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 دانا زدیبه نام ا

 یسرطان يدردها نیتسک يحال، برا نیدر ع یول. است یآن سم شهیو ر خیب. یاست سم یاهیگ شوکران

 . دیمف ستیدارو

 . هم مرگ و هم جان. و هم نوش شیهم ن. هم زخم و هم مرهم. درد و هم درمان هم

 یو م میشکان یم م،یکن یم دیدرد تول م،یزن یزخم م. میما آدم ها به آن دچار هست یاست که گاه يزیچ نیا و

 . میده یو جان م میکن یم میترم م،یهم درد م،یحال مرهم هست نیدر ع یول. میکش

. مینیب یکه فقط لحظه را م میشو یغرق م يزیآن چنان در چ یگاه. ما آدم ها یاست زندگ یبیغر تیحکا

 .فقط لحظه. ندارد تیاهم مانیبرا زیچ چیه گرید

 

*** 

 

 اول  فصل

 از همان روزي که دست حضرت قابیل گشت آلوده به خون حضرت هابیل "

 همان روزي که فرزندان آدم زهر تلخ دشمنی در خونشان جوشید از

 مرده بود گر چه آدم زنده بود آدمیت

 همان روزي که یوسف را برادرها به چاه انداختند از

 همان روزي که با شالق خون دیوار چین را ساختند از

 رده بودم آدمیت

 دنیا هی پر از آدم شد و این آسیاب بعد

 و گشت گشت

 از مرگ آدم هم گذشت قرنها

 دریغ اي

 "برنگشت آدمیت

 .از پسرها بلند شد یکی يو متعاقب آن صدا دیچیتند گاز پرتقال در کالس پ يبو

 . کنه یم يداره تک خور یکی. ادیپرتقال م ياستاد بو_
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هنوز در حس و حال  کهیدرحال. نوا هاج و واج خواندن شعر را قطع کرد یب یمانیسل. را خنده منفجر کرد کالس

بچه ها  يباعث شد که خنده  نیهم. به آن جمع خندان نگاه کرد جیگ یکرده بود با حالت ریشعر گ يو هوا

ته  دهانش گرفته بود با يرا جلو دستش کهیدر حال. خود استاد هم خنده اش گرفته بود یبار حت نیا. شود شتریب

 . زد تا بچه ها را وادار به سکوت کند یضربه م زیم يخودکارش رو

 . دیکنم ساکت باش یبچه ها خواهش م_

 يتمام کالس را بو. حق داشت دپوریپسرك لوده، جاو نیا. جابه جا شدم یصندل يرو یچرت درآمده، کم از

. کردم ازیبه ن ینگاه. ه شده بودکنار دست من پوست گرفت نکهیبود مثل ا دیآن چنان شد. پرتقال گرفته بود

هم در دهانش  شیاز پرها یکی. گذاشته بود و پشت آن پرتقال را پوست گرفته بود یصندل يبزرگش را رو فیک

. دمیلبم را گز. تف کند رونیتوانست بجود و قورت بدهد و نه آنکه آن را به ب ینه م. بود و همان طور مانده بود

 سیرئ یحت میتوانم به جرات بگو یکه م لییعزرا نینه سر کالس ا یول. کارها کرده بود نیقبال هم از ا ازین

آن تمام کالس را  يخورده بود و بو اریخ يماه قبل سر کالس دکتر احمد. دبر یدانشگاه هم از او حساب م

 نکهیا. آن مبتال بود به ازیبود که ن يماریچه ب نیدانم ا ینم. برداشته بود و قبل تر از آن هم تخمه شکسته بود

 . کند یکار ممنوعه طعم و لذت آن را ده برابر م نیا جانیخودش ادعا داشت که ه. بخورد یسر کالس خوراک

 رونیکه در دهانش مانده بود از گوشه لبش ب یاز آب پرتقال یزد و کم یلبخند کج. گرد کردم شیرا برا چشمانم

نتوانست خودش را کنترل کند و پرتقال همراه با آب دهانش  دیرا دناخوداگاه خنده ام گرفت و او که خنده م. زد

 . زد رونیبا فشار ب

 . بود که تمام بچه ها شاهد آن بودند ییفاجعه ا. نبود که قابل جمع کردن باشد يزیچ گرید نیا

 يریکردم از سرخ شدن جلوگ یو سع دمیلبم را گز. کردند ینگاه م ازین يکار فیبه ما و آن کث رتیبا ح همه

 . کنم

 يایبقا يرا رو فشیبتواند ک ازیسر ما آمد و قبل از آنکه ن ياستاد باال. تر شد یو طوالن شتریبار خنده ها ب نیا

بعد نگاهش را به . نگاه کرد ازیگذاشت و به ن فیدر ک يدستش را رو. کرد ریپوست پرتقال بگذارد، او را غافلگ

 . سف تکان دادسرش را با تا. من داد

 . رزادیاز شما توقع نداشتم خانم پ_

 . حرف از صد ناسزا بدتر بود نیا. نگفتم يزیچ
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است که  نیکاره بودم و تنها گناه من ا چیداد که من ه حیکرد، توض یدهانش را پاك م کهیدرحال چارهیب ازین

 . کنار او نشسته بودم

 :کرد و آرام گفت ازیبه ن ینگاه

 . دیدرس و حذف کن دیببر فیپس خودتون تشر_

 .وا رفت ازین چارهیب

 . شهینم هیارا یعموم یفارس گهیترم د. شم یم چارهیرو حذف کنم ب نیاگر ا. استاد تو رو خدا_

 . رفت زشیطرف م به

 .گفتم برو حذفش کن نیهم يبرا. شه ینم هیارا گهیدونم که ترم د یم. یش یم چارهیآره ب_

. هم عمال به غلط کردن افتاده بود چارهیب ازین. گفتند یم يزیهر کدام چ. کردند یانیها شروع به پا در م بچه

 گریمورد د کیبزند، سوخت و گفت  هیگر رینمانده ز يزیکه چ ازیخالصه آن قدر گفتند که دلش به حال ن

 . با حذف است يمساو

 . یگفت یم زیچ هیزد اگر تو هم  یزبونت تبخال نم_

 :زدم و ابروانم را باال بردم و آهسته گفتم يخند باز شین

 قهیدق هیافتاد اگر  یبچه ات م. یدوسر پرتقال کوفت نکن وید نیسر کالس ا یخواست یم ادیجونت باال ب_

 ؟يخورد یم رترید

کرد تا خواندن شعر را ادامه  یمانیبه سل ییاستاد اشاره ا. خنده دار سرش را به نشانه مثبت تکان داد یحالت با

 یجمع شده بودند و شوخ ازیپسرها دور و اطراف ن. را جمع کردم لمیوسا. زمان کالس تمام شده بود یدهد، ولب

توجه ها را به خودش  نکهیرا فقط به خاطر ا اکاره نیتمام ا ازیکردم که ن یفکر م یگاه. کردند یو خنده م

کامال و صد در صد مشخص بود . که وارد دانشگاه شد ياز روز. آن هم توجه پسرها. دهد یجلب کند، انجام م

 . شوهر کردن. هدف دارد کیکه تنها 

 . باشد دهیمرا د یدانم که خداحافظ یم دیآن قدر سرش شلوغ بود که بع. تکان دادم شیبرا یدست

نتورم را که داخل مقنعه کردم و به طرف در رفتم و جعبه س شتریرا ب میشانه ام انداختم و موها يام را رو کوله

 . زدم رونیپشت در کالس گذاشته بودم، برداشتم و از کالس ب
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چند . دمیدر دانشگاه رس يپسرها راجع به کاور بزرگ سنتور هن هن کنان جلو يتوجه به متلک ها یب

مودبانه هم را رد . دلشان سوخته بود. استادان یها و حت یاز جانب هم کالس. سوار شدن داشتم يبرا يشنهادیپ

 . هوا گرم و خفه بود. دمکر

لحظه باران  نیدر هم. صندوق را زد و من سنتورم را در صندوق عقب گذاشتم. بلند کردم یتاکس يرا برا دستم

 . کوتاه مدت و به ندرت قشم ياز آن باران ها. هم شروع شد

 يزیچ. مرا از جا پراند زد و یآسمان برق. باران قطع شده بود. را پرداختم هیشدم و کرا ادهیدر آپارتمان پ يجلو

 . ترسم یمن از رعد و برق م یعلت چیبدون ه. بکشم غینمانده بود که ج

به هزار جان کندن و مکافات به طبقه . دید یچشم، چشم را نم کهیبه طور. بود اهیس رینبود و راه رو مثل ق برق

دوباره آسمان برق . آوردم رونیب فمیرا از ک دیجعبه را کنار در گذاشتم و کل. مچ دستم درد گرفته بود. دمیسوم رس

 دیبا یکیتار نیا ییدانست که کجا یاز دستم افتاد و فقط خدا م دیکه کل دمیمرتبه آن چنان از جا پر نیزد و ا

 . گشتم یبه دنبال ان م

شارژ  صبح. نکشم غیهم فشردم تا ج يچشمانم را رو. خاموش شده بود. آوردم رونیب فمیرا از ک لمیموبا یگوش

کار را انجام دهم که آن هم  نیداشتم در دانشگاه ا الیداشت و من وقت نداشتم که آن را شارژ کنم و خ یکم

 يحاال صدا. دمیدست کش نیزم يروچنباتمه زدم و با دستم  نیزم يرو. خاموش شده بود ینشد و حاال گوش

زنگ  یکردم، ول دایرا پ دیباالخره کل. بود ختهیبه من ر شتریشد و اعصابم را ب یم دهیزنگ تلفن هم از داخل شن

 یبود که م ازیاحتماال ن. زنگ تلفن بلند شد يمشغول کلنجار رفتن با در بودم که دوباره صدا. تلفن قطع شد

 . به او نخ داده است کالس ياز پسرها یکی دیخواست بگو

بار قطع نشد و  نیتلفن ا. اورمیا در بر میاما قبل از آنکه کفش ها. دمیکش یاز سر آسودگ یباز شد و من نفس در

 . رفت ریگ امیپ يرو

 . واجبه. زنگ بزن يدیاگر نه که رس. رو بردار یگوش یسونا اگر هست_

چه با خودش کرده . بود شهیگرفته و خمار آراز خشک تر و گرفته تر از هم يصدا. در هم رفت شتریب میها اخم

 بود؟

 !شعور یاحمق ب. دمیمبل کوب يمقنعه ام را در آوردم و رو تیبا عصبان یگذاشتم ول زیم يرو اطیرا با احت سنتور
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ها نشستم  کیسرام يرو نیکف زم. شده بود شستم و به هال برگشتم یرفتم و دستانم را که خاک ییدستشو به

باز مانتو ام را  يدکمه ها. شان خارج شود یتنم گذاشتم تا خستگ ریرا ز میرا در آوردم و پاها میو جوراب ها

 . آوردم رونیکردم و همان طور نشسته آن را هم ب

ماه قبل آنها را آن قدر کوتاه کرده بودم که احتماال از پشت سر . دمیکوتاه و پسرانه ام کش يدرون موها یدست

 دایبود که پ یمهم حس خوب. مهم نبود یول. چهره ام را کودکانه کرده بود. شدم یپسر اشتباه گرفته م کیبا 

نداشتم که مجبور باشم  گرید ییمایبه نرم کننده و سشوار و موس و هزار جور مواد ش یاجیاحت گرید. مکردم بود

 میبرا یول. داد یهفته هر روز فحشم م کیتا  ازین. را حالت بدهم میبا آنها ساعت ها وقت هم تلف کنم و موها

 . مهم حس خودم بود. مهم نبود

 توانست داشته باشد؟ یآراز چه کار م. داشتم اجیاحت يکاوریر کیبه . تلفن نگاه کردم به

با تعجب . آن قدر بوق خورد تا قطع شد. سهند را گرفتم ياو، شماره  يشماره  يرا برداشتم و به جا یگوش

 رونیرا ب يبه اتاق خواب رفتم و از کمد و به هزار زحمت چراغ شارژ یکیدر تار. گذاشتم شیرا سر جا یگوش

 زیهم روشن کردم و در دو طرف م معبه آشپزخانه رفتم و دو ش. شارژ داشت گرید یکی نیخدا را شکر ا. دمیکش

سابقه نداشت که . لحظه نگران شدم يبرا. پاسخ یباز هم ب. دوباره شماره سهند را گرفتم. گذاشتم يد یال س

 نیا. بود یفموضوع منت نیاو هم مثل من سر کالس باشد که االن ا نکهیمگر ا. سهند تلفن مرا جواب ندهد

 . باز نبود یدانشگاه چیساعت ه

 . شماره آراز را گرفتم باالجبار

 سالم _

 . شد یالبته اگر م. رمیبگ دهیرا ناد شیکردم حال بد صدا یسع

 يشده؟ زنگ زده بود يزیسالم چ_

 . اطرافش شدم يجواب دادن به سوال من کرد، متوجه سر و صدا يکه او برا یمکث انیم در

 چه شلوغه ؟ییکجا_

 :کرد و گفت ینیف

 . ستین يزیهوم؟ نه چ_

 . ستادمینا خوداگاه بلند شدم و ا. دیکش يبلند غیآمد که ج یزن يلحظه صدا نیهم در

 بود؟ یآراز ک_
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 . را درون دستم جا به جا کردم یگوش. دیلرز یم دستانم

 . ستین يزیچ_

 . بکشم غینمانده بود که من هم ج يزیچ

 . ستین يزیچ یگیم د،یکش غیج بود یگم ک یدارم م_

 . بکوبم واریخواست سرم را به د یدلم م. کرد گرید ینیف نیف دوباره

 خونه؟ يبرگرد يریبگ طیبل هی یتون یم_

بر طبقه عادت . افتادنش را با تمام وجود حس کردم نییفقط پا. دانم یکجا؟ نم. افتاد نییکردم که قلبم پا حس

 . کردم شهیتر از هم عیسر یام گذاشتم و شروع به تنفس ینیدهان و ب يدستم را رو شهیهم

 شده؟ یچ_

 . خط برقرار بود يحاال سکوت در آن سو. شکسته بود میصدا

 .ایفقط ب_

 . هم بود نیخودم عالوه بر خمار بودن، شکسته و غمگ ياو بدتر از صدا يصدا

 . رم فرودگاه یاالن م_

دوست نداشتم بدانم که چه شده است؟ فرار از . دمینپرس زیچ چیه. دمینپرس. را قطع کرد یگوش یخداحافظ بدون

که آراز به من  نیهم. افتاده است يدانستم که اتفاق بد یم. آرامش بخش است ییلحظه ا يبرا یحت تیواقع

 .نشانه بد بود کیزنگ زده بود خودش 

 يو رو دمیکش رونیکمد برا از  یکوتاه و چروک يمانتو. را جمع کردم ییزهایها آمد و من به سرعت چ برق

 کیو شلوارم را در آوردم و به سرعت  دمیکش یآه. دمیشده بود، پوش سیخ شیپاچه ها یکه کم نمیشلوار ج

در همان حال به آژانس . نداختمسرم ا ياز کمد در آوردم و رو یشال مشک. دمیپوش ییقهوه ا یتیمخمل راه کبر

انداختم و و ساك را به دست چپ و سنتور را به دست راست کوله ام را پشتم . خواستم یتماس گرفتم و تاکس

 . بار سوار آسانسور شدم نیا. گرفتم

 یاست که ما آدم ها وقت يچه سر نیدانم ا ینم. اراده مشغول دعا کردن هستم یفرودگاه متوجه شدم که ب تا

و محتاج به  میهست فیکه تا چه اندازه ضع دیآ یم ادمانیتازه . میافت یخدا م ادیبه  شتریب میشو یکه گرفتار م

 . میمافوق و برتر هست يرویآن ن
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به  يپرواز گریپرواز آن شب بود و تا فردا صبح ساعت ده، د نیآخر. انتظار نوشتم ستیفرودگاه اسمم را در ل در

که اسمم را  دمیترس یم. انتظار، نشستم ستیل يسنتورم، همان جا کنار باجه  يرو یچارگ یبا ب. تهران نبود

 . ادهیپ يبا پا شده یحت. گشتم یبه خانه بر م دیمن آن شب با. صدا کند و من نشونم

 فاتیمقدمات سوار شدن و آماده شدن و تشر دیرس یبه نظر م. دمیکش ینفس راحت. اسم مرا خواندند باالخره

باند، منتظر اجازه پرواز از طرف برج مراقبت  يرو قهیدق یدر حدود س يزیچ. مهماندارها، ساعت ها زمان برد

 .میبود

و  کیستریحرکت ه کی نیا. گذاشتم یام م ینیدهان و ب يبار دستم را رو کی قهیاسترس هر از چند دق با

که من  دیآ یم يبد يدانست امکان داشت که فکر کند بو یعادت مرا نم یاگر کس یبود، ول ياراد ریکامال غ

 . و دهانم را گرفته ام ینیب

تر حرکت  عیدوست داشتم که زمان سر. تا مقصد من مردم و زنده شدم. کردم تا آرامش خودم را حفظ کنم یسع

 . زد یدلم بدجور شور م. کرد یم

دردناك  يتا حدود یو حت يموذ یبه صورتم خورد که لرزش يشدم، آن چنان باد سرد ادهیپ مایاز هواپ یوقت

 . تمام بدنم را در بر گرفت

 سهیدر مقا نیگرم تر هم شده بود، و ا ریچند روز اخ نیدر ا یداشت که حت یو مطبوع میمال يقشم گرما يهوا

 . بود ریتهران مثل رفتن از طبقه سوم جهنم به طبقه هفتم زمهر ییبا سرما

و با عجله سوار اتوبوس . ام جا به جا کردمشانه  يکوله ام را رو. زدن بودم خیدر شرف  یتک يمانتو کی با

 . فرودگاه شدم

 . گرفتم یتاکس کیرفتم و  یتاکس وسکیبه ک. از گرفتن ساك کوچکم و سنتورم به سالن خروج رفتم بعد

 :به من که در خودم فرو رفته بودم و گلوله شده بودم کرد و گفت  یبود نگاه یکه مرد مسن و موجه راننده

 سردته دخترم؟_

 .اصال فراموش کرده بودم که تهران چقدر سرده. امیمن از قشم م. لهب_

 .را روشن کرد نیماش يو بخار دیخند

 ش؟یتو ک یخون یدرس م. تهران که هنوز شروع نشده يسرما_

 . بله دانشجو هستم. نه قشم شیک_

 . خونه یدرس م شیبرادرزاده منم ک_
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 . شدم ادهیرا پرداختم و پ هیکرا. در خانه نگه داشت مقابل

مثل  د،یکوب یقلبم آن چنان م. مقابل در و داخل خانه پارك شده بود نیماش يادیز یلیخانه باز بود و تعداد خ در

 . دور تند گذاشته شده است يبه رو نکهیا

بزرگ و پر از دار و  اطیح يتمام چراغ ها. بارو بنه ام را برداشتم و به داخل رفتم. نفس نفس افتاده بودم به

 . بودند ستادهیچند نفر ا وانیا يرو. روشن بود یمیقد درخت

 يشناخت اشاره ا ینفر از آنها که ظاهرا من را م کی. رخش به طرف من بود مین. را شناختم نیدیآنها آ نیب از

 . به او کرد

 یبلنده مشک نیآست زهییشرت پا یت. در چشمانش مشخص شد يادیز ینگران ییلحظه ا يبرا. دیو مرا د دیچرخ

 . به تن داشت اهیو شلوار کتان س

خواست که خودم  یدلم م یبه طور وحشتناک. گذاشتم نیزم يسنتور را رو. دهانم گرفتم يدستم را جلو دوباره

اتفاق  میعظ یبتیکردم که مص یچون احساس م. زده بتیچهار زانو و مص. نمیبنش نیزم يهم همان جا رو

 . افتاده است

از پنجره ها و . از درون ساختمان آمد و مرا از جا پراند یزن غیج يدوباره صدا. آمد نییپا وانیا ياز پله ها نیدیآ

 . سالن و هال پر از آدم بود. به درون سالن انداختم ینگاه شم،یو ابر ریتور و حر يپرده ها انیم

 . کردم تا به داخل ساختمان برم یرا ط اطیح طول

 . دیجلو آمد و به من رس نیدیآ

 . م باشآرو. سونا_

 . قالب کرد میدستش را دور بازو. کردم نگاهش

 شده؟ یچ. ولم کن_

 . بود ییا هیبود و چشمانش قرمز و گر دهیپر رنگش

 غیج يبا صدا بایو تقر دمیمن محکم دستم را پس کش یول. را در دست گرفت گرمیدست د گرشیدست د با

 :مانند، گفتم

 شده؟ یگم چ یدارم م. ولم کن_

را که در دستش بود، با  میبازو. هم فشردم يچشمانم را رو. اشک در چشمانش حلقه زد. و درمانده بود جیگ

 . دمیبه او زدم و به طرف ساختمان دو یتنه محکم بایو تقر دمیکش رونیشدت ب



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا b.hassani  –جان و شوکران 

wWw.98iA.Com ١١ 

 ریآشفته از ز شیموها. شده بود بیمثل دو خط اُر ادیز هیچشمانش از گر. دیساختمان ساناز به من رس مقابل

من چه  يکرده  شیساناز مرتب و آرا. تر بود دهیهم رنگ پر نیدیاز آ یزده بود و صورتش حت رونیب اهیشال س

 به سرش آمده بود؟ ییبال

پر از آدم  يو هال وردو ییرایتمام سالن پذ. به داخل رفتم. گرید یغیج يدوباره صدا. زد هیگر ریز دیکه د مرا

 يبا چشمانم اعضا. به مردن من هم نمانده است يزیاحساس کردم که چ. انیهمه گر. پوش اهیهمه س. بود

از هوش  بایتقر یمبل يبود که رو ياسار. به سمت صدا برگشت. گرید غیج کیدوباره . خانواده را جستجو کردم

و  ساناز مرا رها کرد. دیپاش یصورتش آب م يآب به رو وانیل کیبود و از  ستادهیسرش ا يباال یعل. رفته بود

 . دیپاش يصورت سارا يدفعه به رو کیرا از دستش گرفت و تمام آب آن را  وانیرفت و ل یبه طرف عل

. کرد یم هیگر يها يبابا بود که ها. آمد یاز آن سمت سالن م ییمردانه ا هیگر يصدا. تنگ شده بود نفسم

 هیهال بود تک يکه در ورود ییکهنه ا یچوب زیبود، به م ادیز ارینشوم، که احتمالش بس نیآنکه نقش بر زم يبرا

 . دادم

در  طنتیو ش يکه مشغول باز رایرضا، بابا، الم ،یساناز، عل ،يسارا ن،یدیآ. در ذهنم انجام دادم يسرشمار کی

 یکس. که جواب تلفنم را نداده بود یکس. بود بیجا غا نینفر ا کی. با او حرف زده بودم یآراز که تلفن. هال بود

رحم بارور شده  کیکه با هم در  یکس. من بود گرید مهیکه ن یکس. بود امدهیبه استقبالم ن شهیهمکه بر خالف 

 . گرمیقل د. از همه وابسته بودم شتریبه او ب یاز نظر احساس دیکه شا یکس. میو رشد کرده بود میبود

داد،  یاش را ماساژ م نهیبود و شانه ها و قفسه س ستادهیا يسر سارا يبه ساناز که باال چارهیب یو با حالت جیگ

 . ستادیآمد و مقابلم ا نییآراز از پله ها پا. دینگاهش را از من دزد. نگاه کردم

 کو سهند؟ _

 . دستش فرار کردم ریاز ز. ردیدستش را دراز کرد تا مرا در آغوش بگ. کرد قیعم ییا ناله

 سهند؟..... سهند؟ ..... سهند؟ _

زهر مار و سهند  کیحاال از باال  نیهم دیکه او با نیکردم و به دنبالش بودم، مثل ا یم شیداچنان ص آن

جوابش را بدهم و او هم دنبالم کند و کارمان به قول او  یپس گردن کیو من هم به طبقه باال بدوم و با  دیبگو

 . برسد یکش شیو ر سیبه گ

 ...سهند_
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 یقال يراستم رو يخوردم و کف هر دو دستم و زانو نیسه پله مانده زم. دمیرا کنار زدم و از پله ها باال دو آراز

 . برخاستم و به اتاقش رفتم تیاهم یب. شد دهییسا

 . برخورد کرد میخورد و برگشت، و به بازو واریاتاق را آن چنان باز کردم که محکم به د در

 . شلوغ و درهم و برهم بود شهیهمان طور مثل هم اتاقش

دستانم  انیسرم را م. کردم که زانوانم تحمل وزن بدنم را ندارد یاحساس م. چنباتمه زدم نیزم يروجا  همان

بغلم و بلندم  ریدست انداخت ز. سرم آمد يباال یکس. آمد یم يسارا يالیو وا ونیش يصدا نییاز پا. گرفتم

که من و آراز آن چنان تنگ و بود  لهاسا. مرا محکم بغل کرده بود. نگاهش کردم و به آغوشش فرو رفتم. کرد

از او . گرفتم یم دهیسالها بود که او را ناد. بودم يسالها بود که از او فرار. میرا بغل نکرده بود گریکدی مانهیصم

حاال  د،یتپ یاز همه م شتریب شیدلم برا یاو که زمان. دادم ینشان م یرا با کم محل یناراحت نیناراحت بودم و ا

 نییپا. گشت میدست فیبه دنبال ک یکرد و با دستپاچگ میرها. نفسم تنگ شد. دورتر شده بود مناز همه به 

 ادیفر. شده بود اهیچشمانم س. دادم یجان م ژنیاکس ییذره ا يبرا. افتادم نیزم يهمان جا کنار در رو. دیدو

 میها هیه درون دهان و رب ژنیو اکس یاز خنک یسرم را بلند کرد و بعد موج. دمیسرم شن يرا از باال نیدیآ

در . زد یکرد و به سر و صورتش م یم هیبود و گر ستادهیسرم ا يباال يسارا. چشمانم را باز کردم. شد ریسراز

صورتش . دیبود، سر رس ختهیاز آن را در راه پله ها ر یمیکه ن یآب وانیدوان دوان با ل یعل. بودم نیدیآغوش آ

 یآسم، گلو درد م يبعد از حمله ها شهیهم. درد گرفته بود میگلو. دادم نییآب را به زور پا. پر از ترس بود

 یدلم م. اعصابم بود يو ساناز رو يسارا هیگر يصدا. نگه داشتم میپاها نیسرم را ب. برخاستم و نشستم. گرفتم

 :گفت ییگرفته ا يبا صدا نیدیآ. بکشم تا همه ساکت شوند ادیخواست فر

 . نییرو ببر پا يساناز، سارا_

 کی. دمیدر اتاق کوب یدادم و همان طور چند بار محکم پشت سرم را به چهار چوب آهن هیرا به عقب تک سرم

سرم و چهار  نیب. آراز دستش را پشت سرم گذاشته بود. بار آخر سرم به آهن برخورد نکرد. بار، دو بار، سه بار

خواست که  یدلم م. بکشم غیج ستخوا یدلم م. را بکشم میخواست که موها یدلم م. در اتاق یچوب آهن

 . کنم هیخواست که گر یاصال و ابدا دلم نم یخودم را کتک بزنم، ول

او هم . رمیاش را بگ قهینمانده بود که  يزیچ. ستادمیحرکت برخاستم و مقابلش ا کیبا . خشم نگاهش کردم با

 یقدم به جلو برداشت و با لحن کی یعل. را گرفت و محکم تکان تکانم داد میشانه ها. با خشم نگاهم کرد

 :گفت یعصب
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 ...عمو تو رو خدا_

مرا به او واگذار  لهیوس نیبه ا. برد نییدستش را گرفت و با خودش به پا. نگذاشت حرفش را تمام کند نیدیآ اما

 . کرد

. دافتاین یباز هم اتفاق یول. خوردم يآن چنان محکم که سکندر. دیشانه ام کوب يکف دستش محکم رو با

 . گرید يضربه  کی. که او قصدش را داشت یحداقل نه آن اتفاق

 تو چته هان؟ _

باز . سوخت شیجا کهیبه طور. محکم تر بود يبعد دهیکش. بود جهینت یباز هم ب. آرام به گونه ام زد دهیکش کی

با خشم فرو خورده، و با هر . طرف خم شد کیگوشم خواباند که صورتم به  خیبار آن چنان ب نیا. زیچ چیهم ه

 . و او را به عقب هل دادم دمیاش کوب نهیس يدو دستم محکم رو

 . ولم کن. ولم کن_

هر چه بود او  یول. حال او نیاز ا. بود دیهمه زور از او بع نیا. مرا در بر گرفت و محکم تکان تکانم داد دوباره

 . از من بود شتریود، باز هم زور او بب یمرد عمل کیاگر  یحت. مرد بود و من زن

با چه صبر و  يکه روز یچشمان. دمیپرست یآنها را م يکه روز یچشمان. نگاه کردم شیبایچشمان خمار و ز به

 . به من سنتور آموخته بود ییحوصله ا

. کردم یم هیزدم و زار زار گر یخودم را م. زدم یاو را م. زدم یم غیکردم و ج یم هیگر. افتادم هیبه گر عاقبت

. بود يسارا يها غیبلند تر از ج یحت دمیکش یکه م ییکر کننده ا يها غیج. و خفه کننده زیرقت انگ ییا هیگر

 . انداخته بود هیاو مرا به گر. کرده بودم هیمن گر

 

 

 دوم فصل

هر  گرید م،یخاك برگرد نیکه قرار بود همه به هم یداشت؟ وقت یتیچه اهم. شده بود یسر تا سر خاک لباسم

 . داد یخودش را از دست م تیحساس يزیچ

نفس  کیاز شب قبل  يسارا. دادم هیسرم را به عقب تک. حالت تهوع داشتم. دادم هیتک يریدرخت کاج پ به

 واریبا خشم به آراز که کنار د. خط نگاهش را گرفتم. بود و ناراحت یعصب. به کنارم آمد نیدیآ. کرده بود هیگر
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ام را از درخت کندم و با خشم به  هیتک. کرد یزد، نگاه م ینشسته بود و چرت م نیزم يغسال خانه چنباتمه رو

 . متوقفم کرد نیدیراه آ مهیدر ن. طرفش رفتم

 . دعوا راه ننداز. ولش کن. بسه سونا_

 . و با دو گام بلند خودم را به آراز رساندم دمیرا کش میبازو

 . یچرت بزن دیتو خاك کردن داداشت هم با. نداشته مون رفت يپاشو آبرو_

به  نیبرخاست و غمگ. به من کرد که زبانم را گاز گرفتم ییرا باال گرفت و آن چنان نگاه مظلومانه ا سرش

 . دیرا کش میبه کنارم آمد و مانتو رایالم. که آن جا بود نشست یمکتین يسمت قبرها رفت و رو

 خاله؟_

 . شده بود يبرابر اصل سارا یکپ. ملوس و ناز بود یلیخ. زانو زدم کنارش

 . صورتش کنار زدم يروشن اش را از رو ییخرما يموها

 جونم موش موشکم؟_

 سهند مرده؟  ییدا_

چهار ساله را به قبرستان آورده است که بچه  یآخر او چه جور احمق. را بشکنم يخواست گردن سارا یم دلم

دادم که او شاهد  یو جه اجازه نم چینشدم و گرنه به ه راینداشتم و متوجه آمدن الم یصبح حال درست. بود

 . باشد ییصحنه ها نیچن

 خاکش کرد؟  یمثل خرگوش من که مرد، بعد عل ؟یچ یعنیمرده _

را  رایو در گوشش گفتم که الم عیسر. جلو آمد. بود، کردم ستادهیا نیدیکه کنار آ یبه عل ییاشاره ا. کردم یپوف

آن جا  رایآوردند، الم یم رونیکه جنازه را از غسال خانه ب گرید یاصال دوست نداشتم تا لحظات. سرگرم کند

 . باشد

 . رفتند م،یها را پارك کرده بود نیکه ماش یبغلش کرد و با هم به سمت یعل

 . ورم کرده بود ادیز هیاز گرچشمانش . دست ساناز رفتم کنار

 د؟یبه مامان خبر داد_

 .را تکان داد سرش

 . خبر داد نیدیآره آ_

 . و نگاهش کردم دمیچرخ
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 گفت؟ یخب چ_

 . را ماساژ داد شیها قهیرا باال آورد و شق دستش

 خیب ستیکه ن میشاه عبد الظ. است ایاون سر دن. رسونم یتر خودم رو م عیبگه؟ گفت هر چه سر یچ_

 . گوشمون باشه

 .بود، نگاه کردم ستادهیآن طرف تر با عمو و عمه ام ا یبه بابا که کم. دمیکش یآه

 طور شد؟ نیچرا ا_

 :کرد و گفت ینیف

موهام . مچ هم انداخت ،یشوخ یبا من شوخ یحت. ما بود يخونه . نداشت یرفت دانشگاه مشکل یصبح که م_

 ..... یول. نبود شهیسهند همبود که  یالبته چند وقت. ختیرو هم به هم ر

 :را قطع کرد و به من نگاه کرد و گفت حرفش

 ؟يچند وقته باهاش حرف زده بود نیتو ا_

 . دستم گردنم را ماساژ دادم با

 . هر روز_

 به نظرت حالش چطور بود؟_

من راه دور بودم و . قهیدق کیشده بود  یحت. میزد یحرف م یمن و سهند هر روز با هم تلفن. فکر کردم یکم

من در . بود يسهند پسر تو دار. را نشان دهد شیتوانست هر طور که بخواهد صدا یو سهند م دمید یاو را نم

 ریدستگ يادیز زیاز پشت تلفن چ. نمینه، که او را بب ای دیگو یدهم که او دروغ م صیتوانستم تشخ یم یصورت

 نیچند مرتبه هم از او راجع به ا. حوصله بود یبود که ب یخب من هم متوجه شده بودم مدت یول. شود یآدم نم

 . را به هم آورده بود هیسر و ته قض یجواب نسبتا منطق کیسوال کرده بودم که هر دفعه با  یحوصلگ یب

