و
ی  و میاد  بند راه توی نفسم   جاده توی کردن  گیر  مثل  اشکیم، هایچشم  تار

لود،مه   و گردمبرمی پشت به درد،  این  شر   از   رهایی برای. ستکننده  دیوونه آ
ج   من  از   که صدایی  تنها حاال  تونمنمی که ایکاریه نصفه  آی  شه،می  خار

  به دستم  از و ندارم دستم توی گوشی داشتن نگه برای  قدرتی. کنم کنترلش 
وی نرم هامچشم . افتهمی   زمین ویی دیگه و  افتنمی  هم ر   فشار برای نیر

 :کنهمی  زمزمه تلخی صدای  ذهنم، توی فقط. نداره وجود دادنشون

 ! بمون زنده - 

 . شممی  حرکتبی  جسدی مثل  و

 آخر  فصل

و  هامچشم  ی  کنم،می   باز دردی، هیچ  بدون ر   با. شدم  متولد تازه  انگار که طور
و  راستم  دست  دردی، هیچ بدون  اما  ست؛گرفته بدنم  اینکه   انگار. میارم باال  ر

و   ماه بهمن  آفتاب  کمرنگی،  نور. مزنده  که   هنوز من. کرده  دعوت اتاقم به ر
  در که فتهامی  یادم تازه . آه. موندم  شدم، هوشبی که حالتی همون توی
و   حرفم کسی، مشت  شدن کوبیده   صدای. قفله  اتاق ی  به. کنهمی تایید  ر   طور

ژیه غیرطبیعی، ونم  زیادی انر   که  تخت انتهاییه لبه  احتیاط، با . نوسانه درحال در
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و  چوبه بدون وی ایمدهوشانه  لبخند.  شینممی  و گیرممی  ر   و  شینهمی  لبم ر
و  سرم  .میارم  باال ر

و  فرصت   این. مدیونتم  خیلی! کریم اوستا  -   .دمنمی  دست   از ر

ومی به .  دارم  باور کردم  حسش که ایمعجزه   این  به من و  شممی   بلند  جام  از  آر
و  گوشیم. شده  رها هاسنگنی  قید  از افکارم که  انگار وی  از  ر  دارمبرمی  زمین ر

  که فهمممی   گوشی،  صفحه دیدن با. برممی   سر  به سرخوشی  حالت توی و
  یکی  یعنی. دارم  رفته دست  از  تماس  چهار و  بیست. رسیده  ظهر یک به ساعت
  از  رفته دست  از تماس یک. رممی  هاتماس  لیست  توی. نگرانمه که هست

  شده،  گرفته پیش دقیقه چند که تماسی یازده. آیالر  از تماس دوازده و  پژمان
وی   شیوا  اسم دستمه، توی گوشی که  طورهمون.  شیواست به متعلق    ر
 :دممی   جواب کرده،  بمش گرفتگی   که صدایی  کردن  صاف  با .افتهمی   صفحه

. مشرمنده  خیلی کردم نگرانت اینکه  از  دلم، جان  . مشرمنده   جانم؟  شیوا  - 
و   من  بخشی؟ می   ر

ز  به صداش اما دلهره؛ نگرانی، ترس، خشم، حس، کدوم  از دونمنمی   بدی  طر
 . شده دورگه

و  اتاقت  در -   . درم پشت! کن  باز ر

و  تماس  اینکه بدون   شدن   باز با. کنم می   تند پا اتاق   در  سمت  به کنم، قطع ر
  از ایهاله  توسط ایشقهوه   هایچشم. شهمی   کم بینمون یفاصله   در، قفل 

و   ترسناکی منظره   که  انگار. رسهمی  نظر  به  ترخشن  سرخی،   کسهیچ که دیده ر
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و  دیدنش توانایی   ثباع و  رفته  هم توی کالفی بند  مثل  هاشاخم . نداره ر
 :بزنم لب مالیم  راستشه، سمت  که  آذر  حضور به توجهبی شهمی 

 نمیاد؟  بهت اخم که بودم گفته بهت  - 

و  گوشی   قبل. کنهمی  حضور اعالم ایسرفه با  آذر و  دارممی  نگه دستم توی ر
  کردن  باز با  کنهمی  سعی  شیوا  بپیچه، گردنم  دور توبیخش طناب اینکه  از

ر  کوتاه    فوتر   پالتوی کمربند و  دلخوریش تمام شکیش،ز ون ر  :بریزه بیر

و   در  چرا - .  شدی  عوض کردممی   فکر . کردم  اشتباه  من ! نه! کردی؟ نمی   باز ر
  صبح  تا دیشب جون   آذر. کنینمی  فکر   خودت  به فقط دیگه کردممی   فکر 

و  من   تماس جواب. زد زنگ بهم صبح. بوده اتاقت  در پشت   من .  ندادی هم ر
و   در بیاد  یکی زدیممی   زنگ داشتیم دیگه .زنممی   در دارم که  ساعته یک   ر

  عوض   وقت هیچ آدما  انگار! بسه خودخواهی  همه این. دیگه بسه. بشکونه
 ! شننمی

زیدنه  درحال عصبانیت  از صورتش تمام و   توان که خشمی. لر و  بردنش فر   ر
ونش و  نداره   خشم اما مهربون؛ هم  هرچقدر . اومده جوش به در

ودهنگامش، و  من ز ژی تمام. ترسونهمی  ر ونم  که انر   مثل  بود، کرده رخنه در
ونم  از شه،می  ذوب  یخ  از که آبی   ناراحتیم حالتی،   تغییر  بدون. رهمی  زمین به در

و  ونم ر وم  و ُکشممی   در و  جوابش همیشه  از  تر مالیم   و آر  :دممی   ر

و  هم دل  تر بیش  این  از بیا . شممی  ناراحت دارم. جانم شیوا  -   ! نشکونیم  ر

 . کنهمی  پیدا استیال من   به بلندش صدای  تن و کنهمی داخلهم  آذر  بار این
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  چرا بگی شهمی   اما عادیه؛  کنینمی  فکر   کسی به که این. گهمی   راست شیوا  - 
و   در وع  دوباره که نگو کردی؟ نمی   باز ر   طالق گفتم  بهت من   حاال. کردی  شر

ی  بگیر، ی  دوستش گممی   بهت بعد مخالفی؟   که بدی نشون باید اینجور   ،دار
ی   باز. نه گیمی   هوم؟ آراد؟  کنیمی   کارچی دار

و  هامچشم  تعجب،   برای دهانم  و کنهمی   دعوت ممکن  حالت   گشادترین به ر
 :شهمی   باز حرفی گفتن 

و  قرصام  فقط من! داره؟  ربطی چه  -    قرص.  شد  سنگین خوابم  یکم خوردم ر
  باشی  یراض کنم  کار چی  من.  ناراحتین هم  باز خورمنمی. ناراحتین خورممی 

و  طالقم گفتم هان؟  آذر؟    شخصی حریم من !  نگفتم؟ . خودم به  بسپار  ر
 کنم؟  زندگی  همتون با  وارکلنی  اتاقم توی  باید  حتما ندارم؟ 

  کار همچین شدن  آدم  انگار اما بشم؛ درستی  آدم بودم  داده قول!  لعنت! آه
  قبل،  اقتدار همون با شیوا،.  پرید  آذر  دهانم  از دوباره. نیست ایساده 

و  شریکش  .ذارهنمی  تنها بازجویی  این توی ر

و  توپ -    باز باشی، خوب که هم  هرچقدر. داشتی پیوند تو! ننداز ما  زمین توی ر
و  اتاقت   در. باشی مراقب   باید هم و  هیچه؟  ما   نگرانی   و کردی  قفل ر   بر

وشکر   .رممی   دیگه من  آذرجون،! بشن نگرانت که هستن کسایی که کن  خدار

و  گندکاریم همیشه  مثل   آذر و افتم می  دستپاچگی  دام توی  .کنهمی   جمع ر

ی  که متاسفم. دارم  حرف  باهات  یکم بریم! اصال شیوا؟  کجا  -    خبرت اینجور
 !کردم
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و  دستش جهت،  تغییر  برای که  طورهمون  آذر   سمت   به گذاشته، شیوا  پشت ر
و  شیوا چپ   دست سرعت، به  که افتهمی   راه هاپله  .کشممی  خودم سمت به ر

 . کنیم صحبت  هم  با بود   قرار ا م  - 

و  دستش  نگاهی،نیم  با  آذر  . دارهبرمی شیوا  پشت  از ر

 .زنممی   حرف باهات بعدا  من  پس. طور این  که - 

وی طرحدارش  مشکیه  بافت شال   کردن تنظیم با شیوا   رشد تازه  موهای  ر
  تا و  شممی  اتاق  وارد شیوا  از  جلوتر . زنهمی   آذر به کوچیکی لبخند  اش،کرده

  بدون. گردمبرمی اتاقه،  در بستن حال  در که سمتش به  و رممی  تخت دیکنز 
ل،   طلبکارانه لحنم کنممی   سعی  و رهمی  دارمحالت  موهای الی  دستم کنتر

 .نباشه

ی؟  خواستیمی   همین؟  -   زنی؟ می  حرف  من با  نگفتی  مگه بر

 .شن می  بسته و  باز سرعت  به هاشچشم 

وشکر  گفتم  اینکه -    با اصال. گفتم جدی  نگراتن، که هستن  کسایی  کن   خدار
  از  تر بیش   چقدر نباشه نگرانت کسی دونممی   خوب  من  چون . گفتم حسادت

زاردهنده   باشن نگرانت که این  اطرافیانت نگرانیه تو برای. آره. ستآ
زاردهنده    چیزایی  قدر بگم خواممی  فقط  نیست، گله. ندارمش من اما ست؛آ

ی  که و  دار  . بود مربوط  همین به هامحرف   از بخشی! بدون  تربیش  لطفا  لطفا، ر

و  ناراحتیم  بار این  و زنممی  خودم  دور چرخی  پرگار، مثل  . کنمنمی  کتمان  ر
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  یه مثل  اینکه قشنگه؟  نیستم؟  نگرانت من . خورهبرمی  بهم داره. شیواجانم  - 
ق  نگرانی قشنگه؟   شه زده  سرت  توی ضعفات مدام  و بشه  رفتار باهات بچه   فر
  به من یعنی گی؛نمی  هیچی تو و  چته گفتم بهت من  اینکه. ارهد حد . داره

  که بدونی و بگی بگی؟  دردات  از و کنی اعتماد بهم بتونی که  نیستم ایاندازه 
 من؟  کردم؟  کوتاهی من. نگراتنم

و   سرش   درحال ازش ناتوانی که هاییچشم   با  و  کنهمی  کج مخالف   سمت  به ر
واشه،  : دهمی  جواب  تر مالیم  تر

ی  تو  از من -      صحبت هم  با گفتم اینکه. نیستی  مقصر  که تو. ندارم انتظار
 .بشه رفع خواممی   و  نگرانمی دونممی   اینکه برای کنیم 

وندن  با وهای گوشه خار  :دهمی   ادامه پهنش، ابر

  هم به مسائلمون  از خیلی که دونممی   شدیم،  تر صمیمی هم  با که االن  -
و  هم  ایدب. نیست کافی  داشتن  دوست اما. مربوطه   وقتی تا. کنیم درک  ر

  تا  کنی درکم خواممی   ازت. نداره معنایی داشتن  دوست  نباشه،  درکار درکی
 .برگردم خودم  به مدت یه بتونم

و   هاشدست تونمنمی  حتی ومش و  بگیرم هامدست توی ر   میل.  کنم آر
و  هاشدست  گرفتن شدید   .گیرممی   قرار  مقابلش و زنممی   کنار ر

ن  حرف ن م  با شیواجانم   -   که تو. بفهممت تونمنمی  نزنی، حرف وقتی  تا! بز
و   چیزها خیلی اومدی، امونخونه توی وقتی  از تو. نبودی  تودار من  مثل   ر

  درکت تا بگو. دونمنمی  ازت هیچی من  اما فهمیدی؛  خواسته  و ناخواسته
ی  کردنه،  درک نپرسیدنش کنیمی   فکر   اگه یا . کنم  . پرسمنمی  چیز
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و  باریکش و  صورتی هایلب   باز ملیحی، لبخند   .دهمی   امتداد ر

ی  دوستم دونممی   و  دارم دوستت  چون. گممی  بهت  -    انقدر من. دار
  کنارت و کردم درکت زنته، که  آیالر وجود با حتی که دارم و  داشتم دوستت

  دوستش  که کسی که سخته زنی  هر  برای. رفتم  کلنجار خودم با خیلی . موندم
و  داره .  شهنمی  سرش  منها و  جمع  که عشق  اصال. کنه  یمتقس  دیگه یکی با  ر

ی  پای ذارمشمی  و نیست  بهونه این وشنفکر .  نیست  اینطور بابا اما خودم؛ ر
ی  اون ی  اون. خوبه خیلی  دکتر  یه فقط  پدرت، برعکس دیدی، تو که پدر   پدر

  حس االن . داشتم افسردگی مدت  یه که بودم گفته بهت. نیست بلد کردن
و   آذر  که همینه برای شاید.  شده تشدید دوباره کنممی    درک خوب  انقدر ر
وم  ظاهر  به شاید   من.  افسردگین بال دوتا عصبانیت  و خشم . کنممی    آر

  آذر حاال . ندارم کنترلی هیچ عصبانیتم، توی  که بینیمی   اما بیام؛  نظر به وخوب
ریز   . یهو من و شهمی   عصبانی  ریز

  انگار. دممی  گوش ت دق  با نرمش صدای  به سکوت توی من و  کنهمی  مکثی
  ادامه ایتازه  نفس گرفتن  با باشه، شده  خشک  حرف همه این  از دهانش که

 :دهمی 

ی  دوستش که کسی  باید تو -  و  دار ی . همینم من. بشناسی ر   هیچ که پدر
زندش  تنها به توجهی   اندازه من . نیست سالم  شش  و بیست من. نداشته فر

ون  از سال  چهل .  تنهام آدم یه وگرنه دارم؛ ندلبخ ماسک  یه فقط من. پیرم در
و  خودم خواممی  دیگران به کردن  کمک با   که متاسفم. بدم نجات تنهایی  از ر

و  پدرم با زندگی تونمنمی  دیگه من! کردم متهمت خودخواهی به همیشه   ر
و  آدم شخصیت   درصد هشتاد من،  نظر   از. کنم تحمل    تشکیل اشخونواده ر
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وم خواممی ن ببی. واضحه برات دیگه اینکه. دنمی    به حرفم  این. باشی آر
  موندم؛  کنارت که  دارم دوستت   انقدر من!  نه. نیست کردن ترک و  رفتن معنیه

 . نباشم خواممی   مدت  یه اما

  نتونستم که  من  به لعنت و  داره  اشک  از مرطوبی درخشندگیه هاشچشم 
ومش  ی  داشتن،  دوست  مگه! کنم آر   که کسیه به دادن آرامش  جز   چیز

ی  دوستش ی  سیل خوادمی   دلم  .دار تشینم هایدلدار و  آ وانه ر   اما کنم؛ اشر
 :کنممی   اکتفا حرفی گفتن  به

ی  همش  اینکه. شیواجانم  -    خوب حالم شهمی  باعث کنم، می  صدات اینجور
ون میارمت  خونه اون  از. بشه  حل فقط مشکل این  بذار. کنارتم من. شه  . بیر

 .زنهمی  ناراحتی  خفیف لبخند 

  اما داشتم؛ مبچه یه االن تا  کنم، ازدواج  خواستممی  بابام  از   رفرا برای اگه  - 
  بشه  بهتر که  حالم . مونممی  مخاله   پیش. استرالیا برم مدت یه خواممی 

 .گردمبرمی

و  اینجا  تا  اشفاصله سرعت به! استرالیا ی  همه این. سنجممی ر   امکان! دور
و  نشسته، اقیانوس ته به که  کشتی مثل!  نداره  فکرهای و مریز می   فر

 .کننمی  خطور ذهنم به پایانی و   آغاز  بدون گسسته،

ی؟ می   اینکه به برسی؟  اینجا به که زدی  حرف همه این چی؟  یعنی -    اونم ر
و  ایران همین توی دور؟  همه این استرالیا؟  چی، و . مسافرت بر   جنوب، شمال، بر

ق،   هم  با نیمونمی  چرا! استرالیا؟  چرا.  هست رفتن برای جا  همه این غرب،  شر
و،  بگم االن اگه  من  ،...من  کنیم؟  حلش  درکیه؟  بی نر
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و  هامچشم    این. کنهنمی حرفش برای توجیهی حتی و چرخونممی   اتاق توی ر
 :دممی  ادامه قبل،  از  تندتر  من  بار

 هوم؟ . کنممی  درستش من. من به  بسپر بابات؟   خاطر به - 

ون ازش ایعصاره  مثل  دردناکی که احساساتی با  :کنهمی   باز  لب ده،ز بیر

ی  من. خودم  خاطر  به  - ی  هم اون  و ندارم بابام به کار   قرار من.  نداره من  به کار
.  نیست زدن بهم معنی به این. گردمبرمی  و رممی. برم  همیشه برای نیست

و   کار   این خواستممی  اگه! اصال  ... کنم ر

 :زنممی  فریاد   اختیاربی ای،دورگه صدای با

و   کار   این خواستی ی م  اگه چیه؟  پس  -   موندی؟ نمی کنارم  آیالر وجود  با کنی، ر

و  صدام  تن شده، نزدیک  گیر سرعت   به که ماشینی مثل  سرعت، به و   کم ر
 .دممی  سوقش  مالیمت سمت   به و کنممی 

و   چیز همه من! بده فرصت  بهم  -    نگو دیگه! تموم. کنممی   حل دونه  دونه ر
ی؛می  که و  زدم خدا به پیش ساعت  یک تا که حرفی چون ر   من . گیرممی  پس ر

  زندگی اگه  اما.  توئی هم اون   باشم، کرده پیدا کردن زندگی برای دلیل یه اگه
زشه،بی  برات من ی  تونیمی ار و  تو، و خودم  بین  من. بر   تو اما کردم؛ انتخاب تور
و  خودت من، و  خودت  بین تونیمی  ی  و  کنی انتخاب ر  .بر

وز یه نسیم   مثل و   المح  لبخندش، شرجی،  ر   مدتی،  از بعد اما کنه؛می  خوب  ر
ون  در  از که همین و  دارهبرمی  قدم  اتاقم  در سمت  به حرفی، هیچ بدون   بیر

 .گردهبرمی سمتم به ره،می 
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 . ندارم ایچاره   اما متاسفم؛  - 

 : کنممی  زمزمه م،شده  کلید هایدندون   زیر   از

ی   برای  هم من پس   -  ! متاسفم  بدم انجام خواممی   که کار

  دراور سمت  به رنگی، کرم پالتوی  برداشتن با و رممی   در   کنار کمد سمت به
  نگاه با. گردمبرمی  اتاق   در طرف به ماشین،  ریموت  برداشتن با. رمدابرمی  قدم