 . حوصله بود یکم ب کی_

 . سرش را تکان تکان داد ساناز

 . حوصله بود یب قایآره دق_

حوصله بوده  یسهند آن قدر ب یعنی نکهیو آن ا میکن یفکر م زیچ کیکردم که هر دو نفرمان به  یم ساحسا

 پرت کند؟  نییاست که خودش را از طبقه چهارم دانشگاه به پا
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. ندیایبه داخل غسال خانه ب نند،یبار آخر بب يخواهند او را برا یم رزادیآمد و گفت که اگر خانواده سهند پ یکس

خواست به داخل برود، دستش را  یم يسارا. و رضا به داخل رفتند نیدیآراز از کنار قبرها بلند شد و به همراه آ

 . گرفتم و به عقب هلش دادم

 .شما نه_

 . قهیدق کیبذار . ترکم یدارم م. سونا تو رو خدا_

بود که به درون غسال  دهیا فهماز کج یدانم عل یبود که نم يمشغول سرو کله زدن با سارا. را فرو دادم بغضم

 . را گرفتم یعل قهیرا رها کردم و از پشت سر  يدست سارا. دیخانه دو

 کجا؟_

 .نمشیتو رو خدا عمه بذار بب_

 . مرا کنار بزند متیکرد تا با مال یسع. کردم بغلش

آغوش من شروع به آشکارا در  یعل. دیرس یبه گوش م نیدیبلند و نعره مانند آراز و آ يها ادیفر يصدا حاال

 . لرزش کرد

 . تو رو خدا. تو رو خدا_

پشت . آمد رونیاز در غسال خانه ب ختیر یصورت اشک م يبه پهنا کهیدر حال نیدیآ. تر بغلش کردم محکم

 . آمد رونیخورد با رضا ب یسرش آراز که تلو تلو م

 . بود یمیبا او صم شتریکه از همه ب ییعمو. ندیجوانمرگش را بب يمرده عمو يرو یتوانستم بگذرام که عل ینم

 . کرد یم هیزد و هق هق گر یاش م یشانیمحکم به پ آراز

بود که حاال  ادیلرزش زانوانم آن قدر ز. آوردند رونینماز ب يمخصوص غسال خانه، برا یرا در تابوت آهن جنازه

 . افتمین نیزم يمرا نگه داشته بود که رو یعل

آوردم و در دهانم  رونیب میمانتو بیرا از ج يقبل از آنکه نفسم تنگ شود اسپر دهانم گرفتم و يرا جلو دستم

حاال . تابوت را بلند کردند و به سمت قبر بردند. از آن متوجه نشده بودم يزیچ چیبعد از نماز که ه. کردم ياسپر

ساناز افتاده بود،  يتمام وزنش به رو بایتقر کهیالدر ح يسارا. پشت سر تابوت به حرکت در آمده بودند ت،یجمع

 . گفتم که به کمک مادرش برود یبه عل. کرد یآرام آرام پشت تابوت حرکت م

 یو ب اریاخت یب. کردم یم هیزار زار گر. کردم یحرکت م زانینفر بودم که پشت تابوت، افتان و خ نیآخر من

. بود گرمیدر دست د يدستم و دستمال کاغذ کیدر  يشالم از سرم افتاده بود و اسپر. خوردم نیدو بار زم. اراده
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حال  چیه. میبغل مرا گرفتند و همراه تابوت به سمت قبرستان رفت ریبه کمکم آمدند و ز يدو زن مسن چادر

نتوانستم و تلو تلو خوران  گرید. معده ام متالطم بود و حالت تهوع داشتم. داشتم یوزن یحس ب. نداشتم یخوب

 یکه کس فتمیپوشاندن قبر آن جا گذاشته بودند، ب يکه برا یمانیس يبلوك ها يکه با زانو رونمانده بود  يزیچ

مردانه  یدست. چنگ انداختم شیکردم به بازو یو هق هق م ختمیر یطور که اشک م نهما. از پشت بغلم کرد

 ینشاند و کم یمانیس ياز همان بلوك ها یکی يمرا رو متیبا مال. هم رضا دیشا. نیدیآ ایاحتماال آراز . بود

خاك  يبا دو زانو رو. به درون قبر رفته بود نیدیآ. از جا برخاستم. آوردند رونیجنازه را از تابوت ب. آورد میآب برا

و با دستانم محکم به سر و  دمیکش يادیفر. کنار زد ییلحظه ا يرا برا شیرو نیدیآ. کنار قبر افتادم يها

نمانده بود  يزیزدم و چ يگرید غیج. و تا خون مرده بود اهیش کبود و سسر و صورتش و جمجمه ا. صورتم زدم

حاال هق هق . رفت یم جیسرم به شدت گ. از پشت مرا گرفت یسکه دوباره ک افتمیکه با سر به درون قبر ب

رضا و ساناز به . ختیر یکنار قبر نشسته بود و خاك بر سر م يسارا. شده بود هیبه ناله و مو لیام تبد هیگر

 .تمام قبرستان را پر کرده بود يسارا يها غیج يصدا یول. شلوغ و پر ازدحام بود لیخ. بلندش کردند یسخت

. و چهار ساعت ستیب بایتقر. نخورده بودم يزیچ گریمن از ناهار روز قبل د. شد اهیچشمانم س يلحظه جلو يبرا

رضا . هنوز در قبر بود نیدیآ. به طرفم آمد سیساند کیبا  که دوان دوان دمیآراز را د. خودم را نگه داشتم

. آورده بود سیمن ساند يآراز هم که برا. کرد یم هیبابا آن طرف قبر، در بغل عمو گر. را بغل کرده بود يسارا

. شده بود کیبود که آن قدر به من نزد اریشهر. است که مرا بغل کرده است یچه کس نیکه ا نمیتا بب دمیچرخ

 . شد یاگر م. خواست یاگر م دیشا. تر شود کیهم نزد نیتوانست از ا یم دیشا يکه روز یکس

او مرا در  یحاضر بودم که با سر به درون قبر پرت شوم ول. دمیکش رونیهمان حال بد دستم را از دستش ب با

 . ردیآغوش نگ

 .....سونا_

 . من مرده بود يبرا اریشهر. ده بودکه در درون من مر یاحساس. و احساس بود یپر از ناراحت شیصدا

دستت را از خواهر من "داشت  یمعن کیکه تنها  یاخم. نگاه کرد اریما قرار گرفت و با اخم به شهر انیم آراز

 ". کنار بکش

. هوش شوم یدوست نداشتم ب. دمیرا نوش سیدادم و آرام آرم ساند هیبه او تک. را دور شانه ام حلقه کرد دستش

 نیبد تر از ا تیدر موقع. بودم يمن قو. افتاد، متنفر بودم یکردند و فشارشان م یهر لحظه غش مکه  یاز زنان

 هیمظلومانه گر يبه قدر. او را نداشتم ياشک ها دنیطاقت د. ختیر یآراز آهسته اشک م. هم سرپا مانده بودم
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فوق . عضو خانواده بود نیو حساس تر نیو مظلوم تر نیآرام تر شهیآراز هم. زد یکرد که جگرم را آتش م یم

و  فیلط هیروح. نشانده بود اهیاز اندازه اش او را به خاك س شیب تیحساس نیهم. العاده مهربان و حساس بود

 .خودش کرده بود ریداشت او را اس یحساس

به  یو کنترل اریاخت. ختندیر یاراده م یب میاشک ها یول. نکشم غیرا محکم به هم فشار دادم؛ تا ج میدندانها

 یم. کردم یدق م رم،یآنها را هم بگ زشیر يکه شده جلو قیخواستم به هر طر یاگر م. آنها نداشتم يرو

 . شدم لیخودم قا يآوانس برا کی. دمیترک

که آن جا بودند،  یتیاز جمع یمیمتوجه شدم که ن. بودم دهیند یازدحام و دلخراش نیبه ا یبه حال مراسم تا

هم از طرف خود دانشگاه و استادان فرستاده شده بود  یتاج گل بزرگ. سهند بودند يها یدوستان و هم کالس

با  دیبا. سهند را شناختم یمیر دوست صمیآنها ام انیاز م. گذاشته شده بود گریشمار د یب يکه کنار تاج گل ها

 . دمیفهم یم دیبا. نه حاال یول. کردم یاو صحبت م

 یمانیس يخودش با دست خودش سهند را در خاك گذاشت و بلوك ها. بودشده  یخاک نیدیآ يلباس ها تمام

کردم، هر لحظه  یبود که احساس م دهیرنگ صورتش آن چنان پر. برادر جوانمرگ شده اش گذاشت يرا رو

به  ینوجوان بودند ول نخودشا نکهیبا ا. بزرگ کرده بودند يو سارا نیدیمن و سهند را آ. خودش هم خواهد مرد

 یزمان. آراز بود که فقط سه سال از ما بزرگ تر بود یهست که تمام توجه شان به من و سهند و حت ادمی یخوب

هم او و . میساله شده بود کیکه مامان از بابا طالق گرفت، آراز فقط چهار سالش بود و من و سهند هم تازه 

 . کنند یتاب یطور ب نیحق داشتند که ا يهم سارا

من هم با تمام شدن کفن و دفن تمام شد و باالخره  يکردم که تمام انرژ یاحساس م. مراسم تمام شد باالخره

را که از حال رفته بود  يمرا رها کرده بود، تا به ساناز کمک کند که تا سارا ییلحظه ا يآراز برا. رفت جیسرم گ

کردم که در چرخ و فلک  یاحساس م. را بستم نمچشما. ام گذاشتم یشانیپ يدستم را رو. منتقل کنند نیبه ماش

در چرخ و فلک داشتم و آن زمان آن قدر  یکه در کودک یمثل همان حس قایدق. دیچرخ یسرم م. نشسته ام

پشت پلک  ییطال یینقطه ها. حاال از آن متنفر بودم یول. شدم یشادمان م جهیزدم و از آن سرگ یقهقه م

 . برسانم نیدیآ نیکردم که بتوانم خودم را به ماش یدعا م. ستیخوب ن چیگفت که حالم ه یم میها

 سونا_

 . لحن آشنا صدا نکند نیمرا با ا گریبکوبم تا د اریمشت محکم به فک شهر کیخواست که همان جا  یم دلم

 . دمیکش رونیبا نفرت دستم را از دستش ب. را گرفت میبازو. را باز کردم و با خشم نگاهش کرد چشمانم
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 واضحه؟ . کنم یدستت رو از جا م یبه من دست بزن هگیبار د هیاگر _

ابروانش را  ریز اریشهر. خنده ام گرفت یدر اوج ناراحت. متوجه ابروانش شدم. فکش منقبض شده بود عضالت

با انگشت اشاره ام . شد جیگ یمن کم يبا خنده . یپر از درد و ناراحت يزهر خند. دمیناخواسته خند. برداشته بود

 :اشاره کردم و با تمسخر گفتمبه ابروانش 

 . پرونده ات کامل شد گهید. ياون رو هم انجام داد ایکه به لطف رو يقلم کارو نکرده بود هی نیفقط ا_

 . شد و بعد سرخ و برافروخته دیو سف دیرنگش پر ییلحظه ا يبرا

گفت  یاون که م ه؟یجون نظرش چ یکوک. ابرو برداشته ریز اریبه سرت اومده؟ شهر یچ. خدا يمحض رضا_

 نکرد؟  نتیآق والد گه؟یم یچ يابرو بردار ریجون وادارت کرده ز ایحاال که رو. خورم یمن به درده تو نم

 !بس کن_

 . زدم يپوزخند

 روشنه؟. نمتیدور و بر خودم نب گهید. نه تو بس کن_

 یخود م یو بت" میگوشش بکوبم و بگو خیخواست محکم ب یدلم م ؟یحسرت چ. پر از حسرت بود چشمانش

حق  ،يکه مرا رها کرد ییتو. يکار را ندار نیا يتو اجازه . یکن یطور با حسرت به من نگاه م نیکه ا یکن

  "؟يخور یرا م يزیاصال حسرت چه چ. یبا حسرت به من نگاه کن يندار

 :گفت دیبه من و او کرد و با تهد ینگاه. خودش را به ما رساند آراز

 . یبا من طرف یکه دور و برش نمیبب گهیبار د هیاگر . بذار راحت باشه. ولش کن اریشهر_

 :گفت زیتمسخر آم يبه آراز کرد و با پوزخند ینگاه مین

  ؟يترك کرد_

 :با خشم گفت آراز

 . هنوز مثل تو نشدم. دارم رتیخانواده ام غ يترك هم که نکرده باشم هنوز برا_

 :توجه به آراز گفت یب اریشهر

 گردن من؟ يرو بنداز زیکه همه چ يچرا دوست دار. سونا بفهم که بابات مخالفت کرد_

 :از آنکه جوابش را بدهم، آراز گفت قبل

ما به خانواده  شیو گفت که آره خانواده قاراشم دیچسب یکوکب خانم هم دو دست یآره بابا مخالفت کرد، ول_

 . يسونا بود، ازدواج کرد یمیکه از قضا دوست صم يدختر نیتو هم از خدا خواسته با اول. خوره یمحترم شما نم
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 :به اطراف کرد و با تمسخر گفت ینگاه

 . به سونا گفته بود داداشت رو برام جور کن. خواست یخاطر سهند رو م یلیخ یزمان هی ا؟یپس کو رو_

 . نقطه درد گذاشته و فشار داده بود يآراز انگشتش را رو. دیبه شدت پر اریشهر رنگ

 :شد و گفت لیمتما اریبه سمت شهر یکم

 . نمتیفقط دور و اطراف سونا نب. ییا گهیهر خره د ای بهیغر ای یلیکه تو فام ستیاصال برام مهم ن_

که قرار  یدر سکوت به سمت هتل. همه رفته بودند بایتقر. میاش رفت نیرا گرفت و با هم به سمت ماش دستم

 . بود غذا در آن جا صرف شود، راند

 

*** 

 

 یبه من نگاه م یپشت سرش ساناز با نگران. در داخل کرد يسرش را از ال يبه در اتاق خورد و سارا ییا ضربه

 . کرد

 تو؟ امیتونم ب یم_

جنازه برگشته  عییاز روز قبل که از تش. داد یسهند را م يبو. تخت نشستم و بالش را بغل کردم يو رو برخاستم

 . من به اتاق سهند رفته بودم و تا آن لحظه از آن جا خارج نشده بودم میبود

را که  ییها شرتیاز ت یکیبودم و  دهیتخت دراز کش يتنها رو. بودم رتیساعت اول را فقط در بهت و ح چند

 یهر چقدر که م. شده بودم رهیداد، بغل کرده بودم و به سقف خ یتن او را م يکنار تخت افتاده بود، و بو

رفت و من تازه  یم نیکم از ب مک یحس یو ب یآن کرخت. بردم یبه عمق فاجعه م یپ شتریب نکهیگذشت مثل ا

 . شدم یمان را گرفته بود، م بانیکه گر یبتیمتوجه مص

که در  ییا هیمتفاوت با آن گر ییا هیگر. فتمیب هیاز چند ساعت آن قدر بهوش و عاقل شده بودم که به گر بعد

 . بودم قبرستان کرده

که بر دل دارد آب  نیکند تا آن غم سنگ یم هیفقط گر. کند یم هیچه گر يدادند که برا یمواقع آدم نم یبعض

 ییآگاه لشیدوم من دل هیگر. کند یم هیچه گر يداند که برا یم قایمواقع آدم دق یبعض یول. زدیبر نییشود و پا

که  ستین یکس گرید. زند یبه من زنگ نم وزهر ر یکس گرید. ستیسهند ن گرید نکهیا. کرده بودم دایبود که پ

با هم قهر  یحت. میداشت يریبا هم بحث و درگ ادیز یلیمن و سهند خ. داشته باشد تیحساس یمثل من به باقال
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را گم  يزیشده ام وجودم چ یکردم که خال یاحساس م. میبه همان نسبت به هم عشق داشت یول. میکرد یم

 . کننده بود چارهیو ب دکه فوق العاده ب یحس. کرده است

 :کرد و گفت میبه موها ینگاه. سهند نشست ریتحر زیم یصندل يساناز هم در را بست و رو. نشست کنارم

 ؟يقدر کوتاه کرد نیرا رو ا نیچرا ا_

 . را باال بردم میها شانه

 زشت شدم؟_

 :و گفت دیحوصله خند یب

 ؟یزن داداش ایبگم  ییدختر عمو_

 . دمیحوصله خند یم به من

 مگه فرق داره؟_

 يریبگم، اکب یاگر بخوام زن داداش یول. يخوشگل شد یلیاگر بخوام به عنوان دختر عموت بگم، خ. آره_

 . يشد

 . را هم به خنده انداخت ياش آن قدر بامزه بود که سارا لحن

 !ونهید_

 :روشن اش را کنار زد و گفت يموها يسارا

 . رسه یم گهیمامان سه روز د_

 ! لطف کرده_

 . نزد یحرف یرا تکان تکان داد ول سرش

  اد؟یدکتر م يبا آقا_

 . نه فکر نکنم_

 اره؟یآلما رو هم م_

 . نگاهم کرد يسارا

 . آلما هم مدرسه داره. فکر نکنم االن فصل مدارسه_

 :زدم و گفتم يپوزخند
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 م؟یهست یتیکه ما چه خانواده پر جمع يدقت کرد_

 . يحرف من از طرف سارا دییدر تا گرید يپوزخند دوباره

 بابا رفت؟ _

 :را باال برد و با مسخره گفت ابروانش

 . جون منتظرش بود یآره مهست_

بابا  ییا غهینسبت به زن ص یحس چیه. بودم دهیجنازه د عییرا در تش یمهست. نزدم یحرف یرا تکان دادم ول سرم

و غرور  سیداشت، سرد و پر از ف یکه مهست یحسن و خوب حداقل. دکتر شوهر مامان يمثل آقا قایدق. نداشتم

 :گفتم. افتاده بود نییآسمان سوراخ شده بود و او از آن باال پا نکهیدکتر مثل ا يآقا. نبود

  ست؟ین رانیا. دمیتارا رو ند_

کدوم از ماها که  چیبه ه. ینیزم بیبشه مثال؟ بابا که ماشاال س یکه چ رانیبرگرده ا. نه امسال برنگشت_

. نبوده رگ داشته باشه ششیکه اصال پ چارهیب يبه تارا يخوا یم گهیخودش بزرگمون کرده رگ نداره، حاال د

زنگ  شهیهم یول دهیکم ما رو د یلیاصال با ما نبوده و خ نکهیبا ا. هیبچه با معرفت. سوزه یدلم براش م یگاه

 . معرفت تره با یلیاز آلما خ. کنه یم یزنه و احوال پرس یم

 یما بودند، ول یهر دو نفرشان خواهر ناتن نکهیبا ا. حق داشت، تارا از آلما با معرفت تر بود يسارا. ام گرفت خنده

را با ما گذرانده  يشتریمدت زمان ب نکهیبا ا یحت. و افاده بود سیدکتر سرد و پر از ف يمثل خود آقا قایآلما دق

ها و خاله  ییزن دوم بابا و مادرش فوت کرد و دا مایس د،چشم باز کر نکهیبه محض ا چارهیب يتارا یول. بود

. را داشت مایخود س یذات یمهربان یول. کم با ما برخورد داشت یلیبردند و او خ ایتالیاو را با خودشان به ا شیها

که  انمام يواقعا جا مایرا گرفته بود، س مایکه من و سهند سه چهار ساله مان بود و بابا تازه س یاست زمان ادمی

 ایبعد از به دن. نبود ایعمرش به دن چارهیخب ب یول. رها کرده و رفته بود را پر کرده بود یسالگ کیما را از 

 يو هم تارا میشد میتی یبا رفتنش هم من و سهند به نوع. ما رفت نیآوردن تارا سرطان مجالش نداد و زود از ب

 . چارهیب

 اصال خبر داره؟ . زنه یزنگ م ین هم گاهبه م. آره تارا با معرفته_

 . را پاك کرد شیاشک ها يسارا

 . رانیا ادیشه م یاگر بفهمه حتما پا م. جور بود یلیبا سهند هم خ. براش رمیبم ینه طفلک_

 . باالخره برادر اون هم هست. میبهش نگفت شهیبفهمه ناراحت م. بهش بگه یکی_
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 . به قول خودش شده جغد شوم نیدیآ چارهیب. بهش زنگ بزنه بگه نیدیگم آ یحاال م_

 :عوض کردن بحث گفت يبرا ساناز

همه اش از خواب . دیخواب ششیرفت پ نیدیآخر سر آ. اصال نتونست بخوابه شبید. ناراحته بچه ام یلیخ یعل_

 . دیپر یم

 . دستش گذاشتم يدستم را رو. بود نگران

 . با هم جور بودن یلیخ یسهند و عل. شه یخوب م_

 :و گفت دیکش یآه

 . هم داغونه نیدیآ. پسر رو دل ما گذاشت نیا یبگم که چه داغ یچ_

 شد؟ رشیهم دستگ يزیچ. زد یدوست سهند حرف م ریبا ام نیدیسر غذا آ روزیکه د دمید_

 . بزنه یتونست حرف یهم اونقدر حالش بد بود که اصال نم ریام چارهیبعد هم ب. حرف بزنن ادینه نشده ز_

 :بغضم را فرو خوردم و گفتم. انداخت هیزد و ساناز را هم به گر هیگر ریز يسارا

 کرده بوده؟ دایسهند رو پ ریام_

 . تکان داد دییتنها سرش را به نشانه تا ساناز

اش  یمیسال دوست صم انیبود که سال دهیرا د یشده کس یمغز متالش. حق داشت که نتواند حرف بزند ریام

 . بوده است

از  شتریب یلیو سهند خ ریام یول. نشدم یمیآن قدر صم یدوست چیبا ه گریبه من زد د ایکه رو ییبعد از نارو من

رو به  ریحال و روز ام یگذاشتم تا کم یم دیبا. را درك کنم ریتوانستم حال ام یم. بودند یمیها با هم صم نیا

 . کردم یکامل م قیتحق کیراه تر شود و بعد از او 

 ینبود، ول يرضا اصال مرد بد. از رضا سرتر بود یلیاو خ. نگاه کردم شیبایبه چشمان ز. دستم را گرفت يسارا

که هرگز با  یکس. را دوست داشت يگریکس د يدانستم که سارا یم. با هم نداشتند یمناسبت چیه ياو و سارا

 .دیایب يسارا يبه خواستگار یمرد حت بابا اجازه نداد که آن یول. من درباره او صحبت نکرده بود

به  یحت دیبابا ما را بزرگ نکرده بود و شا. زیبزرگ تبر نیاز مالک یکی. از دوستان خودش بود یکیپسر  رضا

ما  ي ندهیآ یدرباره زندگ يریگ میتصم يکه پا یزمان یول. هم به ما نداشت یرگ و احساس چیه يقول سارا

 .بنشاند یداد که دخالت کند و با زور حرف خودش را به کرس یحق را به خودش م نیآمد او ا یم انیبه م
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 یما دخالت ياز کارها يکار چیهم درباره ه گرید. مامان ما را رها کرده و رفته بود. بود یواقع کتاتورید کی بابا

 ادشیآمد تازه به  یم انیمنافع خودش به م يکه پا یبابا زمان یول. خودش قابل قبول تر بود نینکرده بود و ا

هرگز . را وادار کرد که به رضا جواب مثبت بدهد ياراس. کند يپدر شانیبرا دیدارد که با ییافتاد، بچه ها یم

 رید یلیخ بایآن مرد صبر کرده بود و تقر يبرا یلیخ يسارا. کار شد نیبه ا یچطور راض يکه سارا دمینفهم

. شد یالخره بعد از دو سال مقاومت در برابر بابا به ازدواج با رضا راضو دو سالش بود که با یس. ازدواج کرده بود

. بود يهر مرد يبود و آرزو یو دوست داشتن بایز یلیخ يسارا. داشت یهم م دیبا. را دوست داشت يارارضا س

 یول. کرد یخودش م فتهیرا ش يداشت که هر مرد ییحسن ها يسارا. بود نیخانم و مت یلیها خ نیاز ا يجدا

 نکهیمثل ا. نداشت اوبه  یکه به رضا داشت، عشق یرغم تمام توجه یعل يکردم که سارا یاحساس م یگاه

آن  یگذاشتند ول یاحترام م گریبه هم د یلیرضا را دوست داشت، خ. بود دهیزن ته کش کیعشقش به عنوان 

 .شد ینم دهید يدر چشمان سارا دیکه با یعشق

افتاد  یم ادشی یبابا هر از چند مدت یول. مامان کنده و رفته بود. بود ختهیه هم رب یهمه ما را به نوع یزندگ بابا

 . کند يما پدر يبرا دیکه با

بود که بابا  يدر سن بد یول. حساس بود شهیآراز هم. آراز هم او بود ادیاعت یاصل لیدل. را هم او رد کرد اریشهر

 کی. میشناخت یخودمان را هم نم یکه حت میآن زمان من و سهند آن قدر کوچک بود. و مامان از هم جدا شدند

و به  ییغذا اجاتیاحت يسر کیفقط  الهس کیبچه  کی. مادرش را تحمل کند يتواند دور یساله م کیبچه 

 ردیاول بهانه مادرش را بگ ییروزها دیشا. کند تواند برطرف یپرستار هم م کیدارد که آنها را  يطور کل، ماد

بود که  یآراز در سن یول. دهد یمادرش وقف م يبچه چهار ساله خودش را با دور کیزودتر از  یلیقطعا خ یول

حد  نیتا ا ییا هیاو که روح. خورد ییجدا نیضربه را از ا نیشتریخاطر او ب نیهمبه . داشت اجیبه مادر احت

 يکمبود. آراز کم داشت. به دامان مواد پناه ببرد شیدردها نیتسک ياعتماد به نفس داشت که برا یحساس و ب

 . که هرگز جبران نشده بود

 ینگذاشت که او پ. کار او هم مشکل داشت نیبابا با ا یول. شود رانیآهنگسازان ا نیاز بهتر یکیتوانست  یم او

بابا  یول. شد یکم تر م شیزد، غم ها ینوشت و ساز م یمکه نت  یزمان. بود یقیعشق او موس. عشقش برود

 يبرود و او را وادار کرد که به دانشگاه برود و حسابدار یقینگذاشت که به هنرستان موس. را هم از او گرفت نیا

بود که آراز از آن  يزیچ يحسابدار. چاپخانه اش کرد لیو طو ضیعر التیبعد هم او را حسابدار تشک. بخواند

 . بود زاریاز تمام لحظه به لحظه دانشگاه اش ب. بود متنفر
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 يبرا یول. یتکرار ناشدن يها یها و خوش یپر از شوخ یدوران. است ییطال یدوران یهم جوان يبرا دانشگاه

خواند که  یرا م ییرفت و رشته ا یهر روز به آن جا م دیکه با یگاه دیتبع. شکنجه گاه بود کیآراز دانشگاه 

ها او را که از درون خراب بود، خراب تر کرد و  نیهم. او نداشت یهنرمند و احساس هیبا روح یتیسنخ چیه

 . دیعاقبت او را از هم پاش

عاشق ساناز  یاز بچگ نیدیآ. از دست بابا در امان ماند یبود که کم یتنها کس نیدیآ بایبتوان گفت که تقر دیشا

 .بود که بابا با ازدواجشان موافق باشد یعیطب بود و خب ساناز هم برادر زاده خود بابا بود و

 ياز اعضا يتنها عضو نیدیآ. یو سه سالگ ستیدر ب بایتقر. زود ازدواج کرد یلیخ نیدیآ ،يخالف سارا بر

 . میزد یم يما هر کدام ساز ي هیبق. آن هم به لطف ساناز. مشکل بود یخانواده بود که به قول آراز ب

بابا  ینداشتم ول يقو یمن روابط عموم. که از آن متنفر بودم يزیچ. بروم يوادار کرد که به رشته هتل دار مرا

 .بروم يو کتک وادار کرد که به هتل دار دیمرا به ضرب تهد یول. بودم اتیاضیمن عاشق ر. دیفهم یرا نم نیا

فرستاد؛  يآراز را به حسابدار. فع خود ماستکارها به ن نیداشت که ا دهیعق. هم داشت لیدل شیکارها يبرا بابا

که درسم تمام  یفرستاد تا زمان يمرا به هتل دار. کرد یم یدگیخودش رس يبه حساب و کتاب ها دیچون با

 یداد را به صورت علم یسود ضرر م يجا به بایو تقر میکه در بابلسر داشت یو خانوادگ یمیقد یشود بتوانم هتل

 . کنم ایاداره و اح يو کامال مطابق با اصول هتل دار

که  ییچاپ خانه ا یول. عالقه داشت یمثل من به مهندس نیدیآ. بخواند کیرا وادار کرد که رشته گراف نیدیآ

کار  نیو قرعه ا. آشنا باشد یتوگرافیانواع چاپ و ل نینو يها وهیداشت که با ش یبه کس اجیاحت میدر بازار داشت

رشته  فتهیش. را دوست داشت يپرستار يسارا. اداز همه مهجور تر افت چارهیب يسارا یول. افتاد نیدیم آبه اس

وادار  يگرفت او را به خانه دار پلمید يسارا نکهیبابا نگذاشت که درس بخواند و به محض ا یبود ول یطب يها

 .کرد

بابا . کند یدگیهمه آدم رس نیبود که به ا یم دینفر با کی. میخواست یم یدگیما نظارت و رس يهمه  باالخره

خانواده را اداره کند او را  کیتوانست  يسارا نکهیبه محض ا نیبنابرا. از پرستار و خدمتکار خسته شده بود گرید

 . کند یدگیکرد تا به ما رس نیخانه نش

خواست  یکه م یوقت. ستخوا یاز ما نم ينظر چیه تیکرد و در نها یبابا کار خودش را م. میبود ریما اس همه

او بود که  نیا تیکرد و در نها یاستفاده م شیبچه ها ياعمال فشار به رو يها وهیانجام شود از تمام ش يکار

 .شد یم روزیپ
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پسر هجده  کی یول. زد رونیبخواند، ماه ها از خانه ب کیآنکه نخواهد گراف يبرا نیدیبه خاطر دارم که آ خوب

مجبور شد که  جهیدر نت. يکار چیو بلد بودن ه يپول و پشتوانه ماد چیتوانست بکند؟ بدون ه یساله چه کار م

. که بابا از ما خواست میشد يبه انجام کار مجبورهر کدام از ما . دوباره به خانه برگردد و به حرف بابا گوش کند

. تر کرد فیوز به روز خشک تر و ضعما و بابا بود را ر نیکه ب یسست محبت شهیاجبار ها و تحکم ها، ر نیو هم

بود که به پدر و  یاز محبت شتریکه به هر کدام از برادران و خواهرم داشتم، ب یحاال من احساس عشق کهیبه طور

 . ممادرم داشت

است و  شیپاها ریبهشت ز میدانست یکه فقط م بایاسم ز کی. نماد بود کیهر کدام از ما  يکه فقط برا مامان

 . کم رنگ تر کرده بود يکتاتوریبابا هم محبتش را که کم بود با همان تحکم و د

 سونا؟_

 جونم؟_

 . را پاك کرد شیها اشک

  ؟یزن یبا آراز حرف م_

 بگم؟ یچ_

 . کن بره ترك کنه شیراض. هیعال یلیهست که خ ادیمرکز ترك اعت هی_

 نیاو ا. بود ریمشکالت با او بود، او هم اس نیا یروح که از لحاظ یآراز مشکل داشت و تا زمان. دمیکش یآه

 يفکر کرد"گفت که  ادیبا او کردم، او با فر يدیبحث شد یبار که در اوج ناراحت کی. اسارت را دوست داشت

ده مصرف کننده  یکه بهم دست م یالیخیفقط به خاطر آرامش و ب ریزنم؟ نه خ یبه خاطر حس و حالش مواد م

  ".هستم

ترك کردن . کرد یکند، ترك نم دایآرامش دست پ ییزد که به ذره ا یمواد م لیدل نیکه آراز به ا یزمان تا

از مواد برسد که  يزاریو ب یخودش به آن درجه از خستگ دیمعتاد با کی. نداشت ییا دهیفا چیهم ه ياجبار

 . اسارت بود نیا بهاو هنوز محتاج . بود دهیو آراز هنوز به آن درجه نرس. بخواهد ترك کند

کم باهاش قهر کردم؟ کم محلش کردم، . تونم بکنم خواهر من یکار م یکه خودش نخواد من چ یوقت_

 شیدرجه پ نیکردم تا ا یکارها رو نم نیاگر ا دیشا. بدتر شد که بهتر نشد. باهاش حرف نزدم، جواب داد؟ نه

 . رفت ینم
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سمتش نرفتم و محبتم را  گریکرده است د دایپ ادیراز اعتآ دمیکه فهم یبودم که زمان یآنها من تنها کس نیب در

که با من و سهند داشت، با  یمتیآن صم یدوست داشت، ول یلیرا خ يسارا دیآراز هم شا. کردم غیاز او در

 . تهمراه با احترام داش یحس يو سارا نیدیبه آ. نداشت يو سارا نیدیآ

 .... گهیم. ازت ناراحته شهیآره هم_

 . زد هیگر ریرا قطع کرد و ز حرفش

 ؟یچ گهیم_

 .کرد، جواب داد یرا نوازش م شیحلقه کرده بود و موها يدستش را دور گردن سارا کیاو ساناز که  يجا به

 . ولش کن یچیه_

 . تخت به طرفشان خم شدم ياز رو یکم

 ؟یگه چ یم_

 :گفت هیگر انیم

آشغال رفتار  کهیت هیگفت سونا با من مثل  یبود که مپارسال  بایتقر. کم محلش نکن سونا گهیتو رو خدا د_

 . کنه یم

کار  نیا. نمیوضع بب نیبودم، چون دوست نداشت او را به ا ریمن از او دلگ. نفسم گرفت. افتاد هیبه گر يها يها

به  دیشا. ام را به او نشان بدهم یناراحت قیطر نیخواستم به ا یم. بود که به او داشتم یمحبت دهییمن فقط زا