  سمت به رفتن  برای کنجکاوه، مصممی  طور به که  هاشچشم مابین  کوتاهی
و  هاپله  دنبالم به. زنممی   کنارش ها،پله  ایهشیشه  در  جلوی و  میاد  پایین ر

وی  گرفتن  با هال، و  من   چپم،  باز  .کشونهمی   خودش سمت   به ر

ی  کجا  -  ی؟ می  دار ی  دوباره  کنی؟   کار چی خوایمی  ر  شی؟ می  خودخواه  دار

و   دستش مالیمت  با   جواب  سرکشم، هایچشم  کردن  ریز  با  و  کنممی   کنار ر
 :دممی 

ی   باز شیواجانم،  -   . کنممی  درستش من  اام زنی؛می  خودخواهی  اتهام دار

  مالیمتی، هیچ بدون  و شممی   حیاط وارد  سفیدم، هایکتونی   پوشیدن با
 :کشهمی  فریاد  سرم پشت

ی دیوونه توام؟  با آراد ! آراد -   ! درنیار باز

ی،دیوونه این به دقیقا من و ج  حیاط  در  از. دارم مبرمی  نیاز باز   و شم می  خار
و  خودم ول پشت. رسونممی   ماشین به  قوا  تمام با  ر   سمت به و گیرممی  جا ر

و  خیابون  بیمارستان،  .زنممی   دور ر
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  دوبل پارک سفیدی  پراید پشت ترشقبل  کمی بیمارستان،  خیابون به رسیدن با
و  خودم بیمارستان، ایشیشه   در  از عمیقی،  نفس با . شممی   پیاده و کنممی    ر

 .رسونممی  البی محوطه به

و،  راه انتهای  درست که فرهادی  اتاق به مالیم، آبی دیوارهای  از  گذر با   دست ر
ی  چند. رسممی   چپمه وی  نفر وش هامدت  که  زمختی آبی  صندلی ر   ر

  پشت  پرستار و  هامریض  به اعتنابی . نشستن برسه،  نوبتم تا  نشستممی 
ی  ایستگاه و   فرهادی  اتاق  در پزشکان، اتاق بخش پرستار   با همزمان . زنممی   ر

 :شهمی   بلند سرم  پشت  پرستار ناراضیه و  نازک صدای درسفید، شدن  باز

 .شمام  با  آقا کجا؟   آقا -

و  خودم که  طور همون  :گممی   جوابش  در اندازم،می  اتاق  داخل ر

انسیه -   . اوژ

  از همیشه مثل  فرهادی. شهمی  قطع   در بستن با صداش، موج فرکانس  و
 تعجبی  بار این اما کنه؛می  استقبال  ازم بشاش صورتی  با دیدنم،
 .گیرشهگریبان 

  چکاپ  برای همچینم گهمی  حسی یه اما . اومده نوبت بدون  کی  ببین - 
وقتت  و   در پشت بیمارهای اون مالحظه حداقل  تو وگرنه نیومدی؛ دیر   ر

 .کردیمی 

  و  شننمی  ناراحتیم باعث  قوی، هایشوینده   و ضدعفونی مواد  بوی  بار  این
  که دممی  رارشق  اتهام  مورد  نگاهم  با  انقدر. کنممی  نگاهش حسی بدون
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وی   ادامه مهربونش  آبیه نگاه  با و شهمی  جاجابه  کمی  چرخدارش صندلیه ر
 :دهمی 

  چیزهاییه  از خیلی گویای  نگاهت این.  اومدی ایدیگه  چیز   برای که دونممی   - 
 بزنی؟  حرفی خوایمی .  دلته توی که

  نگاه جونی،  کم لبخند با  و دارمبرمی مستطیلیش  میز   سمت   به بلندی قدم
و  میقشع  :دممی  جواب سردی  به که کنهمی  نثارم ر

ی  آخرین یادتونه -    و بمیرم خواستمی  دلم اینجا،  اومدم  پیوندم  از قبل  که بار
  زندگی خواممی   که بگم اومدم دوباره االن اما  نداشت؟  اهمیتی برام زندگی

 .خواممی  کمک ازتون  بازم. بمونم زنده خواممی   من.  کنم

وبه  چرمی  هایصندلی   از  گذر با  و  شهمی  بلند  میز شتپ  از  بار این فرهادی ویر   ر
 : پیچهمی  اتاق  توی  بمش صدای   میزش،

 افتاده؟  اتفاقی  - 

و   کار  این  شیوا برای موقعی،  هر   از  تر جدی  و  دستم . کنممی  ر وی ر   قفسه  ر
 :زنممی  لب و ذارممی مسینه 

  و  پیوند با   بار  ینا اما. کنهمی  درد اینجام درست. دارم درد خیلی! دارم درد  - 
وهای  .  کنی خوبم  واقعا خواممی   ازت  بار این. دکتر  شهنمی  خوب تجویزیت دار

ی   خبر  شیوا   و  من  صمیمیت  از که دونممی    پدر تو که دونممی   هم من. دار
 . نیستی خوبی

و  اشچهره   که واضحی جاخوردگیه با  فرهادی،   نازکش هایلب کرده،  درهم ر
و   .کنهمی   تر  ر
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ی  چی  تو -  ی  بهت  شیوا گی؟ می  دار ی  اصال  ببین گفته؟   چیز   شیوا   که اونجور
و   سعیم تمام من.  نیست  گهمی  رگ  خوب  برای ر   انجام  مادر بدون کردنش بز

  سالش  شش  و بیست. شهنمی  دیگه  اما سخته؟   چقدر  کار  این دونیمی . دادم
و   راهش باید خودش.  بگیره تصمیم باید خودش . شده   مادر و  پدر. کنه پیدا ر

 . باشن آدم  کنار همیشه توننینم که

وی اشکی، یحلقه   فرهادی  پهن  صورت شهمی   باعث و  گیرهمی  جا  مردمکم   ر
و    به که زدمی   حرف  مالحظه  با  انقدر بود، فرید  اگه مطمئنم.  ببینم  تارتر ر

 .کشممی   اینیمه نصفه نفس. کردممی   افتخار داشتنش

ی  -  و  پدریت. بینممی  دارم. نیست گفتن  به نیاز   برای. نداشتم  انتظار. گمی م ر
  پدر  انقدر تونهمی   مهربون  دکتر  اون  طور چه  ببینم که  اومدم خودم  همین

رگ  به فقط بودن  پدر . دکتر  کردی  اشتباه  تو. باشه بدی   دادن رشد  و کردن بز
  اون  که اینجوریه فقط . بودنه رفیق  به. بودنه و  موندن  کنارش  به نیست، بچه
ویاهاش  از تونهمی  بچه   بهش اینکه. کنه  اعتماد پدریت عشق به و  بگه بهت  ر

  برای که توجیه این با بخوای  االن  و برسی  خودت  دلخوشی به تو تا بره گفتی
و   کار این  خودت  تنهاییه ی  کنی، جمعش کردی ر   همه اگه. نیست کردن پدر

ی  و   پدر  احساس  از ایذره  فقط   کار یبچه  انقدر  االن  بود، وجودشون  توی  مادر
ن محبت  نگاه  یه  منتظر که  سرپرستبی  و یتیم   بچه  ر انقد نداشتیم،    آمیز

ن   فقط مادرشون  و   پدر  کنار که تنهایی هایبچه   انقدر . نداشتیم   زندگی  دار
و  هواشون  و  حال  تونننمی  حتی و  کننمی    کنن  تقسیم والدینشون با ر

  مادر و   پدر  فکر به و  موننمی   بیدار هاشب   که ایبچه همه این. نداشتیم
  انگشت  که  این جای به ره،می  اشتباه  داره ایبچه وقتی پس. شتیمندا  بهترین

و  اتاشاره  ی، سمتش  ر  . کیه سمت  پایینش انگشت تا سه  ببین بگیر
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  اتاق، کف  سفید  سرامیک  از فرضی اینقطه به خورده، زخم نگاهی با  و  متحیر
  کنم می  استفاده فرصت  از. اشتباهاتشه فهمیدن معنیه  سکوتش،. ستخیره 

 :دممی  ادامه رفتم، پیش  جا این تا تحولش برای که حاال  و

ی ! دکتر  باش خوبی  پدر -    گرفتی ازش که  سالی   شش  و  بیست تونیمی   اینجور
و    توجه و  تربیت پای  که هاییاحساسی بی  اون تمام چون بدی؛ پس  بهش ر

  خوبی  پدر اگه تو. شده  افسردگی به تبدیل  و  داده عذابش  فقط  ذاشتی،می 
و  تدختر  درد بودی،   که  بده خیلی. بشی دردش  باعث اینکه نه دونستی،می  ر

 .ندارتش  انگار که کنه حس و  باشه داشته  پدر آدم

ونش که  ریختگی  بهم اش،شده   قفل فک  و  شده  مشت هایدست    حال   در در
 :بزنم آخرمم  حرف شهمی  باعث  دادنه، رخ

  شتال زندگیم   شدن  درست برای  قدر  این که کسی  از که  نیستم آدمی  من    -
 مونم؛می   پاش!  نه. بگذرم راحت دارم، دوستش  و  بوده پشتم همیشه و کرده

  هابچه به والدین همیشه که نیست  قرار. دکتر  مربوطه  تو به  کار   جای  این  اما
ن   یاد  هاشونبچه   از  والدین  یکمم بدن، یاد ی  خواممی   ازت آخر، حرف . بگیر   کار

و  اون ،...بره اگه  اما ؛شممی   برات خوب  پسر  یه هم من وقت اون  بمونه، کنی   ر
 ! کن ولش  دیگه

و  هاش حرف  محکم   انقدر که آرادی این  از دونستممی    اما  شده؛  متحیر   زده،  ر
و  من   که کوالکی این ون یخبندان   مسیر  از ر .  شیواست مسببش  کشیده، بیر

  نگاهم توی باالخره نگاهش، و رهمی   سفیدش  مانتوی سمت  به هاشدست 
  بغض دادن  قورت با  باشه، سخت  براش زدن  حرف که  انگار. چرخهمی 

و  کلمات  سنگینش،  :کنهمی  ادا  ر
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ی  حرفات  -   با وقت   هیچ شیوا. گیمی  راست  که  انگار . نشست سرم توی بدجور
 .نه من با  اما زنه؛می   حرف  همه با  برعکسش زنه،نمی  حرف  من

و  اون و  توش که  عمیقی غم  با  ر .  چرخممی   در سمت  به و ذارممی  تنها رفته، فر
 .اندازممی   اشتکیده  یچهره به نگاهی سرشونه  از

  و  بمونم زنده خواممی   حاال. کنممی   جبران  بمونم زنده اگه بودم گفته - 
 ! دکتر   دار  خدانگه. کنم جبران

ون   در   از و  شهنمی شنیده  ازش صدایی  که هاییآدم   غرغر   از. میام  بیر
ن  به نگاه  با و  شمنمی  رد  ساده کردم، معطلشون    هم  کنار که نیمس  مرد  و  ز

و  خودم کمی نشستن،   . کنممی  خم  ر

و  وقتتون  که این  برای -    برم گذاشتین که ممنونم  اما! خواممی   عذر گرفتم   ر
 . داخل

وهای اخم تا شممی   موفق  که  انگار و  درهمشون ابر   بشم باعث  و بشکونم ر
وم  کمی   برای شه،می  راحت نگاهشون رضایت بابت  از  خیالم  وقتی. بشن  ترآر

ون و   سمت  به بیمارستان  از  اومدن بیر   فکر  کمی. شیواست  با حق. رممی  راهر
 .شهمی  رضایت   باعث هم، دیگران به کردن

 هم  زمهریر  این  سوز  حتی و  افتممی  راه  ماشین  سمت  به بیمارستان،  در  از
و  من تونهنمی ون سبکم حال  از ر   تر نزدیک  ماشین به که  طورهمون. بیاره  بیر

  به پژمان، اسم دیدن با. رسهمی  گوشم به بلند  گوشیم   زنگ صدای شم،می 
 :دممی   جواب سرعت به و  ادامه مسیرم

ی . پژمان سالم  -   .زدینمی  زنگ بود وقت  خیلی  شده؟   چیز
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و   دزدگیر ول پشت که  طورهمون  و  زنممی  ر   در ایگرفته  صدای با  شینم،می   ر
 :گهمی   سوالم  جواب

ود  دل  از گنمی   راست خوبی؟  تو. خوبم  هم من. سالم  -  نکه بر   دیده   از هرآ
 نه؟ . برفت

وشن  با  زمانهم که بده ادامه کردنش گله به خوادمی    میون  ماشین، کردن ر
 :پرممی  حرفش

ی  حق   -   تو. نگرانم خیلی چندوقته  این فقط  من. نیست  اینطور هیچم. دار
 خوبی؟

  صداش،   توی بلکه رسه؛نمی  نظر  به تفاوت بی همیشه، برعکس  بار  این
 .  پیداست ناراحتی  از یهایرگه

  حالت  چرا دونممی   چون نه؛ یا خوبی  تو بپرسم تونمنمی حتی. نیستم خوب  -
رو  باهات تونمنمی حتی من. نگرانی و  بده ودر   بدی خیلی  کار  یه من.  بشم ر

  قرآن  به. کنم اعتراف  بهش خودم بفهمی، تو اینکه  از قبل خواممی  و کردم
 .نبودم اهر نیمه رفیق من وگرنه! شدم  مجبور

و   ماشین که  درحالی و کنهمی  عود نگرانیم من   بار این   پارک خیابون  کنار ر
 :پرسممی  ایدلهره  با کنم،می 

و  هم بیا  هست که  هرچی نداره اشکال پژمان؟  شده  چی  -    من.  ببینیم ر
 ... من باشه؟ . ندارم مشکلی 

  ع اوضا وخامت دونممی   اما شم؛می   کلماتم   ریختگیهبهم متوجه هم خودم
و   پژمان که جدیه  انقدر   سکوت .  رسونده حال این به  تفاوتیبی  حالت  از ر
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  گوشم توی صداش  که عمیقی نفس با پژمان و شهمی  بحثمون  اندازسایه 
 :دهمی   ادامه پیچه،می 

  پشت جا، همین   بذار. کنم  نگاه هاتچشم  توی  حتی تونمنمی ! اصال. نه - 
ی  حالت اگه وگرنه کنم؛ عتراف ا تونممی   کار این با فقط.  بگم برات  تلفن   تغییر

و  خودم  قرآن به کنه، نیتام همراه   من! بخشمنمی  ر   تا رممی   گفتم بهش . آ
 . گذاشتم تنهاش ماشین توی و  جایی

الرم درحال حسگرام، تمام  :دهمی  ادامه پردهبی  پژمان که بدین اتفاق  دادن  آ

ی  یادته  - وز   اینکه نستمدومی  خونمون؟  بودی اومده بیمارستان  از  که ر
و  دوستم پیشنهاد گفتی  دلیل بی . بوده  مادرم  اصرار به کنم، قبول   ر

و  اون  و  بود من  به  فشار  برای اهرم یه دنبال. شناختمشمی    چون  کرد؛ پیدا ر
و  پولش و  زده زنگ صابرم  عمو که  آورد  فشار  بهم خودش  قبلش  . خوادمی   ر

واقع ی  یه.  ودب  دختر یه اون. نداشتم و ندارم تو  جز   دوستی من  در   که دختر
 . شدم  پشیمون زندگی   از من زندگیمون، توی اومد  وقتی

  تاثیر  با  ترس، این و  ترسممی . ترسممی داستان  این انتهای   از و  کنهمی  سکوت 
وی واییه قلبم،   ر و  مغزم فرمانر   ادامه سوزناکی  آه  با  پژمان که گرفته  دست به ر

 :دهمی 

ی  یه. آره - وز ی  یه ر   نیاز پول به دونستمی   انگار. امونخونه  دم اومد دختر
  جلوی دستم تا نخواستم  پول بابات   از که بودم احمق من   البته. داریم

زهنمی رفاقتمون خرابیه به که دونستمنمی  اما نشه؛  دراز رفاقتمون    دختر  . ار
و  من که   اونقدر. بود کرده راضیش کافی اندازه  به و صحبت  خانوم  حاج با اول   ر

وز همون. دیدنش برم تا  بذاره  فشار  تحت و  درخواستش  گفتی بهم که  ر   ر
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  به. آره  گفتی تو زندگی، یه نابودیه  قیمت به حتی  که گفتم بهت کنم،  قبول 
  فهمیده  چیزهایی یه شدنم، هل  و  عطر شیشه  دیدن با کردممی   فکر  قرآن

و   دختر اون پیشنهاد من. نکردی صحبتی   بهش راجع دیگه تو اما  باشی؛   ر
نیتا. خواهرت  سراغ  رفتم و کردم قبول   . آ

  فریاد برای. چسبهمی   فشار  با فرمون، به چپم  دست و گوشی به راستم دست
و   عضالتم تمام نزدن،  م،شده  کلید هایدندون  الی  واز کنممی   منقبض ر

 :پرسممی 

نتیا با -  ی   بهش نگفتم بهت مگه  عوضی؟  کردی  کار چی آ !  باش نداشته کار
  اصال! اصال. خورهنمی  خواهرم به دستت کجایی؟  کجایی؟   رفاقتمون؟  بود این

 ! پژمان

ی،  هاینفس  با  کنه، دفاع خودش  از تا پرهمی  حرفم میون وقتی   برای کشدار
 . کنممی  سکوت دفاعش، ادامه

ی  من    -   نگهش گفت و  داد  بهم  عطر   شیشه  یه  دختر اون. نکردم باهاش کار
  اولش  .کننمی  کار براش  که کسایی برای ستنشونه  جور یه این  گفت. دارم
نیتا و  آ   مند عالقه  بهش  تربیش  قرآن  به گذشت، که همین  اما نداشتم؛ دوست ر

و  خواهرش آراد چرا گفتممی   خودم با  حتی! شدم   که این تا. نداره دوست ر
وز اون و  فهمیدی و   واقعیم حس بهت  من. امونخونه  اومدی  ر   کلکی  و  گفتم ر

و   دختر اون یبرنامه من .  نبود  کار  در نیتا عاشق  چون انداختم؛ عقب  ر .  شدم  آ
  عشقم، و  قول  همین  خاطر  به و  کنممی   مراقبت  ازش که  دادم قول  بهت من

وز نیتا  کار باید و تمومه  وقتم گفت وقتی  امر   با. نکردم قبول بشه، سره  یه آ
ون آوردمش خودم   خیلی   من  قرآن به. نزنه صدمه  بهش وقت یه که بیر
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و   کار این  اگه گفت بهم! آراد پشیمونم و   چیز همه تو نکنم، ر .  فهمیمی ر
و  من!  متاسفم  واقعا  من ،...من  ! ببخش ر

ی  باید ز  به موندنم، زیردندون  از هاملب . نیست زدن  جا وقت االن و  کنم فکر   مر
وم . رسنمی   خون گس طعم و  هامچشم   قبل،  از  تر آر وی ر   با و اندازممی  هم ر

 :زنممی   لب اعترافش، جواب  در سختی،  بغض

و  خواهرم خواست ازت  که اونی نه؟   بود  آیالر  دختر  اون -    در و کنی  عفتبی ر
ی  پول مقابلش  زید؟ می . بگیر و  رفاقتمون  جای پول ار   برات  انقدر گرفت؟ می   ر

ی؛ من  از بود سخت    باید  االن  نبود؟  سخت   زدن  کار  این به دست  اما بگیر
  حرفی بهم تو گه،می  بهم که  کردنمی  تهدیدت وقتی  تا باشم؟  ممنونت

 بازیه یه اعتماد اینکه  از غافل ! لعنتی کردم اعتماد  بهت من ؟ نه زدینمی
 !خطرناکه

 .شهمی  همراه هامچشم  کردن  باز  با حرفش، یادامه 

و   کار این که نکردم  فکر   این به ایلحظه   حتی  من  قرآن  به -    من! هرگز ! کنم ر
ی  کردم  فکر   خودم با فقط   اینکه هم و  باشم تو مواظب تونممی هم  اینجور
  که هم بعد. دونمنمی . داشت دوستت  واقعا   انگار . کنم  نصرفشم  شاید 
ی  که اولش. کردین عقد گفت وزش،  حرف  با اما  رسید؛می  نظر  به اینجور  به امر

و  پول  تمام قرآن   کار چی که نیست مهم برام دیگه و برگردوندم بهش ر
ویی هیچ من ! کنهمی    چیز  همه که زمانی  تا فقط . ندارم عذرخواهی برای ر

وز. مونممی  خواهرت  مواظب شه،  درست و   چیز همه بهش  هم  امر  .گممی   ر

 :بزنم  حرف   فکر   بدون و سرعت به شهمی   باعث  ناگهانیم، شدن هل
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و   کار  این ! نه نه، نه،! نه -    دیگه تو  از  بعد. شهمی  نابود! نگو بهش ! نکن ر
  بکنی تونیمی   خواست دلت غلطی  هر  کردی  فکر . شهنمی مردی هیچ  عاشق

ی، دوستش  واقعا اگه  انگار؟  نه  انگار ببخشید؟  گیب  بعد و وم فقط  دار   ازش آر
  به تو  از بعد دیگه من چون! بمون  دور  ازش  حرفی هیچ بدون. بگیر  فاصله

  دارم دوستت  کس  هیچ به تو،  از بعد حتما  هم اون . گمنمی  رفیق  کس هیچ
  نتونستم و  کنم احمقانه  کار یه شدم   مجبور  من. کردم خریت من . گهنمی

و   ماقتمح  .افتادم دامش توی. بگم کسی به ر

 .حالمونه  از  تر تلخ اش،خنده   صدای

  ازش. باشه. نداره اشکال کردن؟  غلط  من  برای و بود افتادن  دام توی  تو برای - 
  هم  من بگم، بهش خواینمی که  حاال. دمنمی  دستش   از اما مونم؛می   دور

و  نیتم  نیتا  کنممی  قطع دیگه  من! دممی  قول  بهت قرآن به. کنم می   ثابت ر   آ
 . منتظره

و  موهام  :زنممی  نعره نامالیمی، لحن  با و  کشممی ریشه  از ر

نیتا ولی!  کردم غلط  من. کردم اعتماد اون و تو به! کردم  غلط  هم من   -    آ
و  فکرش که چیزیه  از  تر مظلوم  خیلی اون . گناههبی   خواهش پژمان. کنی ر

 ...بهش کنممی   خواهش! باش نداشته کاریش کنممی 

و  تماس و  کنمنمی  تحمل    یه مثل بغضم. کنهمی   قطع حرفی، هیچ  بدون ر
وی داغی اشک و  شکنهمی   ایشیشه ظرف و  سرم. کنهمی  خوش جا مگونه ر   ر

وی ونی وابرهای ذارممی   فرمون  ر   آبم  پر  هایچشم  مثل  سرم، باالی  بار
ن می   وقفهبی زش به  درد، همه این  از مچونه. بار و  مقلب   و  افتاده لر   تپش به ر

 :کنممی   زمزمه  زیرلب. انداخته
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 !کنم؟   کارچی حاال. کردم بود غلطی چه  این! خدایا  -

وی  که   انگار سرم   مثل . میارمش باال توانم، یمونده  ته  تمام با  و  سنگینه تنم ر
و  هاشبال  که ایپرنده ی  کردن،  زنجیر  و  قفل ر   زدن با . برنمیاد دستم  از کار

ون پارک  از  خونه، سمت  به رفتن برای استارت، دکمه  .میام  بیر

و   مهشید که  کردن پارک درحال و مخونه  در دم  بعد، رب  یک  درست .  بینممی   ر
  به  آذر عالقه  از  مطمئنم . شهمی  پیاده جدیدش  مشکیه  ماشین  از و  تنهاست

وی  از  کارش این و  داشته  خبر   بنز  مرسدس   و شممی   پیاده ماشین   از. قصده ر
  و  بلند پالتوی دیدنم، با. شهمی   اومدنم  با  صادفم حیاط،  در به رسیدنش
و  سفیدش  و   کار این اکثرا. دهمی   تابی ر   خریدهای  گذاشتن  نمایش به برای ر

  همیشه مثل  اش،صمیمانه   لفظ و االنش موقعیت  اما  داد؛می  انجام جدیدش 
 .نیست درک  قابل برام

ی  چه  -   قشنگم؟   پسر  طور

  طور همون و مونهنمی   منتظر   .باشم خواممنمی  و نبودم پسرش   هرگز من
و   در زنگ که و   حرفش ده،می  فشار  ر  :کنهمی   تکمیل ر

ی  -    نگران. بیام گفت یهو خیلی  آذر آخه  افتاده؟  اتفاقی نکنه شده؟   چیز
 . شدم

وی متفکرم  نگاه و شهمی   باز ایتقه  با  در  کرم  از براق که صورتش  جوارح تمام ر
 .چرخهمی  پودره،

 .داشته  واجبی  کار   ید شا.  نیوفتاده اتفاقی  - 
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  و افتم می  راه  پشتش. شهمی   حیاط وارد و  اندازهمی  باال  ایشونه  خیال، بی
وح   از خالی  حیاط که  طور همون و  ر  :دهمی   جواب کنه،می   برانداز ر

وحش . نبود سرد  انقدر اینجا  بود، فرید وقتی. خیر  به یادش  -    هنوز! شاد ر
 کیه؟  فرید  قاتل   بفهمی تونستی راستی . نیست باورکردنی برام هم

  فکرم  و گردهبرمی  سمتم  به هال، ایشیشه  در به مونده  قدم  سه  درست
  هم  انقدر  اما  نداشت؛ مشخصی اخالق  مهشید . چرخهمی   سؤالش  حوالیه

  همراه  آذر توسط  در شدن  باز با سکوتم،. گفتنمی  هاشحساسیت   از واضح
ی،پ  دمپاییه با مشکیش  بلند بوت تعویض با  مهشید. شهمی    هال وارد ادر
ون مشغول  و شهمی  وهای دیدنم، با  آذر . شممی  هامکتونی آوردن بیر   ابر

و  نازکش   هال  رنگ  یاسی مبلمان   سمت  به مهشید  که کنهمی  قالب  هم توی ر
  سؤاالتش  قطار که مهشید  پشت  و هویداست  آذر هایعسلی قراریهبی. رهمی 

و   . افتهمی راه  کرده، ردیف ر

و  خودم نیستن؟  هخون  کجان؟  هابچه -  ود خیلی  ر   بارانم  طفلی آخی. رسوندم ز
 . اومدم تنها  منم تنها، گفتی  چون  اما بیاد؛ خواستمی 

وی و  پالتوش  که درحالی و  شینهمی  هال  در  از مبل  اولین ر وی  ر   مبل دسته ر
وبه درست  آذر ذاره،می  وشر  یزاویه  حالت  این توی  و گیرهمی   قرار  میز   کنار  ر

 .دارم دیدنش برای مناسبی

نیتا -  ونه دوستش با آ ون رفته شیوا  با هم  آدرینا. بیر ود تو  اما. بیر   اومدی ز
.  نشده چهارم  هنوز ساعت االن  بیا، باران با و پنج ساعت  بودم گفته. مهشید

 کردن؟  عجله  و خونسرد  مهشید.  کردی عجله  حرفم برای   انقدر عجیبه



 
 

www.cafewriters.xyz Page 500 

و   تشصور که خشمی تمام و توبیخه این یآماده   قبل  از  آذر   و  زده سرخی به ر
و  هاشدست  زش به ر   طور همون مهشید. دهمی  جا  کلماتش توی انداخته، لر

 .گردهبرمی  سمتم  به واج، و  هاج

  قشنگم؟   پسر  جان؟  آراد کردم بد اصال بیار؟  بارانم گفتی کی تو ،...تو! نه - 
  شیوا   از منظورت راستی، نیست؟  هیچی گیمی  بعد شده؟   چش  مامانت

ی  همون  لمیه؟ ق باتر

و  بحث خوادمی    توی هم  آذر تعجب بلکه من؛  تنها نه اما کنه؛ عوض ر
ویته قابل  هاشچشم   . دهمی  نشون واکنش سرعت   به و ر

و  شیوا   تو -  ی  منم!  باشیش دیده نمیاد یادم مگه؟   شناسیمی  ر   راجع  چیز
  هستی،  بدی آدم کردن  پنهون توی همیشه که اونجایی   از . نگفتم بهت بهش

و   راستش بهم  !بگو ر

ی   مهشید،  دستپاچگی  .گرفت  اشنادیده  راحتی  به بشه  که نیست چیز

 .آره. دیدمش اتونخونه توی نه،. گفتی بهم خودت چرا ،...چرا  -

و  نگاهش وغه مثل  آذر و  دزدهمی   آذر  از ر و  مشوشش  نگاه ای،دار   سمت   به ر
 .گردونهبرمی  خودش

  یادت کنممی   احساس  چون مهشید؟   سالیه  چه مال دوستیمون دونیمی   - 
  االن تا. تر قبل   هم شاید .  دبیرستانمون دوران  به گردهبرمی. گممی  برات رفته

ی    اصطالح  به که  کسی  من، بعد . گذرهمی   ازش سال  چند و  بیست  حدوده  چیز
و  مو  خودت ون ماست  از  ر وز  اصال دردته؟  چه تو ندونم کشه،می   بیر   با  امر
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ق  همیشه ی  فر ی  یه. دار ی  اگه.  عجیبی برام جور   ماهم  بگو  هست  چیز
 . باشیم درجریان

 .شهمی  متصل   بنفشش گپ گرد ییقه  به مهشید

ی  چی   - ی می   شور  همیشه آذر؟  گیمی  دار   انگار تو. گفتم  چی  مگه  من.  انداز
تو  منتظر   . بهتره برم من  اصال. مهمیشه  مثل من . بودی آ

و   راستش  دست  آذر که شهمی  بلند ازجاش   .گردونهبرمی  خودش سمت به ر

  چیزیت یه  تو شدم  مطمئن دیگه االن بودم، نامطمئن درصد یک اگه  - 
ی . هست ی؟  دخترت  از خبر  کرد؟ می   زندگی  ناصر با  که همونی دار

  رک این. بزنه دستی یه نکرد حتی  آذر. ربطهبی  ناگهانیش پرسش این!نه
وته  انبار به زدن  کبریت مثل  گوییش   خشک ایمجسمه مثل  که  مهشید.  بار

ی،  شده،   .زنهمی   پلک هم پشت  چندبار

 ...آذر! نه پرسی؟ می  چرا ،...چرا ،...من ،...نه - 

و  دستش  مهشید ون   آذر   حصار  از  ر   نیشخند  برای لکنتش، و کشهمی  بیر
 . کافیه  آذر یزیرکانه

ی   خبر  پس  -    و  چندین دوست کردممی   فکر  که بودم ساده  من. دار
  و  داشتی  خبر   کاراش   زا مدت   این تمام. نداره  خبر  قاتلش  دختر   از م،چندساله

و  فرید  دخترت  دونستی می تو. دادنه پس جواب  وقت  حاال  اما کردی؛ سکوت    ر
ی  چرا. کشته و  دهنت  چرا نگفتی؟  چیز  ها؟  نکردی؟   باز ر
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زشه، حال  در عصبانیت  از تیزش یچونه  که مهشید ل،بی  لر   یپوسته  از کنتر
ومش  ون  آر  . میاد بیر

  خودخواهی  از هم  خودت  خواهر  حتی. آذر شدم  خسته  دیگه! بسه دیگه - 
ی  چه وقت اون بود؛ خسته تو ی؟  من  از انتظار .  دخترمه باشه  هرچی اون دار

وشمشنمی تو به که  معلومه.  تنمه یپاره  .  دونستممی  مدت این  تمام آره. فر
  این  از بعد دخترم اومدی؟ درنمی  پشتش کرد،می   خطا هاتبچه   از  یکی اگه تو

  محبتی  قبال  در فقط من. کردممی   قبولش ایدنب چرا بود؛ برگشته سال همه
  فهمیدم  دیر  اما برگشته؛ دونستم می. همین. کردم سکوت نکردم، براش که

  باور اما نیست؛ طالقمون  مقصر  فرید  که گفتم  بهش  من .  چیه  سرش توی
ی   براش ایذره  فقط من . نکرد  .کردم مادر

وزه  مثل  وره،غوطه  عسلیش  نگاه توی افکارمختلفش  که  آذر صدای   باد یز
 :پیچهمی  خونه توی

  این گی؟ می  چی فهمیمی   انگار؟  نه  انگار نشده؟  هیچی!  شدی؟   دیوونه تو -
. بود شوهرم  اون نیست، دبیرستان توی  ناچیز  ینمره یه برای حسادت دیگه

وبه! شوهرم ومر ی   داشتی گیمی   راحت  و وایستادی  ر   اون تو کردی؟ می  مادر
ی  چرا باید  که موقع   هوم؟ بدی؟  جامعه تحویل قاتل  یه که نکردی مادر

  با  پاش، به چسبیده  مشت توی حرصش  تمام دادن  جا  با   بار  این مهشید
 .دهمی   تیزش نوک و عملی  بینی  به چینی واضحی،   تمسخر

ی  توهم چرا حسادت؟   - ی   چی  کنن؟ می  حسادت  تو با همه دار   به  انقدر که دار
 .مریضی یفسرده ا یه که توئی این قاتله؟  من   دختر  مطمئنی؟   خودت
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و  ضعفش  مهشید  اینکه   از  آذر   نمیاره طاقت کوبیده سرش توی  و کرده پوتک ر
وهای  اینکه با و   کوتاه  برای هم  باز رسیده، ممکن  حد باالترین به نازکش ابر

 .نیست کافی بلندش،  پیشونیه دادن نشون

و   وفایی   دکتر که اونی. ببینم وایستا  اصال -    ی؟ نبود تو مگه کرد معرفی   بهم ر
و  گممی   من  که اینجا بیا گفتی تو ی  همون. بر   از. قالبیه  فهمید  شیوا که  دکتر

  که دارم چی من  گیمی   بعد. بودی دست هم قاتلت   دختر  با شاید   معلوم  کجا
ی  شانسی چه وای   گفتیمی  که نبودی تو کنی؟  حسادت   اینکه با شوهرت  دار

و  نازت   باز کنیمی  محلیبی  همه این   واقعا . بود خدات  از که تو خره؟ می  ر
و  شرمیبی  حد  این تا  چون موندم؛ و  دورم آدمای من. نداشتم  انتظار ازت  ر   ر

 .بود خرسه خاله  دوستی تو، دوستی اما  شناسم؛می  خوب

  این  و کنممی   گوش هاشون حرف  تمام به دارم  موقعیت، همون توی  هنوز
ون،  ُشرُشر   صدای مابین،   که هشیدم. رسهمی   گوش  به وقتی  هر  از  تر بیش  بار

وهای  رسوندن برای   بوتاکس یپیشونیه  به اشزده  هاشور ای  قهوه  ابر
و  دارش خش  و نازک  نسبتا صدای  تالشه،  در اش کرده  .رسونهمی   اوج به ر

.  بالیدی داشتی  که هرچی به. همیشگیته  کار کنی؟  تحقیرم که  بیام گفتی - 
  همه به سنف  به اعتماد  با  کرد، ردش باران وقتی حتی  که پسرت شوهرت،

  نامزد باران با بود  قرار  چی برای دونهمی   پسرت اصال. نبودن هم مناسب  گفتی
   خورد؟  بهم  چرا  نامزدی این  و کنه

  از شده   مچاله  صورت   نیستی  مجبور نباشه، اتکاسه زیرنیم ایکاسه  وقتی
و  خشمت ی   درست. کنی  باز هم   از تعجب، حالت  توی ر   این و کنهمی   آذر که کار

.  کنهمی  رشد  تربیش  هم  سحرآمیز   لوبیای  درخت  از حتی  دلم، ویت شک  نهال
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  صامت زدن  اشبرگشته  بخت  به لگدی که کسی مثل  و باشم ساکت تونمنمی
 . کنم نگاه 

و  داستان من   -  ی   اگه اما دونم؛می  ر ی  وقت یه بگین هم شما هست،  چیز   چیز
و  درست  کار  مادرم که دونممی . نمونه  جا  دلتون توی  .داده انجام ر

ون،  از و  مغزم ایموریانه   در ز   از حرارتم درجه و جویهمی  ر   آذر اما  شده؛  رد چهل  مر
و    همیشه،  از  متفاوت  نگاهی با  آذر. ذارمنمی  تنها جنگ  میدون  این توی ر

و  غیرمستقیم   و  مستقیم حرف  هزاران که نگاهی   سمتم به کشه،می  یدک به ر
 .گردهبرمی

ی  اون .گممی  بهت خودم من کن   باور آراد، -  . گهمی   مهشید  که نیست جور
ی مغلطه   داره  .کنهمی  انداز

و  آبی  توی تمساح همون  حکم مهشید   شکارش، انداختن   دام به برای که داره ر
تویی  با حاال و  کرده سکوت   مونده،  منتظر  حرکتبی   ادامه آورده، دست به که آ

 :دهمی 

ی  یخونه  به نباید کنی،می  زندگی  ایشیشه  یخونه  توی وقتی  -    سنگ  دیگر
  من کردی، خیانت   هم پسرت به تو. بگی بهش  نتونستی که  معلومه!  کنی پرت

  خوب خیلی که پیشی  سال   سه همون یادته. مساله  چند دوست یه فقط  که
 راهی  هر. کنه  قلب  پیوند کنهنمی قبول   آراد مهشید گفتی  داریش، یاد به

ی   هر  و رممی    از شاید باشه وسط  عشق  یه پای اگه شه،نمی  راضی کنممی   کار
و   کار این و برداره دست شقیکله  این   شدم  حاضر  من که وقت   اون. کنه  ر