 . گونه برداشت شود نیکارم ا نیا جهیکردم که نت یهرگز فکر نم. دیایاو به راه ب قیطر نیا

 . نبود نیمن اصال قصدم ا_

 . برخاستم و چند قدم در اتاق راه رفتم یناراحت با

 من .... من . رو ندارم یاز شماها کس ریآخه منکه به غ. من دوستش دارم_

 . لکنت زبان افتادم به

کدومتون رو  چیه یاصال تحمل ناراحت. باهاش مهربون باش کمی را،یتو رو جون الم یول. ونم قربونت برمد یم_

 . مخصوصا آراز. ندارم

 . و بغضم را فرو خوردم دمیکش یآه

 . باشه_

 :عوض کردن بحث گفت يباز هم برا چارهیب ساناز
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خانم هم که شعورش قد نخود  یکوک. دونه یاومده بود خدا م ییبا چه رو. دمیرو د اریتو قبرستون شهر_

 . بگن تیتسل انیتوك پا بلند شن ب هیاصال به خودشون زحمت ندادن به . ماشاال

او آن قدر نابود بود که متوجه حضور . کرد یحاال هاج و واج به من و ساناز نگاه م يسارا. را تکان دادم سرم

شاهد تمام آن  راینبود، الم یرها کرده بود و اگر علکه بچه اش را به امان خدا  یوقت. کس نشده بود چیه

 . شد ینم اریشهر ورهم متوجه حض دینبا. حال و روز او معلوم بود گریبود، د یلحظات م

 اومده بود؟ اریمگه شهر_

 :پشت چشم نازك کرد و با خشم گفت ساناز

 . ط کردندوباره افتاده به غل. رو طالق داده ایرو نکهیآخه نه ا. پرو کهیآره مرت_

 را طالق داده بود؟ ایرو اریچه شهر يبرا. دانستم یخودم هم نم گریرا د نیا. نگاهش کردم رتیح با

 ؟یدون یتو از کجا م_

 . اش داد ینیبه ب ینیکرد و چ ينخود ییا خنده

 . غذا، اون جا بهم گفت يبرا میتو هتل که رفته بود. دمیشن یاز خانم فراهان_

 ه؟یک. اسمش آشنا است ؟یخانم فراهان_

  گهیخاله مامانت د_

 دونست؟ یاون از کجا م. یگ یآهان آره راست م_

 بدونم؟  دیکه خاله مامانته ندونه، من با یخب اگر خانم فراهان. مامانته ها يپسر عمو اریکه شهر دیببخش_

 :گفت یدرهم من کرد و به شوخ يبه اخم ها ینگاه يسارا. را تکان تکان دادم سرم

 دیزن برادر با يخطرناك شد ؟يدیناهار کوفت کردن فهم هیهم اطالعات رو تو  نیتو ا دهیساناز ورپر_

 . حواسمون بهت باشه

 :کردند، گفتم یبه دو م کهیتوجه به آنها که با هم  یب من

 طور نیکه ا_

 .گفتند یکردند که با نگران یطور من چه برداشت نیدانم هر دو نفر آنها از که ا ینم

 ؟يد یتو که جواب بله بهش نم يخواستگار ادیبخواد ب اریاگر شهر_

 . من مرده بود يبرا اریکرده بودند؟ شهر يآنها چه فکر. نگاهشان کردم رتیح با
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 .معلومه که نه_

 . مرا به خنده انداخت دند،یکه هر دو نفرشان کش یراحت نفس

با ماسک وحشتناك دنبالش کرده بود به  یو عل دیکش یم غیج کهیدر حال رایدفعه باز شد و الم کیاتاق  درب

 :ساناز با خشم گفت. شد میقا يداخل اتاق آمد و پشت سارا

 .نکن بچه رو تشیشده اذ لیذل.....  یعل_

 :گفت یبه عل ییو با اخم کودکانه ا دیسرك کش ياز پشت سارا رایالم

 .گم اوخت کنه یسهند م ییبه دا یکن تمیگه اگر اذ یراست م ییزن دا_

 يکه رو یو به عکس دمیکش یآه. انداخت هیکلمه دوباره داغ دل همه را تازه کرد و همه را به گر کی نیهم

. آن موقع آراز آن قدر غرق نشده بود. مال چهار سال قبل بود بایعکس تقر. سهند بود نگاه کردم ریتحر زیم

 . میدیخند یو م میرا دور گردن او حلقه کرده بوداز دستانمان  یکیوسط نشسته بود و من و سهند هر کدام 

 نیاز سهند آورده شود ا یکه اسم یتا آخر عمر، هر زمان. داغ تا ابد با ما خواهد بود نیکردم که ا یم احساس

پاك شدن آن از ذهن و روح ما قطعا  یگذر زمان آن را کم رنگ تر کند ول دیشا. اشک ها ادامه خواهد داشت

 .قابل باور بود ریبود که غ يزیچ

 

 

 سوم فصل

با . شد دایباالخره سر و کله اش پ. هم قدم زدم گرید یکم. بودم ستادهیها بود که مقابل درب دانشگاه ا ساعت

 . اگر اشتباه نکنم اسمش فرشاد بود. بودم دهیاز آنها را قبال د یکی. بود گریدو پسر د

 . کردم شیپشت سرش به راه افتادم و صدا. دیچیو به سمت چپ پ دیند مرا

 يادیص يآقا_

 دنیبا د. بودند و من خبر نداشتم يادیص يهر سه نفرشان آقا نکهیمثل ا. دندیسه نفرشان به سمت من چرخ هر

آن قدر شعور  گریخدا را شکر آن دو نفر د. زد و جلو آمد يبا تعجب نگاهم کرد و بعد لبخند ییمن چند لحظه ا

 .ندیایجلو ن داشتند که

 حالت چطوره؟. سونا_

 ؟یخوبم تو خوب. ریسالم ام_
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 :اندوه گفت با

 .بگم واال یخوب؟ چ_

 :به اطراف کرد و گفت یو نگاه دیکش قیعم یآه

 ؟ییتنها_

 ؟يوقت که دار. بهمون برسه ادیقراره ب نیدیآ یفعال آره ول_

 . فقط بذار دوستام رو رد کنم برن. آره_

 . را به نشانه مثبت تکان دادم سرم

 ؟ياومد نیبا ماش_

 ؟ییا ادهیپ یتو چ. نه_

 . کنار دانشگاه اشاره کرد یانگشت شصتش به فرع با

 ؟يکجا قرار دار نیدیبا آ. پارکه ینه تو فرع_

 .شهیهم يهمون جا_

 . ارمیرو ب نیبرم ماش سایباشه وا_

من تکان دادند و به سمت  يبرا يبا آنها صحبت کرد و بعد آنها سر ییسراغ دوستانش رفت و چند لحظه ا به

 . رفتند ابانیخ گرید

 کینزد یشاپ یکاف کی ریکه سهند زنده بود و من هم هنوز به قشم نرفته بودم، پاتوق سهند و ام یزمان

دوست  ییز راهنماا ریبا ام. برد یسهند با التماس، من را هم همراه خودشان م یدانشگاه بود که آن زمان گاه

 یپسر چشم پاك و درست. مثل سهند بود میبرا گریما رفت و آمد داشت که د يآن قدر به خانه  ریبودند و ام

 . بود

 . بود امدهیهنوز ن نیدیآ. میشاپ رفت یو به سمت کاف میرا آورد و سوار شد نیماش

 قشم؟ یهنوز برنگشت ؟يچطور_

 يلوفرین یآب ییبا گل ها دیسف يزیآورده بودند، گرم کردم و به رو م يچا يکه برا یرا با بخار آب جوش دستانم

 . شاپ یکاف يواریهم رنگ فنجان ها و کاغذ د ییگل ها. نگاه کردم

 . نه هنوز_

  ؟يدار گهیچقدر د_
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 . گهیترم د کی_

 . را تکان تکان داد سرش

 . من دو ترم یداشت ول گهیترم د هیسهند هم _

 . يات عقب افتاددونم به خاطرت پ یآره م_

 . را به نشانه مثبت تکان داد سرش

او  نیهم. شده بود یمجروح و زخم یافتاده بود و حساب ریرفته بودند که در آن جا ام یقبل با سهند به اسک سال

 . ترم از سهند عقب انداخته بود کیرا 

 ؟یفوق بخون يخوا ینم_

 :مسخره گفتم با

. یمثل شماها ارشد باشم نه کارشناس دیمن االن با. رو هم به زور گرفتم سانسیل نیهم ؟يفوق هتل دار_

حاال هم . خواست رو انجام بدم یکه بابا م يآخرش مجبور شدم همون کار. چقدر مقاومت کردم؟ دوسال تموم

 . خونم یرم م یهم م نکوررشته بدون ک هیهمون جا  یکنم ول یرو اداره م یرم و براش اون هتل کوفت یم

 . یکنکور بده حتما تهران قبول. به خدا فهیح. ها بود نیبهتر از ا یلیو بابلسر؟ آزاد؟ سونا تو درست خت_

 . دمیکش یقیعم آه

االن اگر . دور بودم؟ شش ساله اتیاضیچند سال از ر یدون یم. ستمیآدم کنکور دادن ن گهید. ریتونم ام ینم_

 . نه توانش رو نه اعصابش رو. کار رو ندارم نیتوان ا گهیکه د از نو بخونم نمیدوباره بش دیبخوام کنکور بدم با

 . نگرانت بود شهیسهند هم. یگیم یدونم چ یآره م_

 . رشته رو نیبخون، سهند هم دوست داشت ا یبابا بهش گفت برو مهندس. سهند شانس آورد_

را با چنگال کندم و به  کیاز ک ییتکه ا. گذاشتم يدستمال کاغذ يآوردم و رو رونیبگم را از فنجان ب یت

به  شیها کیک. خوشمزه اش بود يها کیشاپ بودم، ک یکه من عاشق آن کاف یلیاز دال یکی. دهانم گذاشتم

 . داد یم یبهشت ییمزه ا ییکننده ا وانهیطور د

 ؟يکرد دایتو سهند رو پ_

 . شاپ داد یکاف رونیب نگاهش را به. رنگ شد یو ب دیسف ییلحظه ا يرنگ صورتش برا. نگاهم کرد هیثان چند

 . اومد نیدیآ_

 . شاپ شد و به سمت ما آمد یوارد کاف نیدیآ. که او اشاره کرده بود، نگاه کردم ییجا به
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 ؟يسونا تو چطور ؟يچطور ریسالم ام_

 . گذاشت میبازو يرو ییلحظه ا يرا برا دستش

 . کرد یاحوال پرس ریبا ام یهم او سفارش داد و کم یکیو ک ییچا

 . را هم آوردند نیدیآ کیو ک يچا. و به من نگاه کرد دیرا نوش شیاز چا ییجرعه ا ریام

 . کردم داشیآره من پ_

 . دستانش گرفت انیگذاشت و سرش را م زیم يرا رو شیآرنج ها. را تکان دادم سرم

 . يمن بذار يلحظه خودت رو جا هی يبرا یتون ینم یحت. داشتم یچه حال یدون ینم. کابوس هر شبم شده _

 . نگاه کرد نیدیسرش را باال گرفت و ابتدا به من و بعد به آ. توانستم درکش کنم یم. خفه و بم بود شیصدا

دفعه از تو محوطه  هیرفتم که  یمن داشتم سر قرارمون م. میکتاب بخر رونیب میقرار بود که با هم بر_

که اون جا افتاده  دمشید. بچه ها رو کنار زدم. دمیمنم سمت صدا دو. دمیشن ادیو داد و فر غیج يدانشگاه صدا

 ......بود

 . هم فشرد يو چشمانش را به رو دیکش یقیرا قطع کرد و نفس عم حرفش

سمت  هیدست و پاهاش هر کدوم کج و معوج، به . صورتش هم پر خون بود ریز. اومد یاز گوشش خون م_

 . بودن

 . دهانم گرفتم يرا جلو دستم

 . شاپ رفت یکاف ییکرد و به دستشو یکوتاه یعذر خواه. ست ادامه دهد و از جا برخاستنتوان گرید ریام

اش، قرمز  هیچشمان بدون گر. کردم نیدیبه آ ینگاه یچشم ریز. دمیقلپ بزرگ نوش کیرا با  میمانده چا یباق

 . چشم دوخته بود واریکرده بود و به د يگریسرش را به سمت د. بود

مثل چند نفر آدم  میشده بود. نزد ینشست و او هم چند لحظه حرف ریام. مینزد یکدام حرف چیه ریبرگشتن ام تا

بدبخت باشند و صدمه  نکهیبدون ا. برند یشان لذت م کیو ک يشاپ نشسته اند و ازخوردن چا یکه در کاف

 . باشند دهید ییا

 :و آهسته گفتم دمیلبه فنجان کش يانگشت اشاره ام رو با

 ر؟یام_

دستم را بلند . خشک شده بود میگلو. آب دهانم را فرو دادم. سرش را باال آورد و نگاهم کرد. رام بودآ میصدا

 . سفارش دادم گرید يفنجان چا کیکردم و 
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 اواخر سهند چطور بود؟  نیا_

 . به طرف ما خم شد زیم يرو یهم کم نیدیآ

 . رد و بدل شد نیدیو آ ریام نیب ینگاه

 . اصال خوب نبود. سهند خوب نبود_

 . من هم با اخم اش صد در صد موافق بودم. اخم کرده بود نیدیآ. نیهم فقط

که خوب  دمیفهم یزدم م یحرف م یباهاش تلفن یوقت. دونستم یرو خودم هم م نیخوب نبود؟ ا یچ یعنی_

 . گفت که خوبم یم یول ستین

 . اش چشم دوخت کیو به بشقاب ک دیبه سرعت نگاهش را دزد ینگاهم کرد و ل ریام

 ؟یبه ما نگفت يزیچ یدونست یم یزد؟ تو از ک یمواد م یاز ک_

 . سرخ و برافروخته یبا صورت ریکامل و ام یرتیمن با ح. مینگاه کرد نیدیدو نفرمان به آ هر

 ؟یکرد؟ از ک یسهند مواد استفاده م. میبگو يزیتوانستم دهانم را باز کنم و چ یقدر شوکه شده بودم که نم آن

لرزان  ییباره داشت، چرا؟ با صدا نیکامال محکم در ا ییا دهیاو که عق. آراز مخالف بود يچطور؟ او که با کارها

 :گفتم

 ؟یزده؟ از ک یسهند مواد م_

 :با اخم گفت نیدیآ

 شده بود؟  يطور نیا یاز ک ریتو بگو ام. دونم ینم_

 . شد یافروخته تر ملحظه به لحظه بر ریام

 . سهند مشکل داشت_

 :میدیهم زمان با هم پرس نیدیو آ من

  ؟یچه مشکل_

 .حرف نزد و بعد ادامه داد ییو چند لحظه ا دیکش یآه

 شیرفته بودم پ. نبودم رانیاون زمان من ا. آشنا شده بود یدختر تو مهمون هیسال قبل بود که سهند با  _

ساده  یدوست کیکرد روابطش با اون دختر در حد  یم فیطور که خودش تعر نیا. من باهاش نبودم. برادرم

 یم یخود سهند فلسف قولبه  یو حت یدرس يبا هم بحث ها شتریب. زدند یکردند و حرف م یتلفن م. بود

تموم فکر و ذکرش شده . سهند کم کم به دختره وابسته شد نکهیتا ا. طور بودند نیهم ا یچند مدت هیتا . کردند
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 ینم يزیزد، چ یدرباره اش حرف نم. داشت یبیدر موردش وسواس عج. خواستش یوار م وانهید. ود دخترهب

برادر  هیدختره  نکهیمثل ا. داره یو چه اسم و رسم هیکدونستم که دختره  یمن هم نم یکه حت يجور. گفت

وقت سهند  شتریخالصه ب. ندهم سن بود بایخواهر و برادره تقر. شده بود یمیهم داشت که سهند با اون هم صم

درسهامون با هم  گهیترم از سهند عقب افتاده بودم د کیمن  نکهیما به خاطر ا. گذشت یاواخر با اونها م نیا

وقتش رو با اون  شتریدونستم که ب یم یول. میدید یرو م گهیدانشگاه هم د طیخاطر کم تو مح نیهمبه . نبود

 . کنم که همون ها هم با مواد آشناش کردن یفکر م. گذرونه یخواهر و برادر م

 :دیمن پرس يبه جا نیدیآ. قدر تعجب کرده بودم که دهانم قفل شده بود آن

  ؟يبود دهیبرادرش رو د ایتو دختره _

 . کرده بود دایبود که سهند درباره دختره پ یدونم چه وسواس یگفتم که نم. وقت چینه ه_

 مگه دختره تو دانشگاه شما نبود؟_

 .نه دختره نه برادرش! نه_

 :گفتم. آمد یو منگ م جیبه نظرم او هم گ. کردم نیدیبه آ ینگاه

 که اونها مواد بهش داده بودن؟  یمطمئن_

 : ها بود، گفت نیاز ا زتریکه ت ریام یبود ول ینگفتم که منظور من چه کس. را تکان داد سرش

 . شکست یگردنش رو م دیفهم یآراز اگر م. نه کار آراز نبود_

 :گفتم. با سرزنش نگاهم کرد. چرخاندم نیدیرا به سمت آ سرم

 زده؟ یکه مواد م یدونست یتو از کجا م_

 . خواستنم، بهم گفتن شیچند روز پ. یگزارش پزشک قانون_

 ؟ینگفت يزیچرا به من چ_

 :کرد و با خشم گفت اخم

 . یدون یخودت هم م. ستیشرف ن یبو  رتیغ یب یآراز معتاده، ول ؟یگفتم که به آراز شک کن یبهت م_

 . زده بودم يحرف بد. دمیرا گز لبم

 . متاسفم_

. دانستم هر کدام از حاالت صورتش نشان از چه دارد یشناختم که م یآن قدر او را م. ابروانش را باال برد نیدیآ

 . است و حرص اش هم گرفته است یبود که عصب نیبرد، مفهومش ا یطور ابروانش را باال م نیکه او ا یوقت
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 . به خودش بگو و از خودش عذر بخواه. نکن یاز من عذر خواه_

 . را تکان دادم سرم

 ؟ياریدرب يزیازش چ یدختره بتون نیهست که درباره ا یکس_

 . چانه اش را باال داد ریام

 . شم یم رشیگ یپ یول. دونم یم دیبع_

 . دستش را فشرد نیدیآ

 . خبرم کن_

 :افتاده باشد، گفت ادشیبه  يزیچ نکهیسرش را تکان داد و بعد مثل ا ریام

 . کرد یم قیو رودبار تحق لیراجع به زلزله منج یلیاواخر خ نیبود که ا نیبود ا بیعج یلیکه خ يزیچ هی_

 :میهم زمان با هم گفت نیدیو آ من

 رودبار؟_

که آن  یزلزله بداند؟ زمان نیخواسته از ا یم يزیسهند چه چ. شده بود جیکامال گ. نگاه کردم نیدیبه آ رتیح با

توانست به سهند  یم یموضوع چه ربط نیا. میآمده بود ایسال بود که به دن کیزلزله رخ داد من و سهند تازه 

 . داشته باشد

 کرد؟  یم قیزلزله رودبار تحق هیدرباره چ_

 . شانه اش را باال برد یکم ریام

 یفاصله م یاز من هم به نوع یاواخر سهند حت نیکردم که ا یاحساس م یگاه. دونم ی، واقعا نمدونم ینم_

 یسهند فاصله م یول م،یو با هم باش رونیب میبر میتونست یم یول میمشترك با هم نداشت يما درس ها. گرفت

 . آورد یم ییبهانه ا هیخواستم باهاش قرار بذارم  یهر وقت م. گرفت

 . دیکش شیو دستش را درون موها دیکش یآه نیدیآ

 . هرطور شده به من خبر بده یکن دایدختره رو پ نیا یاگر تونست_

 . باشه حتما_

. را روشن کرد يبخار نیدیو آ میشد نیسوار ماش. میآمد رونیشاپ ب یو از کاف میکرد یخدا حافظ ریام با

 . و نگاهم کرد دیچرخ

 ه؟ینظرت چ_
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 :دم گفتمو منگ بو جیهنوز گ کهیدرحال

 . دونم واال ینم_

 . را روشن کرد و حرکت کرد نینزد و ماش یهم حرف نیدیآ

 که چقدر حساسه؟ یدون یم. يمخصوصا سارا. نگو يزیچ یفعال به کس_

 . را تکان تکان دادم سرم

 . باشه_

 . ستادیچراغ خطر ا پشت

  ؟يبه دانشگاه اطالع داد ؟يگرد یبرم یک_

 . آره گفتم_

 . راحت بشه التیترم رو هم تموم کن خ هی نیبرو ا ؟يگرد یبر م یخب ک_

 :لبخند زد و گفت. کردم نگاهش

  ؟یبگ یکه به بابا چ یدون یم یول. یکن یکار م یچ نمیبب _

 اوهوم_

در  میبگو رمیکه خواستم اداره هتل را به دست بگ یزمان میقبل با خواهر و برادرانم قرار گذاشته بود مدتها

در  یدانستم که ممکن است ابتدا مقاومت کند ول یم. کنم که هتل را به نام ما کند یرا مکار  نیا یصورت

 ریمد کیمن بگذرد و  تیریمد ریخ زگرفت که اصال ا یم میتصم نکهیمگر ا. شود یمجبور بود که راض تینها

استخدام کند مرا  ریخواست مد یبابا اگر م. افتاد ینم یاتفاق نیدانستم که چن یهتلش استخدام کند که م يبرا

 . فرستاد ینم يبه زور به رشته هتلدار

 . هیبشه عال یدگیبهش رس کمیاگر . هتل خوبه نیا ندهیآ. خوبه_

 . کار کنم یدونم چ یم. آره_

فروخت  یکه دسته گل م یآورد و از پسر نوجوان رونیرا ب فشیک. دستم گذاشت و نوازش کرد يرا رو دستش

و  يرا با خودش به خانه برد تا به سارا گرید يمن گذاشت و دو دسته  يپاها يرورا  یکی. دیسه دسته گل خر

 . ساناز بدهد
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 چهارم فصل

 » ماه بعد نه«

بود، به من  دهیبه احسان چسب کهیدر حال ازین. شانه ام جا به جا کردم يام را برداشتم و کوله را رو یدست فیک

 نیخودش هم به ا دیشا. و احسان فرار کند ردیاز احسان فاصله بگ یکم دیترس یم نکهیمثل ا. کرد ینگاه م

باالخره بعد از چهار سال . رفته است سرشبر  يفهمد که چه کاله گشاد یبود که عاقبت احسان م دهیرس جهینت

 یم دیبا دیشا. بود یاحسان پسر خوب. دانشگاه را بزند و عقد کند ياز پسرها یکیتوانست مخ  ازیتمام تالش، ن

حرف ها را به  نیکردم و هم شیدستش را گرفتم و به زور از احسان جدا. خوب بود يادیز ازین يگفتم که برا

 . دیکوب میمشت، محکم به بازو باو  دیخند. خودش هم گفتم

را تا تهران همراه خودم  لیداشت که بخواهم تمام آن وسا يازیچه ن. فروخته بودم انیرا همه به دانشجو لمیوسا

 . بکشم

البته . کوله شده بود کیساك و  کیدو چمدان بزرگ و . کرده بودم يام بود که بسته بند یشخص لیوسا فقط

 . ندیایآراز در فرودگاه مقابلم ب ای نیدیقرار بود که آ. به عالوه سنتورم

را هم  یلیفارغ التحص يهمه کارها. داشتمآن جا ن يکار گریمن د یداشتند ول گریترم د کیو احسان هنوز  ازین

 یحاال م. ام را هم گرفته بودم یموقت کارشناس یآن قدر آن جا مانده بودم که گواه یانجام داده بودم و حت

اتفاق ها افتاده  یلیخ. من عوض شده بود يبرا زهایچ یلیچند مدت خ نیدر ا. شدم یرها م زیرفتم و از همه چ

 یو حاال م. جا بماند نیداشت که ا میبرگشته بود و تصم رانیمادرم به ا. ست داده بودممن برادرم را از د. بود

که به نام ما خواهر و برادرها شده  یبه بابلسر بروم تا کارم را در هتل میخواستم به تهران بروم و از آن جا مستق

 . بود، شروع کنم

بودم که حاال مفت و  نداختهیقشم پوست ن يچهار سال تمام در گرما. دارم یشرط شیبابا گفتم که چه پ به

طور من هم دستم  نیا. شد یبه نام ما م میبه مستق دیدرخشانش با ندهیهتل، با آ نیا. کار کنم شیبرا یمجان

 . درباره مسائل باز تر بود يریگ میتصم يبرا

. کند افتیبابت هتل در یکه اجاره کالن میامضا کرد يقردادبا بابا  یشد که هتل به نام ما باشد ول نیبر ا قرار

 یکند و هم م یدگیاستخدام کند و خودش هم به کارها رس ریمد کیتوانست  یاو م. درده سر یب يکار

 .کند افتیدر یتوانست کارها را به ما بسپارد و سود خوب
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 نیخودش کرد و متوجه شد که سود با ا شیحساب دو دو تا چهار تا پ کی عیاز آن جا که بابا ذاتا تاجر بود سر و

 . ردیاست که هتل به نام ما باشد و او سودش را بگ

 نیشد و ا یم شتریرفت سود او هم ب یاگر درآمد هتل باال م جهیدر نت. او برابر با درآمد هتل بود انهیماه سود

 . داشت یدرخشان ندهیکه به جنگل داشت، آ يرینظ یکه داشت و آن چشم انداز ب یخوب يهتل با جا

 یمعادل چاپخانه م دیسود هتل شا ،یدگیمقدار رس کیبا . داشت یعال يدر حومه بابلسر بود و چشم انداز هتل

 . کرد یم دایپ یپر رفت و آمد سال، آن جا در آمد خوب يمخصوصا در ماه ها. شد

گذاشته بودم که  يبا خودم قول و قرار. توانستم یمن م یول. دانستم یخودم هم م. داشتم شیدر پ یطوالن راه

 یول. آمد یکار خوشم نم نیدرست بود که من از ا. شد یم ایاح دیهتل با نیا. کار را به سرانجام برسانم نیا

 یبعد هم م. از مامان و بابا دور بودم کهبود  نیاش ا تیمز نیبهتر. من داشت يهم برا ییایکار مزا نیخب ا

کار،  نیبزرگ ا تیمز گریتوانستم همان جا به دانشگاه بروم و در رشته مورد عالقه ام درس هم بخوانم و خب د

 .دیآ یقطعا از پول بدش نم یآدم عاقل چیو ه. آوردم یبود که به دست م یپول خوب

. دراز مدت بود يرگذا هیسرما کیها  نیا یول م،یکرد یم یکالن يامر خرج ها يدر ابتدا دیبود که ما با درست

 . شتریدو برابر و با سود ب. گشت یپول ها بر م نیا

 . دادم یکار انجام م نیبهتر ا ندهیآ يتمام تالشم را برا دیداشت و با ندهیکار آ نیا

 مچهین کیبعد از مرگ سهند من همان . کردم و به فرودگاه رفتم یها و دوستانم خداحافظ یهمه هم کالس از

. گرفتم یگرم نم یبا کس گرید. آمدم یرفتم و تنها م یدر دانشگاه تنها م گرید. زبانم را هم از دست داده بودم

 یاصال نم کهیآن هم درحال. بودم دادهوجودم را از دست  مهیمن ن. توانست حال مرا درك کند یکس نم چیه

 .ده استپرت کر نییساختمان به پا يدانستم که چرا سهند خودش را از باال

که  میاحوال نبود ضیقطعا آن قدر هم مر یول م،ینداشت يشاد یکدام از ما کودک چیه. میهمه مشکل داشت ما

 .میپرت کن نییخودمان را از باال به پا میبخواه

بابا . شد یو داغان شود، ول دیحد از مرگ هر کدام از ما به هم برز نیکردم که مامان تا ا یوقت فکر نم چیه

کرده بود که دل  هیآن قدر گر. ناراحت بود یلیمامان خ یول. تر از مامان با مرگ سهند کنار آمد عیسر یلیخ

 یبود که مادرها فقط آن را درك م يزیچ دیواقعا شا یدانم، من مادر نبودم ول ینم. کرد یسنگ را هم آب م

ترك کرده  یکسالگیا در اگر ما ر یحت. را داشت يکه آن حس مادر دیرس یبه نظر م. يآن حس مادر. کردند

زود . بود یبابا بد خلق و عصب. کردم که مامان به خاطر اخالق بابا او را ترك کرده است یفکر م یگاه. بود
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هم  يسارا. میهم حرف زده بود يبار با سارا کیمورد  نیدر ا یحت. ودآورد و حرف حرف خودش ب یجوش م

 .را داشت یمامان و بابا نقش اساس ییداشت که بابا، در جدا دهیعق

دکتر هم  ينبود بعد از بابا با آقا یداشت که اگر مامان زن زندگ دهیکامال آن روزها را به خاطر داشت و عق او

 .هم نداشتند یکرد و مشکل یم یمامان سالها بود که با شوهر دومش زندگ کهیدر حال. کند یتوانست زندگ ینم

 میو دا یرسم یزن چیبا ه گرید مایبابا بعد از س. ساله بود کی شیا غهیص يرف زنهامص خیبابا بود که تار نیا

 .است یهم راض یلیخ یزندگ نیکه از ا دیرس یو به نظر م. ازدواج نکرد

به هم زده است و مهرش را داده و او را رد کرده  یگفت با مهست یم يبه دو هفته بود که سارا کیهم نزد حاال

 هیگر یرفته و آن جا هم کل يناراحت بوده و ظاهرا به در خانه سارا یلیخ یگفت مهست یم يسارا. و رفته است

 .را فسخ نکند غهیو بابا ص ندبا بابا حرف بز يبه راه انداخته بوده است که بلکه سارا يو زار

را از او  يو کار دیایب نییاست که نه من، بلکه اگر خود خدا هم پا ختهیدست او ر يهم آب پاك را رو يسارا

هنوز . داند یخدا م ؟یچه کس. بود انیدر م گرید یزن يو حاال ظاهر پا. کند یبخواهد، بابا کار خودش را م

 . بود دهیاو را ند یکس

. گرفت یبابا خنده ام م ياز کارها یگاه. نکرده بود غهیکار بود و هنوز ص يو ابتدا ییبابا در مرحله آشنا ظاهرا

را  نیجرات ا یمتاسفانه کس یمرد مسن نبود، ول کیکارها برازنده  نیا. کرد یرا م پسر جوان کی يبابا کارها

 .مسئله را گوشزد کند نینداشت که به بابا ا

و  میبد او را تکرار نکن يکارها نکهیو آن ا م،یبکن میتوانست یکار م کیفقط  نیدیخواهر و برادرها به قول آ ما

ما بد و مکروه بود آن  يمامان و بابا برا يکه در رفتارها يهر کار. ادبان یاز ب یادب از که آموخت تیبشود حکا

 . میبست یبه کار نم یرا در زندگ

 يسفر نیآخر. سفرم فکر نکنم نیسفر و آخر نیکردم به تفاوت ا یآمدم سع نییپا مایهواپ يکه از پله ها یوقت

 . بودم دهیآن جنازه برادرم را د يکه فردا

 . ستادمیا یگرفتم و همان جا کنار در خروج لیرا تحو میها چمدان

 .سونا_

 کیو ش زیتم اریبود و بس ختهیر شیشانه ها يبلندش رو يموها. کردم تا لبخند بزنم یسع. آراز بود. دمیچرخ

 . بود و اصالح کرده بود دهیلباس پوش
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بلند شدم و او را در اغوش  میپنجه پاها يخودم رو. من نکرد دنیو در آغوش کش دنیبوس يبرا یحرکت چیه

 . دیحرکت از طرف من دلگرم شد و دستانش را به دورم حلقه کرد و مرا در آغوش کش نیا دنیبا د. گرفتم

 ایو  يکه سارا يزیچ. اش است یمحبت از جنس زنانه در زندگ کیکردم که آراز واقعا محتاج  یفکر م یگاه

بود که آراز کمبودش  يزیچ نیا. محبت مادرانه کی. خواست یماو مادر . میبه او بده میمن نتوانسته بود یحت

 . را داشت

 . به من زد یلبخند گرم. را نداشت هیاول یآن حس خشک. من جدا شد از

 ؟یخوب_

 ؟یآره تو خوب_

 . میمنتقل کرد نیرا به ماش لمیاش را باال انداخت و با هم وسا شانه

 . ره یو م ادیم ینفس. ستمیبد ن_

 . دستم زد يرو گرشیبا دست د. حلقه کردم شیرا دور بازو دستم

 ایراحت شد_

 . دمیخند

 چه خبر؟. آره واقعا_

 :را روشن کرد و گفت نیماش

 . لشکر آدم تو خونه منتظرت هستن هیاالن . کنه زتیخواست سورپرا یم. گرفته یبرات مهمون يسارا_

 . نگاهش کردم رتیح با

 ؟یکن یم یشوخ_

 . دیخند بلند

 يدیلشکر سلم و تور و که د نیا یوقت سکته نکن هیگفتم بهت بگم که . نه به جون سونا_

 یپرداخته بودم و خواب درست لمیوسا يروزها بود که در قشم به جمع آور. من خسته بودم. وا رفتم یصندل يرو

 . کردم یهم م يخاله باز دیبه خانه با دنینداشتم و حاال به محض رس

 .کردم ناله

 . سونا تو پرواز نبود یبگ يشه بر ینم. نه يوا_

 . و با مشت آهسته به گونه ام زد دیخند
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 لیواال ما هم فارغ التحص. نگرفت یکدوم از ما مهمون چیه يبرا يسارا. هم دلت بخواد یلیخ! بچه پرو_

 . گهیپرو نشو د. گرفت یتو مهمون يبرا یول م،یشد

. ناگهان حس کردم که تا چه اندازه دلتنگش شده ام. فته بودنگر یکدام مهمان چیه يبرا يسارا. داشت حق

 . برود رونیدادم تا فکر سهند از سرم ب رونیتوجه ام را به ب. از همه آنها دلتنگ سهند شتریو ب ن،یدیدلتنگ او و آ