و  دخترم   باران که بعد نه؟  بودم خوبی  دوست  من کنم   افکارت قربانی  ر
و  وصلت  این  مسخره   بهانه یه با و  فهمید وز و شب  چقدر کرد، تموم ر و   باران  ر   ر
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ی  کردی  التماس ی   اگه نگه؟  آراد به  چیز  کردی، تو که کاراییه این  به دنکر  مادر
ی  که  بهتر  همون  .نکردم مادر

و   شمشیر  لنزه،  ماحصل نگاهش آبیه که  مهشید درشت  هایچشم  و   از  ر   ر
  جنس   از رسوبی کرده، رسوب دلش توی سال، سه  این  تمام  انگار. بندهمی 

  سکوت  و  نیستم  موفق اما  نشم؛ رها بهت  این توی کنممی  سعی . تنفر 
 . شهمی  شکسته  آذر صدای با که النیطو سکوتی. کنممی 

ی  این چی؟  که خب! بودی همین هم  اول  از - و  چیز   دختر  و تو. کنهنمی عوض ر
 ! بدین پس  تاوان  باید قاتلت

  کرده،  گیر  لباسشویی  ماشین  داخل  که لباسی  مثل  خشم،  توی تنم که  انگار
و  و   من  و  رفته فر ون ر   صدای با که بزنم حرفی خواممی . کشهمی   خودش در

  شماره   دیدن با. گردهبرمی  سمتم به هانگاه  و کنم می  سکوت  موبایلم آهنگ
 :دممی   جواب  سرعت به آیالر،

 کجایی؟  الو؟  - 

قدرته همیشه مثل  صداش   .پر

و   مادرم   - زنش  بوده  باخبر دخترش وجود   از اینکه برای  ر   مادرت! نکن سر
ی  اون . گرفته سخت  بهش زیادی   استم خو ازش من. بوده درست که کرد کار

  کی  تا ماه  چی؟  که باالخره . نکنه  انکار شد که هرچی خواستم من .  نیاد باران
 بمونه؟  ابر پشت تونهمی 

ومه، پیشه که نامعلومی یآینده   از قلبم، سنگین  ضربان  صدای .  آورترهوهم  ر
 :شهمی   باز هم  از ابهام با سخت،   هاملب  و زنممی  خودم  دور چرخی گیج،
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 فهمیدی؟   طور چه تو - 

و  من  مریضش،  هایخنده  نای  .ترسونهمی  تر بیش  ر

ی  و  شده  فر  موی همه اون  پشت  -  ی  یه مادرم، خاکستر  کوچولویه هندزفر
و   چیز همه. هست سیم بی   عوض برنامه بگم زدم زنگ. اولش  از. شنیدم  ر

و   چیز همه  مادرت  که حاال. شد   اومدن  مبرنامه  هم اولش  از. نمیام فهمید، ر
ی  فقط . نبود و  کردن باز   بیا! پلیس بدون. تنها تنهای . بیا تو.  داشتم دوست ر

 . دوتا ما  یخونه. خودمون خونه

و  تماس و دهنمی بهم حرفی  یاجازه  وز مثل . کنهمی  قطع ر وشنه  ر   که ر
و  مادرش هاست ماه  و  خواهرش  گفتم که بودم احمق چه  من.  بینهمی  ر   بعد ر

وم تا ببینه سال  همه این  از   بدون ! کردم فکردی  هچ خودم پیش واقعا. شه  آر
  آذر که گردمبرمی  پشتم ایشیشه  در  سمت  به نگاهشون، یسنگینه به توجه

 : کنهمی  صدام

ی  کجا آراد؟  -  ی؟ می  دار  . زده زنگ  قاتلش  دختر   اون  که نگو ر

 .ایهدیگه   چیز   آذر به من  جواب  بار این

 ! کنممی  حلش  -

و  خودم کی  دونمنمی هام،کتونی سریع  پوشیدن با .  رسونممی  در به ر
و   دزدگیر ول پشت  سریعا  و  زنممی  ر و  ماشین که همین . شینممی  ر   از بعد  ر

 :زنممی   لب خودم با اندازم،می  راه  به استارت

 !بار یه شیون  بار، یه مرگ  - 
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  پارک آپارتمانش  جلوی سنگینی،  نسبتا ترافیک گذاشتن  سر   پشت  از بعد
  هایگوش  اون با  ساله چهل  ان نگهب مرد  شم،می  البی وارد   که  در  از. کنممی 

  گرفته ازش نگاهم. کنهنمی  جیمم  سین  دارش، پف  هایچشم  و برگشته
و   حواسم کنممی   سعی. رممی   آسانسور سمت  به مستقیم   و شهمی    پی ر

 ای،وقفه  بدون. شهمی   باز درش که بدم  آسانسور توی شده  پخش الیت آهنگ
 .رممی   آیالر واحد  باز نیمه  در سمت به

و  هامکتونی و   در  شم،می  خونه وارد که همین و درمیارم پا  از ر   سرم  پشت ر
  به دیدی و کنم می  چپم  دست کوچیک  نشیمن   به نگاهی. بندممی 

ودیه  در راستایهم که ایآشپزخونه  ی   که زمانی درست . زنممی   ور   پیدا ازش خبر
وبه   خواب  اتاق چوبیه  در کنم،نمی وم،ر  گرم ایاندازه  به خونه.  شهمی   باز ر

و  مشکیش پاکتیه  شلوار و  دار یقه سرخابی  بلوز پوشیدن که هست   توجیه ر
و  دستش دیدنم، با. کنه وی  از ر  .دارهبرمی   در دستگیره ر

 کردی؟  تعجب  انگار. مآماده  من! همسرم اومدی خوش  -

  فرمش،  قلبی  صورت. شدم  هل هم  شاید .  گنگم و  گیج  انگار  تر بیش ! تعجب؟ 
  حال  در  انگار که حالتی کنه؛می   نگاهم  خاصی   التح  با. ترهبراق  همیشه  از

 . باشم عادی   کنممی  سعی  منوال، همین  به. آرامشه تمرین

و  هات حرف  که اومدم  من.  نه -  و   چیز همه گفتی. بشنوم ر   تا مادرت. گیمی  ر
و  چیزها بعضی. گفت  چیزهایی یه حدودی   تو  از خواممی  اما گفت؛  آذر هم ر

 .بشنوم

  همراهش هم زیتونیش   کوتاه   موهای  ده،می  بلندش  گردن  به که تابی با
ن می  تکونی  .خور
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و   هاتحرف تونیمی . بشنوی من  از  که مهمه چرا مهمه؟   برات چرا  -   و  بزنی ر
ی  وندیم،   اتاق این  توی که ایهرلحظه حرمت  به فقط دونی،می   اما. بر   گذر

.  نه بت؟ مح  کمبود گیمی  خودت با البد . بود زندگی  یه من برای که کم  هرچند
  من  اینکه  بخاطر  ای،زنده   هنوز  اگه تو. داشتن دوست گممی  بهش من

 . داشتم دوستت

  لبخند  اما اندازم؛می  بهش کوتاهی نگاه تأسف،  از  افتاده  هاییشونه  با
  زبونم  انگار  بینمش،می   که همین چرا؛ دونمنمی. کنهمی   گمراهم مغمومش 

و  توانم تمام. شهمی  قفل   :کنمی م  جمع  مقابله  برای ر

ی   هرگز   این پدرمی، قاتل تو. بشه تموم  چیز  همه خواممی   فقط من    - و  چیز   ر
  که نرفته یادم وگرنه بشه؛ اذیت ایدیگه  کس خوامنمی من. کنهنمی  عوض
وقت  که کردی تهدیدم و  کردی  کارچی  من   با  بار  آخرین و  من هر   ببینی ر

  من ببین . هدیگ  کس  هیچ نه بدی پس  تاوان باید که  توئی این . کشیممی 
ومم. اومدم ترس  بدون ی  و  آر وز اون کن تعریف پس. نیست خشم  اون  از خبر   ر

 ! افتاد اتفاقی  چه

 .شهمی  منقبض  کلماتم  رحمیبی   از صورتش

و   من اسم چون باباتم؟  قاتل   من فقط  که  مطمئنی   انقدر  چرا -    اون  توی ر
و   اسمم که دونستممی  خودم من خب  دیدی؟  بود نوشته پدرت  که ایبرگه   با  ر

ی  یه گفتم بهش خودم اصال. نوشته  رمز    من   سمت به هاحواس   که کنه کار
 .بشه پرت

ی  درحال وانمه با باز وی  تلخی پوزخند! طورههمین . آره. ر  .شینهمی لبم   ر
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و  من   تو -  ی  یه هم  باز یا کردی؟  مسخره ر   با هات حرف انداختی؟  راه دیگه باز
وزت اون  هایگریه ! خونننمی هم   که هم االن. بود نماییمظلوم   از که  البته  ر

و  هاحرف  اون  انگار نه  انگار   بابام قاتل  تو  که کنم   باور خوایمی  من  از. زدی ر
 نیستی؟ 

  کمی صداش  و گردهبرمی  پشتش  تخت سمت به تمسخر،  از شده  پر  صورتی با
 :شهمی   شنیده  تر بم

و   کار این من فقط کنیمی   فکر   چرا گفتم من   -    مبرا  فحر   این کجای کردم؟  ر
 شدنه؟ 

نی به وی  کشیدن  دست با و گردهبرمی سمتم به آ   لبخند  سرخابیش،  بلوز ر
 . کنهمی  نثارم پهنی

.  کنهمی   تغییر  لباسام با شخصیتم من !  نباش نگران میاد؟  بهم  نگفتی؟  - 
ی  اولین یادمه و   من  که بار  .نکردی ُکپ   انقدر دیدی،  شلوار  و  آبی  بلوز با ر

  اما . داره قوی یحافظه  چه. اصال. بودمش دیده قبال که  نیست  یادم اصال. آه
وی   به من   پرتاپ  سمتش  به اتهام  تیر  که نگاهی همون با  و  نمیارم خودم ر
و   هاششونه کوتاهی، مکث با  و کردنشم  نگاه درحال  کنه،می   . کنهمی  صاف  ر

ی  عجله که  شدم  متوجه   - ی  حق.  دار   اینجایی حقایق  شنیدن  برای فقط تو!  دار
  خودمه شخصیت  به توهین بدم، ادامه  تر بیش   هرچقدر. من  ندید برای نه

و  دیگه داستان یه افتاده،  اتفاقی  چه  بگم بهت اینکه  از  قبل پس. باشه نه؟    ر
 . کنممی تعریف
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  به زمستون، یچهله سردیه به صورتی با و شم می  اتاق وارد شنیدن،  بهتر  برای
  تعریف به وعشر محکمی  صدای  با . گردهبرمی  تخت جنب آرایش   میز   سمت
 :کنهمی  کردن

ی، یه -  وز   میاد، خودش به تا. شهمی   بیدار خواب   از ساله،  ده بچه  دختر یه ر
ی  بینهمی   گریه. ترسهمی .  نیست کرده بحث پدرش با  قبلش شب که  مادر
ور   به هم قبلش شب  حتی. کنهمی گریه  خیلی خیلی. کنهمی    رفته خواب به  ز

  و زدمی  تهمت مادرش  به که آدمی. بود شکاکی  آدم پدرش  خب، اما . بوده
زار راست،  و چپ وانی  آ   و  ذاشتممی بودم،  مادر اون  جای  هم من. دادشمی  ر

و  خودم. رفتممی    خواهر  بلکه بود؛ رفته  خودش  تنها نه اون . دادممی  نجات ر
و  بود سالگی  شش  آستانه توی که  دختر  اون ساله  پنج .  برده خودش  با هم ر

ی  ی . بود پناهش  فقط  وا،دع  هر   از بعد که خواهر   هایدست   با که خواهر
رگ   خواهر هایگوش  کوچیکش، و  ترشبز   و  پدر  بلند  صدای نشنیدن برای ر

و   دختر  اون  تونستمی   که کسی تنها. گرفتمی   مادرشون وم  ر   بهش و  کنه آر
  کردن خرید عشق  به گشت،برمی مدرسه   از وقتی که کسی.  بده زندگی  امید
و  هاشپول  اون، برای وز، اون اما . کردمی  جمع  ر   تمام. شد تموم  چیز   همه ر

و  خونه و  کسی و  گردهمی  ر ی  تنها. کنهنمی  پیدا  ر  یه مونه،می   براش که چیز
رگ غصه ی  و  بز   فرار ایدیگه مرد  با مادرش  خونهمی   گوشش  توی  مدام که  پدر
  رفته رفته  شد،  تنها رفته رفته که  بعدش کرد،نمی  باور اولش  دختر . کرده

  گذشت وقت  چند . پدرشه با  حق شاید  گفت شد،  تر بیش   سرش توی صداهای 
  فهمید . داده  طالق  درخواست مادرش که رسید  پدرش  گوش  به  خبر  اینکه تا

و  کارهاش و بوده دوستش   بهترین یخونه مدت   همه این ن  اون  شوهر   ر   ز
وز  اون  از. دادهمی   انجام وع پدرش . نداشت آسایش دیگه  دختر  بعد، به  ر   شر
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و  انتظارش که  جایی  از هم  اون. بوده خورده که رکبی اعتراف به کرد .  نداشته ر
وز  اون   از  دختر  اون   از تنش و  شد  پر  پدرش هایحرف   از فقط  گوشش  بعد، به  ر

 .نفرت

  قطع بغضی هیچ بدون صداش کنه،می   سکوت طوالنی داستان  یه  از بعد
وزها  همون  به که  انگار. شهمی    که صادقه  و محکم صداش   انقدر. برگشته  ر

و  داستانش ی   با داستان این. کنممی   باور ر   آیالر. داره تطابق گفت  آذر که چیز
ونش که سیاهیه  از رهایی دنبال  انگار و  گردهبرمی  سمتم به   با . کرده  گیر  در

 :دهمی ادامه ایخیره  نگاه 

  دختر  اون. منه  زندگی داستان این اما نه؛ یا  کنیمی   باور نیست مهم  برام - 
و  چیزم همه  وزر  یه که منی.  منم   من   تاوان که زجرهایی خیلی . دادم دست  از  ر

  قانونیه سن   یه همه برای سالگی  هجده  دونی،می . پرداختمشون اما  نبود؛
وزش   تا که چیزهایی  به رسیدن برای  که کارهایی انجام. نرسیدن دیر
  و گیاشونهبچه  از  رهایی  جور یه  انگار. بدن انجام اون  از قبل تا تونستننمی

ودشو رگ  به نور ی   این من برای اما  سالیه؛بز   سالگی  هجده   از  من.  نبود جور
ی  یه هرکدوم که مردهایی  مابین. شدم  شرکت  اون وارد   من. داشتن بهم نظر

و  حقیقت  ی   اون خود    تا. گفتم  ر وز   از حتی بودم؛  متنفر   مردها  از دیدمت، که ر
و   من ایستادم، که اینقطه  همین توی اتاق، همین  توی درست  اما. تو   اون  از ر

ون هوا و  حال   دلم  توی که داشتنی  دوست  تونممی  کردم حس. آوردی بیر
و  مکشته  و  همدیگه دیگه  بار  یه اگه گفتم بهت. کنم زنده  ر   شکبی دیدیم، ر

رگ  اون و کشمتمی  وغی ترینبز  . گفتم که  بود در
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و  دردش  هاماستخون  تمام با وجود،  تمام با  که  انگار. ندارم گفتن  برای حرفی   ر
و   زندگیش داستان  رکبی، هیچ  بدون. کنممی  سح وبه  من  و کرده تعریف ر   راهر

  احساسن،بی  و سرد  ظاهر  به  که هاییآدم  تمام فهمممی  تازه . نیستم
ن  ایگذشته ی   با  که دار و  غم توی اون،  یادآور ن می   فر   این  صدای  فرکانس. ر

ی گرم نگاه با   بار این. گرفتش نشنیده شهنمی که بلنده  انقدر  درد، وی تر   تخت ر
ی . شینهمی  و  رخشنیم  که  طور   ادامه  و گیرهمی   عمیقی نفس.  بینممی   ر
 :دهمی 

و   داستان این  -   اینکه یا  بیوفته راه کارم  همیشه برعکس که نساختم ر
و  دلسوزیت وقت   از  من! نه. بخرم ر   اینجا چون بودم؛  ترصادق  ایدیگه هر

ی  دیگه من. خطه ته دیگه و  تو  حتی  دارم؛ن دادن دست  از برای  چیز  .ر

  برخالف. هاشهحرف  برای تایید  منتظر   که شده معصومی  یدختربچه  به تبدیل 
وم که میلم   : زنممی  لب شده،  تر آر

 . اشبقیه  خب. کردم  باور کن  فکر   - 

 .گردهبرمی منتظرشم  که محکمی  آیالر همون به و  شهمی  بلند جاش   از

و  به  نیاز  -    پیداشون تا گشتم دنبالشون  اهسال  این تمام. ندارم تو کردن بار
ی  و   مادر .  پیش نیم و سال  یک درست. کردم   زجر  نبودنشون  از که خواهر

وز  همون من. بودم کشیده   کنممی  ثابت  پدرم به که دادم قول خودم به  ر
  انتظار گفت. کرد  دل و درد برام خیلی  دیدنم، با مادرم.  بوده گناهبی  مادرم

وز  همون من   که درصورتی ببخشمش، من نداشته   از. بودمش  بخشیده  ر
  بهش ولی . بسازه تونستنمی کس هیچ مرد  اون با. داشت حق هم  اولش
  فرید  آدرس. کنه کمکم که درصورتی بخشمش،می   صورت  یه  در فقط   گفتم
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و    فرید،  و  من  بین  که بودم خوشحال اما داد؛نمی اولش. خواستم ازش ر
و   دخترش   با . بود الهی موهبت  یه هب شبیه باران، خواهرم دیدن. کرد انتخاب  ر

  به. بود یادش   چیز  همه کنی؟ می   باور اما بودم؛  دور ازش  سال   همه این اینکه
  هم همینش   اما  باشم؛ نزدیکشون خیلی نتونستم پدرت، قتل  و  پدرم  خاطر

وشگاهش  و فرید به نقشه با. بود بس برام   اشتباه مادرت.  شدم نزدیک فر
وانشناس  اون مادرم. کنهمی  و   ر ی  من چون بود؛ کرده  معرفی  ر   که کردم کار

وانشناس  اون  هاآدم  حتی تونیمی  پول  با. پول. کنه  فرار و  بیاد  نظر به قالبی ر
و   . کنی عوض   هم ر

ومم یپوسته  از  کمکم ون  درحال  آر و  حرفش  نباید اما اومدنم؛ بیر   کنم؛ قطع  ر
و  موهاش   خستگی، به  تظاهر با  آیالر. نده ادامه شاید  بشه، عصبانی اگه چون   ر

  گوشی گرده،برمی پشتش  دیوار  سمت  به که همین. دهمی  سوق  باال سمت به
و  ون جیبم  توی  از ر وی سرعت  به و  میارم بیر ی . ذارمشمی  ظبط  ر   که کار

 شریک  از حرفی  دیگه و کنه  سکوت   اون درصد یک اگه اما غیراخالقیه؛ کنممی 
  همون. یادن  حساب به مدرک  اگه حتی  کیه؛ اون بدونم  باید من  نزنه، جرمش

 :گهمی   که تعللیه  درگیر  صداش  بار این منه، به پشتش که  طور

ی  اولین فرید  -    همین به هم  حسابدار اون. افتاد دامم  توی که بود نفر
وز برای منوال    هیچ گفت،می  راست مادرم  گممی  بازم. بود شده   خریده  مبادا  ر

  کسی من . دهکر  معرفی  آذر به مناسبی   دکتر  کردمی   فکر   اون . نداشت گناهی
وانشناسی یه  درگیر  آذر شد   باعث که بودم   کردنش، خوب  جای  به که بشه ر

و  اون   من  چون شد؛  مریض  و  نبود مریض  اصال  آذر. کنه مریض  تر بیش  ر
نیتا خواهرت موند . خواستم و   دوستت ترینصمیمی  پژمان،. آ   براش ر

  رایب. نیست کاره  این پژمان دونستممی   اما خواست؛نمی  دلم . فراستادم
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و   کار  این  همین و  خودم تا  سپردم  پژمان به ر و  اون  حساب  که  بزنم گول ر   هم ر
واقع . رسیدم ی  باهاش در و  من ات،ساله  پنج  خواهر اون. نداشتم کار   باران یاد  ر

ی  تونستمنمی اصال و انداختمی   خودم  کار تو. تو  اما . باشم داشته بهش کار
  توی اتاقت  در جلوی مرد تاکسی، راننده  اون فرید، ماشین  خرابیه. بودی

  اون  که هرکسی و بیمارستان  جلوی  ماشین  با ساختگی   تصادف بیمارستان،
و   عطر   شیشه   خواستم می . منه ینشونه  عطر  شیشه  اون. بودم من  داشت،  ر

و  افکارت  حتی ی  بود،  عطر  اون  عاشق  باران. بگیرم دست توی هم ر   که  عطر
  عطر  یه. زدشنمی  دیگه دیدمش  وقتی  اما کرد؛می   استفاده همیشه مادرم

  بهت  هم حاال.  نیست اون اما میلیونه؛  وان به شبیه که  رایحه چند   از ترکیبی
 .ندارم ابایی و بودم من که کنم می  اعتراف 

زیدن برای هامدست  و  گردهبرمی  سمتم به   اما شده؛   مشت پام  کنار نلر
و  عصیانم فکم،  انقباض و  شنگاه ژکوندی، لبخند  با  آیالر و  دهمی  نشون  ر   به ر

وی  شده  کوبیده کوچیک   عکس   قاب  سمت   از. دهمی  آینه  کنار چوبی تخته ر
و  قاب  فاصله این  : دهمی  ادامه خودش اما  بینم؛نمی  خوب ر

وز.  همیم  کنار ما که عکسیه  قاب  تنها این  -   و بود پایین  سرت  تو. عقدمون  ر
و  فکرش اصال. تو به نگاهم  هم  من   و زدیمی   امضا   ل قبو که کردمنمی  ر

زارت فقط خواستم   تنفر  با  اولش. کنی  اذیت  تر بیش خودم دیدم اما بدم؛ آ
ی  اولین  از. بگو. بزنی حرف برام هم تو خواممی   ساکتی؟   انقدر چرا تو. شدم   بار

و  من  که  !بگو دیدی  ر

و  سراسیمگیم   که درحالی و شهمی   منحرف  اعتراف  مسیر   از داره   پنهون ر
 . گردونم برش موضوع  به باید کنم،می 
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ی  من   -    قاتل   برام فقط  تو. نداشتم دوستت  هم اول   از. ندارم گفتن برای چیز
و  مخونواده که کسی  و  پدرمی   راحتی  به که وقیحی  انقدر تو.  پاشونده هم   از ر

ی   !زنیمی  حرف  ازش دار

  که هاهمون  از. دهمی   سر   عصبی یقهقه  طوالنی، یخیره  نگاه یک   از بعد
و  بعدش اتفاق   انگار قابل  ر  .کنهمی  بینی پیش  غیر

ی  عجله  خیلی -   تنفرم و  نداشتن دوست به صراحت  با  انقدر که حاال. باشه. دار
و  هانقشه این تمام من .  درسته. دمنمی  کشش هم من  کردی، اعتراف    ر

.  نفهمید اما دنبالشم؛ که بفهمه تا دادم مهلت  پدرت به سالیک من .  کشیدم
  تو حاال . زد زنگ بهم یکی  بود، مونده  پدرت مرگ  به چندماه  که زمانی  درست
ن  حدس  بود؟ کی اون  بز

  ایدیگه معمای شدنه، حل   حال  در  معماها  کنممی   فکر   که ایلحظه  درست
ی  کردن  باز مثل درست  و کنهمی  طرح   تونمنمی شده،   قفل  پشت  از که در

و  ذهنم  آهوی یه  مثل بگه، خوادمی  که اسمی  شنیدن  از قلبم.  کنم  باز ر
ی  این   از که  انگار خونسردی،  با  آیالر  اما زنه؛می   تند فرار،  درحال  بره،می   لذت باز
 : کنهمی   تکرار دوباره 

و  مغرت  تو یکمم. بگم من فقط که نیست   قرار  -    اون  بگو. یالل! بنداز  کار   به ر
 !بگو کنممی   کمکت. منتظرم  من هوم؟  کیه؟ 

  توی مرتفعش، هایخنده  همون دوباره  مبهوتم، و  مات  صورت   دیدن با
  دهانم توی اسمی کردن،  فکر   بدون. شهمی  مبحوس  سکوت ضای ف

 :چرخهمی 
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 ! رضا - 

 !آذین -

وی یخی آب  زده،  بوران کوهستان یه وسط  نگار ن می  سرم  ر   توی قدمی. ریز
و  دستم. شممی  جاجابه  جام،   ته  واز برممی  مریخته  بهم موهای الی  ر

و  اشریشه .  کنمنمی  عجبت زیادهم . کنهنمی  خوبم هم  این نه. کشممی  ر
ی  یه اگه که بودم شنیده خودم چون شه؛می   باورم بلکه وز   فرید تونستمی ر

و  و  این بود گرفته دعوا  آذر با که زمانی. کشتمی  ر و  آذین  آیالر درثانی،. گفت ر   ر
  آذر  خواهر  چون  اما  رفت؛ خداحافظی   بدون هم فرید  قتل  از بعد. شناختنمی
و  وندعواهاش اگه. نکرد شک  بهش کسی بود،  کردمنمی   باور شنیدم، نمی  ر

و   کار این بتونه آذین که   شخم  از دست.  آه. یادمه پرحرصش  لحن  درست. کنه ر
ز  به هاملب  و دارمبرمی گذشته زدن   دور کالفه، دوباره .  رسهمی  مردگیخون مر

و   صورتم و  زنممی  چرخی خودم  : دهمی  ادامه که پوشونممی  راستم دست با ر

و  این اما. یشد  شوکه دونممی    - ی   بخواد که کسی  بدون، ر   قبل  از کنه؛ کار
 کرد،می  توجه اگه  و فرستادم   رمز  پدرت  برای سال یک من . دهنمی   هشدار

  با ایران،  به آذین اومدن  از قبل  اما بود؛  دیدنش فقط  قصدم اولش . فهمیدمی 
و  خودش . زد زنگ بهم فرانسه  شماره   خواستهمی  وقتی گفت و کرد معرفی  ر

و   حسابدار   اون مثل  من  مثل   همه اون که بخره فرید  کردن ورشکست برای ر
و   چیز و   همین منم  اینکه. کرده  تعریف براش ر   من  دنبال بهتره  و خواستم می   ر

  فکر . بشم همدستش تا گرفت  تماس من با  خوشحالی با  هم آذین. بگرده
و   درستکار  آدم یه! پول. باشن فرانسه توی هم با هم االن کنم   ارحسابد یه به ر
  اقامت یوعده .  بهتر  این  از چی. گرفت پول طرف  هر   از.  کرد تبدیل   بردارکاله
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و   همه که هم فرانسه   اصال. نیست مهم  برام. کنار به  حاال.  میاره  وجد به ر
ی  تو. بینم وایستا  کنی؟ می  گریه دار

و  دستم ومی به ر وی  از آر   نفس. نیست  کار  در اشکی و دارمبرمی  صورتم  ر
 :دممی   جواب ایسرفه   وبا گیرممی   سختی

 .کنم هضمش تونمنمی. شده  درهم  چیز  همه خیلی  فقط !  نه - 

و  هاش لب وی   ر ی   دیگه و  دهمی   فشار هم  ر  . نیست سرد هاینگاه  اون  از خبر

و  تمامش  رفتم، پیش که اینجا تا  بذار  -   قرار.  بکشم ایآسوده  نفس و  بگم  ر
  خواستممی  گفت. کرد یفتعر برام داستانی یه. دیدمش.  اومد. ایران بیاد  شد

و  ارثم و  من  و  مداخله فرید  اما  کنم؛ ازدواج فرش  تاجر   یه با  و  بگیرم ر   عشقم  از ر
  ازدواج نتونه مرد اون  با  که شده   باعث پدرت و  کنه ازدواج   خواستهمی . کرد جدا
ی  هم من . نکرد  بازش برام خیلی که هاحرف  این  از کال. کنه   بهم . نداشتم کار

و  من کار،  ینا درازای   داد قول   اراده اگه من که درصورتی. فرانسه  ببره  ر
و  داستان  که من. رفتممی  دنیا هرجای کردم،می    دیده خودم به نزدیک ر

و  شورش دیگه فرید  گفتم بودم،   و  موندم  دور مخونواده   از من. درآورده ر
  از من پیش، سال   پونزده که تاریخی. آبان ده  تا. طوره  همین  حتما  هم اون

وغ.  نیست مادرم  دیدم و  شدم  اربید خواب   تا بود کینه یه  تربیش  چرا، در
  یبهانه به. نیست خونه کسی  خودش و  فرید  جز   گفت و  زد  زنگ آذین. انتقام

  کرد دکش فرید و  آورد قهوه برامون. بود خونه رضا   اما.  شدم خونه وارد  کار،
و   چیز همه چون بود؛ باهوشی مرد  انگار. بره که   هم با. دبو کرده بینی پیش  ر

و  من شد،   اتاق  وارد رضا که زمانی . زدیم  حرف و  نشستیم   هم فرید. بود دیده  ر
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  بود گلی  کنم  فکر   اسمش که زنش  دنبال تا  بره  شهر  از کال  که گفت بهش
و  وقتم که  جزئیاتی به. بگرده ی  گرفتمی   ر  . نداشتم کار

وی سکوتی دوباره  و   وتخت گیرهمی  عمیقی نفس. کشهمی  ماله هاش حرف  ر   ر
  که رهمی   اتاق  راست دست هال  سمت   به و شهمی  رد کنارم   از. زنهمی   دور

وی قدمی.  افتممی   راه  دنبالش  به مطیع   طور همون و ذارممی   عسلی  پارکت  ر
 :دهمی   ادامه ره،می  آشپزخونه  سمت به که

ی  خوبی  وضع  انگار  که توهم. شد  خشک گلوم -    اتاق  اون خوای؟ می   آب. ندار
  یه ازش که داره ایپنجره  یه نشیمن  این حداقل. ستخفه  خیلی  پنجره، بدون

ی  ونیم  چه نگاه. بیاد نور ود  زمان   چقدر شد؟   شب هفت کی ساعت.  شده بار   ز
 .گذرهمی 

ی    نگاه  خوردنش  آب به رمق،بی. شهنمی  عایدش   گنگم،  و  گیج نگاه  جز  چیز
و  ایشیشه لیوان . کنممی  وی  ر ون آشپزخونه  از و  ذارهمی   ُاپن ر   رفتن با. میاد بیر

وبه ینفره تک آبیه مبل  سمت به وم،ر وش ر  .شینهمی   ر

و  اینجا  دیزاین  گفتم بهت  -  و   دیوار کردم؟  عوض ر   خیلی توسی. کردم رنگ  ر
وحبی و  هامبل  این. بود دمده  و  ر  نه؟  قشنگه. آبی راحتی   یه. کردم عوض  هم ر

وبه  دیوار سفید رنگ  پی   نگاهم ومر   همیشه  مثل  تا نیست توسی دیگه  که ر
و   بدی حس وونه سمتم  به ر  .رهمی   کنه، ر

ی  جایی خوایمی . نیست بد. اوهوم -   میاد؟   کسی یا بر
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وی  از و   بعدیش حرکت خواممی   بلکه پرسم؛نمی کنجکاوی ر   به. بزنم تخمین  ر
و  نگاهش مشکیه هایچشم   و دهمی   تکون  سر   تندی ق  که ر   داره، شادی بر

ردش یحدقه  توی  .چرخونهمی   گ 

.  تنهایی برای شدم  ساخته  من. بیخیال اما  میای؛  تو بگم خواستمی  دلم. نه - 
  و رنگ.  کنم تعریف فقط   که نیست  دادگاه جلسه.  بشین. شدی  خسته سرپا
وتم  استرالیا؟  رفت شیوا،  دختر   اون  راستی . نیست خوب ر

ی . آیالره بازهم کنن،  جونش به جون   رخ به و کردن خودنمایی عاشق که آیالر
و   هامچشم . خودشه  کار  که فهمیدممی  باید. هقدرتش کشیدن    پوزخندی با  ر

وی که  . کنممی   بسته و   باز گرفته، جا هاملب   ر

  بهم  ما چی؟  که بره؟  گفتی  بهش تو. توئه  کار  اینم زدممی  حدس  باید - 
 رسیم؟ می 

و   هاششونه  . اندازهمی باال ر

  زمانی  تا و  اون نه زنتم رسما  من چون رسیدیم؛ بهم ما  انگار  اما. دونمنمی  - 
 .برسی بهش تونینمی نگیرم طالق من  که

و  هاشدست  شه،می  درهمم هایاخم  تالقیه  نگاهش، که  همین   جلوی ر
 .زنهمی   گره سینه

وز  یه. باشه -  و   امر ی   شیوا به ر   کردمش کوچولو تهدید یه فقط من.  ندارم کار
  من  اگه که درصورتی کنه؛ قبول  شد  حاضر  تو  بخاطر   عاقلیه،  دختر . بره که

و  من کسی  دادمنمی  اجازه و موندممی  بودم جاش    هرحال به. کنه تهدید  ر
ن   من  مثل همه  . نیستن قوی  ز
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  به فقط بکشم، فریاد  سرش و بشه تموم جا یک تحملم تمام اینکه  از قبل
 :زنممی   لب  و کنم می  اکتفا هامچشم  بستن 

و   فکرش که چیزیه  از  تر قوی  خیلی  شیوا  -  و  من نکن  سعی .  کنی ر   منحرف ر
 !بشه تموم تا کن تعریف. بشم غافل  داستان  از تا  کنی

ی  اولین هام،چشم   کردن  باز با   همون با. صیقلیشه نگاه بینم،می  که چیز
 :دهمی   ادامه تفاوتی،بی  لحن  با زده  قندیل  نگاه  

  از  خواستممی  اگه من   اما نیست؛ قیاس  قابل  من  با  دختر اون  گی،می   درست -
 . دونیمی  خوب هم خودت. گفتمنمی  هرگز  بکشم، دست کردن تعریف

و  هاشچشم  کردنم، نگاه  بدون  بار  این ی بیش  خراش  با صداش و  بندهمی   ر   تر
 .کنهمی  نرم وپنجه  دست

  دیگه بوده، من  کار گفتمی  و  موندمی  رضا   اگه البته. رفت خونه  از  رضا - 
ی    االن  تا هک بود حکم براش فرید  حرف  انگار. نداشتی ازش شکایت  به نیاز

وش یه دنبال   بود گفته بهم آذین راستی،. کرد سکوت   که بگردم  مرگی  ر
قابل  و  سریع   من. نبود راحتی  کار  کلراید  پتاسیم آوردن  گیر . باشه تشخیص غیر

وز  اون. آورد گیرش   اونور  از برام آذین و  دادم پیشنهاد   اتاق توی اصال آذین  ر
و  من   که بود محرک یه فقط   آذین. ندیدمش من   و  نیومد .  داشت وا  فکر به ر

و   زندگیم فرید  اگه اینکه  فکر  و   داشتم دوستشون که کسایی و  داد   تغییر  ر   از ر
و   کار این کشتنش با  هم  من  گرفت،  من   فکر  مرگش به لحظه اون تا من.  کنم  ر

و  کسی که نیستم آدمی اصال من . بودم نکرده   مرده؛  احساساتم من .  بکشم ر
و  من دیدنم اب فرید . نبودم و  نیستم  آدمکش  اما   خوب من با  خیلی. شناخت ر

و  داستان. کرد برخورد   هم تو برای که زندگی  داستان. کردم  تعریف براش ر
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  من   دونستهنمی و بوده  کمک فقط  قصدش  گفت. کرد گریه. کردم تعریفش
 کردم پسرم حق  در ایدیگه  گناه یه گفت . باشم داشته  ممکنه  احساسی چه
  من.  دونیمی  خودت  انگار اما چی؛ نگفت. نیست تحمل قابل برام هم  اون که

  اون  اما  بود؛ سخت  باورش. شد  برانگیخته احساساتم  انگار. ریختم  اشک هم
و  آدم آرامشش، که بود مردی  توجه ایقطره  دنبال که منی. کردمی  دگرگون ر

و   مادرم  و خودم بتونم   کار این با بلکه  بودم؛ پدرم محبت و ی   به ر   براش  که پدر
  لحظه یه توی  تونست  خوب  خیلی فرید   کنم، ثابت نیست مهم  نبودم و بود

و   پدر  یه حس   و بودم مردد  چون شدم؛  منصرف من .  کرد دلگرمم. بده بهم ر
ی  حس کار، این  برای من اصلیه اهرم   این  به. داشتم  بهش  نسبت که بود تنفر

  من  و  زد حرف  صادقانه. کرد تالش اعتمادم  جلب برای خیلی نبودا، هامراحتی 
و   تردید این که بودم اتفاقی  یه بالدن هم   دلم که دوراهی. کنم تموم ر

.  گفتم بهش. بود خالفش  قلبم و  عقل  اما بشم؛ آذین  مسیر  هم  خواستنمی
  صادقانه بلکه نپرید؛ دهنم  از. خوادمی   آذین اما بکشمت؛ خوامنمی گفتم

و  آذین  . دادم لو ر

.  شهمی   جمع صورتش   که کشیدنه  عذاب  حال   در لحظات اون یادآوریه  از   انگار
و  دستم  و  شنمی   خم زانوهام. بایستم تونمنمی . نداره توان دیگه قلبم    ر

وی ون  دهانم   از آهی. ذارممی مسینه   ر   که کنممی   اشخفه  درجا و  میاد بیر
وم  : دهمی  ادامه  تر آر