 باشه؟. يخبر ندار یعنینشون بده که  يجور هیخودت رو هم . که بهت گفتما یبهش بگ ينر_

خوش  یلیخ یعسل. همه ما فقط او بود که رنگ چشمانش روشن بود انیدر م. الغر شده بود یکم. کرد نگاهش

 . لبخند زدم شیبه رو. او به مادر بزرگ مان رفته بود. بود اهیچشمانمان س هیبق. رنگ

 ده؟یبه کجا رس یقیموس_

به . گرفته بود شیدرپ او هم روش مرا. قبول شود یقیکند تا در رشته موس یدانستم که شبانه روز تالش م یم

خواست  یم بیترت نیبه ا. رسم یخودم هم م یبه عشق و زندگ یمانم ول یبابا گفته بود که من حسابدارت م

به  هیروح رییتغ نیا دیشا يقول سارا هب. مرتبه در رشته مورد عالقه اش نیا یول. که دوباره به دانشگاه برود

 . داد یخورد و او را از آن ورطه نجات م یدردش م

 . دانشگاه میر یاحتماال اول مهر با هم م. کنم یدارم کار م_

 .داشتم که اول مهر به دانشگاه بروم الیمن هم خ. دمیخند

چشمان  دنیبا د. که مقابل در خانه پارك کرده بودند وحشت زده به آراز نگاه کردم ینیآن همه ماش دنید با

 . دیبلند خند يمن با صدا يوحشت زده 

 . بسه سونا_

 :گفت يجد یدستم را گرفت و با لحن میبه داخل برو نکهیقبل از ا یول میشد ادهیپ نیماش از

 . مامان خودش دعوتش کرد. کرد نتونست دعوتش نکنه يهر کار يسارا. پسره هم هست نیا_

 . کردم و سرم را تکان دادم اخم

 دیجا بود که من با نیقسمت ماجرا ا نیبدتر. دهمه به دور من جمع شدن هیثان کیو در عرض  میداخل رفت به

. است یتا چه حد آبک جانمیخودم هم متوجه شدم که ه. کرد که خبر نداشتم و شگفت زده شده ام یوانمود م

به سرعت  يبود که سارا نیماجرا ا لبو نکته شگفت و جا. کردم یخنده ام گرفته بود و به زور خودم را کنترل م

. است یمن واقع جانیهمه ه نیکرد که ا یمامان واقعا فکر م. مامان نه یکنم، ول یم يکه من نقش باز دیفهم

احساساتش  یطیتحت هر شرا. بود یاحساسات شهیهم يسارا. ختیر یاشک م.  دمیرا بغل کردم و بوس يسارا
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برخالف او . بودند کیبه هم نزد یاز لحاظ احساس یلیاو و آراز خ ییرهاجو کی. داد یاشک نشان م ختنیرا با ر

 هیمن و سهند هم روح. نسبت به هر کدام از ما داشت یعشق خاص یسرد و خشک تر بود، ول نیدیآ. بود نیدیآ

 . میتافته جدا از هم بافته بود يبه قول سارا. مان کامال متفاوت با آنها بود

 .را گرفت و به طبقه باال برد دستم

اسم زنها بد در . بهت نگه نه؟ از صد تا زن دهن لق تره واال بذاره گریآراز دهن لق نتونست دندون رو ج نیا_

 . رفته

 . میما هنوز عزا دار ؟یگرفت یچرا مهمون_

 . تخت انداخت يآورد و رو رونیلباس از کمد ب کی عیو سر دیبوس مرا

 . میخور یشام م م،یفقط چند تا آدم دور هم نشست. ستین يزیچ. ستیکه ن یدورت بگردم، عروس هیمهمون_

من گذاشته بود  يکه برا یلباس یبود ول دهیپوش اهیاو هم س. پوش بودم اهیمن هنوز س. به لباس کردم ینگاه

 .بود یکاربن یدست کت و دامن آب کی

 .پوشم یرو نم نیمن ا_

 تنته؟ اهیهنوز س_

 . تخت نشستم و سرم را تکان دادم يرو

 چرا فدات شم؟_

 . مخودش کرد اهیبه کت و دامن س ییا اشاره

 تو چرا هنوز خودت تنته؟_

 . دیابروان پرشده و دخترانه ام دست کش ينشست و رو کنارم

 ؟ياصالح هم نکرد_

 . دیمرا در آغوش کش. تکان دادم یرا به نشانه نف سرم

 گفت؟  یبهت م یاگر االن سهند زنده بود، چ یدون یم_

عمو جغد شاخ دار  هیگفت که شب یم یشد سهند به شوخ یهر زمان که ابروانم پر م شهیهم. دمیحوصله خند یب

 . در کارتون بنر شدم

 !عمو جغد شاخ دار_

 . دیهم خند او
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 . یپوش باش اهیهمه مدت س نیا ستیخوب ن. یتو جوون. من فرق دارم با تو دورت بگردم_

 . کردم نگاهش

 ؟يریمگه تو پ_

 . را نوازش کرد میموها

 . ادیخودم دلم نم یهمه رو از تنشون در آوردم، ول اهیس. ارمیب رو در اهمیس ادیدلم نم ینه ول_

 . تونم ینم_

 . را گرفت دستم

 . است رهیت شیهم آب نیا. اریدر ب. نه ماهه فدات شم_

 . را فرو خوردم بغضم

 . کنم اصرار نکن یخواهش م. تنم باشه اهیخوام تا سالش س ینه م_

 :آورد و گفت رونیب اهیدست کت و شلوار س کیو برخاست و از کمد  دیکش یآه

 . که من خودم هم اصالح کردم ینیب یم. پس حداقل ابروات رو بردار_

 . دادم یکرد، من آن را انجام م یکار او را خوشحال م نیا اگر

 . باشه_

  یفدات شم اله_

 . دمیاش را بوس گونه

 . خدا نکنه_

که  يکه حاال کت و شلوار ادیآن قدر ز. الغر شده بودم. ه کردمبه خودم نگا نهیو در آ دمیو شلوار را پوش کت

. ردیتکانش دادم تا حالت بگ یو کم دمیکوتاهم کش يدرون موها یدست. زد یپارسال دوخته بودم، به تنم زار م

به  طبقه باال، رو يدر راه رو اریشهر. زدم رونیبو از اتاق  دمیپاشنه بلندم را از کمد در آوردم و پوش يکفش ها

فقط تنها  گار،یس دنیخوب معلوم بود که باال آمدنش به بهانه کش. دیکش یم گاریبود و س ستادهیدر بالکن ا يرو

 . بودن با من است

 سونا_

 . تفاوت نگاهش کردم یو ب سرد

 . جواب ماند یزد که ب يلبخند
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 ؟يچطور_

 :گفتم مودبانه

 . یخوبم مرس_

 . گم یم کیتبر_

 . رفتم نییکرد و از پله پا یلب ریز يتشکر

 چند لحظه باهات حرف بزنم اگر بشه هیخواستم  یم_

 :گفتم خونسرد

 !شه ینه نم_

 یتفاوت یدادم و با ب هیبه نرده تک. شد کینزد یبه سرعت خودش را جمع و جور کرد و کم یول. جا خورد یلیخ

 . کامل نگاهش کردم

 ؟یفهم یخوامت سونا، م یمن هنوز م_

و با  دمیمن به سرعت دستم را عقب کش یول رد،یرا بگ میکالفه دستش را جلو آورد تا بازو. کردمنگاهش  فقط

 . اخم نگاهش کردم

کشم که برادرام پدرت رو  یم یغیحاال آن چنان ج نیبه خدا هم. هم بهت گفتم به من دست نزن گهیبار د هی_

 . ارنیدر ب

 :گفت ریبه سرعت، و با خشم و تحق یول. نگاهم کرد رتیح با

 ست؟یبرادرات؟ آراز که منظورت ن_

 :را باال بردم و سرد و سخت گفتم میابرو کی

 . امتحان کن_

مرا محکم بغل کرد که  يدوان دوان از پله ها باال آمد و آن چنان پاها رایالم. بزند یقبل از آنکه او حرف اما

 . شومنمانده با خودش از پله ها کله پا  يزیچ

 . خاله جون_

 . شدم و بغلش کرد خم

 . يخانم شد گهید. موش موشک يشد نیاوف اوف چه سنگ_

 . از پله باال آمد یپشت سر او عل. دو دستش را دور گردنم حلقه کرد و صورتم را بوسه باران کرد هر
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 . سالم عمه_

صورتش را که پر از . شده بودجوجه خروس من هم بزرگ . خنده ام گرفت. کرد اریبه شهر یپر از اخم نگاه

 . دمیبود، بوس یغرور جوان يجوش ها

 پسره؟ يچطور_

 . شود یبه سهند م هیشب شتریروز به روز ب یداشتند که عل دهیهمه عق. دیخند

 . را دور کمرم حلقه کرد دستش

 . یبرگشت گهیخوشحالم که د. خوبم عمه_

 .زدم شیبه بازو. ام گرفت هیبود گر شیکه در صدا یهمه عشق نیا از

 . زمیمنم عز_

 ستادهیا نیدیآلما کنار آ. با مهمان ها کردم ییدوباره ا یسالم و احوال پرس. میرفت نییپا اریتوجه به شهر بدون

که  یحالت نیتر یمیجلو آمد و با صم. با تعجب نگاهش کرد. چقدر بزرگ شده بود. زدند یبود و با هم حرف م

 . لبخند زدم شیبه رو. کرده بود دایبه خودم پ یشباهت کم. دیرا بوس میبودم، گونه ها دهیتا به حال از او د

 . يخانم شد. يآلما چقدر بزرگ شد_

 . دیخند

 . خواهر جون یمرس_

داشت، خدا  تیتا چه حد واقع "جون" نیحاال ا. گفت یخواهر جون م ،يعادت آلما بود که به من و سارا نیا

 . دانست یم

 .يخوشگل شد_

 . دیرا بوس میجلو آمد و گونه ها نیدیآ

 خودت شده، نه؟ هیشب_

 .را از بغل من گرفت رایمامان کنارم آمد و الم. را تکان دادم سرم

  ییوروجک رو، خسته ا نیبده من مامان جان ا_

. ه استشد نهیدکتر کامال نهاد يکند، رفتار آقا رییکه تغ یهر کس. کردم یدکتر هم سالم و احوال پرس يآقا با

 . نخواهد کرد رییتغ یزمان چیه

 . دیهم در کمال تعجب بغلم و کرد و مرا بوس بابا
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 سونا جان؟ يچطور_

و  دیجمهور اسبق، سف سیرئ یخاتم يآقا يها شیبه ر هیشب قایاش کردم که دق شیپرفسور شیبه ر ینگاه

 . بود دهیپوش ییو سورمه ا یو کراوات مشک دیسف راهنیبا پ اهیکت و شلوار س. شده بود اهیس

 . بابا یمرس_

 . را گرفت و کنار خودش نشاند دستم

 چه خبر؟ ؟يچطور_

او هم اثر خودش را  يمرگ سهند به رو نکهیکردم مثل ا یبرخالف آن چه که فکر م. چشمانش نگاه کردم به

 . صورتش شکسته تر شده بود و چشمانش خسته بودند. گذاشته بود

 د؟یشما چطور. خوبم_

 . دستش پشت دستم را نوازش کرد با

 گذره یم_

 :زدم و گفتم یرا به نادان خودم

 جون کجاست؟ یپس مهست_

را به تو  زیدانم خواهر و برادرانت همه چ یداد که من م یرا م یمعن نیکه به من کرد، ا يزیمسخره آم نگاه

 . گفته اند

 . اش تمام شد غهیمهلت ص_

 آهان_

 . نگفت يزیچ یول دیخند

روبه  اریشهر. میهتل داشتم صحبت کرد ندهیآ يکه برا ییبابا نشستم و از قشم و برنامه ها شیهم پ گرید یکم

به او  یاز سر خشم و ناراحت یبار، نگاه کیکرد و بابا هر از چند لحظه  یخودم صحبت م يما با پسر عمو يرو

 . کرد یم

خلق شده که  نیا يزن برا نیاصال ا. ده یمامانت گوش م نیمگه ا. دیپسره رو دعوت نکن نیچقدر گفتم ا_

 . منو حرص بده

هم، پر از خشم و  يهمه سال برا نیبود که مامان و بابا هنوز بعد از ا نیتعجبم از ا. تعجب نگاهش کردم با

 . برد یعبارات را در مورد بابا به کار م نیهم قایهم دق مینشست یصحبت مامان م يکه پا یوقت. بودند یناراحت
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فقط جرات داره پاش رو . طالق گرفته دمیشن. دم یفکر کرده من دخترم رو به کمتر از خودم م. ال قبا هیپسره _

 . مثل رضا بشه یکی دیداماد من با. کنن نشیچوب تو آست دمیم. بذار جلو

داشته  ییا دهیعق نیهم چن دیکه بله با میخواست بگو یدلم م یلیخ. به من کرد زیمحبت آم يتا حدود ینگاه

سالها بود که با پدر رضا دوست بود و . است دهیچون از طرف رضا و خانواده اش کم به شما سود نرس. دیباش

 یو م دندیخر یهم فقط م یساختند و گاه یو م دندیخر یم نیزم. کردند یهم م نیبا هم معامله زم یگاه

 . گذاشتند تا بماند و مرغوب شود

هم  دیبابا با انیبنابر. زدند یشمال کشور م يها نیبه زم يزیهم گر یگاه. کردند یرا مکار  نیا زیدر تبر شتریب

 . که به قول خودش از او کمتر نباشد یکس. گشت یم يگریبه دنبال داماد پول دار د

 . ازدواج ندارم الیبه هر حال من که خ_

 .را گرفت دستم

 . تونم بندازم یکه نم تیدردونه؟ ترش یباالخره که چ_

برخاستم و به سراغ . بردند یکردن من به کار م تییاذ يو آراز برا نیدیآ یبود که گاه یدردونه عبارت. دمیخند

امتحانات و  ریدرگ یلیچند وقت هم من خ نیا. میبا هم حرف بزن ادیتلفن نشده بود که ز يپا. رفتم نیدیآ

 . بودم یلیفارغ التحص يکارها

 . شد یم کیهوا کم کم تار. کرد ینگاه م رونیاز پنجره به ب. دیسر یحوصله م یبه نظر ب. رفتم کنارش

 خبر؟ یچ_

 . میرفت اطیرا گرفت و به ح میزد و بازو يلبخند

 . به آسمان کرد یو نگاه دیکش یآه

 ؟یکن دایپ يزیچ یتونست_

طرفم . دهیکرده و ازش درباره دختره پرس دایاون، با دختره آشنا شده رو پ یاون دوست سهند که تو مهمون ریام_

 . ستنین رانیبا خانواده اش رفتن خارج، اصال ا نکهیوقته که از دختره خبر نداره و دختره مثل ا یلیهم گفته که خ

 . و به من نگاه کرد دیچرخ

مثل همه . سهند مشکل داشته. میر یاشتباه م میفکر کنم راه رو دار. باشه يسونا فکر نکنم اون طرف کاره ا_

 . موضوع داشته باشن، فکر نکنم نیبه ا یربط نکهیا یبرادرش بهش مواد داده باشن، ول ایدختره  دیشا. ماها

 . کرد یسهند هم نم. میکار رو نکرد نیکدوممون تا حاال ا چیه یول میما همه مشکل دار یگ یآره راست م_
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 . را گرفت دستم

 . توهم زا يداروها يسر کیو  شهیش. زده بود سونا شهیسهند ش_

 . کند یم دییفرد را دچار توهم و پارانو نکهیا. بودم دهیمخدر شن نیراجع به ا. نگاهش کردم رتیح با

 . از من فاصله گرفت یکم

 ؟یچ يآخه برا یول. برادرش اون رو از باال پرت کرده باشن ایدختره  نکهیا. تو ذهنته یدونم چ یم_

 :نزدم و او گفت یحرف

خودش رو انداخته  دیشا ای. نییهم مواد زده بودن و بعدش سهند کنترلش رو از دست داده، افتاده پابا  دیشا _

 هیفقط  يفکر کرده که اون بلند دیشا. گذره یم یزنه، چ یم شهیکه ش یآدم هیتو مغز  میدون یما که نم. نییپا

دونم که احتماال دختره و برادرش  یرو م نیفقط ا. دونم واال ینم. فکر کرده که پرنده است دیشا. پله هاست

 . گردن اونها میانداز یو م میکن یم داشونیفکر کردن که ما پ دیشا. هم از ترسشون فرار کردن

تنها گناه آن خواهر و برادر آشنا کردن سهند با مواد بوده  دیشا. او حق داشت دیشا. نزدم یحرف ییلحظه ا چند

 . کار را کرده است نیمواد ا ریواقعا سهند تحت تاث دیشا. است

 . دونم ینم_

 :دمیبه سراغ صورت مسئله رفتم و پرس. را دور شانه ام حلقه کرد و مرا به خودش فشرد دستش

 زده؟ یاصال چرا مواد م_

 . به من کرد ینگاه مین

 . زنه یکه آراز مواد م یبه همون علت_

 کرده؟ یم قیچرا درباره زلزله رودبار تحق_

به  میتونست یم م،یکرد یم دایاگر اون خواهر و برادر رو پ دیشا. میدون ینم یچیبگم؟ ما ه یدونم سونا چ ینم_

 . میببر یپ ییزهایچ هی

 . رمیکردم احتماالت را در نظر بگ یسع

 . به دروغ گفته که اونها رفتن دیشا. بوده یکیاون طرف هم دستش با اونها  دیشا_

 . را تکان داد سرش

 یک ستیدارشون گفت که چند ماهه رفتن خارج و معلوم ن هیسرا. در خونه شون میرفت رینه آدرس داد منو ام_

 .برگردن
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 بود؟ یاسمش چ_

 بیمهرانا غر_

 :عوض کردن بحث گفت يبرا

 .يالغر شد_

 . آره_

 . کردم و اضافه کردم نگاهش

 . تو هم_

ما دستمان از همه جا  حق داشت نیدیخب آ یول. سپرده شود یمرگ سهند به فراموش ينداشتم ماجرا دوست

متمرکز کند که  يکار ياش را رو يتوانست تمام وقت و انرژ یداشت و نم یباالخره او هم زندگ. کوتاه بود

. مینداشت یسرنخ چیما ه. بود هسوزن در انبار کا کیکردن  دایبه پ دیگشتن مثل ام قتیبه دنبال حق. است چیه

را ثابت  يزیشد چ یهم نم میکرد یم دایگشت و ما او را پ یبر م رانیآن دختر دوباره به ا نکهیبر فرض ا یحت

از آن خودش را از باال به  یسهند به علت مصرف مواد مخدر و توهم ناش. را به گردن او انداخت یکرد و گناه

داشت و نه  تیگزارش سند نیقانون هم ا يگفت و برا یم یقانون یکه پزشک دبو يزیچ نیا. انداخته بود نییپا

 . س و گمان ماحد

 :و گفت دیکش یآه

 یم. اوضاع برامون عوض شد خت،یبهم ر مونیزندگ م،یخسته شد. میچند وقته همه مون تحت فشار بود نیا_

بهتر  کمیکه  هیچند ماه هیتازه . خراب کرد یلیداشت؟ خ یوحشتناک یلیامسال چه افت تحص یکه عل یدونست

عمال سر کار  گهید. بود بردهمصرفش رو باال . ختیبه هم ر یاوضاعش حساب یتو رفت نکهیآراز بعد از ا. شده

که  یچند مدت هیتازه . بد یلیبود، سونا خ يبد ییروزها. کرد یداشت دق م يسارا. اومد یخونه نم. زد یچرت م

 قیم تشواون ه گهید یحت. بود دهیشده بود که بابا هم ترس يجور. اش رو بهتر کرده هیروح یقیموس. بهتر شده

 . یقیموس يکرد برا یاش م

 . امیکه ب یچرا نگفت_

 . به خودش فشرد مرا

نرمال بود؟  یلیبعد هم مگه خودت اون جا وضع و اوضاعت خ. شد یتمام م دیبشه؟ درست با یکه چ يایب_

 . رنگ است نیآسمان هم يهر کجا که رو يکه مشکل دار یوقت
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 . خسته بود چشمانش

 .میما محکم هست. دردونه میش یخوب م_

 . را تکان دادم سرم

 .....وقت ها  یبعض. دلم براش تنگ شده_

که به قشم برگشته بودم،  یدر تمام مدت. نکرده بودم هینه ماه بود که گر. شکست میادامه دهم و صدا نتوانستم

بدتر از  یلیاول اوضاع خ يروزها. کردم ینم هیگر یکردم، ول یبه او فکر م میها یخواب یو ب ییشبها در تنها

کند و تماس  یم دایوقت اضافه پ یاو ک نکهیا. اول تمام مدت را به انتظار تماس او بودم يروزها. ها بود نیا

نه ماه را  نیمن ا. کردم که به خودم بقبوالنم که او مرده است یم یسع یو درمانگ یچارگیو بعد با ب رد؟یگ یم

بود  يزینه ماه تجربه کرده بودم، چ نیکه هر روزه ا يحس بد. شناور بودم نیآسمان و زم انیم ییعمال در جا

تمام مدت عکس ها . نه ماه پوست انداختم و عوض شدم نیمن در ا. خواستم یهم آن را نم مدشمن ا يکه برا

 .با او نبودم شتریچرا ب نکهیحسرت ا. خوردم یکردم و حسرت م یرا نگاه م میکه با هم داشت ییها لمیو ف

بعد به  یول. میبود هبه قهر و کدورت گذراند یرا گاه میبا هم باش میتوانست یکه م ییچرا زمان ها نکهیحسرت ا

 میافتاد یما مثل سگ و گربه به جان هم م. ما بود نیکه همان قهرها هم نشانه محبت ب دمیرس یم جهینت نیا

 .ما بود يتر از دوران صلح و صفا نیریبعد از قهرها ش یآشت نیا شهیو هم میکرد یم یبا هم آشت تیدر نها یول

 . میها بود نیما خواهر و برادرها پوست کلفت تر از ا. حق داشت نیدیآ

و مرا کامل در  دیچرخ. بود یکاف دنیکش اضتینه ماه ر. توانستم خودم را کنترل کنم ینم گرید. افتادم هیگر به

 . ل کرده بودزد و فقط مرا بغ ینم یحرف چیه. دیآغوش کش

 . نیدیآ_

 . ساناز بود دهیترس يصدا

 . مرا از پشت بغل کرد. دمیرا شن شیقدم ها يصدا

 شده؟ یچ_

 . کنه یم هیداره خودش رو تخل. یچیه_

 .یبسه خودت رو کشت. فدات شم یاله_
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بهتر و مهربان  یلیخ. دیرس یبه ما م یلیکه زنده بود خ یزن عمو هم زمان. مثل خود زن عمو. مهربان بود ساناز

بعد از مرگ  یتفاوت که عمو تا آخر عمر زن عمو به او وفا دار بود و حت نیبا ا. عمو مثل بابا بود. تر از عمو بود

 . او هم زن نگرفته بود

 .شه یبفهمه ناراحت م يسارا. زمیبسه سونا عز_

مهم نبود . من گرفته بود يارا بر یمهمان نیا یبا چه شوق و ذوق يسارا. حق داشت. را پاك کردم میها اشک

عزادار  نیبود که او آن قدر به من لطف داشت که در ع نیمهم ا. که من اصال حوصله نداشتم و خسته بودم

 . گرفته بود یمن مهمان يبرا یبودن و دلشکستگ

 نیواده در ادانستم که تمام فشار خان یم. آمد یبه نظرم خسته م. ماند اطیدر ح نیدیآ. میساناز به داخل برگشت با

حوصله کرده  یاو را از درون خسته و ب نیکه هم دیرس یبه نظر م. او بوده است يشانه ها يچند مدت به رو

به ساناز  دیبا. میرا داشت یروح یو خستگ یفسردگهر نوع ا نهیما خواهر و برادر ها زم. بود دهیچشمم ترس. بود

 . حواسش به او باشد شتریکردم که ب یسفارش م

که  دیرس یبه نظر م. داد یبه آراز نشان م لشیموبا یرا از گوش يزیچ یکنار هم نشسته بودند و عل یو عل آراز

آراز نشست و  يپاها يهم دوان دوان آمد و رو رایالم. کرده است دایبا آراز پ يشتریب تیمیبا رفتن سهند، صم

. دیش معطوف کند، گونه اش را بوسخواست حواس آراز را به خود یم کهیدست دور گردنش انداخت و در حال

 . از خنده غش کرد رایپخ پخ کرد و الم رایرا محکم به قول خود الم شیگلو ریآراز هم ز

توجه به او به طرف آشپزخانه  یب. دیایخواست به سراغ من ب یم. شدم شیاز سر جا اریبرخاستن شهر متوجه

 . کردند یو ساناز و مامان در آشپزخانه بودند و بر سر سرو شام بحث م يسارا. رفتم

 :تفاوت گفتم یاز درون ظرف ساالد برداشتم و ب اریحلقه خ کی

 . سرو بشه يجور یکنه که چ یم یچه فرق. مهم خوردنه_

 :با انگشتش به من اشاره کرد و با خنده گفت ساناز

قدر گرسنه شونه که شما  نیجماعت االن ا نیا. میرو گفت نیهم همواال ما . حرف راست رو از دهن بچه بشنو_

 . خورن یرن م یم ،ینیآباد هم بچ وسفیسفره رو  ياگر بر

 :با خشم نگاهم کرد و گفت يسارا. برداشتم گرید اریخ کیو  دمیخند

 . یسکته نکن ادیز یوقت از خوش هیشما _

 . دیمامان خند. کردم بغلش
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 . گهید دیبکن يکار هیشما هم باالخره . میزن یحرف م کمیمن و سونا _

شده  کیحاال هوا کامال تار. میشد، رفت یکه درب اش به آشپزخانه باز م یپشت اطیرا گرفت و با هم به ح دستم

شب بوها و شاه پسندها اجرا  يو ال اطیرا در ح شهیهم یها هم سمفون ركیرجیج. بود و ستاره ها در آمده بودند

 . کردند یم

 هتل، آره؟ ير یگفت که م یبابات م_

 . را تکان دادم سرم

 ؟يدوست دار. يفرستمت بر یکه باشه م یکنم به هر راه یجور م زایبرات و یستین یاگر راض_

 . لطف ها نکرده بود نیمامان تا به حال هرگز از ا. نگاهش کردم رتیح با

 گه؟یم یدکتر چ يآقا_

 یمامان هم با لحن. کردم یم انیمحض را ب قتیحق کیبود که  نیل امث. نبود زیوجه مسخره آم چیبه ه لحنم

 :گفت يجد

نداره که  یاخالق نیهمچ هیاون  یول اد،یهر چند تو از اون بدت م. ستیپول اون که ن. به اون نداره یربط_

گم  یباز هم م یول. کنه یحاال هم اگر بگم به هر کدوم از شما که دستش برسه کمک م نیهم. کمک نکنه

 . ستیکه پول اون ن

 . شد دییاش حدسم تا يبا حرف بعد. که مرگ سهند مامان را تکان داده بود دیرس یبه نظر م. زدم لبخند

 گهید یول. من هم کردم. کرده يکه باباتون چقدر کم کار ستیمهم ن. کرده باشم يکم کار گهیخوام د ینم_

تون رو  گهید یکیخوام  ینم. نمیبار آخر روش رو بب يبرا یحت نکهیبدون ا. سهندم رو از دست دادم. خوام ینم

 . از دست بدم

 . شانه اش گذاشتم يدستم را رو. افتاد هیگر به

 . مامان بسه_

 آره؟ ،یاون هتل رو اداره کن يگفت که دوست ندار یم يسارا_

 . زدم یکج لبخند

. گهیمال خودمونه د. حاال نه یاداره اش نداشتم ول يبرا یاون موقع رغبت دیکه به نام ما شد؟ شا یدونست یم_

 . بره یسود م يبابا درصد. رهیخودمون م بیسودش هم تو ج

 نه؟ ای یاداره اش کن يبر يحاال دوست دار. گفت نیدیدونم آ یآره م_
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 . را تکان دادم سرم

 . هتل چهار پنج ستاره هیکنم به  یم لشیرم تبد یم. آره مامان_

 . دیپسرانه ام کش يرا باال آورد و در موها گرشیپشت دستم را نوازش کرد و دست د. دیداش خن هیگر انیم

 . اندازه کردم نیکه هم سن تو بودم موهام رو هم یبار وقت هیمنم  یدون یم. يخوشکل شد یلیخ_

 خوب شده؟_

 . يخوشکل شد یلیآره خ_

 . صورتم را نگاه کرد ياعضا هیلحظه چشمان و بق چند

 هنوز چشمش دنبالته؟  اریکه شهر یدونست یم_

 :اخم گفتم با

 . رهیبهش بگو بره بم_

 :و گفت دیخند

 . گفتم_

 :گفتم یناراحت با

 ؟يپس چرا دعوتش کرد_

 . ینیاونو بب يخوا ینم گهیکه د نهیبب ادیخواستم خودش ب یم_

 . یموافق اریکردم که با شهر یفکر م شهیهم_

 . نزد یلحظه حرف چند

ام رو خودم انتخاب کنم،  ندهیدوست داشتم شوهر آ. دختر هفده ساله بودم هیکردم  یبات عروسکه با با یزمان_

دوست داشتم درس . داشت یها فرم سنت ياون زمان خواستگار. فرق داشت کمیخب اون زمان اوضاع  یول

. مورد باهام راه اومد هی نیا توکرد  يبا من کج رفتار یخب بابات اگر تو هر چ یبخونم و بعد ازدواج کنم ول

 یلیکه دوقلو بودن، خ نیدیو آ يبا وجود سارا. سخت بود. اولش قول داد که بذاره درسم رو بخونم و گذاشت

 . خب تونستم یول. سخت بود

 ؟یبه امون خدا و رفت يرو ول کرد یچرا همه چ ؟یچرا رفت_

که داشتم  يگفتم حس بد یاگر نم. گفتم یم دیبود که با يزیچ نیا یول. لحنم کامال متهم کننده بود حاال

 . شد یم دهیپرس دیسوال با نیا. کرد ینم میرها
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 ییزناشو یکه وارد زندگ یانشاال وقت. سهان روح هم میشده بود. تونستم بابات رو تحمل کنم ینم گهیچون د_

. داشت رو به من بده اجیزن احت کیکه  یتونست اون عشق یسونا بابات نم. گمیم یکه من چ یفهم یم یبش

من  نیا شهیهم یتو زندگ. تدنده اس کی. بابات خود خواهه و خشکه. هر چند هنوز هم شک دارم که بتونه

 وانهیداشتم د. تونستم بمونم ینم گهیمن د. داره يحد هی يزیخب هر چ یول. بودم که خم شدم و کوتاه اومدم

اواخر دست بزن  نیا. گن یبهت م یبپرس نیدیو آ يارااگر از س یول. ستین ادتیسالت بود،  کیتو . شدم یم

هر . کنه یم انتیره و خ یم یآب ریهم ز ییجاها هیکردم که  یحس م یدونم چرا ول ینم. کرده بود دایهم پ

اگر نتونه  یتونه حس شون کنه، حت یزن م هیهست که  يزهایچ هیخب  یول. وقت ثابت نشد چیچند که ه

به . کشتم یموندم خودم رو م یاگر م. تونستم ینم گهید. تحمل ام رو تموم کرد گهیها بود که د نیهم. نهیبب

 . خاطر کندم و رفتم نیبه هم. مادر مرده است هیدور، بهتر از  یمادر زنده ول هیخودم گفتم که 

 . را پاك کرد و ادامه داد شیها اشک

. به من ظلم کرد یلیخ. بات نگذاشتبا یول. شد که حداقل تو و سهند رو با خودم ببرم یدوست داشتم م_

 ایگفت  یول. رسن یبه من م یبچه ها تا هفت سالگ. کنم یم تیبهش گفتم که شکا. نمینگذاشت شما رو بب

 . تونستم همه تون رو با هم نگه دارم ینم. کدومشون چیه ایهمه شون 

 :و گفت دیکش یآه

 یول. کنه، نه آرازم رو سالم ینه سهندم رو زنده م. کنه یرو درمون نم يدرد چینبش قبر گذشته ه. میبگذر_

 . اش رو انتخاب کنه ندهیدوست داشتم اگر دختر دار شدم، بذارم که خودش شوهر آ شهیهم

 . و با تاسف نگاهم کرد قیچند لحظه عم. کرد نگاهم

 اریبا شهر یزمان هی. خوام در مورد تو تکرار بشه ینم. نتونست انتخاب خودش رو داشته باشه يسارا. نشد یول_

اون . حاال اوضاع فرق کرده یول. یستین لیم یکردم که تو هم نسبت به اون ب یموافق بودم چون که حس م

گم هر مرد زن  یمن نم. فهیو لط رتو هنوز احساسات و جسمت بک یبار تجربه طالق داره ول هیکه  يمرد هی

 کیکه اون هم  یکس. زن مطلقه باشه کیبه نظرم مرد زن طالق داده بهتره که با  یول. بده ییطالق داده ا

 . گهید يها نهیبار تجربه داشته باشه، چه تو احساسات و چه تو زم

 . اش فشرد نهیرا دور شانه ام حلقه کرد و مرا به س دستش

 . فتهیها اتفاق ب نیتو بهتر يخوام برا یم. خوام اشتباهم تکرار بشه ینم_
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که  ییوقت عالقه ا چیو ه. شهیهم. بودم ریمن از مامان دلگ. تاسف در نگاهش دلم را لرزاند. را بلند کردم سرم

مرگ سهند مامان را . جبران آمده بود يمامان برا. سوخت شیدر آن لحظه واقعا دلم برا یول. به او نداشتم دیبا

. دنده بود کیبابا هنوز هم خشک و  یول. استداشته  يبود که چقدر کم کار دهیفهم. داده بود یتکان محکم