و  سرنگ  اون گفت. داد پیشنهاد  یه بهم  -    چی  برای دونستمنمی . بدم بهش ر
و   کار  خودش  گفت. مداد بهش. خوادمی    خواستم  سرعت  به. کنهمی  تموم ر

و  جلوش   و ،...بذار. شم شریک باهات   بذار گفتم فقط. نکرد قبول   اما  بگیرم؛ ر
ی  یه برگه اون  توی خواستم ازش   من   بتونم. برسی  من به تو که بنویسه  چیز
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و   داستان وز اون   از من . کنم  تعریف برات شد  که هرجا  ر   گفتم  بهت که بعد به  ر
زا زاد واقعا  دی،آ ی  و بودی آ   هاآدم که کرد  قانعم خوب  خیلی  فرید. نکردم کار

و  خستگیشون. کشنمی   دست  دیگه هم   از جایی یه بشن،  خسته وقتی   ر
ی، به دادن درد با  یکی. دنمی نشون  شده  هرجور   با یکی اشک، با یکی  دیگر

.  ودب فکرتون  به خیلی اون. نبودم  مستثنا  خستگی  این  از هم  من  ،...و خشم
ی  وجدان  عذاب گفتمی    اهل  من. تونهنمی . کنهنمی  رهاش  کرده تو با  که کار

ز  به آره. شدم  قانع هاشحرف   با و  نبودم کشتن    با. شدم قانع   باورنکردنی طر
و   من آذین  که کردم  فکر  خودم   خودش  خواسته به تا  کرد دفاعیش  دیوار ر

ی  تاوان  نباید من . برسه و  خواسته اون  که کار   که دلیلی  هزاران و. دادممی  ر
  پدر یه. بود محض  آرامش  مرد  اون. بکشم دست  کار این   از شد   باعث
و  کاغذ  اون.  العادهفوق  و  سرنگی   و  نوشت ر و  چپش دست  رگ   توی ر .  کرد فر
و  تمام و  دار ریق  باره یک ر قیق کامال. کرد تز ی . نظر  مورد  ُدز  با و  شده ر   از کار

  تر منقبض  هرلحظه صورتش و  داد جون من جلوی.  اومدمبرنمی دستم
و   سرنگ  ناچار،. شدمی  ون  خونه  از سرعت  به و  برداشتم ر وز  اون  از. اومدم بیر   ر

 !گممی   راست کن  باور. نزد زنگ بهم اصال آذین هم بعد به

  حال به غلبه  برای صورتم تمام و شهمی   پر  اشک  از بچه یه مثل  هاشچشم 
ونم وع  بلند بلند . منقبضه  در ی  .کنهمی  کردن گریه به شر   من که آیالر

  حال   تمام! نداره امکان. بگه داستان احساس  با   اینقدر تونهنمی  شناسممی 
و  بدم  :زنممی   فریاد  ر

ی . گیمی  داستان  -  وغ دار ی   انتظار و گیمی   در .  کشتیش تو کنم؟   باور دار
و  تفرت  تمام نداره دلیلی . دادی بازیم ی  بین  از یکجا ر   آذر فرید!  کنمنمی  باور. بر

و  و  من.  ذاشتمی ن تنها ر و   کار این  فرید. ذاشت نمی  تنها ر   این  فرید. کردنمی  ر
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و  سنگین   بار وی   ر و  خودت خوایمی .  ذاشتنمی  ما   دوش ر ی . کنی تبرعه ر   دار
وغ  وغه. آره. گیمی  در  ... من! پدرمی قاتل   تو! لعنتی توی ! کشتیش تو. در

 که مه جمج توی  از  االن  همین مغزم خوادمی  دلم  و  شدنه  منفجر  درحال سرم
ون شده،  لق براش  زیادی وم کمی  شاید تا  بریزه بیر   جاش  از هل با  آیالر. بشم آر

 .شهمی   بلند

  من .  نیست من   کار کن  باور اما نخوردم؛ قسم  عمرم توی! خورممی  قسم   - 
و  داستان تمام و  من  تو. ندارم  ابایی و کردم تعریف  برات ر وغ. شناسیمی  ر   در

و  زدم، کلک  گفتم، وز تا . نیستم قاتل  نم  اما  زدم؛ نار ی  بهت  نتونستم  امر   چیز
ی  چون بگم؛  تو. خواهرم  و تو به سهمم  کردن نام به مثل . داشتم  کار یسر
وم  کمی باید  نداشتی، باورم   تا  بدی اجازه بهم االن مثل  حداقل  تا  شدی می  تر آر

  خیانت  این  من. کردینمی   باور اصال که  گفتممی   درجا اگه. کنم دفاع خودم  از
و  و  من تو! کنممی  خواهش! کن  باور. منکرد ر   که کسیم  من ! شناسیمی  ر

و  خودم  انقدر ی   هر  به ر  بزنم؟  در

  انگار و زنممی  نفس نفس. شدنه ظبط حال  در  هنوز صدام که میاد  یادم تازه
و  گوشی.  شده  قفل محنجره  ون جیبم   از ر و  ظبط و میارم  بیر .  کنممی   قطع  ر

زش له مثل  که  شدیده  انقدر هامدست  لر   قادر   گیره،نمی  قرار  جاش توی که ایژ
  از مملو صورتی  با. افتهمی   زمین به  دستم   از و  نیستم گوشی داشتن  نگه به

ق،  سرد قطرات   .برممی  یورش منتظرمه، ایترسیده  نگاه با  که سمتش  به عر

 ! تعلل ایلحظه  بدون! کشمتمی  که  کن  باور! کشمتمی   من  بار این - 

ق  صورتش   طالیی  میز   سمت به بخوره، بهش دستم  اینکه بدون و اشکه  در غر
ون سرنگی  مربعیش، کشوی توی  از. شهمی  خم کنارش  ایشیشه  و .  میاره  بیر
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ون به وحشت،  تونل یه  از ی  دهان  با و شممی  پرتاب بیر   قدمی.  کنممی  نگاه باز
وع  گردش یچونه  سابقه،بی بغضی با که رممی   عقب زیدن به شر  . کنهمی  لر

و  بچگیم به بدهکاریم خواستممی   فقط من . منیست  مقصر  من   -  . بدم پس ر
و  مادرم پدرم، خواستم می   من   هم   از شماها  خواستممی  من . کنه  باور ر

 مخفه  تر بیش وجدان  عذاب  این. نشد  اما . شم  راحت کمی بتونم تا جداشین 
  هرگز  من . دادم  دست  از که بودم من  این رفتم،  پیش  تربیش   قدر هرچه. کرد

  هم   بار این. نیاوردم دست به خواستم می  خونواده یه  از که  محبتی و  عشق
ی  برای   سبک.  آخیش. کردم تمومش  جا  همین من . بسه. گمنمی  دلسوز

  قاتل  اما نباشم؛ پدرت  قاتل شاید   من. نیست مهم  دیگه. خوبه  حالم. شدم
وان   فهموند  بهم فقط افتاده، اتفاق   که قتلی   این. توام حال  قاتل. مادرتم  ر

زش بی  زندگی و  فکرش که چیزیه  از  تر ار  .کردممی ر

  برای و  شینهمی  مسینه  قفسه  توی بدی  تیر نباید، که هاییوقت  تمام  مثل
ژیر  صدای همزمان . کنممی   تقال نیوفتادن   شه،می  شنیده  که  پلیس ماشین  آ

  خیره  بهم واضحی شک  با  شده، درشت گردو یاندازه  به که هاییچشم  با  آیالر
 .شهمی 

و  من !  ؟ کردی تو -    بودی؟   متنفر من  از  انقدر! کردی؟   خبر   پلیس تو! دادی؟  لو  ر
  حاال  اما  بگردن؛ دنبالم نتونستن  که بودم مضنون  یه فقط من  درسته

  اسیر  خودم زندان توی  عمر  یه من . زندان برم خوامنمی  من.  شاهدتن هاخیلی 
و   کار این چرا. خوامنمی  من. بودم   مآد من که بودی  انقدرمطمئن کردی؟   ر

 بدیم؟ 
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ژیر  این صدای  از هم خودم   کار این من. مآشفته  شه،می  زیاد  و  کم مدام که  آ
و  ور به هاملب . نکردم ر  :شهمی   باز هم   از  ز

و   کار  این  من.  نه -   ! کن  باور. نکردم  خبر  من ! نکردم ر

  فقط   من.  کنم نابودش  خواستم  خودم که  منی کنه؟   باور خواممی  چرا
  صدای با. مهمه  برام مگه. چی  که کنه؟  ی بد  فکر من  به راجع خوامنمی

 .شهمی   دور ذهنم صدای مرتعشش،

و  فرصت  این بودم، تو جای  هم من. خب آره  - و  این اما. دادمنمی  دست   از ر   ر
  داشته تونستممی  من که بودی  عشقی زیباترین و  ترینقشنگ   تو بدون،

  نگران. ومدمامی توش  تو، یاد به فقط خونه، این. کم هرچند که البته.  باشم
  تماس، عکس،  بود، ارتباط  در آذین  با  من دهمی  نشون که  مدارکی  تمام! نباش

وز،  اون  هم  من. میزه کشوی این توی همه و  فرید  صدای ر   صدای که تو مثل ر
و   من   دوباره  خوامنمی . کنه  مبرات شاید  ها این . کردم ظبط کردی، ظبط ر

وز اون. بشی قتل  به متهم  وز، مثل  هم  ر ی  امر   با و  افتیبی  گیر که کردم کار
و  ت توجه  دادنت نجات وز. دممی  نجاتت  واقعا  بار،  این اما کنم؛ جلب ر   صبح  امر

و  داستان تمام   که گفتم و فرستادم  پلیس برای صوتی فایل  یه صورت  به ر
 به معالقه  از فرید  راستی. کردننمی پیدام سرعت  این به  اما   کنم؛می  تمومش

  بذارم تونستم که گفت چی بهم  آخر یلحظه  نیدومی  اما نداشت؛   خبر  تو
و  خودش و  حس  این االن که تو  مثل  درست که منی  بکشه؟  ر ی،  من به ر   دار

 . بمیره خواستممی 

ژیر  صدای و  راستش دست  اش،جمله  اتمام با  و  ضعیفشه صدای با توأم  آ   باال  ر
و  سرنگ.  میاره   شاهد دوباره  خوامنمی  من و  دارهمی نگه گردنش  رگ نزدیک ر
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  دردم و مونممی. نمیرم عقب  قدمی  و میاد  سمتم  به  میز  کنار  از. باشم قتلی
  به شبیه  هاشچشم  و ریزهمی   اشک هم پشت. کنهمی   پیدا تشدید  هرلحظه

  سرفه هم  پشت. شده  براق و  سرخ افتاده،  سیاه  مرداب  یه توی که یاقوتی
و  راستم  دست  ایلحظه  و دهنمی  امونم   ست د که گیرهمی   چپش دست با  ر

و  راستش  .گیرممی   چپم دست   با ر

ی  دمنمی  اجازه -    کار این. بمیره من  چشم  جلوی کسی خوامنمی  دیگه! بمیر
و  و  فرید  واقعا اگه . بکشمت خواستم نمی  من. نکردم  خبر   پلیس من !  نکن ر   ر

ی  سنی که  تو! کن زندگی و بمون  نکشتی،  . ندار

قیمتی به. بشه منصرف خواممی   فقط  که چیزیه  از  تر اهوش ب  اون اما شده؛ هر
و  صداش  فهمید  اون. کنممی   فکر  و  خودش اگه فهمید  کردم،  ظبط ر   بکشه ر

  جا دیگه یصحنه   یه  سر دوباره  چون  افتم؛می   دردسر  توی که منم  این
و  کارهاش اون. مونممی   که ایهفاصله  تریننزدیک این. کرده آماده رفتن برای ر

.  باالست  از نگاه   این  سببم  قدش، کوتاهیه. سانت چند فقط. دارم بهش
  که چشمش  توی خون هایرگه این  و رفته  بین  از هاش چشم  سفیدیه

  لبخند   یه با. شده  محصور فردارش هایمژه   توسط کنه،می  پیشرفت هرلحظه
و  ذهنم مهربونی، نگاه  و  اشکرده  ورم رنگ  بی هایلب  کنج ملیح   خودش  به ر

 .کنهمی  معطوف 

ی  دیگه. که خوبه چرا؟  -  و   طالق هایبرگه نیست  نیاز   خوب  این . کنم امضا  ر
 .خودم کردن پیدا برای بود ایبهونه  داشتنت، دوست که توئی نیست؟ 

و  حرفش خواممی    اشزدهیخ  هایدست  که ایلحظه درست اما کنم؛  حالجی  ر
  رها دستش   از  هامدست  کنه،می  زانوم یحواله  که لگدی  با دستمه، توی
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و  تعادلم  اما شم؛می  خم چپم  ایپ  سمت  به اینکه با  و شهمی    ایستادن برای  ر
  سرمستی  با که پشتشه آجریه یشومینه  سمت  دیدم یزاویه . کنممی   حفظ

ن می   تکون هاش لب  :خور

وز  اون -  .  گفتی درست تو. کردممی  نگاه   داشتم و بودم تو جای هم  من  ر
ی    داشتم؛ دوستت  خیلی من. بشه من مال تونهنمی  نیست، من مال   که چیز
زارت  باعث ناخواسته، داشتنم دوست اینکه  از غافل   چیز  همه برای. شد آ

و  جمله اون فرید!  ممنونم و  خودش و  گفت ر  خواممی  هم من  کشت، ر
 ...اون یاد  به و  کنم تکرارش

و  سرم ی،عذاب   وهم  با و دممی  تکون طرفین  به ر   از ایتکه که  انگار آور
  همون با . باشم ایدیگه  مرگ  شاهد تونمنمی  شدنه،  کنده  درحال وجودم

و   سرنگ و شهمی   خیره  بهم هاش،لب  کنج نرم لبخند  وی  درست ر   شاهرگ  ر
 .داره می  نگه گردنش

  باید  توهم قاتل، یه بردن ازبین  برای پس زندگیتم، قاتل   من اگه گفت  بهم  - 
ی   از  تر معصوم خیلی  تو اما بشی؛ قاتل  و   کار این بتونی که هستی چیز  ! کنی ر

و   فاصله این تونمنمی  اما کمیه؛ یفاصله  اون و  من  بین . کمیه یفاصله    ر
و  سرنگ.  کنم طی دستش حرکت  از  تر سریع  و  شاهرگش توی  درست ر   فر

  سمت که قامتش . شهمی  هامچشم  قاب  مالیمش،  لبخند  اون و کنهمی 
 خودم به وجودم  از فریادی  با افته،می  زمین  به راستش  دست یآشپزخونه 

 .میام

 ! هن! نه! نه! نه - 
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.  شینممی  جونشبی  جسم   کنار باز،  دهانی  با و  سوزهمی   فریاد  این  از محنجره 
 که  طورهمون صورتش   و کنهمی  بیداد تنم  سلول  به سلول  توی دستپاچگی

و  فرید  صورت ون حال  در  سرش  هایرگ   و شده  منقبض کرد، توصیف ر   بیر
وشن، خون  قطره   چند. زدنه وی سرنگ، جای   از ر .  داختهان رد  باریکش گردن  ر

وی گردنش زونم،  و زده  یخ هایدست  با و  مونده راستش   دست ر   صورت لر
و  گونشگندم    قفل  که نفسم یمونده   ته با. گرمه  هنوز. گیرممی  دست ر
 : کنممی  صداش  وارزمزمه  شده، 

ی  یه  باز! آیالر -  ی   باز. آره. دونممی  من نه؟  انداختی  راه دیگه  باز ی  دار   کار
 ...من کنیمی 

و  توانم تمام ودی  در  سمت به. بشم بلند جام  از تا کنممی جمع  ر   در. رممی  ور
و  ویراه  و  کنممی   باز ر ژیر  جیغ صدای   هنوز. آدمیه  هر   از  تهی پهن، ر   سرم توی  آ

ویراه  توی فریادم  و  پیچپهمی   :شهمی   اکو ر

وخدا! کمک  بیاد یکی! کنممی   خواهش! کنه  کمک  یکی! کمک  -   یکی تور
 ! بیاد

و   نفر چند  دویدن  ای پ صدای که  همین   آسانسور راست دست  پلهراه  از  ر
و   در شنوم،می    امیدی، کورسوی با. گردمبرمی   آیالر سمت  به و  کنممی  رها  باز ر

و  ماشاره  انگشت   به که گرمی  نفس  یه  از دریغ  اما  گیرم؛می   بینیش جلوی ر
ژیم.  کنه اصابت انگشتم  .  افتهمی  بدنم  طرف  دو هامدست  و  رهمی   تحلیل انر

و  مرگش که  انگار  بار، این  طالیی رینگ یحلقه به نگاهم. کنممی   باور ر
 :زنممی  ناله زدنم، هق میون. ازدواجمونه نماد که چپشه دست انگشتریه
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و   کار این چرا! خواممی  معذرت  من   آیالر ،...آیالر ،...من. کردم  دیر  من ،...تو! نه -    ر
 !کردی؟ 

ی  هایچشم  با که جونشبی جسد  به! بگم چی .  بگم چی کنهمی  نگاهم باز
وغ بی که هاییچشم  و  ممکن  حالت  ترینفر راه که  انگار. داره ر   بهم  حلقم چهار

و  زیتونیش  موهای . شده  دوخته   و زنممی   کنار  راستم دست سرانگشت  با ر
و  صورتم وقته بی  اشک و  دستم.  کنهمی  خیس   ر وی ر   و کشممی   هاشچشم  ر

و  ممعده   تمام تهوع، حالت. شینممی   کنارش شدنشون،  بسته با   و کنهمی   پر  ر
ون  به رسیدن برای ز   از بیر   و زنممی  کوتاهی عق  چند. تالشه  در وجودم  مر

و  هامدندون   . کنممی  کلید هم به ر

و   فرید مرگ   حتی  من وز  اون. نکردم لمس  نزدیک  از  انقدر ر   شوک  توی  انقدر  ر
ی   اما. نداد بهم دیدنش  برای فرصتی پلیس که بودم وبه  که آیالر ومر   دراز ر

و  من  انگار کشیده،   شکستن   صدای که داده  هل پایین به ارتفاع   از ر
و  هاماستخون    قفسه  دادمش، دست   از که استخونی اولین. کنممی  حس ر

ون جاش  از  واقعا  انگار  که کوبهمی   محکم  انقدر قلبم . مهسینه  .  اومده بیر
و  هامدست . کردنمه خفه حال  در کسی   انگار وی ر   سعی و برممی   گلوم ر

و   خیالی هایدست  این  کنممی    انقدر. شهمی  شدیدتر  اما  بردارم؛ گردنم  دور  از ر
وبه درست  که کنهمی   غلبه من   به قدرتش ویر   برخورد زمین به سرم  آیالر، ر

  آخر  لحظات  این هم   باز. چپ پهلوی به من و  راست پهلوی به اون. کنهمی 
ی  مبهم صدای . همیم مقابل و   چندنفر   به  قادر اما  شنوم؛می   گوشم توی ر

  منم   این لحظه همین توی. دونمنمی آه . سرمن  باالی  انگار . نیستم تشخیص
و  قلبم  افتادن  کار  از که   شدن   گم  مثل حسش و  کنممی  حس  وجود تمام با ر

رگیه  زارگندم  یه توی ق   در  ورغوطه  تنم تمام. نداره انتها  که بز .  سرده  عر
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  مطلقی تاریکیه توی و  رسهنمی کسی گوش به وارم،ناله و پرصدا  هاینفس
ق   . شممی   غر

 *** 

و  هامچشم  بدی، سردرد  با وشه، سنگینی  یوزنه   انگار که ر   برای. کنممی   باز  ر
ی  اطرافم، دیدن  تر واضح  ی  اولین و زنممی  پلک خفیف چندبار   جلوی که تصویر

رسی  درحال. شیواست مغموم  صورت شه،می   ساخته  چشمم رمیه بر   که س 
  توی  که شممی  متوجه تازه . کرده  دعوت  ممتدی  سرمای  به و ر  راستم دست

وی خودم،  اتاق ی  اولین اش،چهره  دیدن با. تختمم ر .  آیالره میارم، یاد به که چیز
ی  نتونستم و افتاد  که  اتفاقی وی داغی  اشک  قطره.  کنم کار  دارم،تب  صورت  ر

وی  گوشم تا چشمم   کنار  از و  هامچشم .  کنهمی  پیشر   صدای و بندممی  ر
 :رسهمی  گوشم  به نرمش

 ! متاسفم واقعا گذاشتی  سر  پشت که اتفاقی  برای - 

و  زیردستم  ملحفه نزدن، هق برای و  صندلی  شیوا. زنممی   چنگ   ر   کنارم که ر
 .کنهمی  تر نزدیک تختم به کمی گذاشته،

  هیچ حق  که اتفاق این  برای. ناراحتم  خیلی همجنسم برای. ناراحتم  آیالر  برای  -
وز یسپل. نبود کس   همه که هست ایاندازه  به مدارک  گفت . اومد  صبح  امر

و   چیز و   چیز  همه و فرستاده   آیالر که صوتی فایل   اون. کنه ثابت  ر .  گفته ر
  اونی شد   مشخص.  آذین بودن دست هم و   آیالر خودکشی پدرت، خودکشی

  هر   که کسی. بوده پدرت  حسابدار  همون داده،می   آمار آذین به که
و  اون  آیالر هم و  آذین هم دونفرشون،   با گفت. بزنن ضربه پدرت  به تا خریدن  ر

وقت حال این ی  باید  بودی مساعد   هر   خودت  با البد. اظهاراتت  ثبت برای بر
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ی  نکرده وا  چشم گیمی  و  اینا دار   مقصر  تو  بدونی که گممی  اما  گی؛می  ر
ی   فشار   خودت به دیگه  بار یک  اگه گفت  بابا ! نبودی   بشی، هوشبی  و  بیار

ی  و کنهنمی  اکتفا  خونه  توی درمان هب دیگه   این خودت  با  لطفا. شیمی  بستر
و   کار  ! نکن ر

و  هاملب وی  ر زیدنه  درحال درد، این حجم  از صورتم و دممی   فشار  هم ر   این. لر
  من  برای. دارم نگهش  حلقم  عضالت با  بتونم که چیزیه  از  تر سنگین   بغض

 توی رحمیبی  با  که تصاویریم  درگیر  ابد تا  من. نشده تموم  چیز  هیچ
  شال  از اینیمه  شیوا، که زنممی  هق  صدابی . گرفته جا  خاکستریم هایسلول 

و  مشکیش وی ر  .اندازهمی  شونه  ر

و  تالشت تمام تو آراد -    از ساعت  یک  و بیست فقط. دونممی  دونممی .  کردی ر
  کار این  خودت  با  اما نیست؛ آسونی  کار اصال فراموشیش  و  گذشته اتفاق  اون

و  و  جمله این  باشه الزم دیگه  هرچقدر! کنن ر  .کنممی   تکرار ر

و  موهام  دستم دوتا  با ازش،  فرار برای که ست زنده برام  انقدر  تصاویر    ریشه  از ر
و  گلوم سنگین   راه. کشممی   :زنممی   نعره و  کنممی   باز ر

و  چی! تونمنمی  -    جلوم که آدمی دو مرگ تونممی مگه کنم؟  فراموش ر
و   شدن  کشته و   پدرم باشه کنم؟  موشفرا  ر   آیالر، اما  دیدم؛ لحظه چند  فقط ر

 !آدم یه. بود آدم یه اون  بد،  هرچقدر. باشم پست   انقدر تونمنمی! تونمنمی

  تعللی، با اما میاد؛  سمتم  سرعت به هام،دست  گرفتن برای هاشدست 
و  دستش  .  شهمی  پر  اشک   از صورتم  و زنممی   نفس نفس. کشهمی  پس ر

وشنش،  هایچشم    کلنجار خودش  با هاش،اشک   نریختن برای و  اشکه  از براق  ر



 
 

www.cafewriters.xyz Page 532 

و  صورتم . کنمنمی  رحم هم خودم به حتی  من . رهمی    میون  شرمندگی،  با ر
 :توپممی   بهش دلیلبی ای،خفه صدای با  و  کنممی  پنهون هامدست 

ی  چه  -  ی؟   من  از انتظار ی  شده؟  تموم  چیز  همه  بگم دار  شه؟ می  تموم اینجور
و   این آره؟    هاش حرف به.  بمیره آدم یه شد  باعث که احمقم یه من  خوای؟ می   ر

ی   من که درک به. نکردم باورش. نکردم گوش   قتل  یه کردن نگاه . نکردم کار
 . بدتره که  قتل خود  از

و  هامدستم  وی   از  ر   گوش هامزدن  غر  به متانت  با شیوا  و دارمبرمی  صورتم  ر
و  اون خوامنمی. دهمی   :دممی   ادامه  ختیس  به. کنم ناامید هم  ر

و  -  ون  بر و ! شیوا بیر ون بر و . زندگی این نه و توأم  الیق نه من! بیر ون بر  ! بیر

ون تنها نه و  هاشدست  بلکه ره؛ نمی  بیر وی  ر   پهنی  لبخند  با و  ذارهمی  زانوش ر
 : دهمی  ادامه

و  گزارشش  پلیس به مدت تمام تونستیمی  تو. رمنمی  جا  هیچ  -   اما بدی؛ ر
وقت هاآدم کردی  فکر .  دادی فرصت بهش . بشه لیمتس  خودش گذاشتی   هر

  فراموش   گفتم اگه من  شه؟ می  درست  چیز  همه بزنن، جا  داشتن دوست  که
وی  بذار. شه یکی  باهات ذهنت  بذار یعنی  کن؛ وال  ر   از  بهتر  وگرنه. بیای ر

  طور چه مادرم دونیمی  اصال تو. کرد  فراموش شهنمی که دونممی  هرکسی
 مرد؟ 

و  گناهیش بی  گواه مدل همیشه من و  خودم نتونستم اما  داد؛می   ر ل  ر   کنتر
و  ملحفه شرمندگی، با . کنم وی  ر   این که کردم  فراموش  چرا. کشممی  سرم  ر
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زه بادها این با که چیزیه  از  تر قوی   اون.  شیواست  دختر    و  صاف صدای. بلر
 :رسهمی   گوشم به رساش

ی  -  ی  براش ونستنت بود،  دکتر یه بااینکه پدرم. داشت قلبی   بیمار   یه. کنه کار
ی  که  شد  بد  حالش  انقدر شب   اون بابا. برنیومد هاشقرص   و  من  دست  از کار
  جون هامچشم جلوی  مادرم.  برنداشت زدم زنگ  هرچقدر. بود شیفت  شب

و  کسی  تنها من   و داد   همین  برای. بابام. دونستم  مقصر   تونستم،می  که ر
ن  اون  نتونستم  هرگز  و  ز وز همین بابام اما کنم؛ قبول  ر   اون  که گفت بهم  دیر

ن  ون فقط  گفت. نمیاد امونخونه توی ز   درکار ازدواجی و  بینتشمی  بیر
  و شب  اون  نتونستم حال این با. پرید دهنش  از. بود تو  کار دونممی . نیست

و  مادرم   حال   خودم کن، فراموش  گفتم بهت که  منی! ببین. کنم فراموش  ر
و  سال همه  اون  نتونستم   هنوز   خوانمی  فقط هاآدم  گاهی. کنم فراموش ر

ی  یه   اعتقادی  اصال حرف اون  به شاید . بشه خوب  مقابلشون طرف که بگن چیز
 تو خواممی  هم  من.  بشه خوب آدم اون که مهمه  براشون اما  باشن؛ نداشته

  حسی، یه هرحال به. بود زنت اون. قائلم احترام  آیالر  برای من .  بشی خوب
  کنارت دفعه این. زنمنمی  جا  قبل  فعهد مثل  من  اما . بوده کم، هرچند

 ! بده فرصت  خودت به. مونممی 

وم  بفهمم، اینکه بدون و  ملحفه  و شم می  آر وی   از آهسته ر . دارمبرمی سرم ر
و   ممکن حالت ترینبامزه  اشقیافه  و  اندازهمی  سرپایینش   بینیه به چینی    ر

 : دهمی  ادامه  مالیمی بالبخند . داره

وی  چشم. اومدی بهوش  که بگم  جون  آذر به رممی   -   . نذاشته هم ر

ون   از  آذر صدای شه،می  بلند جاش  از که  همین  : میاد بیر
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و  سرت کجا   - ی  انداختی ر ی؟ می   دار  .باتوأم مهشید ر

  صورتی  با. شهمی  اتاقم وارد  سرعت  با که مهشیده این و شه می   باز شدت  با  در
  جاش   از هل با  هک  شیوا.  میاد  سمتم آرایشی، ترینکوچیک  بدون و  کرده ورم

  درحالی نگاهش، ایهقهوه   با  بار  این مهشید. مونهمی  پاتختی  کنار شده،  بلند
ی  که   با که  انگار. شهمی   خیره بهم متهم   یه مثل نیست، آبیش لنزهای   از خبر

 .کنارش  باران  و  ایستهمی   پشتش  آذر. گیرممی   اللمونی دیدنش

و   بیا . اومده  بهوش تازه بچه این مهشید  -  .  زنیممی   حرف  بعدا ونبیر بر
ی؛ دونممی   ...پلیس کن  باور اما   عزادار

و  راستش دست مهشید  .برهمی   باال ر

ی   هیچ. هیس  - ی  دادن  دست  از  غم چیز و  بودم  دور ازش هاسال   که دختر   ر
ی . کنهنمی کم برام .  دنبالش برم نتونستم عوضی  ناصر  اون  خاطر  به که دختر

ی  ی . نشد سفمتأ هم دخترش  مرگ  برای حتی که ناصر   سوئیس  توی که ناصر
ونهمی  خوش داره   با  اومدم. مرده دخترمون که نیست مهم  براش و گذر

و   من  طور چه پسرم، گفتممی  بهش که اونی . ببینم خودم هایچشم    این به ر
وز و   کار این من  دختر  با تونستی  طور چه. انداخته  ر  نبود؟  زنت مگه کنی؟  ر

  اونقدر زبونم  اما کردنم؛ تقال حال   در ذهنم  توی و چرخهمی سمتم  به هانگاه 
ون صدام که سنگینه و  مهشید  راست  دست باران. نمیاد بیر   اون  از و گیرهمی   ر

و  اشدیگه دست باران. مونده  جا به رنگبی رنگ   ته  یه فقط   آبی، موهای   ر
 .ذارهمی  مهشید  پشت
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  کار هن خودکشیه سرنگ، جای  زاویه اون  با  که گفت  پلیس. بریم بیا . مامان  - 
و  صدا   اون پلیس. باشه زده بهش  مقابلش   از که کسی   دیدی. گذاشت  برات ر

ی .  کرد اعتراف  آیالر که  !کن تمومش  مامان . نیست گفتن برای چیز

وم  آذر،  .گیرهمی   عمیقی نفس همیشه،  از  تر آر

  همین  بودی  من   جای هم تو خب بود، دخترت  علیه  مدارک تمام مهشید  - 
و   فکر   خواهرمم حتی من .  شده مشخص   چیز  همه که هم االن. کردیمی   ر

 راهش مخونه توی من   و کرد تبانی سرم پشت خواهرم. کرد خیانت بهم
ن می  گیرش باشه دنیا  هرجای. هست هم اون  پیگیر  پلیس. دادم .  انداز

و  فرید  هم من . سخته   برات دونممی    تو مثل. بود سخت  برام. دادم دست  از ر
 !کردم تباه اش  من .  آره  اما  گشتم؛  مقصر  دنبال 

ی،  انتظار با  مهشید وع دور ی  به. کنهمی   خندیدن  به شر   هاششونه که طور
زه به هم  .افتهمی   لر

ی  نفس به اعتماد  چقدر  -   االن  که دخترم به  زدن تهمت کردی؟   اشتباه . آذر دار
  مدارک   نکنم، اشتباه تو مثل  اینکه برای منم همین؟  بود؟  اشتباه نیست، زنده

و  ق  هرلحظه ممکنه نچو  کنم؛نمی   باور ر  .باشه  گناهکار  پسرت و  برگرده ور

وازه  یه مثل   سرعت به که بحثشونم  گرنظاره  خورده، گل  نود یدقیقه   که باندر
وی نگاهم و  گردهبرمی  سمتم به   چال صورتش  و  اششده   آب هایگونه ر

 .اشهرفته 

و  خودت پلیس، دست  از  فرار برای هم بعد نکردی؟   خبر  پلیس مگه  تو -    به ر
ی  این  خاطر  به اینجوریه؟  ها؟  زدی؟  مردن  قلمی؟  باتر
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.  زمینه یخیره نگاهی، حتی بدون که شیواییه  سمت  به اشاشاره  انگشت
و  موامونده دهان خواممی  بگم، بهش خواممی    من  کار بگم و  کنم  باز ر

و  من  نگاهش  اون  با دیگه که بگم . نبوده   دیگه  یکم اگه چون نکنه؛ ذوب  ر
  که  میارم  فشار خودم به حرفی  گفتن برای. شممی  آب شکبی  بده،  ادامه

 :کنهمی  مداخله  در چهارچوب  از توگلویی، و  بم  صدای

ی   از بعد. کردم  خبر  پلیس من . کردم من   -    انجام و  خواست  ازم دخترت  که کار
 .دادم لوش  من . کردم من  تهدید، همه اون  از بعد ندادم،

.  گیرهمی   قرار دیدم توی مانپژ  قامت گرده،برمی   در سمت  به سرم که  همین
و  هرکسی که سنگینی  جو. برهمی  ماتم حرف این  از هم من  حتی و   فکر   به ر   فر
و   هاشدست  مهشید.  پژمان اال کردممی  فکر  هرکسی به. برده   پاش  کنار  ر

تشفشان یه حکم و کنهمی   مشت و  فعال  آ  . داره ر

و  دخترم یجنازه  نتونستم   هنوز که  کنه  لعنتتون  خدا  -   گرم زمین به! مبگیر  ر
 ! بخورین

و  دستش که باران   برای  دوباره زنه،می  هق صدابی  و گذاشته دهانش جلوی ر
ون  .کنهمی  تقال مهشید  بردن بیر

وح این  از  تر بیش. بریم بیا مامان    - و   آیالر  ر زار ر و  آراد اگه حتی! نده  آ   هم  ر
  که داستانی  و دیگه قتل  یه فقط.  هیچی ها؟  کنه؟ می  تغییر  چی بکشی،

  من .  مامان بریم بیا . باشیم  آیالر  فکر  به باید  ما . دیگه بسه. شهمی   تکرار
و  خوامنمی  ! کنممی  خواهش.  بدم ازدست هم تور
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  خواهر  دوتا  که عجیب  چقدر. نیست ریسک اهل و جاهطلب  آیالر به شبیه اصال
وی  باران. متفاوتن  انقدر ورم  کرد  سعی  و موند  آذر به قولش  ر   تا بشه له غر

  پلیور به نگاهی.  پوشیدن مشکی  آیالر احترام به هم پژمان  و  آذر تیح. وجودم
وی.  کنممی  سفیدم ی  اما نداره؛  خوشی  ر و  ملحفه. برنمیاد دستم  از کار   کنار ر

  حرارت  کف، گرمای رسه،می  سرامیک به که پاهام. شینممی تخت  لبه و زنممی 
و  تنم   پژمان . بارانه و مهشید  رفتن به نگاهش و  کرده سکوت   آذر. برهمی  باال  ر

  شیوا. شهمی  اتاق  وارد  حاال و  رهمی  کنار  در الی   از باران، و  مهشید  عبور برای
وی کنارم و  میاد سمتم   آذر. ایستاده کنارم   هنوز   تخت تشک. شینهمی   تخت ر

 دلگرم  لحن  با و  شهمی  رد موهام  الی  از دستش . رهمی   پایین نرمی به
و  من ای،کننده   . گیرهمی  بغل  توی ر

  نه انسانیم؛ خطاکاریم،  چون! نداره اشکال. شد تموم.  پسرم شده  تموم - 
 . خطاکاریم  انسانیم چون  اینکه

و  بینیم و  پیچهمی  گلوم توی رحمبی  بغض  همون دوباره    باال  پرصدا ر
 :زنممی   لب زیرگوشش. کشممی 

 ! مامان ،...آذ خواممی   معذرت   -

و  دلشون خواستهنا  و  خواسته که کسایی تمام به عذرخواهی  یه من   ر
  وقتش و  داده پس تاوان کافی  اندازه به  آذر  کنممی  حس.  بدهکارم شکستم،

  مثل  شده،  آذر رنگ هم پژمان  هایعسلی.  کنم  تشکر  ازش کلمه این با رسیده
وی  کشیدن  دست با پژمان. نیست تفاوتبی دیگه کنه،می   نگاهم اون   کت ر

 :گهمی  من به خطاب  اش،دکمه  شش  مشکیه
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  از که سهمی  تمام  آیالر بگم  باید اومد، پیش داستان همه این که حاال - 
و   داشت پدرش شرکت .  زده باران  خواهرش و  تو نام به اشنامه وصیت  توی ر

  به قبل  از پاکت  توی هم  شرکتشون  به قرضمون به مربوط مدارک   و هاسفته 
و   چیز همه یعنی. کرده ارسال شرکت   ینا  از خوامنمی دیگه ،...و  کرد درست ر

و   چیز  همه من. کنم صحبت   بهش راجع  تربیش  . کردم تعریف  آذرخانوم برای ر
وشگاهم  مدیر  موقت   من وقت . فر  .رممی  دیگه  من. برگرد شدی خوب هر

و  پژمان  قسمش،  بدون  و  سرد لحن  این   نگاهم. کرده  تبدیل ایدیگه  آدم به  ر
 :کنهی م صداش   آذر که درگردشه دارشزاویه  صورت  و  اشافتاده  هایمژه   بین