 . پا داشت کیمرغ بابا هنوز هم 

 ؟یکه بمون ياومد_

 . را تکان داد سرش

 . فعال هستم یول ،یدونم تا ک ینم. فعال آره_

 . برس شتریبه آراز ب_

 . را تکان داد سرش

 . برسم شتریاومدم که به همتون ب_

 . میآراز به سمت در نگاه کرد يصدا با

 .نیمادر و دختر خلوت کرد_

که او  دیخواهد رس یفکر کردم زمان. بود ختهیصورتش ر يرا پشت سرش بسته بود و چند تار از آن رو شیموها

آن قدر با  یکه زمان یکس. میمثل آراز قد يآراز. نمیگرفته و چشمان خمارش بب يرا سالم و بدون آن صدا

آورد و  رونیب بشیاز ج گارینخ س کی وآمد  اطیاز درگاه در به ح. داده بود ادیحوصله بود که به من سنتور را 

باعث  یحت دیشا. جواب نداده بود. خواستم خودم را کنار بکشم ینم گرید. برخاستم و به طرفش رفتم. آتش زد

 یاو اتفاق ياگر برا. بود یبرادر کاف کی. خواستم او را از دست بدهم ینم گرید. اش هم شده بود هیروح فیتضع

 . کردم یتحمل نم گریافتاد من د یم

 . ستادمیمقابلش ا. داد یانگشتانش حرکت م نیرا ب گاریس

 . نکش گاریقدر س نیا گهیبسه د_

 . حوصله یب ییخنده ا. دیخند

 . همه سربدارانند تیوال نیدر ا. ما را ز طناب دار مترسان_

 . و به سمت شب بوها و شاه پسند ها رفتم دمیکردم و بعد چرخ نگاهش
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مامان . ستادیآمد و کنارم ا. زدم و به گلها چشم دوختم يلبخند. خاموشش کرده بود. قطع شد گارشیس يبو

 نیهر دو نفرمان به ا نکهیمثل ا. میزد یحرف نم. همان لحظه به داخل خانه رفته بود و ما را تنها گذاشته بود

 . میداشت اجیآرامش احت

 ه؟یجوابت چ يجلو واسه خواستگار ادیب اریاگر شهر_

 . دمیشاخه گل شاه پسند چ کیکردم و خم شدم و  ینگاه مین

خودتون  دیبه من بگ نکهیگفت، بدون ا يزیچ نیدیآ ایاگر به تو . ترسه بگه یبه بابا م. صد در صد نه. نه_

 . دیجواب نه رو بهش بد

 .را تکان داد سرش

 .  گریچند لحظه سکوت د دوباره

 ؟یگه، ترك کن یم يکه سارا ادیمرکز ترك اعت نیا يبر يخوا ینم_

 د؟یکن یپنهون م ياز من و سارا دیرو دار یچ نیدیکه تو و آ یبه من بگ يخوا ینم_

 . از اندازه اش شیب تیآن هم به خاطر حساس. نه او میکرد یپنهان م يما از سارا. نگاهش کردم رتیح با

 . مینهان نکردما پ_

 :گفت نیزد و غمگ يپوزخند

 د؟یبزار انیکه منو هم در جر نیپس آدم حسابم نکرد_

 بایکه زده بود تقر یحرف م؟یقدر از آراز فاصله گرفته بود نیچرا ما همه ا. طور شده بود نیچرا ا. دمیرا گز لبم

 يازیکه ن میکرد یاصال فکر م یعنی. میبود اوردهیما او را به حساب ن. يتا حدود ینه کامال، ول. بود قتیحق

از ما بود  يکه او عضو قتیحق نیخوب و چه بد، ا چه. که او هم برادر ما بود یدر صورت. که او هم بداند ستین

 دمیفهم تیدر نها یکه من چند سال آن را رد کردم ول يزیچ. گرفتن نبود دهیو از گوشت و خون ما، قابل ناد

 . رود یدر چشم من هم م میدود آن مستق افتد،یب یاو اتفاق يرادر من است و اگر براکه هر چه شود او باالخره ب

 . ستیطور ن نینه ا_

 . را تکان داد سرش

 . میش یکنار گذاشته م. میش یدور م زیمن و امثال من از همه چ. چرا هست_

 . دانند یهمه آن را م يزیچ. کند یم انیمحض را ب قتیحق کیکه  نیمثل ا. نبود نیوجه غمگ چیبه ه لحنش
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موضوع به  نیدانستم که گفتن ا ینم. به او دو دل شده بودم قتیگفتن حق يحاال برا. لحظه سکوت کردم چند

. دارد یخود کش يبرا يادیز لیکه خودش پتانس ینه؟ کس ایاست  یکه خودش معتاد است کار درست یکس

 . با سهند مشترك است زهایچ یلیکه در خ یکس

 :زدم و گفتم ایرا به در دل باالخره

خودش  ایعلت افتاده  نیاحتماال اون روز هم به هم. توهم زا يداروها يسر هیو  شهیش. زده یسهند مواد م _

 .رو پرت کرده

 . با او صحبت کرده ام گریزبان د کیمن با  نکهیبه من نگاه کرد، مثل ا رتیو آن چنان با ح دیچرخ

 . دهانش باز مانده بود. کرد ینگاهم م فقط

 سونا؟ یگیم یچ_

 . دوباره تکان دادم دییسرم را به نشانه تا فقط

 . گریچند لحظه سکوت و بهت د دوباره

 ....خدا يوا.... خدا يوا.... خدا يوا_

 . شده بود جیگ. جمله را تکرار کرد نیبار ا چند

 آخه چرا؟_

 . شانه ام را باال بردم یکم

 . البد یزن یکه تو مواد م لیو چرا؟ به همون دلدونم تو بگ ینم_

 . کشم ینم شهیمن ش_

 کنه؟ یهم م یمگه فرق یول. دونم یم_

 . هم فشرد يرا به رو چشمانش

آن  نکهیمثل ا یبه در خانه شان رفته اند، ول ریو ام نیدیآ نکهیکردم و ا فیتعر شیآن دختر مرموز را برا يماجرا

 . داد یگوش م میدرهم به حرف ها يبا اخم ها. دختر هم از ترس اش به خارج رفته است

 پوچ؟ ؟یچیه یعنیپس _

 . را تکان دادم سرم

 دیاصال شا. که کار اون بوده میثابت کن میتون یهم که بشه ما از کجا م دایتازه پ. ممکنه ریکردنش غ دایآره پ_

 . یبزرگ نیاون هم گناه به ا. انداخت یرو گردن کس یگناه يطور نیهم شه که ینم. واقعا هم کار اون نبوده
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 !خدا ای_

ضرب گرفته  نیزم يراستش رو يشده بود و با پا یعصب. قرار گرفته است ریمشخص بود که تحت تاث کامال

 :حال و احوال گفتم نیآوردن او از ا رونیب يبرا. بود

 اد؟یترك اعت يبرا ير یم_

. زبانم را گاز گرفتم..... اگر او هم . که پشتم را لرزاند دمید ییدیدر ته چشمانش نا ام. لحظه نگاهم کرد چند

 . آورد یم یفکرش هم شوم یحت

 . تونم سونا ینم_

 . را گرفتم شیبازو

 . رسن یم شونیکنن و به زندگ یهمه آدم ترك م نیا ؟یتون یچرا نم_

 . زد یکج لبخند

 . نمک یباشه بهش فکر م_

 . حرف را زده است نیکردم که فقط به خاطر آرامش من ا یم احساس

 يبگم به جا يخوا یم. بود یکه جواب من منف. تونه منو بفرسته که برم یگفت که اگر بخوام م یمامان م_

 نیهر چند که تو هم. یکن لیتکم یرو به صورت آکادم یقیاون جا موس يبر یتون یم ؟يمن تو رو بفرسته بر

 . یلیهم تکم حاال

 . شاد شده بود و آن حزن چند لحظه قبل را از دست داده بود یخنده اش کم. دیخند

 ه؟یمامان چه مهربون شده؟ خبر_

 . داشته يکه کم کار گهیم. اومده که جبران کنه گهیم. دونم واال ینم_

 . را با تاسف تکان داد سرش

کرده؟ ما آدم ها  يرو بفهمه که کم کار یواضح نیبه ا قتیشد تا حق یم یوسط قربون نیا یکی دیحتما با_

 واقعا؟  میهست یچ

 هاش نشده  يبابا که هنوز متوجه کم کار. دهیحاال باز خوبه که مامان فهم_

 میاومد. میاومد ینم ایدن نیکه اصال به ا میاگر چاره داشت. نه م؟یچاره دار. میا میقسمت ما نقطه تسل رهیدر دا_

تو  یما خانوادگ. کرد یخلق م دیما رو نبا. شه یمحاسباتش اشتباه م یخدا گاه م؟یکرد یچه غلط ایدن نیتو ا

 . میبود يادیز ایدن نیا
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حد  نیدانستم که تا ا یچند سال بود که با او هم صحبت نشده بودم و نم. اش مرا به هراس انداخت رهیت افکار

 . کرده است دایگونه پ ماریب يدیو تار شده است و ناام رهیافکارش ت

 . ستین یگیاون جورها هم که تو م_

 . هم بدتره مطمئن باش نیاز ا_

 . شد کرد یکه م يکار نیبهتر. بودند دهیچ سیشام را باالخره به صورت سلف سرو زیم. کرد مانیصدا يسارا

 . را در دستش گرفت میو بازو دیکش یآه

 دختر؟ يچقدر الغر شد_

 :دمیسپر يدواریتوجه به سوالش با ام یب

 ترك؟ يبرا ير یم_

 . لحظه در چهار چوب در آشپزخانه نگاهم کرد چند

 براتون مهمه؟_

 .فتمیب هینمانده بود که به گر يزیچ

 . به خدا مهمه_

 . زد يباز لبخند

 خوبه؟. کنم یبهش فکر م يمنم به طور جد. باشه_

 . بهش فکر نکن جوابت هم مثبت باشه يفقط به طور جد_

 . دیگرفته اش خند يفقط با آن صدا. نزد یحرف

 . کرد خیشام  م،یبر ایحاال ب_

 خونه خودت؟ يریم ای یمون یامشب م_

 . رم خونه خودم ینه م_

 شت؟یپ امیشه منم ب یم_

 . تعجب نگاهم کرد با

 . خواست شب ببرتت خونه خودشون یم. کنه یاعدامم م يسارا_

 . دمیکش یآه
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 . کرده یقیدلم هوس موس_

 . ندارم یکن، من حرف یرو راض يراسا_

و  میکرد یدم م يو با او و سهند، چا مینشست یرا کرده بود که او سالم بود و در کنار هم م ییهوس زمانها دلم

آن زمان ها او . میبرد یخواند و من و سهند هم لذت م یرا م يشهرام ناظر يزد و آهنگ ها یتا صبح او تار م

 یشاملو را با احساس يسازش آرامش بخش بود و ترانه ها يصدا. داشت یخوب يکه صدا یکس. قهرمان ما بود

 . خواند یم رینظ یب

به . داشتم ازیبه آن شب ن. بعد را در خانه او خواهم ماند يکردم که شب ها یرا راض يبا هزار مکافات سارا شب

 . تار و خواندن او يآن صدا. که از آن خاطره داشتم یآن آرامش

 میرا برا یکه دوست دارم چه آهنگ دیآورد و پرس رونیتارش را ب. میر شب با هم به خانه او رفتکه آخ یوقت

 دیآ یم ادمی. ترانه بودم نیا فتهیش. شاملو باشد يایننه در يبزند که مناسب با ترانه دخترها يزیبزند؟ گفتم چ

زد آرام  یتارش را برداشت و همان طور که م. کند ترانه را دکلمه نیخواستم که ا یبا التماس از او م شهیکه هم

مهم . مهم نبود یول. گرفته بود و خش دار. آن صفا و زنگ سابق را نداشت گرید شیصدا. شروع به خواندن کرد

داشتم تا سهند را در هم کنار خودمان تجسم  ازین. داشتم ازیفضا، ن نیآهنگ و ترانه و ا نیبود که من به ا نیا

 .میداد یآهنگ گوش م نیداد و با هم به ا یمبل لم م ياو هم مثل من رو که یزمان. کنم

 اگه بارون بزنه _

 ! اگه بارون بزنه  آخ

  اسیدلمون سرد و س!  ایننه در يدخترا

 . اول به خدا بعد به شماس دمونیام چش

 میخوا ینم يازیپوست پ ازتون

 . میخواینم يبقچه جاهاز ن،یبسه مون خودتون

  میندار نیپاچو  يزیچادر

 . میندار نیو قارچ چهیقال ره،یپامون حص ریز

 شما  يبرکت جادو نیبذار

 رو آباد کنه رونهیو ده

 تشنمونو شاد کنه گریشما ج يمو شبنم
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 بمونه نجایشما مس شه هم ياز بو يشاد

 ... غم جا بمونه  يکنون ، خونه  هیبره ، گر غم

حس . داشتم يرینظ یحس ب. صدا یخاموش و ب ییا هیگر. ختمیر یاراده اشک م ینشدم که ب متوجه

 . و خاطراتش ادشی. سهند هم با ما باشد دیکه شا یحس. يسبکبار

 

 

 پنجم فصل

 یول. ندیایاصرار داشتند که با من ب نیدیآراز و آ. یمسافر معمول کیمثل . دمیغروب بود که به هتل رس کینزد

هتل که مرا  ریمد نیآخر. هتل دیجد ریمد یصنعت يآقا یحت. شناخت یمرا نم یآن جا کس. من خودم نخواستم

 .شناخت یمرا نم دیجد ریمد یصنعت يآقا نیوقت قبل به رحمت خدا رفته بود و ا یلیشناخت خ یم

 يادیز تیاهم نیا. نمیبب کیبه هتل بروم و عملکرد کارکنان را از نزد یمسافر معمول کیخواستم به عنوان  یم

 . هتل ریآن هم به دور از چشم مد. با مسافران داشتند يه رفتارکه کارکنان چ نیا. داشت

هتل هم  نیکرد که در بابلسر هتل بهتر از ا شنهادیپ گریگذاشت و بار د رونیو جعبه سنتورم را راننده ب چمدان

 . باشم مرا به آن هتل ببرد لیاگر ما. بهتر یو با امکانات رفاه دتریجد یهتل. هست

رانندگان  ایکه به رانندگان فرودگاه ها  يدرصد سود. روش هتل هاست نیدانستم که ا یم. ام گرفته بود خنده

روش  نیاز ا دیما هم با. که مسافر را به هتل آنها ببرند نیا يپردازند، برا یم يبر يمسافر يها نالیترم

 . میکرد یاستفاده م

هتل  نیا. هتل کردم یمیبه ساختمان قد ینگاه. دهم یم حیهتل را ترج نیتوانستم قانع اش کنم که ا عاقبت

متاسفانه در چند  یول. شده بود يکه در زمان شاه ساخته و بهره بردار یمیقد یهتل. متعلق به پدر بزرگم بود

 . داد یسود، ضرر م يخاطر به جا نیبه هم. به روز نشده بود ریسال اخ

که  يکرد؟ کار یچه م یصنعت. به هتل داده بود يبد يپشت بام شکسته بود و ظاهر و نما يتا از سفال ها چند

 . شود ینم نیسر آن نباشد که به حالش دل بسوزاند، بهتر از ا يخود آدم باال

برد تا به دوران  یهتل مدتها زمان م نیا. هتل يوجود داشت و نه پادو ینه نگهبان. به مقابل در کردم ینگاه

 . کار نشد نداشت. بود یخب شدن یول. اش برگردد یقبل ییشکوفا

 . دمیهن کنان چمدان را به داخل هتل کش هن
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داده  ونیمرد جوان بود که تمام حواسش را به تلوز کی. شب احتماال کارش را شروع کرده بود فتیش رزپشن

 . بود و اصال متوجه حضور من نشد

 مهینصف و ن یبه من کرد و سالم ینگاه میبرگرفت و ن ونینگاهش را از صفحه تلوز ریبا تاخ. کردم سالم

 . داد و دوباره نگاهش را به مسابقه فوتبال داد لمیتحو

آوردم و مشکل سفال سقف و پورسانت راننده ها و رزپشن خوش  رونیب فمیاز ک یادداشتیکردم و دفترچه  یپوف

 . کردم امکان داشت که فراموش کنم ینم ادداشتیبود، اگر  ادیمشکالت ز. کردم ادداشتیاخالق را 

 . خوام یاتاق م هیمن  دیبخش یم_

 :آنکه به من نگاه کند، گفت بدون

 .مید یبه زن تنها اتاق نم_

 . دانشجو هستم و از طرف دانشگاه هم نامه دارم نجایمن ا_

 . و نگاهم کرد دیمرتبه کامل چرخ نیا

 د؟یخوا یتخته م هی_

 . را تکان دادم سرم

 . مشکل نداشته باشه نترنتشیا ستمیشم اگر س یون مفقط ممن_

 . چنان نگاهم کرد، مثل آنکه من از او خواسته ام که فانتوم هوا کند آن

 .میندار نترنتیجا ا نیخانم ما ا_

 . يفایپرسرعت وا نترنتیا کی. میداشت اجیاحت نترنتیما به ا. کردم ادداشتیرا هم  نیا

 . جلد دفتر چه را بستم. به نوشته من نگاه کرد یچشم ریتعجب و ز با

هجده سال  ایتقرب يالبته مجهز و به روز برا. داشت يمجهز ياستخر و سونا یهتل زمان نیکه ا دیآ یم ادمی

 . شیپ

 نه؟ گهید گانیتونم از استخر استفاده کنم؟ را یم ه؟یساعت کار استخرتون چطور_

 .اش گرفت خنده

 . میخانم استخر هم ندار_

 . کردم ادداشتیرا هم  نیاز او فاصله گرفتم و ا یرا تکان دادم و کم سرم

 . شناسم یرو هم نم ییگرسنه امه و جا یلیمن خ یول دیبخش یم ؟یرستوران چ_
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 . کنه یبله رستوران کار م_

 .بود فتادهیهتل از کار ن نیبخش از ا کیرا شکر که  خدا

 :گفت یحوصلگ یب با

 دو نفره؟ ای نیخوا ینفره م کیکه تخت  دیفتکار کنم خانم؟ نگ یچ_

 ها چطوره؟ متیق_

 :حوصله تر از بار قبل جواب داد یکه ب دمیاز او پرس گریبار د. ها را گفت متیق يسرسر

 د؟یهست هیمامور اتحاد ای ن؟یخوا یخانم شما واقعا اتاق م_

 :ام را کنترل کردم و گفتم خنده

 دارند؟ فیتشر یصنعت يآقا. کدوم چیه_

 . است دهیترس یکه کم دیرس یبه نظر م. نگاهم کرد موشکافانه

 ن؟یخوا یشما مگه اتاق نم. بله_

 :به رزپشن نشستم و گفتم یالب یصندل نیتر کینزد يرو

 . دیرو صدا کن یصنعت يشه آقا یاگر م. نه متشکرم_

 . سرشون شلوغه شونیا. دیدار شونیکار با ا یشما چ. هتل هستن رتیمد یصنعت يآقا_

 . هتل کردم واریبه در و د یو نگاه دمیخند

 . بله کامال مشخص که چقدر سرشون شلوغه_

 . کرد ینگاهم م یناراحت با

 .یصداشون کن يشه بر یحاال م. هتل ریمالک و از امروز مد. هستم رزادیمن پ_

که کنار آسانسور بود،  یه شده به اتاقشوک يبعد بدون حرف و تا حدود. با دهان باز مرا نگاه کرد ییلحظه ا يبرا

 . رفت

جا متوقف  نیکه زمان در ا نیمثل ا. شده بود یمیقد زیجا همه چ نیا. هتل کردم واریبه در و د ینگاه دوباره

لوستر ها و چلچراغ ها همه . انداخت یبزرگ م يدر رمان آرزوها شامیخانه خانم هاو ادیآدم را به . شده بود

 يادیز. شود یزاده ها از آن ها استفاده م مکه در حال حاضر فقط در اما ییاز آن نمونه ها. شده بودند یمیقد

 . دمده بود يبزرگ و مجلل و تا حدود
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پرنده هم . کامال مشخص بود که هتل چقدر کساد است. بودند یمیهمه، قد یبزرگ الب ونیتلوز ،یالب مبلمان

 . زد یپر نم

 . برخاستم. برگشت یلحظه بعد با مرد نسبتا جوان چند

 فیشون تشر یگرام هیبا بنده تماس گرفتند و گفتند که صب یگرام ياحوال شما سرکار خانم؟ ابو. رزادیخانم پ_

 . دیخوش آمد. خانم دیکرد ریما رو غافلگ. میما دو روز قبل منتظر شما بود یول. شن یفرما م

 ".کنم ریغافلگ که تو را امدمیدو روز قبل ن نیهم يبرا قایدق ".زدم لبخند

 . یصنعت يآقا یمرس_

 د؟یجا هست نیچند روز ا. دییخانم امر بفرما_

 . او خبر نداشت. گشوده تر شد لبخندم

 . هستم دیجد ریبنده مد. بابا لطف کردن و هتل رو به من واگذار کردند. یصنعت يآقا شهیهم يبرا_

 . آهان_

 . بزند یآن قدر متعجب شده بود که اصال نتوانست حرف چارهیب. نیهم

 . ستیمتاسفانه وضع هتل اصال مناسب ن_

 . در هم رفت شیاخم ها ینزد و فقط کم یحرف

 . کار داره شتریکردم ب یکه فکر م يزیخب از اون چ یول. کنم ایجا اومدم که هتل رو اح نیبه هر حال من ا_

از مشکالت را به گوش  یلیمن خ. هتل رو رها کردند نیسالهاست که ا رزادیپ يمتاسفانه آقا. بله درسته_

 . هست دینیب یکه م نیبه هر حال ظاهر و باطن هم. اثر ندادن متاسفانه بیخب ترت یرسوندم ول شونیا

جا را کامال به  نیبود که ا یبابا چند سال. هم حق داشت يکه البته تا حدود. خواست خودش را تبرئه کند یم

مهمان  کیبابلسر بود،حاال به حد  يهتل ها نیاز بهتر یکی يهتل که روز نیودش رها کرده بود و احال خ

 . کرده بود دایتنزل مقام پ ریپذ

 . میجا هستم که با کمک هم هتل رو سرپا کن نیبه هر حال من ا. هستم انیبله در جر_

 :زد و گفت  يحرف من لبخند نیا با

 . بنده در خدمتم سرکار خانم_

 . شم یممنون م دیاریو شام رو هم به اتاقم ب دیاتاق به من بد هیشه  یاگر م. خسته و گرسنه هستم یلیمن خ_
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 .اطاعت امر. الساعه خانم_

 .نوا هنوز در شوك بود کرد که چمدان مرا به اتاقم ببرد یبه مسئول رزپشن که ب ییا اشاره

کاغذ . با دقت به اتاق کردم یبعد از رفتن او نگاه. بوداتاق هتل  نیبرد که احتماال بهتر یرا به اتاق چمدان

روکش آن را  زینوك ت يزیکوچک اتاق از چند جا ترك خورده بود و با چ ریتحر زیم. ها از مد افتاده بود يوارید

 . خراب کرده بودند

 کیتنها سرام. بودند یمیو وان، قد ییو روشو رآالتیتمام ش. بود یمیقد یول زیتم. رفتم ییحمام و دستشو به

کند، آنها  ریشوفاژ را تعم ستمیچند سال قبل، که بابا مجبور شد س راتیکه احتماال در تعم. بود دیها مد روز و جد

 .را هم عوض کرده بود

 . نداشت یچوب لباس. در کمد را باز کردم. بودند زیخدا را شکر تم. تخت نشستم و ملحفه ها را چک کردم يرو

. شد یعوض م دیبود و با یمیپرده ها هم قد. شد و لوال ها زنگ خورده بود یباز م یبه سخت. کردمرا باز  پنجره

با  دینداشت و با يکنترلش باطر یول. گرفت یو برفک م تیبا پاراز. کوچک درون اتاق را چک کردم ونیتلوز

 . کردم یدست کانال ها را عوض م

کرد  یسالم و احول پرس. بند بسته بود، غذا را آورد شینه و پمرد که لباس آشپزخا کیبه در خورد و  ییا ضربه

در مورد غذا و مشکالت آشپزخانه هم  یکردم و کم یاظهار خوشبخت. و گفت که سر آشپز رستوران است

خوش  يغذا نیافتاده بود، چن کارآن از  زیکه همه چ یاز هتل. خوشمزه بود اریغذا بس. و او رفت میصحبت کرد

 . بود دیبع ییمزه ا

. خودش را دارد يمشتر شهیاست که هم ییچون رستوران هتل جا. شد یم یدگیرس شتریبه رستوران ب دیبا

 نیا نیبنابرا. کنند یخود آن شهر از رستوران هتل شهرشان استفاده م یسفر سال هم، اهال یب امیدر ا یحت

 . شد یمعروف م دیخوش مزه، با يغذا نیهتل با ا

بود و حوله ها هم  ادیگرم و با فشار ز یدوش گرفتم که خدا را شکر آب به اندازه کاف را عوض کردم و لباسم

 .بودند زیتم

تا دوباره بتواند با  دیطلب یرا م يادیز يهتل قطعا زمان و انرژ نیا. دارم شیدر پ يکه راه دراز دیرس ینظر م به

 . رقابت کند شیرقبا

ام و حاال هم غذا خورده و حمام کرده و دندان مسواك زده  دهیتماس گرفتم و گفتم که به سالمت رس يسارا با

 . ام دهیدر تخت خواب
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و چه  میخور یکه چه م نیا. نسبت به همه ما حساس شده بود ییا مارگونهیبه طور ب ياز مرگ سهند، سارا بعد

 . میهست یو در چه حال میکن یکار م

و آراز  نیدیتواند خودش با آ یگفتم که اگر م خسته بودم و. کرد یقشم هم مرا لحظه به لحظه چک م در

 . دمیام را خاموش کردم و خواب یگوش. ام دهیکه من رس دیو بگو ردیتماس بگ

خسته  یلیخاطر خ نیگذرانده بودم و به هم انیاقوام و آشنا دنیو د لمیدو روز قبل را به جمع کردن وسا تمام

 . هوش شدم یب بایبودم و با سه شماره تقر

 .دیکش یم یراهرو را جارو برق یکس. شدم داریاز خواب ب یجارو برق يصدا با صبح

. مشغول نظافت بود یخانم. رفتم رونیو از اتاق ب دمیلباس پوش. ساعت نه صبح بود. به ساعت کردم ینگاه

تر از  عیظاهرا سر. توانم صبحانه ام را در رستوران صرف کنم یکرد و گفت که م یظیغل یسالم و احوال پرس

 . کرد یتر م حتخوب بود و کار مرا را نیکردم، معروف شده بودم و خب ا یآن چه که فکر م

 . کرد یبه احترامم برخاست و سالم و احوال پرس. رفتم یصنعت ياز صرف صبحانه به اتاق آقا بعد

 . آورد میگاو صندوق برا دیدفتر را به همراه کل. از تعارفات مرسوم دفتر حساب و کتاب هتل را از او خواستم بعد

اگر  دیشا. نبود امکانات بود لیاو به دل يناکار آمد دیشا. دمید یکارش را م دیبا. داشتم که او را نگه دارم میتصم

 .هتل را اداره کند نیتوانست بهتر از ا یبود، م ارشیدر اخت یامکانات

من در . داشتم اجیبه او احت یول. کند یماداره  یسنت وهیهمان شب قبل هم متوجه شدم که هتل را به ش البته

وجود  نیبنابرا. داشت ازین راتیو آن هتل هم ظاهر به انواع و اقسام تعم. زن بودم کیو البته  بیآن شهر غر

 .من با بناها و کارگرها سرو کله بزند يتوانست به جا یاو م. توانست الزم شود یم یصنعت

امانت  زانیآن بتوانم م يهتل نشده بود که از رو يبرا یخرج آن چنان. به دفاتر حساب کردم يسرسر ینگاه

 .شناختم یبه مرور زمان او را م دیپس با. دهم صیاو را تشخ یمال يدار

نه؟  ایدارم  یاجیبه وجود او احت ایآ نکهیو ا دیپرس میدرباره هتل و برنامه ها. شسته و رفته بود زیهمه چ ظاهرا

 . را مشخص کند فشیخواست از همان ابتدا تکل یم

هتل داشتم، صحبت  يکه برا ییهم درباره برنامه ها یدارم و کم ازیرا راحت کردم که به وجودش ن الشیخ

خوانده ام و حاال او مطمئن  ينگاهم کرد و گفت که بابا گفته است که من هتلدار نیو تحس یبا شگفت. کردم

 . شد هدبابلسر خوا يهتلها نیاز بهتر یکیدوباره  یهتل در مدت کوتاه نیاست که ا

 .شدند یم ضیتعو دیخراب، با يدر و پنجره ها. شد یها عوض م يواریکاغذ د دیبا. هتل بود راتیاول تعم قدم
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 يودو آشپزخانه و مقابل درب ور یدر راهروها و الب. شد یم کیبا چشم الکترون کیاتومات دیهتل با يجلو درب

 .شد یکنترل م یو نگهبان تیریها در اتاق مد نیدورب نیشد و ا یمدار بسته نصب م نیدورب دیهتل با

کرده است و سونا هم به علت  دایپ زوگامیکه گفت استخر مشکل ا دمیهتل پرس ياستخر و سونا تیوضع از

 . داشته به دستور خود بابا بسته شده است یبوده است و مصرف برق وحشتناک یآن برق شیگرما ستمیس نکهیا

 دیسونا هم با شیگرما ستمیشد و س یعوض م دیاستخر با زوگامیا. میاضافه کرد مانیها ادداشتیرا هم به  نیا

 . و بزرگ بود که بال استفاده بماند یآن استخر عال فیح. شد یعوض م

 کی یالب دنیمسافران با د. است یهر هتل نیرتیو ،یالب. شد یم یدگیها رس نیاز ا شتریب دیهم با یالب به

را به  يشتریتر و مجلل تر باشد، مسافر ب کیش یپس هر چه الب. کنند یم ینسب یهتل درباره آن هتل قضاوت

 . کشد یسمت خودش م

 یشاپ هم در گوشه الب یکاف کیو  میاستفاده کن میتوانست یمساحت بزرگ م نیهتل بزرگ بود و ما از ا یالب

 . برد یارزش هتل را باال م. دیارز یاش م یبه سخت یداشت ول يشهردار یدوندگ یالبته کم. میکن جادیا

را  یفروشندگان. میباز کن دیخر يغرفه ها شیو به جا میشو الیخ یشاپ را ب یکاف میتوانست یهم م دیشا

شمال را  یدست عیافتاد که سوغات و کلوچه و صنا یم ادشانینود  قهیکه در دق یو مسافران میکرد یاستخدام م

 . کنند هییتوانستند در همان جا آن را ته یاند، م دهینخر

کوچک هم در آن جا راه  یآژانس مسافرت کی میتوانست یم. نباشد يبد زیهم چ طیدفتر فروش بل کیهم  دیشا

 . داشت یمانور نسبتا خوب يبزرگش بود، که جا یهتل الب نیحسن ا. میاندازیب

 یعیوس غاتیو افتتاح دوباره هتل، تبل راتیبعد از تعم دیبا. بود غاتیتبل. مهم بود یلیکه خ گرید زیچ کیالبته  و

 . بود اجیراننده هم احت يبه تعداد. رونق ندارد یو تجارت زنسیب چیه غاتیبدون تبل. شد یآن انجام م يبه رو

 یصنعت ایآمد و  یکه به نظر خودم م یکردم، نکات یهتل نگاه م واریرفتم و به در و د یطور که راه م همان

 . کردم یم ادداشتیکرد را  یم يادآوری

 یراحت م الیشد و ما با خ یبود و بالطبع حضور مسافران کم تر م کیبود که فصل سرما نزد نیکار ما ا یخوب

 . میباره شودو تیفعال ينوروز آماده  دیع يو برا میرا انجام ده راتیتعم میتوانست

هتل را  هیقرار شده بود که مخارج اول. دادم یکردم و به خواهر و برادرانم اطالع م یهم م متیبرآورد ق کی دیبا

 دیکه شا یتنها کس. شد یم میشد و بعد به چهار قسمت تقس یمخارج حساب م. میهمه با هم پرداخت کن
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از  یو آراز که حقوق خوب نیدیآ. بودندآنها همه پول دار . ها را نداشت، خود من بودم نهیاستطاعت پرداخت هز

 . نداشت یهم که تا رضا را داشت، غم يکردند و سارا یم افتیبابا در

فقط من بودم که پس انداز . کرد یم ایمه شیرا برا زادیمرغ تا جان آدم ریدهانش را باز نکرده رضا از ش يسارا

 نیا يباال يها نهیبخرم و حاال قطعا آن پس انداز جواب هز نیخودم ماش يخواستم با آن برا یمداشتم و  یکم

 . داد یمرمت را نم

هر چند که بابا . آورد ینه نم. بود يبهتر نهیمطمئنا آراز گز. هم از آراز دیشا ای. رمیتوانستم از بابا قرض بگ یم

 . کدام از ما کم نگذاشته بود چیه ياز خرج کردن برا يزیهم تا به حال چ

 . میسبز هتل کن يو فضا اطیبه ح یتا نگاه میآمد رونیهتل ب از

پوست تخمه هم در  کیاگر  یخدا را شکر که آن جا شمال بود و حت. به مرمت داشت اجیها هم احت باغچه

داشت و چمن  یفصل يو کاشت گلها یدگیبه رس اجیخب باز هم باغچه ها احت یول. شد یافتاد، سبز م یخاك م

هتل  يورود يو هم در ابتدا اطیهم در ح ،ينور پرداز کیبه  اجیاحت. ها هم تکه تکه، خراب و تُنُک شده بود

 . میداشت

از  یکی نیهم دیو شا میداشت يادیاز شهر فاصله نسبتا ز بایما تقر. مقابل هتل کردم رینظ یبه منظره ب ینگاه

 .شد یمن محسوب م دیهتل، البته از د نیا ينکات جاذبه 

 یحالت هم چنان محفوظ باق نیخواستم که ا یوار خودش را حفظ کرده بود و من هم م ییحالت روستا هتل

 یکه از زندگ یکسان. و پر طرفدار شود ییایرو یلیتوانست خ یم تهیبودن در کنار مدرن ییروستا نیا. بماند

 نیهتل با ا نیبه دور از شهرها بودند و ا ییمکانها ي آمدند، معموال تشنه یکردند و به شمال م یفرار م يشهر

فضا با  نیو اگر ا. قرار دهد ارشانیفرصت را در اخت نیتوانست ا یکه در حومه بود، م نیو ا ییچشم انداز روستا

 دایپ يشتریب تیخود را از دست بدهد، قطعا محبوب گریآنکه آن وجه د یشد، ب یو امکانات شهر همراه م تهیمدرن

 . کرد یم

و قرار  میبه داخل برگشت. میصحبت کرد میکه الزم داشت ییزهایدرباره کارها و چ یصنعت يهم با آقا گرید یکم

 . میواجب تر بود يکارها ستیتا ظهر مشغول سرو سامان دادن به ل. میکن يبند تیشد که کارها را اول نیبر ا

چون ما . هتل بود یمیقد لیو فروش وسا ختنیرو هم خود من دور  یصنعت يکار، هم از نظر آقا نیتر واجب

بهتر بود که  نیبنابرا. بود، بهتر بود یهر چه دور و اطرافمان خلوت تر م میهم بکن یراتیتعم میخواست یاگر م

 . شد یاز هتل خارج م یمیکهنه و قد لیوسا
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با او راجع به رزپشن هم صحبت . میکرد یو زمان م نهیبرآورد هز کیو  میآورد یرا م رکارهایتعم دیبا بعد

بر  يزیچ انایمسافر از جا در نرود و اح يکه با دوسوال اضافه  یکس. میداشت ازیرزپشن خوش رو تر ن کی. کردم

 ! را دارد یتیقابل نیمشخص بود که چن یبه خوب دمیکه من شب قبل د یرزپشن. سر مسافر نکوبد

 ییخوش مزه ا اریبس ییهم رستوران، غذاها یصنعت يآقابه نظر . میرستوران هم مفصل صحبت کرد درباره

عوض  دیدکور رستوران با. میداد یرستوران م يبه رو يشتریمانور ب دیبا. بود که مهجور بماند فیداشت و ح

آنها چاپ شده بود، اکثرا  يوکه اسم خود هتل به ر ینیچ يها کهنه بودند و بشقاب ها یو صندل زیم. شد یم

 اجیآشپزخانه هم احت. میکرد یم يمورد هم فکر نیدر ا دیبا. بود دهیرنگ و لعاب شان پر ایشکسته بودند و  ای

 . داشت يتر و به روز تر يقو يبه فرها و اجاق ها

که بر  دیرس یبه نظر م. است امدهیکار بدم ن نیناخواگاه متوجه شدم که چندان هم از ا. بود شیدر پ یطوالن راه

 . از رشته ام داشتم، حاال به نظرم کم رنگ تر شده بود شهیکه هم ییاز اندازه ا شیآن نفرت ب. کار سوار شده ام

 یحاال م. کرد یمن دکور خانه را عوض م قهیبا سل يسارا شهیهم. هم بودم يهنر يعاشق کارها شهیهم من

 . کنم نیزایخودم که بد هم نبود، د قهیو اتاق ها را به سل یتوانستم الب یم. عالقه هم بپردازم نیتوانستم به ا

در  یول دیرس یبه نظر متعجب م. مورد هم صحبت کردم نیدر ا یبا صنعت. زدم یهم به دانشگاه م يسر دیبا

 . کرد یخوب يها ییراهنما تینها

. میبنوش يهتل چا اطیو با هم در ح مینیکه بنش میشده بود یمیآن قدر صم گرید یروز من و صنعت انیپا در

با  ارینداشت و بس ينگاه هرز چیه. اش بود یحسن اش چشم پاک نیمهم تر. دیرس یبه نظر نم يمرد بد

با هم به خانه پدر و  تاهمسر و دختر کوچکش به سراغش آمدند  گرید یکم. کرد یو مودبانه رفتار م تیشخص

 . مادرش بروند

و خوش  فیو ظر بایز اریبس. کرده بود، نگاه کردم یکه او به عنوان همسرش او را معرف یبه عروسک رتیح با

کرده است و  فیاو تعر يبا من دست داد و گفت که همسرش شب قبل از من برا مانهیصم یلیخ. خلق بود

 اتورینیکوچک شده و م همدختر کوچک اش . میداشتم به خود او بگو اجیاحت يزیگفت که اگر در آن جا به چ

بود که ناخوداگاه خم شدم و او را  یآن قدر دوست داشتن. سالم کرد یبود و با ناز خاص میاسمش مر. مادرش بود

 . دمیبوس

ماندم و بعد به داخل رفتم و زودتر از  اطیدر ح گرید یکردند و رفتند و من هم کم یبعد آنها خداحافظ یکم

 . دمیشام خوردم و به اتاقم رفتم و خواب شهیهم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا b.hassani  –جان و شوکران 

wWw.98iA.Com ٧٠ 

 

*** 

 

ساعت بود که مشغول اره دادن  کیدر حدود  يزیشانه چپم و گوشم نگه داشته بودم، چ نیرا ب یگوش کهیدرحال

 . ختیر نییپا شمیو ابر ریحر يدستم را از قالب پرده ها رها کردم و پرده ها. بودم يگرفتن با سارا شهیو ت

 . دردناکم را ماساژ دادم گردن

 سونا گوش ات با منه؟_

در  رهیدو گ. زده بودم نییها را باال و پا رهیکه گ ادیآن قدر ز. ساعت بود که گوشم با او بود کی. ام گرفت خنده

 . نوار پرده نییپا فیدر رد رهینوار پرده و دو گ يباال فیرد

 سونا؟_

 . کرد که قطع شده است یفکر م. نامم را صدا کرد غیبار با ج نیا

 جانم؟_

 ؟يد یچرا جواب نم_

 . دمیخند

 . یزن یحرف خودت رو م يساعته دار کی. بگم خواهر من یچ_

چرا . دلم برات تنگ شده. يبرگرد دیتو با. نه ایکارش تموم شده  ینداره که اون هتل کوفت یبه من اصال ربط_

 .گرده یسال سهند برم يدر ضمن تارا هم داره برا. ستمین ینیزم بیمن مثل تو س. یفهم ینم

لبم . شد که سهند رفته بود یسال م کی گریماه د کی. نگفتم يزیچ. دیلرز یکم شیحرفش، صدا يجا نیا در

چشمانم را . دادم هیتک واریجا به جا شدم و به د ینردبان کم يهمان جا رو. تا بغضم را پنهان کنم دمیرا گز

گرفت و گفت که خودم تماس  آرازکه  یآن شب شوم. اورمیسال قبل را به خاطر ن تیکردم موقع یبستم و سع

 . را به تهران برسانم

 ؟يایم_

بار آراز و  کیدو ماه بود که درهتل بودم و . واقعا دلتنگ شده بود يسارا. التماس گونه داشت یلحن شیصدا

وقت نکرده بود و حاال به نظر  يسارا یول. آمده بودند دنمیو بابا به د یو ساناز و عل نیدیبار هم آخر هفته آ کی

 . دلتنگ شده است یکه حساب دیرس یم
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به تهران بروم و بعد از آن هم بالفاصله امتحاناتم  يماریمرتبه که قشم بودم و نتوانستم به خاطر ب کی مثل

را مقابل  يکه در را باز کردم سارا یزنند، وقت یکه در م دمیروز صبح د کیشروع شد و در قشم ماندگار شدم و 

گرفته بود  طیبل شیبرا چارهیب يو عرصه را به رضا تنگ کرده بود که رضا آن قدر دلتنگ شده بود. دمیخودم د

 . قشم کرده بود یو او را راه

مرا به تهران  یو با اردنگ دیآ یبردنم به بابلسر م يکرد که اگر به تهران برنگردم خودش برا یم دیهم تهد حاال

 . گرداند یبرم

 . آن جا خواهم بود گرینم که تا دو هفته دقانعش ک يساعت بعد توانستم تا حدود کی باالخره

خودم  دیباز با یبود ول یدرست بود که صنعت. دیطلب یداشت که وجود مرا م يادیز يهایهنوز خورده کار هتل

 . کرده بودم دایکار عالقه پ نیبه ا يها گذشته تا حدود نیاز ا. بودم یهم م

با  دم،یتلفن را بوس یکه در انتها گوش یزمان یول. کرد یخداحافظ یو ناراحت ياکراه قبول کرد و با سرد با

 کیمهربان و خوش قلب و . بود نیهم يسارا. اش رفع شد يریقربان صدقه ام رفت و دلگ یخوشحال

 . کلمه یواقع یبه تمام معن یاحساسات

آمدم  نییدبان پادو پله از نر. دمیجلو کش یگذاشتم و شالم را که عقب رفته بود، کم نمیرا درون شلوار ج یگوش

 . خودشان وصل کردم يها را سر جا رهینردبان نشستم و دوباره گ يلبه پله  يو پرده را برداشتم و رو

 . توانستم به آن چه که انجام داده بودم افتخار کنم یاز دو ماه تالش و کار طاقت فرسا، حاال م بعد

مدار بسته کار گذاشته  نیبود دورب اجیکه احت یدر تمام نقاط. عوض شده بود یتمام اتاق ها و الب يوارید کاغذ

 . و به روز شده بود ضیداشت تعو رادیکه ا ییساختمان تا آن جا ساتیشده بود و تاس

شده  هیهتل ته يو مد روز برا کینو و ش لیهم وسا يو سونا از روز اولشان هم بهتر شده بودند و مقدار استخر

طور لوازم مدرن و با  نیو هم. رستوران يبرا بایز اریبس یچوب يها یو صندل زیو م کیش يتهامثل تخ. بود

 . آشپزخانه يبرا شتریامکانات ب

تمام آن چلچراغ کهنه و از مد افتاده . فوق العاده شده بود. بود یکه مورد عالقه خودم شده بود، الب ییجا اما

مبلمان کهنه  نیگزیجا کین داده بود و دو دست مبلمان نو و شمدر ينور پرداز ستمیس کیخودشان را به  يجا

 .گذاشته شده بود یالب از ییبزرگ هم در گوشه ا يد ییال ا کیطور  نیو هم. شده بود یالب

 یالب ییبایاز ز یمیکه ن یمیآکوار. متر در دو متر گذاشته بودم کی ومیآکوار کیهم  یاز الب گرید ییگوشه ا در

که آراز تلفنش را به من داده بود تماس  یقیموس يگالر کیروز قبل هم با . بود ومیآکوار نیوجود هم ونیمد
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فروشنده مبلغ را  یآن چنان که وقت. گران بود یلیخ. را داده بودم اماهای دیسف يانویپ کیگرفته بودم و سفارش 

البته . خودم بیاگر شده بود از ج یحت. گرفت یآن جا قرار م دیبا انویپ نیا. دیارز یم یول. گفت قلبم از کار افتاد

 . کردم یآراز که بعدا با او حساب م بیاز ج

ها و ام  يچوب کار. داشت ییاز سالن اضافه شده بود که البته هنوز کارها ییغرفه فروش هم به گوشه ا نیچند

 .اف دکور غرفه ها هنوز کامل نشده بود يد

 ییایو ب ایکه در تهران ک ییمایدفتر هواپ کیکه قرار بود  يل گردو تور شما طیدفتر فروش بل کیعالوه  به

فروش هما و ماهان بود، آن جا شعبه بزند و به قول سحر  یندگیهم نما رانیشهر بزرگ ا نیداشت و در چند

که  میشانس آورده بود یلیخ. کرده هم مسئول آن جا شود شیدختر خوشگل آرا کی ،یصنعت يهمسر آقا

شده بود که در  یبود و به واسطه سحر راض یصنعت يخانم آقا انییسرشناس، از آشنا ییمایهواپدفتر  نیا سیرئ

جواب  ییمایدفتر هواپ سیعامل و رئ ریمد. نشده بود دییالبته هنوز کامال تا. کند جادیشعبه کوچک ا کیهتل ما 

 . دمحل هتل کرده بو دنیبله را منوط به د

آنها وارد نکند، با ما وارد  يبه کالس کار ییبود که خدشه ا ياگر در حد. ندیب یو هتل را م دیآ یبود که م گفته

کار نخواهم  پیو چ متیهتل ارزان ق کیتلفن گفت که من با  يدر پا حیصر یلیخ. شراکت و معامله خواهد شد

 . سوال برده خواهد شد ریمن هم ز يطور کالس کار نیکرد، چون ا

مثل هما و پارس  ییا رهیزنج يکه در هتل ها یکس يبرا. ت، تجارت بودتجار. هم حق داشت يتا حدود البته

مثل هما و  ییدر رده هتل ها یاگر هتل ما زمان یحت. را بکند یکیرس نیدفتر فروش داشت، سخت بود که چن

 .بود یپارس م

آنها در شمال کشور فقط در  نکهیاز ما و هتل ما نداشت و به قول خودش با ا یشناخت چیحال بود که او ه مهم

کار  نیبه ا یراض یاو باز هم فقط و فقط به خاطر خانم صنعت یرشت دفتر فروش داشتند، ول ياز هتل ها یکی

 . شده بود

تا اگر آنها خواستند که با ما معامله کنند، خودشان به  میرا دست نزن طیهم گفته بود که غرفه فروش بل بعد

 . کنند زانید خودشان دفتر فروش را قهیسل

به معامله و  لیم یچندان هم ب ییمایعامل آژانس هواپ ریمد يآقا نیگفت ا یداشتم که م یدانم چه حس ینم

 .آمد یدر نهان به نظر موافق م یگرفت، ول یخودش را م یبه نوع دیشا. ستیشراکت با هتل ما ن
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آن هتل  گریهتل د نیرا فرستاده بود که متوجه شده بود که ا یکس ایکرده بود و  یقیپرس و جو و تحق دیشا

 . کردم یطور فکر م نیشده بودم و ا فتهیهم من خود ش دیدانم شا ینم. ستیسابق ن

نردبان باال رفتم تا پرده را وصل  ياز پله  گریبار د. خودشان قرار گرفتند يها درست بر سر جا رهیگ باالخره

فرم کارها عالقه  نیبه ا نکهیاوال به خاطر ا. دادم یرا خودم انجام م نیچن نیا يادست کاره نیاز ا یبعض. کنم

کدام از  کیتمام شده بود و دوست نداشتم که  رانپرده ها فوق العاده گ نیا نکهیا لیداشتم و بعد هم به دل

 . کند فیکث ایآن را نخ کش و  یاطیاحت یکارگرها با ب

 . رزادیخانم پ_

 . سقوط کنم نیینردبان به پا ينمانده بود که از همان باال يزیکرد که مرا از جا پراند و چ میچنان بلند صدا آن

 هیو پا دیبود جلو دو دهیخود طاهر که ترس. نردبان حفظ کنم يکردم تا تعادلم را رو یو سع دمیکش ییخفه ا غیج

 . نردبان را گرفت يها

 .هم از حاال نیشب اولش، ا یآن از رزپشن. شد یپسر آدم نم نیا. چپ نگاهش کردم چپ

. نبود يپسر بد. را ندارد، نگهش داشتم یگفت او تنهاست و کس یکه م یصنعت ياز آن شب با اصرار آقا بعد

به نظر . مثل آن شب بد خلق نبود گرید. بلد بود و سرش هم به کار خودش گرم بود يرا تا حدود یسیزبان انگل

را  يشتریو حاال مدت زمان ب استزده کرده  جانیکارکنان ه گریل او را هم مثل دهت ییایکه پو دیرس یم

بود و من به  یپسر خوب. را هم حاصل کرده بود ییها شرفتیکرد و پ یم یگرفتن زبان و روابط عموم ادیصرف 

 . اش را هم از ماه بعد رد کنم مهیاش کنم و ب یداشتم که رسم الیپشتکارش خ نیخاطر هم

 . یمرتبه تصنع نیا یول. در هم رفت شتریب میاخم ها. خجالت و خنده نگاهم کرد با

 .... ياسمشون هم آقا. ننیهتل رو بب ط،یدفتر فروش بل يگن قرار بوده که برا یاومدن م ییآقا هی_

 باهر_

 یداخل الببودم او هم پشت سر طاهر به  دهیکش غیکه من ج یظاهرا زمان. میدیدو نفر ما به سمت صدا چرخ هر

 . آمده بود

 یمسافران اندک ،یو از در پشت میهتل منتقل کرده بود يورود يرزپشن را به راهرو زیم ،یالب راتیخاطر تعم به

ساخته،  شیپ يها واریرا هم با د یراهرو و الب انیو م. میکرد یم ییراهنما شانیبه باال و اتاق ها میرا که داشت

 . میدرا کامال بسته بو یو الب میبه وجود آورده بود وارید کی
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به  یادبانه اش، و نه حت یب يو تا حدود ینه به خاطر حضور ناگهان. کامل نگاهش کردم رتیدهان باز و ح با

 يمرد نیجذاب تر ،یاسیچهره اش با هر مق. به خاطر چهره اش. بر لب داشت طنتیکه با ش يخند شیخاطر ن

 يها و ستاره ها شهیهنرپ لدرست مث. نبود یآدم معمول کیثل م. بودم دهیبود که تا به حال در عمرم د

 . بود يوودیهال

 . تفاوت کنم یتوانم نگاهم را ب یکردم تا آن جا که م یخودم را جمع و جور کردم و سع عیسر

را مالقات  تیو جذاب یپیخوش ت نیبه ا يمرد کیدختر جوان چند مرتبه در عمرش  کیمگر . شد ینم یول

 ! تفاوت بماند یکند که بتواند نسبت به او ب یم

 :کوتاه کردم و گفتم ییا سرفه

 . تونییخوشحالم از آشنا. باهر يبله آقا_

 :کردم و گفتم ییطاهر اشاره ا به

 .کن ییباهر رو به رستوران راهنما يطاهر لطفا آقا_

 :به باهر کردم و گفتم ینگاه مین

 رسم خدمتتون یاالن م نیمن هم هم_

 . خم کرد و به دنبال طاهر به راه افتاد یپررنگ تر شد و سرش را کم لبخندش

آشفته ام را با  يآمدم و شالم را باز کردم و موها نییپا. دمیکش یقینردبان جا به جا شدم و نفس عم يرو

 . انگشت شانه کردم و دوباره شال را به سرم انداختم

رنگم هنوز هم از ترس . به خودم کردم میکار گذاشته بود یکه درالب یبزرگ يقد نهیدر آ یاراده نگاه یب

 . بود دهیافتادن، پر

 کیبشقاب ک کیفنجان قهوه و  کیبه پنجره نشسته بود و  کینزد یصندل کی يرو. رستوران رفتم به

 . مقابلش بود یکشمش

نقطه دوخته شده  کیتفاوت به  یچشمانش حاال سرد و ب. کرد یهتل نگاه م اطیح يمنظره جنگل آن سو به

 . بود

 یلطف يآقا. نشست شیبا احترام برخاست و با تعارف من، دوباره بر سرجا. دمیکش رونیمقابلش را ب یصندل

 . آورد کیو ک يفنجان چا کیمن هم  يسرگارسون رستوران برا
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دفتر  نیما به ا. ودکردم تا با ما وارد معامله ش یاو را متقاعد م دیمن با. کردم تا آرامش خودم را حفظ کنم یسع

 . میداشت اجیفروش معتبر، احت

شوم  یمهمان کیوارد  میمال شیآرا کیبا  یدارم که وقت یآن قدر چهره مقبول. هستم بایهمه من ز يگفته  به

 . در حد خودم خوب هستم یول. يسارا کیناب و کالس ییباینه به ز دیشا. همه سرها را به طرف خودم بچرخانم

 ..... حاال  یول. کنم متنفر بودم ياستفاده ابزار ییبایز نیاز ا نکهیاز ا شهیهم

 . زد یخاص موج م یطنتیدر آن ته نگاهش، ش یول. کرد یموشکافانه نگاهم م. لحظه به او نگاه کردم يبرا

تلفن به نظرم  يصحبت کرده بودم؟ پا یاست که من هفته قبل با او تلفن یسیهمان رئ نیبودم که ا متعجب

 .بود دم،ید یکه حاال از او م یتییشخص نیتر از ا يو جدخشک تر 

 :گفتم شهیمحکم، مثل هم یو لحن يخونسرد با

 . میصحبت کرد یفکر کنم هفته قبل با هم تلفن. هستم رزادیباهر من سونا پ يخب آقا_

 تیداشت اگر من موفق و محبوب هستم، فقط به خاطر شخص دهیکه عق ییسونا. شده بود روزیپ شهیهم يسونا

 .رفت رونیاز صورتم کامال از ذهنم ب ياستفاده ابزار نهیگز. میبایخودم است و نه چهره ز

 :گفت ییبا مزه ا يرا باال آورد و با خنده  دستش

من . خودش فرستاد يجا من خوشحالم که اون امروز کار داشت و منو به یول. اون برادر بزرگ منه. احتماال نه_

 . طوفان باهر هستم

که از  ییا بهیکرد که من با هر غر یاگر او فکر م. نگاهش کردم رتیبا ح. را مقابل صورتم نگه داشت دستش

 . دهم، سخت در اشتباه بود یراه برسد دست م

 :خشک و سرد گفتم یکامال مودبانه، ول یدستش زل زدم و نگاهم را سردتر کردم و با لحن به

 . باهر يآقا تونیخوشحالم از آشنا_

 . دیکش شیخاص زد و دستش را عقب برد و در موها يلبخند یول. متعجب شد یکم

 . منم هم خانم سونا_

 :که مرا به خنده انداخت، گفت یطنتیبه طرفم خم شد و با ش یکم

 نه؟ گهیده د یم یخودمون معن ياسم تون همون سونا_

 :تعجب گفتم با

 نظورتونه؟کدوم سونا م_
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 حمام سونا_

 . توانستم فقط چند لحظه نگاهش کنم رتیح با

 گن سونا یشونه به سر م ایبه هدهد  یتو ترک. هدهد_

 . بار نوبت او بود که تعجب کند نیا

 واقعا؟ _

به نظر . اش را بخورد کیو به او هم تعارف کردم تا قهوه اش و ک دمیرا نوش میاز چا یرا تکان دادم و کم سرم

رفتار و چهره  طنتیش یول. از من بزرگ تر بود یسه چهار سال دیشا. هم سن آراز باشد دیبا بایآمد که تقر یم

 . و تخس کرده بود طانیپسر بچه ش کیاش او را مثل 

 :آورد و گفت  رونیو اسپورتش ب کیچهار خانه ش راهنیپ بیاز ج يگاریس

 بکشم؟ گارینداره س یمانع_

و حاال هم که زمان غذا نبود و در . ردیمعامله سر بگ نیخواستم که ا یخب من م یکه مانع داشت ول البته

بود و ما را تحت نظر گرفته  ستادهیاز کارگرها که همان جا کنار اشپزخانه ا یکیبه  ییاشاره ا. رستوران بسته بود

 . اوردیب يگاریس ریبود کردم تا ز

 . بلکش را آتش زد و دود آن را به جهت مخالف صورت من فوت کرد کاپتان

 :به سرتا سر رستوران کردم و گفتم ییدستانم اشاره ا با

شم و اگر هم نه که شما رو  یخوشحال م یلیکه من خ رهیمعامله شکل بگ نیاگر ا. باهر يظاهر و باطن آقا_

خب سابقه هتل درخشانه و  یول میبره که سرپا بش ین مکم زما هیو  میما تازه شروع به کار کرد. کنم یدرك م

 . دیدون یخودتون م گهید. شده ينحو بازساز نیشده و به بهتر ایاح دینیب یحاال هم که م

 :به رستوان کرد و گفت ینگاه

 آره؟ دیجا هست نیا ریشما مد_

 . را به نشانه مثبت تکان دادم سرم

  ه؟یمالک ک_

 . من و برادرها و خواهرم_

 :باال رفت و گفت  بروانشا

 د؟یجا رو اداره کن نیبرادراتون اجازه دادن که شما ا_
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 :خنده گفتم با

 . خوندم نه اونها يمن هتلدار یدر ثان. ستنیمن هم مال عمر ن يبرادرها. باهر يآقا ستیجا افغانستان ن نیا_

 :و گفت دیخند

 نیچن يبرا یکه مرد باشه اجازه به زن یخانواده تا وقت هیکه تو  دیخب قبول کن یکنم ول نیخواستم توه ینم_

 . ده یرو نم ینیو سنگ تیکار پر مسئول

 :زدم و گفتم يلبخند

 د؟یالبته اگر خواهر داشته باش د؟ید یشما به خواهرتون اجازه کار نم_

 :و گفت دیخند

. دن نه من به اونها یبه من دستور ماونها  شتریبله من دو تا خواهر دارم که واال ب. هیخانواده ما که زن ساالر_

 کنن یام م کهیت کهیسرم با چنگ و ناخن ت زنیر یم ریمثل دو تا ماده ش. بگم يزیجرات دارم چ

 شانیهم به رو یشکسته بود و الک انیدر م کیحاال به علت کار  میناخن ها. من کرد يبه ناخن ها ینگاه

 . نبود

 ابزار شما خانم هاست نه؟  نیاصال ا_

و کار به  میکرد یکه دعوا م یاو حق داشت من و سهند هم وقت. کردم میبه ناخن ها ینگاه. با مزه بود. دمیخند

 . کردم یبا ناخن به او حمله م شهیمن هم دیکش یم کیبار يجاها

 . کردم یابزار استفاده م نیبله منم از ا. میها داشت يریدرگ نیاز ا یمنو برادرم هم گاه_

من زودتر  یبزند ول یخواست تا حرف. شد يصورتم چطور شده بود که او نگاهش کامال جددانم حالت  ینم

 :گفتم

 ه؟یخب نظرتون چ_

 :گفت يجد یمخصوص خود هتل خاموش کرد و با لحن يگاریس ریرا در ز گارشینگاهم کرد و س یکم

 هنوز کار داره آره؟ یالب نم؟یجاها رو هم بب هیبق شهیم_

 :و گفتم  برخاستم

رزپشن  يبرا دیجد زیم هیخوام  یم. رزپشن دیجد گاهیو جا زیفروش مونده و البته م يهنوز دکور غرفه ها. بله_

 . دکورها بخوره هیسفارش بدم که به بق
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بلندتر  یده سانت دیشا م،یآ یبه حساب م یاز من که زن متوسط. قد بلند نبود ادیز. را تکان داد و برخاست سرش

 . بود

باال را  يطبقه ها. جلو افتادم و تمام هتل را نشانش دادم. کردم که تعارف کرد که اول من بروم دستم اشاره با

که  اطیبه ح ،یاز پنجره بلند الب ییتمرکز را کرد و چند لحظه ا نیشتریب یالب يرو ینگاه کرد ول يسرسر

 . کارگرها هنوز در آن مشغول به کار بودند، نگاه کرد

 نه؟ د،یکن یم کار دیهم دار اطیح يرو_

نداشته باشه  تیاهم یاز الب شتریاگر ب دیهتله و شا يمدخل ورود اطیباالخره ح. ها يساز بایز يسر هیآره _

 کمتر هم نداره

 . بله درسته_

 :و نگاهم کرد و گفت دیچرخ

 د؟یکجا درس خوند_

 . قشم يهتلدار_

 :اش را باال برد و گفت چانه

 شمال ؟ دیراست از جنوب اومد هیپس _

 .دمیخند

 . تهران هم توقف داشتم. راست هیراست  هینه _

 . به آن نگاه کرد ییرفت و چند لحظه ا ومیسمت آکوار به

 اگر پر بشه قشنگ تره . هیخال کمی_

 رهیشه تو جز یم دایپ رانیکه تو ا یومیآکوار يها یماه نیقشنگ تر. ستین یومیآکوار یماه ادیجا ز نیآره ا_

 .است یابوموس

 :تعجب گفت با

 واقعا؟_

 . آبش مثل بهشته ریز. آره_

 .هیکردم که منطقه نظام یفکر م_
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 برد اون جا یما رو چند ساعت یبوم ياز دانشجوها یکی. شن یم لیاسثتنا قا یها گاه یبوم يبرا یهست ول_

 ؟ یغواص_

 . آب نمانده بودم ریز ادیز. ترس از کوسه بود شتریمن ب يبرا. ام را باال دادم چانه

 آره _

 :زد و گفت یدوباره در الب یچرخ

 . يبزرگش خوب استفاده کرد ییاز فضا. شده زیوسوسه برانگ یلیتون خ یالب_

 یگذاشتم تا چند لحظه تنها باشد تا اگر خواست با برادرش تماس. نگاهش کردم نهیحرف و دست به س بدون

 . آمدم رونیب یکردم و از الب یکوتاه یاهعذرخو. کند، بتواند فیو کسب تکل ردیبگ يزیچ

 . خواند، نشستم یرا م یسیبه انگل یرزپشن کنار طاهر که در سکوت کتاب مکالمه فارس زیم پشت

 . آمد رونیآمد و بعد از چند لحظه او هم ب یحرف زدن آهسته م يصدا یالب از

 :آورد و گفت رونیب بشیاز ج یکارت_

 . شرکت دیایبستن قرار داد ب يتهران برا دیهر وقت که برگشت. کارت دفتر ما تو تهرانه نیا_

 :کرد و گفت زیآم طنتیش یینگاهش کردم که خنده ا یو خوشحال رتیچنان با ح آن

 . رو کردم فتونیتعر یحساب_

 . دیباهر بزرگ هم تشکر کن ياز قول من از آقا. یمرس_

 . رهیگرفته و ت. شد عوض ییلحظه ا يصورتش برا حالت

 . باهر بزرگ سالهاست که فوت شدند يآقا_

 . منظورم برادرتون بود. متاسفم_

دوباره برگشت و انگشت اشاره اش را  یول. کرد و به طرف در رفت یکوتاه یرا تکان داد و خداحافظ سرش

و چند تلفن ثابت و تلفکس چاپ  گریتلفن همراه د يشماره  ریتلفن همراه که در کارت ز يشماره  کی يرو

 :زد و گفت یشده بود، گذاشت و با خنده چشمک

 . دییبه خودم بگ دیداشت يمنه اگر کار يشماره  نیا_

هنوز  کهیتکان داد و در حال یبه نشانه خداحافظ يسر. الیخ یشاد و ب ییخنده ا. دیخند. تعجب نگاهش کردم با

 . رفت یبه طرف در خروج دیخند یم
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 شمش فصل

. زدند، نگاه کردم یخوردند و حرف م یم يکه کنار هم در آشپزخانه نشسته بودند و با هم چا يتارا و سارا به

برخالف آلما . نکرده بود دایبه ما پ یشباهت چیشده بود و ه مایچهره اش مثل خود س. بزرگ شده بود یلیتارا خ

 . کنارشان نشستم. به خودم شده بود هیکه شب

 د؟یکن یشما دو تا پچ پچ م دیگیم یچ_

 :و گفت دیخند ينخود تارا

 شده  دایبرات خواستگار پ_

 . بنفش شده بود تیاز عصبان يسارا. تعجب نگاهش کردم با

 ؟یک_

 . نمانده بود بشکند يزیآن چنان محکم که چ. دیکوب نکیس يرا رو شیبرخاست و فنجان چا محکم

که به خودش زحمت نداده تو  یاون هم وقت. يخواستگار ادیه باونقدر پرو باشه ک تونهیم یبه نظرت ک ؟یک_

 .بگه تیتسل ادیتوك پا بلند بشه ب هیفوت داداش جوانمرگ من 

 خانم؟ یکوک_

 . زده بود که تارا را به خنده انداخت رتیآن چنان ح لحنم

برود  رونیقبل از آن که از در ب یبمب دست ساز به طرف در آشپزخانه رفت ول کینگفت و مثل  يزیچ يسارا

 :گونه و با نمک گفت دیتهد یدفعه به سمت من خم شد و با حالت کی

 . کنم یو گرنه خودم خفه ات م ایبهش جواب مثبت بد یخر نش_

 :رو به تارا گفتم. دیخند شتریب تارا

 کوکب خانم؟ ای ياومده خواستگار اریشده؟ خود شهر یچ_

 :شد کرد و آهسته گفت یم یبه راهرو که به آشپزخانه منته یخم شد و نگاه یکم

 . نه کوکب خانم_

 گفت؟ یبابا چ_

 .پچ پچ کرد آهسته

 .....دفعه  هیکه اون هم . خودش جواب داد نیدیداداش آ. بابا تهران نبود_
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داخت و ان نییسرش را پا. گفت یرا م دیکه نبا يزیمتوجه شد که داشت چ نکهیمثل ا. اش را قطع کرد حرف

 يآمد، سارا یم رانیتارا عاشق باقلوا بود و هر زمان که به ا. باقلوا از ظرف برداشت و در دهانش گذاشت کی

 . کرد یباقلوا درست م شیبرا

 ؟یدفعه چ هی_

 :کوتاه به من کرد و گفت ینگاه

 ؟یدفعه چ هی یچ_

 . طفلک صورتش به شدت قرمز شده بود. نبود يماهر يتارا اصال دروغ گو. دمیخند

 گم ینم يزیچ یتارا راستش رو بگو به کس_

 . خم شد و دوباره به راهرو نگاه کرد گرید یو کم دیرا گز لبش

 گفته به تو نگم نیدیداداش آ_

 . من قانونمند شده بود يهم برا نیحاال ا. را چرخاندم چشمانم

 باش بگوزود . خودش گفته يبرا نتیدیداداش آ_

 :و گفت دیخند طنتیو با ش ينخود دوباره

 اقتیها ل نیبهتر د؟یهست یکه ک دیفکر کرد. هیدفعه زد به سرش و گفت بهتر که جوابتون منف هیکوکب خانم _