وشگاه  اون برای  انقدر تو! پژمان بمون  -    کارت این  بتونم که  کشیدی زحمت  فر
و  نیتا. بگیرم نادیده ر و  آدرینا  و آ  . آدرینان اتاق  توی!  کن صدا ر

ون اتاق  از  که پژمان   کنم؛   اعتراضی خواممی  و گیرممی  فاصله  آذر  از ره،می  بیر
و  دارشلک  هایدست  اما  .ذارهمی   سردم هایدست  توی ر

ی  کن  باور -  و  خودش  انقدر نیتا  هنوز ببخشمش؛ بتونم که  کرده  ثابت ر   آ
  خواممی. همینه نظرم هم  من.  نگه بهش گفتی تو گفت  بهم. دونهنمی
ی بی خوشیه توی هامبچه   چیزها، بعضی  گفتن. واقعیت  تلخیه تا باشن  خبر

ی   شرایط کردن  بدتر   جز   که نیدومی. نیست بدی   پسر پژمانم. کنهنمی  کار
 . کنهنمی تعریف کسی  از مادرت

و،  و چشم  با  .زنهمی   اشاره دره، به نگاهش پاتختی  کنار که شیوا سمت به ابر

وقت اما  نیستی؛ خوبی حال  توی  دونممی !  باش مواظبش.  خوبیه  دختر  -    هر
 باشه؟ . پشتتم من   بار این برسی،  بهش بخوای
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وز که  تعجبه جای و  همه  امر وی  خیس   و شده  ختهری  موهای. بینهمی  خوب ر   ر
وهای و  پهنم ابر  گلوم میون  صخره، یه مثل  درست که بغضی. زنهمی   کنار  ر

و   کرده گیره ی  وآهسته اندازممی   پایین پرتگاه  از ر   صدا  با  آذر. دممی  تکون سر
و  اون  شیوا، کردن  :کنهمی   خودش متوجه  ر

ی؟  توی  جان؟  شیوا  -   .بشین آراد  کنار اینجا  بیا فکر

.  کنممی   تعجب حرفش  از شیوا  همراه هم من   و  راستمه تسم به اشاشاره 
.  شینهمی  فاصله کمی با کنارم  پیداست، صورتش  از که  گنگی  حالت با شیوا

و  راستم دست ُرم  و  میارم باال  ر و  س    و  کرده سکوت. کنممی  رد پشتش  از ر
نیتا  دیدن با  آذر . منم صداییشبی  این  مسبب    برای  سرعت به که آدرینایی و  آ
وی پهنی  لبخند درتالشه، بغلم  توی اومدن   آدرینا. نشونهمی نازکش  هایلب  ر

وتوی  خودش و  بینیش همیشه، مثل  و دهمی   جا  بغلم ر وی ر  مسینه   ر
 .کشهمی 

 .جونم داداشی   -

نیتا وی . کنهمی   نگاهم انداخته،  زیر  به  سر  که پژمانی  کنار  نفرت،  بدون آ   ر
  در  آذر. شهمی  جدا بغلم  از و  کشممی  دست آدرینا خوشبوی  و  عسلی  موهای

 :کنهمی  زمزمه  گوشم   زیر  جاش،  از شدن بلند  حین 

ی  یه -  ومش  تو یکمم  تا بگو بهش  چیز  . کنی آر

نیتا سمت  به آدرینا، دست گرفتن  با و  شهمی  بلند جاش   از و  کنارش  و  رهمی  آ   ر
 .ایستهمی   من، به
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  بود سنگینی  غم فرید  دادن دست  از. سالمیم  و صحیح   همه! ببین خودت  -
  اتاقن، این توی که هاییآدم  این تمام اما کنم؛  هضمش  هرگز  نتونستم  که

  معذرت ازش و  متأسفم  آیالر برای من. برسیم نقطه این  به ما  که کردن تالش
  به ماجرا همه  این   از بعد  تا بده فرصت یه امونهمه به  اما نه؛ االن! خواممی 

و   شکایتمون  من که  طورهمون. برگردیم خودمون   و  گرفتم  پس  رضا  زا  ر
  ناراحت  پژمان  دست   از توهم امیدوارم شدم،  گلی  و رضا کردن پیدا بیخیال 

ی  خانومم مهوش  به راستی،. نباشی  .بهتره نشه ناراحت ! نگو چیز

  اون گرچه،. رفتیمنمی  پیش  اینجا تا شاید  کرد،می   باز  دهان  اول  از  رضا اگه
  دست با  آذر . دزدهمی  ازم  نگاه ی،انیمه نصفه لبخند  با پژمان . ماهریه  داررازنگه

نیتایی پشت گذاشتن    بادومیش هایچشم  همیشه، برعکس  بار این این که آ
ون   در   از که  همین.  رهمی  اتاق  در سمت به آرامشه،  از مملوء ن،می  بیر   شیوا ر

و  توانم  تمام که کنهمی  رفتن  قصد  هم ون برای ر   توی مونده  صدای  اومدن بیر
 .گیرممی   کار به گلوم،

نکه.  مرد  خواهم هیجان  از بکنی نگاهم تا -    قاتل  بکشد، آدم خود  چشم با آ
 نیست؟ 

وم ونیه کمربند با و گردهبرمی  سمتم  به آر   به نگاه با  که رهمی   ور مشکیش  بار
وشنش  هایچشم   :دممی  ادامه ر

و   شعر این  داشتم  دوست  همیشه اما  متنفرم؛ قتل کلمه  از اینکه با  -   برای ر
.  فرصتم  یه دنبال بازهم  من که بدون  ولی  نشد؛  تفرص.  بخونم یکی
وی  تاثیرش  و   ماجرا  این تونمنمی و   زندگیم ر   هنوز که دونممی . بگیرم نادیده ر

 احترام  آیالر  برای چون خوره؛نمی بهم  دستت که دیدم و  هستی قولت  سر 



 
 

www.cafewriters.xyz Page 541 

  راستش! بیام  کنار  باهاش بتونم  تا دیمی  فرصت  بهم که ممنونم  ازت. قائلی
. کردم خیانت   آیالر به باشیم هم با اگه اینکه حس. دارم وجدان عذاب  حس

  االن  و کردم تالش دستش   از شدن خالص  برای خیلی   من.  ستمسخره .  درسته
  همش مغزم  توی حسی یه! خواممی   معذرت  اما خیانت؛ گممی   نیست، که

و  دستت شادی با  االن  من  گرفتیم،می  طالق  و بود نمرده اگه گهمی    ر
 . نکنم  فکر  بهش تونمنمی ُمرد،  مظلوم  اونقدر که  االن لی و گرفتم؛می 

وی  لبخندی کنممی   سعی  و گیرممی  هامسرانگشت  با  و هامچشم   زیر  نم   ر
ونه،  منتظر  آببی  بیابون مثل که خشکم  هایلب   کنارم دوباره. بیارم بار

و  هاشچشم  مهربونی، با  و  شینهمی  وی ر  . ذازهمی  هم ر

  وجودت  توی قبل  مثل  شیطنتی  یه هم  وزهن که شدم خوشحال   خیلی - 
ی   نیاز زمان به تو. کنممی   درکت. هست   زمان بهت رسیدن، برای من . دار

  اصال. بود محبت   دنبال من، مثل  هم اون.  نداشت گناهی هم  آیالر. دممی 
 .ستزنده  محبت به آدم

و   هاشدست  هوا،بی  .گیرتشونمی   سمتم به  و کنهمی   مشت ر

 پوچ؟  یا گل - 

  که کنممی  نگاهش گرفته، فاصله هم  از حیرت  از که هاییچشم  با و  هجاخورد
وهای  با  .کنهمی   اشاره دستش به کوتاهش، و  پهن ابر

ودباش  -   ! ز

و  مشتش سرعت  به و کنم می  اشاره راستش دست به  .کنهمی   باز ر

 !پوچ - 
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  مالیمت،  از مملوء  لحنی  با که افتم می   پیشونیم جون به م،اشاره  انگشت  با
 : دهمی  مهادا

 دونیمی  اینکه با. پوچه یا گل همین مثل  درست  هم  زندگی  بینی؟ می   - 
  امید  به هم  باز بشه  اگه اما میاد؛  پوچ. کنیمی   انتخاب اما نباشه؛ گل  ممکنه

  و  تصمیم یه به رسیدن برای یعنی این . کنیمی  دیگه  انتخاب یه شدن   گل
  تو موقعیت، اون  ویت. بکنی هم اشتباه  انتخاب  که  الزمه درست،   انتخاب
و  ممکن  تصمیم تریندرست    ایدیگه راه که  نکن  فکر   این به پس. گرفتی ر

 !ندادی انجامش  و داشتی 

ن،  و نخ یه مثل  هاش،حرف   با. مهگسیخته   هم   از ذهن زدن بخیه درحال سوز
و  هاش چشم  آرامش که نگاهی  . شده  مخیره  کنه،می  منتقل   بهم ر

ی   از  تر ی داشتندوست   خیلی  من،   برای تو -  و  تصورش که هستی چیز .  کنیمی  ر
   اصال خوبه؟ . بشیم رد برهه این  از هم  با داشتن،  دوست این به رسیدن   برای بیا
و  هامونچشم  بیا ی  شاید .  نکنیم  فکر  هیچی به و  ببندیم ر وم اینطور .  بشیم آر

و   کار این همیشه من و  خودم شه،می   باز هامچشم وقتی و  کنممی  ر   توی ر
 .کنممی   حس جدیدی   دنیای

و  من عجیب نگاهش، قاب   اش،خواسته مطابق اما  کرده؛ خودش مجذوب  ر
و  هامچشم   :زنممی  لب  و بندممی  ر

و  هامچشم وقتی  امیدوارم بهش، رسیدن   برای -    غم،  این  از کمی کنم، می   باز ر
وی  از  .باشه شده  برداشته دوشم  ر
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  دوست جواب   بشم، ایدیگه  دنیای یه وارد و  کنم  باز چشم  وقتی شاید 
و   داشتنش ی  به و گیرممی   عمیقی نفس. بدم ر   مطلقی سیاهی  وسط  که نور

  چیز  همه و هیچی به. خودم  حال  به شبیه  درست. کنممی   فکر  زنه،می  سو
ی   دیگه. کنممی   فکر    گاهی. خودم و   خودمم. نیست اطرافم هایآدم   از خبر

 . شهمی  آدم کردن پیدا باعث هم  تنهایی

  تر قوی   خانواده  قدرت  فهموند،  بهم داستان  این که نمکمی  اعتراف خودم به
و   فکرش که چیزیه  از   تاثیرات  از شخصیتمون، آجرهای اولین و کردممی  ر

  کسی  اگه که اونقدره قدرتش فهموند  بهم. شهمی  ساخته  هامونخونواده
و  دردی   پیدا برای ده،می   نشون سالگیش  بیست حتی  یا  سالگی  سی  توی ر
 بعضی که درسته. برگردی اشگذشته  به باید ،زخمش اصلی  جای کردن

وش هاآدم  شنمی  باعث اتفاقات  و  زندگیشون ر   بازهم اما بدن؛  تغییر  ر
رگ ی شکل  ترینبز   اجتماع خونواده. هامونهخونواده  توسط ما، شخصیت  گیر

وی که کوچیکیه رگ  یجامعه ر ی  من، برای زندگی تمام . ذارهتاثیرمی ترشبز   چیز
.  باشم خوب  پدر یه خوادمی  دلم.  نیست همدم یه شتندا و آرامش  یه  جز

ی  و  هامچشم  تونممی  حاال. شهنمی ناامید  داشتنش  از  هرگز  اشبچه که پدر   ر
  به شده، متولد   تازه نوزاد یه مثل جدیدم، زندگی به گذاشتن پا برای  و کنم   باز

 ! بگم تبریک خودم

 

 

 !  »دارد  تناقض عفو، طلب  و عمد   قتل«

 همن ب -99مهر .  پایان
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 صوتی و متنی کتاب دیجیتال انتشارات نویسندگان کافه

 

به   ،اگر تصمیم دارید کتابتان را چاپ کنید یا به تازگی اثری را شروع کنید و آن را به چاپ برسانید

 مجموعه کافه نویسندگان بپیوندید 

 

 رایگان  راهنمایی  و نظارت   و  نقد✅

  اثر  یک نگارش ابتدای از  و  دهد می یاری  ماش  به مطلوب   اثری نگارش راستای  در  نویسندگان  کافه

  می شما  و  شود  می نقد  رایگان  طور به   ما انجمن در شما اثر.بود خواهد شما  همراه  آن  انتهای تا

  سطح صورت  این به  و  کنید  اصالح  هارا ایراد و  کنید ویرایش  را اثرتان  خود،  نقد  از  کمک  با توانید 

 . باشید  داشته چاپ  برای بیشتری  شانس و  ببرید  بال  را  اثرتان

 

 رایگان  ویراستاری✅

  نکات و  نگارشی  عالئم رعایت   و  شود  می  ویرایش  نگارشی  نظر   از رایگان  صورت به شما اثر

 . شود  می   محسوب مثبت  امتیاز   یک  شما  برای ویراستاری 

  کافه  نویسندگی  انجمن در رایگان صورت  به آنالین  آموزشی  های کارگاه و  ورکشاپ برگزاری  ✅

 نویسندگان 

  کنید  شرکت  متنوع های  سرفصل با  آموزشی  های کارگاه  در رایگان کامال  صورت به توانید   می شما

  نویسندگان کافه  انجمن در  و  کنید  شروع  0  از حتی  توانید  می   شما است، آزاد  عموم  برای  شرکت و

 . برسانید  چاپ  به  را  اثرتان و ببینید   آموزش

 رایگان  های مشاوره ✅

  خواهیم  مشاوره  شما به  رایگان صورت  به  آن تولید  و  چاپ  تا کتاب  رشنگا  از مراحل  تمام برای ما

 . بگیرید  خود اثر از را  نتیجه  بهترین کرد  خواهیم سعی  مشاوره   با ما . داد

 

 ! شد  نخواهید دلسرد  هرگز نویسندگان کافه  در✅

  دیجیتال  صورت  به اصلی سایت در رسمی صورت  به شما کتاب نشود،  تایید چاپ جهت شما اثر  اگر

  هم  را خودتان توافقی  قیمت  با فروشی  ی  نسخه توانید می که  است  این خوب خبر . شد  خواهد منتشر

 . کنید  کنترل  را  خود اثر فروش  آسانی به و  دهید  انتشار  نویسندگان  کافه اینترنتی فروشگاه  در



 
 

www.cafewriters.xyz Page 545 

 

 . ندارید کاغذ بالی  ی هزینه   پرداخت به   نیازی✅

  انتشار   کنار   در  ما  اما  است  گزینه   بهترین  الکترونیک   تشاران  چاپ،  و  کاغذ  بالی  ی  هزینه  به  توجه   با

 . داشت  خواهیم عزیزان شما  برای هم  رایگان  چاپ الکترونیک، 

  به  که  انتشاراتی  که چرا کنید، بیرون  سرتان از  را  کنید  خرج کتاب چاپ برای  خودتان  که  آن فکر

  انباری   در   ها  کتاب   آوری  جمع   و   آثار  نرسیدن   فروش  به   منجر   کنند   می  چاپ  را  اثری   نویسنده   ی   هزینه 

  و  شود تمام شما  نفع  به  چیز  همه  کنیم می  سعی راهنمایی  و  مشاوره  با  ما شود، می  زیان  و  ضرر  و

 . کرد نخواهید ریسکی  نویسندگان  کافه در

 

 اطمینان و  اعتماد✅

  جمن ان است، امانت  ما  دست  سپارید  می ما  به  را اثری اگر  و  باشد می محفوظ ما انجمن در شما اثر

  داشته  توجه. کند می رعایت را آنان و گذارد می  احترام نویسنده حقوق تمامی به نویسندگان کافه

  در  خوشبختانه  اما نیستند  کم  نیز  ادبی  سارقان  که  نکنند  استفاده  سو  شما  آثار  از  سودجویان که  باشید

  منتشر   یا  چاپ  خودتان  اسم  با  تا  بسپارید   ما  دست  به  راحت  خیال   با  را  اثرتان  توانید   می  نویسندگان  کافه

 . شود

 

 اسالمی  ارشاد وزارت  فرهنگ   از رسمی  مجوز✅

  اسالمی  ارشاد وزارت نظر زیر و قانونی صورت به نویسندگان کافه مجموعه های فعالیت تمامی 

 . گیرد  می صورت 

 

 !بگیرید استعالم  توانید می ✅

  ها،  نماد روی بر  لیکک با توانید می صفحه پایین  قسمت فروشگاه، و سایت  اصلی ی صفحه در

 . کنید مشاهده  هارا  مجوز  بودن  معتبر  استعالم

 

 ناشران  بهترین با  داد قرار ✅
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  ما . ایم  بسته داد قرار شما آثار رایگان چاپ جهت  کشور های ترین معتبر و ناشران بهترین با ما

  رساندن   ثمر   به   و   نتیجه  بهترین   راستای  در  و   کنیم  می   ارسال   ها   انتشاراتی   برای   چاپ   جهت   را   آثارتان

 . بود   خواهیم شما همراه هایتان  تالش

 

  که  کنیم  می  انتخاب چاپ جهت  را  انتشاراتی  شناخت طبق محتوا، و ژانر و اثر نوع به توجه با ما✅

  های  رمان بیشتر  انتشارات یک مثال  برای باشید، داشته بیشتری شانس شده  ذکر موارد به  توجه با

 . کنیم  می  ارسال انتشارات آن  به را اثرتان بود  اجتماعی  شما  اثر  اگر  کند،  می   چاپ اجتماعی

 

 

 ها  زمینه تمام در  چاپ  و  نویسندگی✅

  دینی،   ادبی،   علمی   های  کتاب  بلکه   نیست   شعر   و   دلنوشته   رمان  به  محدود   ما  نویسندگی   انجمن  فعالیت

  تمامی ...  و   کودکان  های  داستان   زندگینامه،  نویسی،  خاطره   سفرنامه،  خودیار،  داستانی،  روانشناسی، 

 . دارد فعالیت  کتاب و  نویسندگی  های زمینه 

 

 " هایتان تالش رساندن ثمر به برای گزینه بهترین نویسندگان کافه"

 

 . دهد می انتشار را  نویسندگان آثار  قانونی  طور  به نویسندگان  کافه

  با  ی،صوت  یا  متنی  صورت  به نویسندگان  کافه  مجموعه   در  اثر  گونه  هر  انتشار  به تمایل  صورت  در

 . باشید  ارتباط در  ما

 شود  منتشر  لزم  های بررسی  از  پس  کنیدتا ارسال  پشتییبان  ایمیل به  را  خود  اثر توانید   می شما

 

 / https://forum.cafewriters.xyzانجمن:  

 / https://www.cafewriters.xyzوبسایت:     

 cafewriters.xyz@ اینستاگرام:  

 support@cafewriters.xyz یمیل پشتیبانی:ا 
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