 ....دخترتون هم تا ابد بمون ور دلتون. منو دارن اریشهر

 :گفت یرسگفت و بعد به فا ییایتالیبه ا يزیچ یرا قطع کرد و با نارحت حرفش

 .هیتیشخص یزن ب_

 . فقط سرم را تکان دادم. بود دهینکته آن قدر واضح بود که تارا هم آن را فهم نیا

 . کرد و کم مونده بود خفه اش کنه یبعد هم داداش آراز قاط_

 . گرد شد چشمانم

 رو؟ اریشهر ایکدومشون رو؟ کوکب خانم _

 . بود ياو هم فانتز يو خفه اش کند برا افتدیکوکب خانم ب يآراز رو نکهیتصور ا. هم به خنده افتاد تارا

 رو ارینه شهر_

 ندیو قبل از آنکه بش ختیخودش ر يبرا یپررنگ يبر لب، چا گاریس. لحظه آراز به داخل اشپزخانه آمد نیهم در

 . و بعد نشست ختیتارا را به هم ر دهیسشوار کش يموها
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 ؟تو تارا یگفت یم یچ. دمیاسم خودم را شن_

 . به من نگاه کرد یچارگیدوباره سرخ شد و با ب تارا

 :گفتم يخونسرد با

 . کرد یم فیرو تعر اریخفه کردن شهر انیداشت جر_

 . دیلحظه با تعجب به من نگاه کرد و بعد خند چند

 . سرش را تکان تکان داد دیخند یم کهیحال در

 . آره کم مونده بود عالوه بر معتاد بودن به مقام شامخ قاتل بودن هم برسم_

 :از لپش گرفت و گفت یشگانیآراز ن. خوش خنده و شاد. بود نیهم شهیتارا هم. به خنده افتاد تارا

 . میبزرگونه دار يحاال هم پاشو برو تو اتاقت ما حرفها. گم یم نیدیبه آ. زلزله ها ینکن یفضول گهید_

 . رفت رونیو با اخم ب دیلب برچ ارات

 ؟يکرد یخفه اش م یواقعا داشت_

 . به من نگاه کرد و سرش را تکان داد شیفنجان چا يرا خاموش کرد و از باال گارشیس

 که خواست بزنه یهر حرف مفت ینشدم که بذارم هر ک رتیغ یهنوز اون قدر ب_

 . دستانش گرفت انیرا م سرش

 کنه؟ یسرت درد م_

 . م سرش را تکان داداخ با

شد  یدر روزنامه ها نوشته م ادیمراکز ترك اعت نیآن قدر از اوضاع نابسمان ا. نرفته بود ادیترك اعت کینیکل به

 . نداشت نانیهم اطم یبه مراکز دولت یحت کهیبه طور. را ترسانده بود يکه سارا

دکتر با مشاوره و صحبت . رضا بود، قرار گرفته بود یاز دوستان خانوادگ یکیروانکاو معروف که  کینظر  تحت

روش جواب  نیکه اصال ا میدانست یکداممان نم چیه. مواد کارش را شروع کرده بود یجیو کم کردن تدر

آرام  يآن قرص ها يهم به جا یکرد و گاه یکم م زیناچ یلیو خ جینه؟ دکتر مواد را به تدر ایخواهد داد 

داشت که  دهیدکتر عق. کرد یآراز هم کار م ماریروان و مغز ب يبه رو نیح نیدر هم. کرد یم نیگزیبخش را جا

 . در روح و روان آدم است ،یاز هر نوع ادهایتمام اعت شهیر
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 یدکتر که م. رفت یاز کوره در م یحرف نیشده بود و با کوچکتر ریپذ کیآراز کج خلق و تحر. مینگران بود ما

مواد هم  یجیو تدر زیآن مقدار ناچ یاست که بدنش به کمبود حت نینشانه ا. است ینشانه خوب نهایگفت ا

 . و آهسته آهسته جیبه تدر. کند یبدن، خودش دارد خودش را پاك م نکهیا یعنی نیواکنش نشان داده است و ا

 ؟يمسکن بخور هی يخوا یم_

 :پوزخند زد و گفت یرا باال آورد و با تلخ سرش

  ؟يبهم بد یتون یم. خوام یمن مواد م_

 . گرفتم زیم يرا از رو دستش

 . آراز تحمل کن_

 . گرفت یهم بدن درد م یگاه. دیکش شیبازوها يرا رو دستش

 . واشی واشیو  یجیتدر. کنم یمن دارم جون م. به زبون راحته_

 . هم فشرد يرا به رو چشمانش

 . رمیبم دیتو رو خدا بذار_

 . زند یکه دارد من را پس م يبد یدانستم با حال روح یم یخواست بغلش کنم، ول یدلم م. دمیرا گز لبم

 . تحمل کن گهیکم د هی_

منفجر  نکهیفنجان به کانتر خورد و مثل ا. پرت کرد یرا به طرف یخشم برخاست و با پشت دستش فنجان خال با

 . دمیکش ییاخفه  غیج. من نشست يبرهنه  يتکه از آن کمانه کرد و در بازو کیشد و 

 . کامل یمانیبا پش. آراز کنارم زانو زد. بودند ختهیهمه به آشپزخانه ر حاال

 کار کردم؟ یخدا چ يکار کردم؟ وا یچ_

 یول. که فواره بزند ادینه آنچنان ز. زد رونیخون ب. دمیکش رونیفنجان را ب زیحرکت لبه ت کینزدم و با  یحرف

که  يرو به سارا افتاده،ین یاصال اتفاق نکهیخونسرد مثل ا یلیخ. آمد یم نییراه گرفته بود و پا میبازو يرو

 :بهتش زده بود کردم و گفتم

 . کنم زیرو تم نیا. اریرو ب نیجان اون گاز و بتاد يسارا_

کرد، تا جعبه  یو شوکه ما را نگاه م جیبه تارا کرد که گ ییاشاره ا یاشک یو فقط با چشمان یحرف چیه بدون

 . اوردیرا ب هیاول يکمک ها

 :کرد و گفت یو تارا و ساناز و عل يبه سارا یگرفت و نگاه يرا از سارا نیبتاد آراز
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 د؟یشه ما رو تنها بذار یم_

 .زد نیرا بتاد میبازو خودش

 . متاسفم_

 . میرا هم تحمل کن نیبدتر از ا میخوب شدن او، همه ما حاضر بود يبرا. را گرفتم دستش

 یکن یقول بده که تحمل م_

 . داد و سرش را به عقب برد هیبه کانتر تک نیزم يجا رو همان

. هستم ییدفعه ا هیبه مرگ  یبه خدا راض. قهیو هر دق هیهر روز و هر ثان. کنم سونا یتحمل؟ من دارم جون م_

 که من دارم؟ یسگ هیچه زندگ نیآخه ا. زنه یمرگ منو پس م

 . شستمها ن کیسرام يسر خوردم و کنارش رو یصندل يرو از

و بچه دار  يریگ یزن م. مونه یخاطره بد برات م هیروزها، فقط  نیاز ا يروز هی. تحمل کن. شه یدرست م_

 يکه توش راحت شد ییروزها هیشه  یروزها فقط برات م نیا یول. یش یم

 :تمسخر گفت با

 . خودم بکنم ینکبت یزندگ نیا یرو هم قاط گهید یکیزن؟ مگه من احمقم که _

 . بود دهیدرجه خودش رس نیتر رهیبه ت افکارش

 یش یباالخره که عاشق م_

 . کرد نگاهم

 عشق؟_

 يلغت رو نیناشناخته تر شیبود و حاال برا دهیکلمه را تا به حال نشن نیا نکهیمثل ا. تفاوت بود یب لحنش

 . بود نیزم

 ؟یرو دوست داشت اریشهر ؟یتو عاشق_

 . نزدم یلحظه حرف چند

 . حاال نه یول. برهه از زمان آره هیتو _

 . زد یبه تنش زار م شرتیت کهیبه طور. الغر شده بود یلیخ. با دستانش بازوانش را ماساژ داد دوباره

 . سهند نرفتم يدونم چرا من به جا ینم. خسته شدم زیاز همه چ. خسته ام_
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 یو افسردگ یشیاند کیتار نیود که چنالبته دکتر گفته ب. کرد یمرگ خودش را م ياو آشکارا آرزو. گرفت دلم

است و در بطن آن قرار  زیچ کیموضوع  کی ینیب شیدانستن و پ یول. است یعیترك و بعد از آن طب نیدر ح

که لحظه  یبدان نکهیا. است سختزند،  یچشمانت پر پر م يجلو زتیکه عز ینیبب نکهیا. گرید زیچ کیگرفتن 

 . مرگش را دارد، سخت است يبه لحظه آرزو

 . بمون شمیاون جا پ ایچند روز ب هیخواستم برگردم _

 . زد یتلخ لبخند

 . کار دارم دردونه_

 . ردیزخم عذاب وجدان بگ کی يبرا نیاز ا شتریخواستم ب ینم. نگذاشتم. کند نهیرا معا میرا چرخاند تا بازو دستم

 . ستین يزیچ_

 . پشت سرم نگاه کرد به

 . ترسه بحث مون بشه یم. کشه یاره سرك مد يسارا_

 .رفت رونیاز جا برخاست و ب یسست یکم با

 شتریو تارا ب یالبته عل. و تارا یهم ساناز و عل يبه آشپزخانه برگشت و پشت سر سارا يسرش سارا پشت

 یلیهم خ با. داد یآموزش م یمدلش را به عل نیآخر یتارا طرز کار با گوش. سرشان به کار خودشان گرم بود

 . شدم یم یمیصم وداشتم با ا یمن هم اگر با عمه ام فقط ده سال فاصله سن دیشا. جور بودند

 . دورت بگردم يشد یچ_

 :خاتمه دادن به بحث گفت يرا باال آورد و برا میبازو ساناز

 .هییخراش جز هی. تو هم يسارا ستین يزیچ_

 . سرش را تکان داد. زدم شیبه رو يلبخند. ممنونش بودم چقدر

 

*** 

 

دو هفته که در تهران بودم چند بار با  نیدر ا. میشد که مراسم سالگرد سهند را چند روز جلو بنداز نیبر ا قرار

 . نداشتند فیتشر رانیباهر ا يظاهرا آقا یقرار داد تماس گرفته بودم ول میتنظ يباهر برا يدفتر آقا
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سالگرد . توانم خودم را به شمال برسانم یه بود و گفته بود که اگر متماس گرفت یآن طرف هم صنعت از

 . خواست همسرش را به مسافرت ببرد یازدواجش بود و م

گفتم که مراسم را چند روز جلو  يخاطر به سارا نیبه هم. دست دست کنم نیاز ا شیتوانستم ب ینم گرید

باهر گفته بود که هر زمان که از خارج برگشت با من تماس خواهد گرفت تا قرار مالقات را  یمنش. اندازدیب

 . تر بود واجبمراسم سهند . و برگردم میایتوانستم دو روزه به تهران ب یم. کند میتنظ

 یباهر تماس گرفت و گفت که اگر م یساعت نه صبح منش م،یبه سرخاك برو میخواست یکه م يصبح روز یول

 .باهر بروم يتوانم ساعت دو بعد از ظهر به دفتر آقا

آن  میگفتم که ساعت دو تا دو ن. افتمیتوانستم کار را همان روز تمام کنم و فردا صبح زود راه ب یم. کردم قبول

 . جا خواهم بود

 . کینزد لیسهند و فام یمیدوستان صم. از خودمان یتعداد کم. نبود یآن چنان مراسم

کردم تا نگاهم  یم یسع. بزرگم پنهان کرده بودم یآفتاب نکیرا پشت ع میاشک ها. ش زانو زدمسنگ قبر کنار

 . کرد یم هیسنگ افتاده بود و هق هق گر يمامان رو. افتادیسنگ ن يپر سوز و گداز رو يبه نوشته 

 میکه کودك بود یزمان دیآ یم ادمیکند؟  یهم دارد؟ سهند را زنده م ییا دهییها فا نیکردم که ا یم فکر

در  یبود که با چه حسرت ادمی. میکرد یکه پدر و مادر داشتند صحبت م ییبا سهند درباره خانواده ها شهیهم

 دهیفا. کشت یحاال مامان خودش را م و. میکرد یکه دست مادرشان را گرفته بودند نگاه م ییبه بچه ها ابانیخ

 کرد؟ یم رونیداشت؟ حسرت را از دل سهند ب ییا

 .دیبوس یسنگ را م يکنار مامان افتاده بود و رو يسارا. کرد یم هیگر یهم به آهستگ بابا

 گاریبه س گاریس ،یآراز عصب. و آراز رفتم نیدیبه کنار آ. آوردم رونیرا ب ياسپر فمیبرخاستم و از ک. گرفت نفسم

شدم از  يدود یکرد که ماه یاز او فاصله گرفته بود و غرو لند م ینبود کم يگاریکه س نیدیکرد و آ یآتش م

 . شود، گرم کند زیآنکه کاسه صبر آراز لب ر زرا قبل ا نیدیبه تارا اشاره کردم تا سر آ. يدیکش گاریبس س

 . دیکوب یداده بود، م هیکه به آن تک یرا به تنه درخت شیبازو. چشمان درخشانش نگاهم کرد با

 چته؟_

 ویش يها شیر. چند روز است که حمام نرفته است دیرس یمبه نظر . بلندش را پشت گوش اش فرستاد يموها

 . داد ینشان م دهینشده، صورتش را بدتر تک

 :کرد و گفت ییا ناله
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 من خمارم  د؟یفهم یکدومتون نم چیچرا ه. رمیم یبه خدا دارم م. رمیم یمن دارم م. دوباره مصرفمو کم کرد_

 . همه برگشتند و ما را نگاه کردند کهیبه طور. بلند گفت یخمار را کم کلمه

  ؟یفهم یچرا نم رمیم یمن م. بهش زنگ بزن بگو بهم مسکن بده_

به  ز،یآلتماس آم یبا ناله و چشمان. دیرا از دستم کش شیبازو. کردم تا آرامش کنم یرا گرفتم و سع شیبازو

 :قلبم فشرده شد، گفت يطور

 گهید ریبه پ. کشه ینم گهیذهنم د. شم یم ونهیدارم د. دهتو رو خاك سهند بهش زنگ بزن بگو بهم مسکن ب_

 .شم یدارم زجر کش م. آروم بشم دیبزار یول دیمنو بکش. دمیبر گهید غمبریبه پ. توان ندارم

 یم ییا افهیمن با چه ق. ندیب یرا نم میها هیگر رهیت نکیخوشحال بودم که او از پشت آن ع. دمیرا گز لبم

 ینیچشمان و ب ه،یو چند ساعت بعد از گر نیآن هم من که تا چند. دانستم یباهر بروم، نم دنیخواستم به د

 . کردم هیزند که ساعت ها گر یورم کرده و قرمزم داد م

مدتها . ظاهرا دکتر عصر روز قبل، مصرفش را کم کرده بود. دادم حیتوض شیموضوع را برا عیسر. جلو آمد نیدیآ

 ياز مقدرا شتریکه ب دندیترس یم. نیدیآ ایبود و  يدر خانه سارا ای. گذاشت یتنها نم آراز را گرید یبود که کس

 بایاو که حاال مصرف اش تقر. تر مصرف کند و اوردوز کند يقو يمخدر یحت ایکه دکتر گفته بود مصرف کند 

 . کرد یاوردوز م شتر،یدوز ب ایو  يمخدر قو کیمسلما با . آمده بود نییتا شصت درصد پا

 . آورد و به دکتر تماس گرفت رونیاش را ب یگوش عیسر

 . میتابلو شو نیاز ا شتریخواستم ب ینم. میبرگرد نیرا گرفتم تا به ماش دستش

روز قبل  يبه دکتر خواهم گفت که مصرفش را به اندازه  ایکه آ دیپرس یم هیبه چند ثان هیبچه ها چند ثان مثل

 برگرداند؟ 

 یرا در شکم اش جمع کرده بود و همان طور که تاب م شیبود و پاها دهیوابعقب خ یصندل يرو نیماش در

ناله  نیتحمل ا. کنم هیبلند زار زار گر ينمانده بود که با صدا يزیچ. شده بود شیدلم ر. کرد یخورد، ناله م

 . بود نیمظلوم تر شهینه او که هم. جان گداز او را نداشتم يها

در  يمواد آورده تا از خمار شیاست و برا یساق نیدیآ نکهیمثل ا د،یآراز آن چنان از جا پر. آمد نیدیآ باالخره

 . دیایب

 شد؟ یچ_

 . مطب ادیگفت ب یچیه_
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 :به من کرد و گفت ینگاه

 ؟یمگه قرار نداشت ؟یکن یکار م یتو چ_

 :بود، گفت ستادهیا نیدیکه آمده و پشت سر آ رضا

 . ه آراز برستو ب. نیدیرسونمش آ یمن م_

 یم. دل نگران بود. و آراز به مطب دکتر رفتند نیدیشدم و آ ادهیپ نیمن هم از ماش. سرش را تکان داد نیدیآ

 اگر نتواند تحمل کند؟ اگر سکته کند چه؟. دیایبه سرش ب ییکه بال دمیترس

 .با محبت دستم را گرفت رضا

 چته سونا؟_

 . ترسم یم. نگرانشم رضا_

 ؟یاز چ_

 . فشار روش بود یلیخ ؟یاگر سکته کنه چ_

. یشه نگران نباش ینم يالبته خواهر. نگران نباش. شه ینم شیزیچ یول. هیعیشه طب یاون داره پاك م_

اگر شما . دیمحکم باش دیخب با یول. دارم يبرنامه رو من هر روز با سارا نیا. دیا دهیمخصوصا که شما داغ د

 . شه یآراز پشتش به شما گرم م دیمحکم باش

از تمام  يسارا يکه برا يمرد. یمرد زندگ کی. بود یمرد خوب یول. خورد ینم يرضا به سارا. کردم نگاهش

 . گذاشت یم هیجان و دل، ما

 . زدم لبخند

 . یرضا تو خوب یمرس_

خواستم به  یبه جهنم که م. کردم هیگر ریدل س کیو من دوباره  میبه مراسم برگشت. نگفت يزیزد و چ لبخند

مهم خودم بودم . شده بود ینیزم ریبه چشمان موش کور ز لیبه جهنم که چشمانم حاال تبد. مالقات باهر بروم

 .آرام شوم دیتا شا زم،یاشک بر ییدوست داشتم که کنار قبر همزاد ام و قلم چند لحظه ا نکهیو ا

او کنارم بود و ما مثل آن زمانها . در خواب غرق لذت بودم. نمیرا نب میکه با هم بود ییخواب زمان ها گرید دیشا

از خواب  یوقت یول. میکرد یبحث م نویتارانت نینتیو درباره آثار کو میرفت یبه کنسرت م. میرفت یم نمایبا هم س

است که آدم دوست ندارد هرگز  نیریآن قدر ش ابهاخو یبعض. شدم یو غصه غرق م یشدم در ناراحت یم داریب

. کند دایآن خواب ادامه پ یدوست دارد که همان لحظه خواب به خواب برود، ول. داشته باشد شیدر پ يداریب
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. تمام نشود ایرو نیا یدوست داشتم که خواب به خواب بروم ول. افتاد یمن هم م ياتفاق برا نیشبها ا یگاه

 . زنده بود درمکه در آن برا يایرو

. توانستم ینم. نزدم یکدام حرف چیبا مامان و بابا ه یول. که بود مراسم را ادامه دادم یو ناراحت یهر سخت با

به . دانستم یم لیدخ م،یکه ما خواهر و برادرها داشت یآنها را در همه مشکالت میبه طور مستق. دست خودم نبود

 . شد یخاطر دلم با آنها صاف نم نیهم

 . در آن بود؛ توقف کرد ییمایه شرکت هواپک یمقابل ساختمان رضا

 ؟يمنتظر بمونم تا برگرد يخوا یم_

گفتم که او برود و من هم  نیبنابرا. انجامدینداشتم که امکان دارد کارم تا چه اندازه به طول ب یتیذهن چیه اصال

 . گردم یکه کارم تمام شد به خانه برم یزمان

با کاله و کراوات و مانتو کت مانند پشت آن نشسته بود،  یبود و دختر جوان ییکه گوشه ا يزیطرف تک م به

 .رفتم

 . درون گوش شان بودند يها يهندزفر ایدائما مشغول صحبت با تلفن و  هیبق. سرش از همه خلوت تر بود او

 . باهر داشتم يقرار مالقات با آقا. هستم رزادیمن پ. سالم خانم_

 :زد و گفت يلبخند. کرد را باال برد و نگاهم سرش

 . من خودم با شما تماس گرفتم. رزادیبله خانم پ_

 :به ساعت کرد و گفت ینگاه

 . رسن یجناب باهر االن م ندیچند لحظه بش دییبفرما_

چشمانم افتضاح . را برنداشته بودم نکمیچرا ع نکهیا يالبد برا. دوباره به من نگاه کرد. کردم و نشستم تشکر

 . کرده و قرمزورم . شده بود

 . هر چه تمام تر مطالعه کردم يبرداشتم و با پررو زیم ياز رو ییتفاوت خم شدم و مجله ا یب

کرد و به داخل  ییسالم بلند باال ستادند،یکه به احترامش ا یوارد دفتر شد و به کسان یلحظه بعد مرد جوان چند

 . نمیبه داخل اتاق رفت که نتوانستم صورتش را بب عیآن قدر سر. اتاق رفت

 . باهر بروم يتوانم به اتاق آقا یگفت که م یلحظه بعد هم منش چند

 یخودش قهوه م يبود و برا ستادهیکنار دستگاه قهوه ساز، پشت به در ا. به در زدم و به داخل رفتم ییا ضربه

 :بدون آنکه برگردد گفت. سالم کردم. ختیر



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا b.hassani  –جان و شوکران 

wWw.98iA.Com ٩٠ 

 د؟یدار لیقهوه که م. دییبفرما. رزادیکار خانم پسالم سر_

 . بله متشکرم_

حتما او هم به خاطر . آن را مقابلم گذاشت و چند لحظه نگاهم کرد. دیپر کرد و به طرفم چرخ گرید یفنجان

 .کرد ینگاهم م نکیع

و بلند  دهیاو کش یول. تپل بود و شکم داشت یبرادرش کم. بلند تر و خوش اندام تر. بلندتر از برادرش بود قدش

 یبعض. نیدلنش یول یمعمول. داشت یچهره معمول کی. برادرش را هم نداشت تیثلث جذاب یول. بود یو عضالن

بودن، مردانه بود و به دل  یهمه معمول باچهره او هم . نندینش یبه دل م یول ستند،یخاص ن نکهیچهره ها با ا

 . نشست یبه دل نم تیآن چنان که برادرش با آن جذاب. نشست یم

بود، همراه با  دهیپوش یدست کت و شلوار مشک کی. ساده و مردانه به عقب شانه کرده بود یلیرا خ شیموها

فقط . نداشت یخاص زیچهره اش چ. یرسم یساده ول یلیخ. يبدون کراوات و سوسول باز. ساده دیسف راهنیپ

ساده و مردانه  ورتشص ياعضا هیبق. شد یعضو صورتش محسوب م نیتر بایز اهشیچشمان درشت و س دیشا

از  شتریب نیو ا. شده بود دهیبلندش کش یشانیراستش بود که تا پ يدر گوشه ابرو یمیقد یزخم يجا. بودند

 . زد یدر چشم م زیهمه چ

 . مشغول شد زشیم يرو يانداخت و با کاغذها نییسرش را پا. کردم لبخند بزنم یسع

 د؟یگ یم یشما خودتون چ. کرد یم فیاز هتل شما تعر یلیبرادرم که خ. رزادیخب خانم پ_

 . ندارد نانیکامال مشخص بود که به قضاوت برادرش اطم. ام گرفت خنده

 بگم واال؟  یچ_

 . را باال آورد و نگاهم کرد سرش

طرف مقابلم  يچشما ،يمن عادت دارم که موقع حرف زدن درباره مسائل جد د؟یتون رو بردار نکیشه ع یم_

 . نمیرو بب

 شیبه صحت حرف ها یخواست از چشمان طرف مقابلش پ یم. روان شناس بالفطره کیبود و قطعا  زرنگ

 . ببرد

 . با دقت به من نگاه کرد یول. جا خورد ییلحظه ا يبرا. را برداشتم و به چشمانش نگاه کردم نکمیع

 . امیدرم محاال از مراسم سالگرد فوت برا نیمن هم یول. دیببخش_

 . نگاهم کرد و بعد سرش را تکان داد هیچند ثان. صورتش عوض شد حالت
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 . میانداخت یمالقات رو م گهیروز د کیکه  دیداد یاطالع م_

 . دمیاز قهوه ام نوش یکم

 . صبح زود به هتل برگردم دیفردا با. عجله دارم_

 . زد یچرخ میداد و ن هیگفت و به عقب تک یاوهوم

 در هتل شما دفتر فروش بزنم؟ دیخب من چرا با_

 :باال بردم و با اعتماد به نفس کامل گفتم ییابرو

 . داره ندهیهتل ما آ نکهیا يبرا_

 . کرد تا خنده اش را پنهان کند یسع

 هتل با شماست؟  تیریمد_

نافذ . اقا جذاب بودچشمانش و. نظرم عوض شده بود. نگاهم کرد قیمحکم و عم هیچند ثان. را تکان دادم سرم

تر از حد معمول بود چشم  نییپا یخط اشک چشمان، کم نکهیبه علت ا یچشم ها خمار نبود ول. بود و درشت

باعث  نیهم دیشا. بود نخط اشک چشم اش مثل چشم گربه سانا. داد یها را خمار و خواب آلود نشان م

 . شده بود شتراشیب تیجذاب

 . دادم ریگ فمیک پیانداختم و به ز نیرا پا سرم

 . طور نیکه ا_

 . نگاهش کردم دوباره

 رزاد؟یشما چند ساله تونه خانم پ_

زد  فیضع یلیخ ياخم من لبخند دنیکرد؟ با د یمن کم م یتیریاز دانش مد يزیسن و سال من چ. کردم اخم

 . و نگاهش را به قهوه اش داد

 مهمه؟. و پنج سال ستیب_

 دم؟ یم ییکوچولو ین یرو به دست هر ن زنسمیاعتبار بکه من  دینکنه فکر کرد. صد در صد_

 . تلفن يدرست مثل همان روز پا. رك بود. باال رفت ابروانم

 بره نه؟ دیرو که رد نکرد دیوح_
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تا  دیکش یطول م. به امور آشنا بودند شونیباالخره ا. هستند شونینه ا د؟یگ یرو م یصنعت يآهان آقا د؟یوح_

واقعا آدم چشم  نکهیا نطوریو هم. میکرد یسود ضرر م يبه جا يطور نیا. من خودم بخوام به کار سوار بشم

 . مهمه رامب یلیخ نیکنم، ا یم یهستن و خب من هم اون جا دارم تنها زندگ یپاک

 . دمیگفت که من نشن يزیلب چ ریچانه اش را باال برد و ز یکم

امضا  يکرده است آن را برا پیاش گفت که اگر متن قرار داد با من را تا یتلفن را برداشت و به منش یگوش

 .اوردیب

اهل  ادینه؟ و من که ز ایدارم  لیباز هم قهوه م ایکه آ دیو از من هم پرس ختیخودش ر يبرا گرید ییا قهوه

 . رمیگ ینخورم سردرد م يروز چا کیاگر . هستم ییحرفه ا يخور ییچا کیمن . قهوه نبودم رد کردم

 رونیرا مقابلش گذاشت و ب ییهم وارد شد و پوشه ا یمنش نیب نیگذاشتم و در هم زیم يقهوه ام را رو فنجان

 . رفت

 . به قرار داد کرد و به طرف من گرفت ینگاه

تا  دیبگ ادهیو ز کم يزیکه چ دینیب یاگر هم م. دیکه امضا کن دیهست یاگر راض. دیمفاد قرار داد رو بخون_

 . اصالح بشه

 یحرکت. سرم را باال بردم و نگاهش کردم. داد ینگاه او عذابم م ینیسنگ یول. به مطالعه قرار داد کردم شروع

 . نکرد و من مجبور شدم که به حالت قبلم برگردم

 يزیبهتر از آن چ یحت دیشا. معامله منصفانه کی. سوخت و نه کباب یم خینه س. شده بود میتنظ یعال قرارداد

 . که من در ذهن داشتم

. خنده بزنم رینمانده بود که ز يزیچ. انقالب باهر. شده بود، افتاد پیقرار داد تا يبه اسمش که در انتها نگاهم

. انقالب باهر. که بود دهانم را جمع کردم یبه هر بدبخت. آمد میکه خنده تا پشت لبها میتوانم به جرات بگو یم

. اسم را بدانم نیا لیدوست داشتم که دل یلیخ. ده بودمیحال ابهت نشن نیو در ع یجالب نیبه ا یتا به حال اسم

به سن و سالش . مشغول کار با لپ تاپش بود. نگاهش کردم یچشم ریز. آمده است ایدر زمان انقالب به دن دیشا

 . آمده باشد ایخورد همان زمانها به دن یکه م

 .کنم یکرد و متوجه شد که نگاهش ملپ تاپش بلند  يرا از رو سرش

 خب؟ _

 . به نظر کامال منصفانه است. باهر يآقا یمرس_
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 . و صداقت ادامه دادم یبا رو راست سپس

 . کردم یکه من فکرش رو م هیزیبهتر از اون چ یبه نظرم حت_

 . آرام ییخنده ا. دیخند

از من . دینگ دیکن یباهاش معامله م دیکه دار یکس ای بیرق هیحرف رو به  نیوقت ا چیه گهیبمونه د ادتونی_

 . حتیبه شما نص

 . دمیهم خند من

 . شده يبد زهیدونستم صداقت چ ینم_

 :حوصله گفت یب یزد و با لحن يپوزخند

نشود آنم  یم افتیما گفت آنچه  مینشود گشته ا یم افتیگفتند . شده ایمیصداقت ک. خانم ستیصداقت بد ن_

 . آرزوست

 . آورد و به طرفم گرفت رونیب بیخودکارش را از ج. وز ادب به حرفش زدماز ر يلبخند

 ..که بسم اهللا دیهست یاگر راض_

 . بود متیگران ق اریپارکر اصل و بس. را گرفتم خودکار

 . کردم و به دستش دادم امضا

 :کرد و گفت میبه امضا ینگاه

 شونه به سر، آره؟ _

 . هم برادرش به او گفته بود دیشا ای. دانست یاسمم را م یاو معن حداقل

 د؟یترك هست_

 .مادرم_

من  ينسخه از قرار داد را برا کیاش زنگ زد تا  یرا تکان داد و قرار داد را امضا کرد و دوباره به منش سرش

 . هم آماده کند تا با خودم ببرم

 .باهر يآقا یمرس_

 د؟یدکور دفتر فروش رو که کار نکرد_

 . خاطر دست نزدم نیبه هم. که دکور شما رو کار نکنم دیبعد هم چون خودتون گفت. نه اکثر دکورها مونده_
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. کار دکور يبرا ادیفرستم که ب یطوفان رو م ای امیخودم م ای ندهیپس من انشاال اگر زنده بودم هفته آ. خوبه_

 . دیکه داراتاق . نمیبب کیخوام هتل رو هم از نزد یم. امیاحتماال خودم م

 . بار بلند تر از قبل نیا. دیخند. به من برخورده است یعنینشان دادم که  يرا جور صورتم

 . خواد برم هتل کارتن یخوبه پس نم_

 . يرو یدلم گفتم همان تو هم به هتل کارتن م در

 . چشم يقدمتون به رو. دیاریب فیتشر_

 :زد و گفت یلبخند کج. او هم به احترامم برخاست. برخاستم

 . گم یم کیهمکار شدنمون رو تبر يطور نیپس من هم. دید یگفت که دست نم یطوفان م_

و دستم  دیبه دست من که مقابل شکم اش دراز کرده بودم ،کرد و خند ینگاه. زدم و دستم را جلو بردم لبخند

 . را فشرد

 هیگه من شب یهمه اش م. کنه یز مصورتش حساب با ياز حد رو ادهیز. باشه که حتما به طوفان بگم ادمی_

 . تونه در برابر من مقابله کنه ینم يدختر چیو ه. و بهمان خواننده ام شهیفالن هنرپ

صورتش که همان لحظه مرا گرفته بود،  تیرغم جذاب یدانم که چرا عل ینم یول. حق داشت چارهیب. دمیخند

آنها بود و در مالقات  نیجا زم نیا نکهیبا ا. اشتمکه حاال در دفتر برادرش داشتم در مقابل او ند یحس آرامش

 .حاال راحت تر بودم یول. خودم بود نیمن با طوفان، من در زم

 :گفتم مودبانه

 . دیبرسون شونیسالم منو به ا_

 . اون جا هستم ندهیپس من انشاال هفته آ. متشکرم_

گذاشته  نیزم يدوشم به رو ياز رو یکردم که بار بزرگ یحس م. آمدم رونیو از دفترش ب میکرد یخداحافظ

 .بود یکه داشتم حس خوب یحس. خوب بود. شده است

 

 

 هفتم  فصل

. بار آن را به دهانم گرفتم نیزدم و ا یعالمت کوچک یالب وارید يآوردم و رو رونیرا از پشت گوشم ب مداد

از  نیکف زم يد را روبو شیهمراه با نت ها انویپ کیکه به شکل  یبزرگ یرنگ کریعقب رفتم و است یکم
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 کسیف وارید يآن را رو تا ردیاشاره کردم که آن سرش را بگ یصنعت يبرچسب پشت اش جدا کردم و به آقا

 . میکن

دستش را  یاگر هر کدام از ما کم. و با فاصله نگه داشت واریبلند کرد و مقابل د اطیرا با احت کریاست یصنعت يآقا

 . میشد یم چارهیب د،یچسب یم واریبه د کریداد و است یحرکت م

که طرح صاف شد اشاره کرد که  یو زمان. کرد یم ایبود و با چشمش کار را گون ستادهیآن طرف تر ا سحر

شود و  زانیکار م يتا کامال رو دمیآن کش يبه رو یکیو من با کادرك پالست میطرح را چسباند. میبچسبان

 . دیایب رونیکوچک آن ب يحباب ها

در مقابل سحر لذت  یصنعت ياز رفتار آقا. خودشان بودند يبرا یتیرمئو و ژول. را دوست داشتمزن و شوهر  نیا

 . است یشکستن یش کی نکهیکرد که مثل ا یبا همسرش رفتار م يجور. بردم یم

. يبه قول سحر مشغول گل کار یبود ول يکنار کارگرها به قول خودش مشغول گُل کار اط،یدر ح رونیب میمر

 . حرکت ناقابل بود کیتفاوت اش 

خواهد کار را  یکردم که اگر م یصنعت يبه آقا ياشاره ا. شد یم کیهوا هم کم کم تار. به ساعت کردم ینگاه

 . کند لیتعط

و کودکانه اش  زیر يصدا. به داخل آورد تا دست و صورتش را بشورد اطیرا به زور و دعوا از ح میهم مر سحر

 .کرد یانداخت و دلتنگ م یم رایالم ادیمرا به 

از صبح  یکرده بود و با صنعت دایمشکل پ يشوفاژ سالن غذا خور ستمیس. از صبح سر پا بودم. خسته بودم یلیخ

اگر او . را نگه داشته بودم یکردم که صنعت یحاال متوجه شده بودم که چه کار خوب. میسر کارگرها بود يباال

 . شدم یبه جنازه متحرك م لیبدت یشد و قطعا من هم از خستگ یسرعت انجام نم نینبود کارها به ا

 يکرهایو خود است کرهایانبوه لفاف است انیم ،یالب نیکردم و همان جا کف زم یخداحافظ یخانواده صنعت با

 کی میاز کارگرها را صدا کردم و گفتم که اگر زحمت بکشد و برا یکیرا در آوردم و  میها یکتان. نشستم گرید

 .شوم یممنون م اورد،یب يچا يقور

خورم؟ هوس تخم  یشام چه م يرا آورد و گفت که برا يچا. من با خبر شده بودند ادیآن جا همه از اعت. دیخند

کارگرها رفته  شتریب. خوردم یم ينشسته بودم و چا نیزم يساعت بعد همان جا رو مین. کرده بودم مرویمرغ ن

. و به سقف نگاه کردم دمیطاق باز دراز کش. اوردیب یشود شام مرا به همان الب یبه طاهر گفتم که اگر م. بودند

 و مدرن کجا و آن سقف دوده گرفته و خراب قبل کجا؟ کیشده و ش يسقف نور پرداز نیا
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و به  ستادهیباهر دم در ا يمتوجه شدم آقا رتیخودم برداشتم که با ح يبرا مروین گرید ییشدم و لقمه ا زیخ مین

 ایدن نیدر ا. دمیدفعه او را د کی. خشک شد نیهوا و زم انیدستم که لقمه را گرفته بود م. شده است رهیمن خ

 .نبودم

 ......میو موها. افتاده بود میشانه ها ياز سرم به رو دنیبلند شدن و خواب نیدر ح شالم

تمام عمرش از هر چه جنس زن است  يو برا ندیتوانست بب یمرد م کیبود که  يمورد نیفاجعه تر میموها

 کیبه  هیمن با شالم، احتماال شب میگرفتن دا یشال و کشت ریماندن در ز یطوالن يبعد از ساعتها! متنفر شود

 . شده بودم افتهیموجود جهش 

 :و خنده گفتم ییبرخاستم و با خوش رو نیبنابرا. خودم را حفظ کنم يکردم خونسرد یسع

 خبر و سرزده؟ یا؟ چه باحوال شم. باهر يآقا_

 :همان حال شالم را دوباره بر سر انداختم و لقمه را به طرفش گرفتم و گفتم در

 . استیر یسفره ب. دییبفرما_

 :خودش را جمع و جور کرد و گفت یکم

 ینگاه به الب هی امیکس تو راهرو و دم درنبود من هم گفتم ب چیه. خواستم مزاحمتون بشم یمن نم. شرمنده_

 . زمبندا

 .سر به هوا جیگ يپسره . نثار طاهر کردم ییدلم ناسزا در

 . دیخوش آمد. ستین يمورد_

 . بود دهیپوش قهیبار بر خالف دفعه قبل کت و شلوار و کراوات و جل نیا. خم کرد یرا به نشانه احترام کم سرش

 د؟ینکرد لیشام که م_

 نه _

 :من اشاره کرد و گفت يمرویدستش به طرف ن با

 . دیمن هم درست کن يکه بوش همه جا رو گرفته برا مرویشم که از اون ن یخوشحال م یول_

 . و لقمه درون دستم را به طرفش گرفتم دمیخند

 . تا من دستورش رو بدم دیکن لیرو م نیحاال عجالتا ا_

 . تعارف لقمه را از دست من گرفت و در دهانش گذاشت یب

 .کند یرا نگاه م یالب يشدم که با دقت و کنجکاوطرف در رفتم و در همان حال متوجه  به
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را به رستوران  یو ترش مرویبعد هم بساط ن. کنند مرویهم ن گریرستوران رفتم و گفتم که چند تخم مرغ د به

 . میمنتقل کرد

را باال زده  شیها نیآست. تر شده بود پیکه شل شده بود، خوش ت یو کراوات قهیرا در آورده بود و با جل کتش

 . گرفت یخودش م يبرا یآن چنان يلقمه ها یستیرودربا یو ب یود و خودمانب

 . دیبه نظرم که شاهکار کرد_

 . خنده نگاهش کردم با

کنن و  یم ینیب یشد که جراح ییاالن برام مثل دکترها ییجورها هی. بودم دهیهتل رو د نیمن قبال هم ا_

 .گذارند یقبل از عمل و بعد از عمل م يعکس ها

 :گفتم رتیو با ح دمیاز خوردن کش دست

 جا؟ نیا دیشما قبال اومده بود_

 . و سرش را تکان داد دیاز دلسترش را نوش یکم

 . جا شده بود نیا ریتازه مد دیوح. سال قبل بود بایآره تقر_

 . ام را از چشمانم خواند یحس کردم که ناراحت. موشکافانه نگاهم کرد. را باال بردم میابرو

 د؟یناراحت شد_

 :گفتم یستیرودر با بدون

 .دیگفت یم دیبا. بله_

 . زد و انگشت اشاره اش را مقابل صورتم تکان تکان داد يپوزخند

 . از صداقت در تجارت هستم يهمون اصل دور رویمن پ_

 . را رها کردم و دستانم را مقابل دهانم قالب کردم غذا

 . من دوستش ندارم_

 :زد و گفت يبعد لبخند. لحظه نگاهم کرد چند

 . دیطور ادامه بد نیهم. خوبه یلیخ_

 :داشت، گفت یچشم از من بر نم کهیداد و در حال هیتک یصندل یپشت به

 . دیصداقت رو نخور نیوقت چوب ا چیکه ه دوارمیام_

 :خودم گرفتم و با خنده گفتم يبرا ییا لقمه
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 د؟یترسون یمن رو م دیدار_

 . کرد یمآرا خنده

 . آرزو بود هیترس؟ نه فقط _

 د؟یکن ینگاه م هیبه قض نانهیقدر بدب نیکه ا دیشما مگه از صداقت ضربه خورد_

 . داد شهیپشت ش یکیهم نگاهم کرد و بعد نگاهش را به تار گریچند لحظه د. در هم فرو رفت شیها اخم

 . تمام عمر خودم و خانواده ام_

 . نگاهش را به من داد و بحث را عوض کرد دوباره

 . هیرستورانتون هم عال يغذاها هیبق يهر چند که بو. بود یعال. رزادیخانم پ دیچسب یلیخ_

 قهوه؟ ای دیدار لیم يچا. کنم یخواهش م_

 . شم یممنون م شتریاگر قهوه باشه ب_

 .سفارش قهوه بدهم شیو به طرف آشپزخانه رفتم تا برا دمیخند

 . خودم به سمتش رفتم يقهوه او و چا ینیبا س. بود تهبرخاس

 نشست؟ اطیشه تو ح یم_

 . را تکان دادم سرم

 . تخت هم هست. نداره یمشکل یپشت اطیبله ح_

 :را از من گرفت و گفت ینیدستش را دراز کرد و س یول. دستم اشاره کردم و راه را نشان اش دادم با

 .دییشما جلو بفرما_

 . افتادم و راه را نشان دادم جلو

 . بارش داشت کیبود و نشان از  يسرد شده بود و آسمان هم ابر هوا

 . هم آورد يسبک اش را به رو يلرز کرد و لبه ها پالتو ییلحظه ا يبرا

 . چسبه یم یلیداغ خ یدنیسرد نوش يهوا يتو_

 . نگفتم يزیچ یتکان دادم ول دییرا به نشانه تا سرم

 پدر و مادر و خواهر و برادر؟ د؟یکه دور از خانواده هست ستیسختتون ن_

 :و خونسرد گفت دینوش ییا جرعه
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 احتماال نامزد؟ ای_

 . هوس او فرستادم نیبه ا یدر دلم لعنت. گرفتم تا دستانم را با آن گرم کنم یرا دو دست فنجانم

 . کنن یخانواده هم باالخره عادت م. نامزد ندارم_

 ها؟اون ای؟ شما  یک_

 هر دو طرف_

 :اش را باال برد و گفت چانه

 نداشت؟ يدور نیبا ا یمشکل شونیا. مادرها معموال حساس هستن_

 ".به کار ما نداشت يچون اصال کار. نداشت یما مشکل يکدام از کارها چیوقت با ه چینه مادر من ه"

 یمثال چه م. هست که اگر عنوان نشود بهتر است ییزهایچ. فهمد یرا فقط خود آن شخص م یهر کس درد

 ایگذاشت و رفت و بعد هم شوهر کرد؟  میساله شد کیمن و برادرم  نکهیمامان جانم به محض ا نکهیگفتم؟ ا

. ها گفتن نداشت نینکرد؟ ا یابدرست و حس يما پدر يبرا یزمان چیه یسر ما بود ول يباال نکهیپدرم با ا نکهیا

 . میکرد یکه فقط ما آن را درك مبود  يها درد نیا

 . کنه یباالخره عادت م_

 . یچند لحظه طوالن. کرد نگاهم

 . موضوع فقط سر گذر زمانه. بله خب البته حق با شماست_

 :را تکان دادم و متفکرانه گفتم سرم

همه  میباشداشته  دیگذر زمان هم نبود که ما بهش ام نیچون اگر ا. خوبه یلیخ. هیجالب زیبله گذر زمان چ_

 . میلحظه مرده بود يمون تو

 :زد و گفت یمیاش با باال داد و لبخند مال چانه

 . بود نانهیبدب_

 . بود نانهینه به نظرم واقع ب نانه؟یبدب_

 . هم بوده باشه باز هم تلخه نانهیاگر واقع ب یحت_

 عدم صداقت شما ینه به تلخ_

 . دیخند آرام
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که به سن من  یوقت. يبخور یزندگ نیضربه ها از ا يکو تا بخوا. و پنج ستیمگه شما چند سالته دختر؟ ب_

کردم که  یفکر م. که من هم سن شما بودم یزمان. شه یکامال عوض م یتو زندگ دگاهتیطرز فکر و د یبرس

 . نکردم يکار چیهکه عمال  دمیچند سال بعد فهم یول. کنم یکار م یشه و چ یم یحاال چ....اوه 

 یاداره م دیکه دار یلیو طو ضیعر التیتشک نیبعد هم شما به ا. دیچند سالتونه؟ شما هم جون مگه خود شما_

 . بلند پروازانه بوده یلیکار؟ حتما افکارتون خ چیه دیگ یم دیکن

 . زد یتلخ لبخند

من  یقراره تو زندگ افتاده،یکس ن چیه یکه تو زندگ یاتفاق هی. بشه يزیچ هیکردم حتما قراره  یآره فکر م_

خالق . کنم یمن فقط دارم اداره اش م. رو هم من به راه ننداختم دیزن یکه ازش حرف م التیتشک نیا. افتهیب

 . کنه یبودن با اداره کردنش فرق م يامپراطور هی

 . گذاشت ینیتخت در س ياش را رو یکرد و فنجان خال نگاهم

 . ساله شدم و هفت یبگم که دو ماه قبل س دیدر جواب سوال اولتون هم با_

اوج  یعنی. پنجاه و شش بود ایمتولد سال پنجاه و هفت  قایبله دق. خودم کردم شیپ یحساب سر انگشت کی

 . ها و انقالب يریدرگ

 اسمتون انقالبه؟ نیهم يپس برا_

 . دیو تعجب نگاهم کرد و بعد خند رتیح با

 . خوشم اومد. بود یعال یلیخ! نانهیزبیچه ت_

 . خنده اش را کرد و ادامه داد هیبق

 یکرده بود و م لیروشنفکر که تو فرانسه تحص هی. از طرفدارها و دوستان مهندس بازرگان بود یکیپدرم _

 . ادیبه وجود ب یاسیاز نظر س يباز يهم انقالب بشه و فضا رانیخواست که تو ا

 خاطر اسمتون رو گذاشت انقالب؟ نیبه هم_

 . احتماال آره_

 :تکان دادم و مودبانه گفتمرا  سرم

 . با ابهته ییجورها هی. بودم دهیتا به حال نشن. هیاسم جالب_
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بزند و  یخواهد حرف ینم گریکه د دیرس یبه نظر م. نگفت يزیچ گریخم کرد و د یرا به نشانه تشکر کم سرش

 نکهیمثل ا. میکردم که اگر بشود به داخل برگرد یاشاره کوتاه. سرد شده بود یهوا حساب. کند دایبحثمان ادامه پ

 .خودش هم سردش شده بود و به سرعت قبول کرد

اف کارها  يو او گفت که فردا با ام د میهم درباره هتل و دفتر فروش صحبت کرد گرید یکم یالب داخل

تعارف . گردد یم دهد و احتماال همان فردا به تهران بر یکند و طرح و نقشه خودش را به آنها م یصحبت م

بعد هم گفت که هر . به تهران برگردد دیگفت که سرش شلوغ است و با یول. هم بماند گریکردم که چند روز د

به  یکه به شوخ یوقت. کار در دفتر بفرستد يرا از تهران برا یزمان که کار دکور تمام شد به او خبر بدهم تا کس

مسن  يبانو کیگردد و  یجواب داد که م یاشد او هم به شوخکرده ب شیخوشگل و آرا دیاو گفتم که حتما با

  . کند یم دایپ

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 . گفت و به اتاقش رفت ریخسته است و شب به خ یلیهم گفت که خ بعد

 . اتاق خودم را به او داده بودند ياتاق کنار. هم به اتاق خودم رفتم من

 . اسکان داده بودند که او را در طبقه دوم میهم داشت گریمسافر د کیاز او ما  ریغ به

ساعت ده . به ساعت کردم ینگاه. تخت نشستم يرا مسواك کردم و رو میدوش گرفتم و دندان ها. بودم خسته

 ییرا دوتا زیمهم نبود که آن قدر خسته بودم که همه چ. را برداشتم تا به آراز زنگ بزنم یگوش. بود قهیدق یو س

. گذراند یرا م یبحران ينبود و روزها خوب چیحالش ه. رمیاز او بگ یاز صبح وقت نکرده بودم احوال. دمید یم

 . دمیپرس یزدم و احوالش را م یزنگ م يبه سارا ایگرفتم و  یدو بار با او تماس م يروز

به . اتفاق افتاد نیکه سهند فوت شده بود هم ا یشب. ختیقلبم فرو ر. جواب نداد یکس یزنگ خورد ول یگوش

 . او جواب نداده بود یته بودم و ولسهند تماس گرف یگوش

آن جا . خانه شان را گرفتم. داد یاو هم جواب نم. را گرفتم يشماره سارا د،یلرز یدستانم به شدت م کهیدرحال

 . چانه ام از شدت استرس و بغض به لرزش افتاده بود. را بر نداشت یگوش یهم کس

به . را برداشت یرا کامال از دست داده بودم، گوش دمیام کهیبعد از چند زنگ در حال. را گرفتم نیدیآ شماره

 . شده است يزیکه چ دمیفهم شیصدا دنیمحض شن
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 شده؟ یچ نیدیآ_

 . خنده اش هم مشکوك بود یحت یول. دیخند

 ؟يچطور. سالم دردونه_

 شده؟ یچ نیدیسالم آ_

 شده باشه؟ يزیمگه قراره چ. یچیه_

 . افتمیب هینمانده بود که به گر يزیچ

 شده؟ یچ یتو رو جون عل نیدیآ_

 . لحظه مکث کرد چند

 آخه؟ يد یدختر چرا قسم م_

 :گفتم يبلند بایتقر يافتادم و با صدا هیگر به

 .ادیقبلم داره از تو دهنم در م نیدیشده؟ آ یشده ؟ تو رو خدا بگو چ یچ_

 . دیکش قیعم یآه

 . میاش کرد يبستر. بده کمیآراز حالش _

 . کردم یم هیبلند گر يعمال با صدا گرید حاال

 شده؟ یچ_

 . جمله را بلد بودم کی نیفقط هم نکهیا مثل

 خوب نبود  کمیحالش _

را تنم کنم و به تهران  میتا لباس ها دمیچرخ یکردم و در همان حال مثل مرغ به دور خودم م یهق م هق

که  یدرست مثل همان شب. شتمگ یبه تهران برم دیمن با. ییا لهیاصال مهم نبود که با چه وس میبرا. برگردم

 . به تهران برگردم دیکردم که با یحس م

 . زیقدر اشک نر نیا. سونا جان خوبه_

 . امیحاال م نیمن هم_

 ؟يایب يخوا یم یموقع شب با چ نیدختر؟ ا يشد ونهیمگه د_

 .کار نکنم یکار کنم چ یکه چ یبه من بگ یتون یتو هم نم. امیمن م_
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 . زدم ادیبر سرش فر هیگر با

 .حالش خوبه. ایب فتیباش فردا راه ب. سونا جان_

 . دمیکوب نیزم يرا به رو میبچه ها پاها مثل

 . به در خورد ییا ضربه

 .مشغول شدم نیدیبه دو با آ کهینکردم و همان چنان به  یتوجه

 .کنمیمن راه دورم، دارم سکته م. یفهم یتو چرا نم. تونم ینم_

  ؟يایب يخوا یتنها چطور مدختر  هیموقع شب  نیآخه ا_

 . و به دنبال شالم گشتم دمیکش رونیرا از کمد ب میمانتو

 . رمیگ یآژانس م_

 .تخت انداختم يمانتو و شال را رو. مرا به نام صدا کرد یبار کس نیبه در خورد و ا ییضربه ا دوباره

 خانم حالتون خوبه؟. رزادیخانم پ_

 . هاج و واج به من نگاه کرد چارهیب. با همان سر و وضع آشفته در را باز کردم. بود باهر

 ایکه گفتم بمون فردا ب نیهم. مطمئنه مثال یلیحاال آژانس خ_

 . دیباهر از جا پر چارهیب کهیبه طور. دمیکش غیج بایتقر

  گمیم یمن چ یفهم یچه م ییتو که اون جا. جا دورم نیمن ا. لنگش کن یگیم یگود نشست يباال_

 :دوباره آهسته گفت باهر

 صورتتون قرمز شده. دیکنم آروم باش یخواهش م رزادیخانم پ_

 .باشند دهیاش را کش میدفعه س کیکه  ییویمثل راد. دفعه ساکت شد کی نیدیخط آ يآن سو از

 سونا؟ هیک_

 :گفتم نیدیتوجه به سوال آ یب

شه  یموقع شب نم نیا گهیام م گهیبرادر د یخوام برگردم تهران ول یم. جناب باهر ستیحال برادرم خوب ن_

 يبرگرد

 :کرد و گفت یمکث

 تهران؟ دیبر دیخوا یموقع شما چطور م نیا. شبه ازدهیخانم ساعت . گن یدرست م شونیا_

 :گفتم نیدیاعتنا به حرف او به آ یب
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 .امیب مایبا هواپ يبذار برم سار_

 که حالش خوبه گمیدارم م. آخه از کجا معلوم پرواز باشه ؟یزن یسونا چرا حرف مفت م_

نشستم و سرم را  میپاها يپنجه  يو رو نیزم يقلب دار، مقابل باهر رو يکویهمان بلوز و شلوار خواب تر با

 . گذاشتم میزانو يرو

 نمرده؟. تو رو خدا راست بگو_

 . نرم شد نیدیحرف من آ نیا با

 قوز يقوز باال گهیم شده بود ده فیضع. هوشه یب. دلم زینه عز_

 . دوباره به حرف آمد باهر

 من ببرمتون؟ دیخوا یم_

 . قدم به عقب برداشت مین کی چارهیکه ب دمیچنان از جا پر آن

 شه؟ یم_

 . را تکان داد سرش

 .دیدوباره پرس نیدیآ

 ؟یزن یحرف م یسونا با ک_

 . و خشن بود يبار لحنش جد نیا

 هتل و دادن طرح دکور دفتر فروششون دنید ياومدن برا. کرده بودم فیباهر برات تعر يآقا_

 :فکر کرد و گفت یکم

 آهان آره_

 ام؟یب شونیتونم با ا یم_

 :گفت تیحرص و عصبان با

 ایکنیام م ونهید يدار. سونا_

بود، دستش را دراز  دهیرا شن نیدیآ ییتمام کلمه به کلمه حرف ها نکهیهر چه تمام تر مثل ا يبا خونسرد باهر

 :کرد و گفت

 صحبت کنم شونیکه من با ا دیاجازه بد_

 . بود دهیحرف آخر او را شن نیدیقطعا آ. را به او دادم یمکث کردم و گوش یکم
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 . رزادیپ يسالم از بنده است آقا_

_..... 

 . دمیبله من امروز عصر رس. کنم یخواهش م_

_..... 

 . نمیبب کیهتل رو از نزد نکهیا نیدکور دفتر فروش و هم يبله برا_

_..... 

 . رزادیخوشحالم جناب پ تونییبنده هم از آشنا_

_..... 

 . نداشته باشه يالبته اگر از نظر شما مورد. رو برگردونم شونیتونم ا یم. ندارم یمن مشکل_

_..... 

 . که تا صبح منتظر بمونن ستین حیصح. کنن یم یتاب یب یلیخ شونیا_

_..... 

 . هم باالخره خواهر هستند و راه دور شونیخب ا یول. نیرف شما کامال متبله ح_

_..... 

 . ندارم يمن مورد_

_..... 

 . هم مثل خواهر بنده شونیا. با هم میما همکار شد. دیحرف رو نزن نیکنم ا ینه خواهش م_

_..... 

 . کنم یخواهش م. بنده خوشحال شدم. بله بله حتما_

 . ترا به طرف من گرف یگوش

آن لحظه آن قدر . کرده بود تیرفته بود و مغزم شروع به فعال نیاز ب هیآن التهاب اول. آرام شده بودم یکم

آرام  یحاال که کم یول. خواستم خودم را به تهران برسانم یبودم که ذهنم از کار افتاده بود و فقط م دهیترس

ته دلم قرص و محکم شده بود که . کند یبا باهر صبحت م یمشکل چیبدون ه نیدیکه آ دمید یشده بودم و م
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طور با تعارف و لفت و لعاب با  نیا نیدیبود آ نیاز ا ریاگر غ. باشد امدهین شیپ یواقعا مشکل بزرگ و خاص دیشا

 . کرد یباهر صحبت نم

 . نیدیالو آ_

 . خسته است ده،یعصر رس چارهیب. بنده خدا رو هم زا به راه نکن نیا. افتیبمون فردا راه ب. سونا جان_

من به  يهم رنگش، رو به رو شرتیدست شلوار گرم کن و سو کیمکث کردم و به باهر نگاه کردم که با  یکم

 . چشمانش قرمز شده بود چارهیب. حق داشت. داده بود هیتک وارید

 .بگو جون سونا حالش خوبه_

 . دیخند آرام

 . خوبه. دختر خوب. خوبه_

 . دمیکش یآه

 .گردم یدا برمفر_

 . نیآفر_

 خوبن؟ هیبق_

 .رسونن یبهت سالم هم م. همه خوبن. قدر استرس نداشته باش نیآره سونا ا_

 . کردم و قطع کردم یخداحافظ

 .میبرگرد میتون یم دیاگر شما بخوا_

 . کردم نگاهش

 . ده دست احساساتش یلحظه کنترل مغزش رو م هیآدم تو . ظاهرا حالش اون قدر بد نبود. ینه مرس_

 . زد لبخند

در  ونیگن که آقا یم نیهم يبرا. هیعیطب هیزیچ هی نیا. شون فعال تره یاحساس مهین شهیخانم ها هم_

علت که خانم ها  نیبه ا. هستند فیعلت که خانم ها ضع نینه به ا. کنن یبحران بهتر عمل م تیریمد

 . رن یم شیپ آرومو  میخانم ها مال. جلو رفت یخشک یبا منطق و کم دیکه با ییجا. کنن یعمل م یاحساس

 .بود یمنطق شیها حرف

 . بله درسته_

 .طرفم آمد و دستش را به سمتم گرفت به
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 . دمیتون رو شن هیگر يشدم بخوابم که صدا یداشتم آماده م. يترسوند یبلند شو دخترخوب که منو حساب_

 . بلند شدم نیزم يزدم و دستش را گرفتم و از رو ییخجوالنه ا لبخند

مخصوصا که خبر فوت . حساس شدم یلیبعد از مرگ برادرم خ یول. کنم یقشقرق نم يطور نیمن معموال ا_

 . خوندم یدرس م. اون موقع قشم بودم. دیاز راه دور به من رس بایاون هم تقر

 . لحظه نگاهم کرد چند

 بزرگ تر؟ ایبرادرتون کوچک تر بود _

 . میدوقلو بود_

 :داد و گفت تکان يسر

 .هستن کیبه هم نزد یلیدوقلوها خ. متاسفم_

 . میآره بود_

 :گفتم یکردم و با خنده تلخ یمکث

که بعد از مرگش  يزیچ. عاشقش بودم یول. میهم با هم جنگ و دعوا داشت مایجا بود که دا نیجالب ا_

 . دمیفهم

 :کرد و با تاسف گفتم نگاهش

ما آدم  دیدون یم. يخبر چیدفعه و بدون ه کی. طور شد نیمن که ا يبرا. شهیم ریزود د یلیموقع ها خ یبعض_

که  میکن یوقت فکر نم چیه یدوستمون، ول لمون،یمون، فام هیمردن همسا. میشنو یاز مردن م شهیها هم

 یگذره شامل گذر زمان م یم که نیهم یول م،یبخور یتکون هیتو اون لحظه  دیشا. افتهیما هم اتفاق م يبرا

 یاز هم م م،یخور یتکون م م،یترس یاون موقع است که م. رهیاز درون خودمون م یکیکه  یوقت یول. شه

. دفعه نبوده هیاصال  کهیدر حال. شد ییدفعه ا هی م،یکه خب حق دار میکن یچون فکر م. میزیر یو فرو م میپاش

 . میانکارش کرده بود. میدپسش زده بو. میفقط ما فراموشش کرده بود

 .داد یگوش م میبه حرف ها فکرانهمت

 :باال رفت و گفت ابروانش

 نهیهم زادیآدم یعنی. نهیهم شهیآره هم_

 :و گفت دیکش یآه

 برادرت چطور فوت شد؟_
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  یخودکش_

 . نزد یحرف یول. باال رفت ابروانش

 . جناب باهر من شما رو هم بد خواب کردم دیببخش_

 . را تکان داد سرش

 . من خوبم. ستین ینه مشکل_

 . نگاهم کرد و به طرف در رفت گرید یکم

  ؟يندار یکه مشکل یشما خودت مطمئن_

 . زدم و سرم را به نشانه مثبت تکان دادم ییحوصله ا یب لبخند

 یبله مرس_

 . چهار چوب در گذاشت يرا کنار سر من، رو دستش

 . دیصدام کن د،یداشت يکار. شدم اردیسرم رد بشه من ب ياز باال یکس. سبکه یلیبه هر حال من خوابم خ_

 نیآمد چه؟ او در ا یسر آراز م ییاگر بال. دمیترس یم. برد یخوابم نم. بودم داریصبح ب دهیمن تا سپ یرفت ول او

 ...اگر . شده بود فیاز اندازه ضع شیچند وقت ب

 . را بدهند يکه ناخواسته هر لحظه منتظر بودم که زنگ بزنند و خبر بد نیبه ا. فکر کنم نیخواستم به ا ینم

 جیسرم گ. زودتر از خدمه هتل یحت. آمدم رونیصبح زودتر از همه از اتاق ب. زد یشور م یبه طور وحشتناک دلم

 .دهانم بد مزه شده بود یرفت و به طور وحشتناک یم

 . ناهار آن روز يبرا یستیل. آشپزها بود يبرا یستیکردن ل فیدسر آشپز مشغول ر یومیق يآقا. آشپزخانه رفتم به

 . دارم لیم یکه صبحانه چ دینگفت و فقط پرس يزیچ یمن در آن موقع صبح تعجب کرد ول دنید با

. نشستم یمانیس يسکو يکنار باغچه، رو. هتل رفتم رونیرا گرفتم و به ب يچا. خواستم يفنجان چا کی فقط

بودم تا به محض آمدنش  یمنتظر صنعت. توانستم داخل هتل بمانم ینم گریمن د یول. دسرد شده بو یلیهوا خ

 . بدهم و به تهران برگردم لیکارها و باهر را به او تحو

دست لباس  کی. با تعجب نگاهش کردم. باهر بود. ها سرم را بلند کردم زهیشن ر يرو ییپا يصدا دنیشن با

 . بود دهیکت سبک هم پوش کی. هفت قهی زیبافت دانه ر کیچسبان، همراه با  یکتان کی. اسپورت به تن داشت

 ریصبح به خ_
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البد توقع . بود ستادهیمثل مانکن ها ا یشلوارش فرو کرده بود و با ژست بیدستانش را در ج. ستادیو مقابلم ا آمد

 . داشت که من هم به افتخارش کف بزنم

 د؟یدینخواب شبیاصال د ای دیطور هست نیا شهیهم. زیچه سحر خ_

 . داشته باشد بینبود که او علم غ یاجیاحت. بودم داریزد که شب قبل تا صبح ب یورم کرده ام داد م چشمان

 :و گفتم دمیصورتم کش يرو یدست_

 . دمینه اصال نخواب_

  د؟یجا نشست نیا یچ يحاال برا_

 . هتل کردم يبه در ورود ینگاه

 . هستم یمنتظر صنعت_

 . نشست یمانیس يسکو يکنار من رو آمد

 . تحمل ندارم گهید. افتمیخوام تا اومد، شما و هتل رو بسپرم دستشو راه ب یم_

 هیو بق دیکش رونیمرا از دستم ب يچا يخورده  مهیلحظه نگاهم کرد و بعد دستش را دراز کرد و فنجان ن چند

 . نگفتم يزیچ یبا تعجب نگاهش کردم ول. اش را خورد

 ه؟یبرادرتون چمشکل _

 گفتم؟ معتاد درحال ترك است؟  یم دیچه با. مکث کردم. به رو به رو بود نگاهش

 . شد رهیبه من کرد و دوباره به رو به رو خ ینگاه میرا چرخاند و ن سرش

 تونم بگم ینم ه،یخصوص_

 :شد، گفت یاز کنارم بلند م کهیرا به طرفم گرفت و درحال یفنجان خال. به من نگاه کند نکهیا بدون

 دیبا من برگرد. کشه یطول نم ادیکار من ز دیسیوا_

 خوام مزاحمتون بشم ینم_

 :کوتاه کرد و گفت یبود نگاه ستادهیسرم ا يطور که باال همان

 . دیستیمزاحم ن_

بود و با  ستادهیهم کنارشان ا یصنعت. اف کارها آمدند يو بعد از آن هم ام د یبعد صنعت یساعت. داخل رفت به

را هم  شانیحرف ها یمن آن قدر اضطراب داشتم که حت یول. کردند یدرباره دکور بحث و تبادل نظر مهم 
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بود من با  يروز عاد کی اگر دیشا. بخواهم در بحث شان شرکت هم بکنم نکهیچه رسد به ا دم،یشن ینم

 . نه حاال یول. دادم یرفتم و نظر هم م یدر متن بحث شان م یخوشحال

که من  دیخودش فهم. چطور است یکه گفتم چ یوقت. کرد و گفت که به نظر من چطور است میصدا یصنعت

بود و موشکافانه به من نگاه  دهیباهر اما کامال چرخ. اصال در باغ نبوده ام و با خنده موضوع را رفع و رجوع کرد

 .کرد یم

آماده  میایخواهم ب یت که اگر ماف کارها کارشان را شروع کردند، باهر به من گف يکه ام د یبعد وقت یکم

هم من  دیشا ای د،یپرس یم یاحتماال در مورد من از صنعت. کردند یآهسته پچ پچ م یکه او و صنعت دمید. شوم

 . شده بودم یاالتیفقط خ

 . میرا جمع کردم و به تهران برگشت لمیبعد وسا یکم

 . اطیکرد و با احت یم یرانندگ آرام

 ینم یحرف. زد ینم یحرف. کرد یلب زمزمه م ریکه خودش هم آهسته و ز. ته بودگذاش يفرانسو میمال آهنگ

نگه داشت تا  ییجا. آسا لیو س دیشد. باران هم شروع شد. میکه رفت یکم. میهر کدام در حال خودمان بود. زدم

 . ش به کل در هم رفتیبه شماره کرد و اخم ها ینگاه. تلفن اش زنگ خورد یکه گوش ردیبگ يچا

 . دمیشن یکه پشت تلفن بود، آن چنان بلند بود که من هم م یزن يصدا. را برداشت یگوش

 سالم _

 . داد که به سمت در بود یرا دست به دست کرد و به دست یگوش

 . امیتو راه دارم م_

_..... 

 تو هان؟ يدار یچه توقع. یچیه_

_..... 

 :گفت تیعصبان با

 . دم یفقط دارم وقتم رو هدر م. یدون یخودت هم م. تونم یمن نم_

_...... 

 . بِستان بزن ،یزن یبهش بگو گر تو بهتر م_

_...... 
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 :گفت يسرش را چند بار تکان تکان داد و با لحن سرد یحوصلگ یب با

 هان؟ ارنیکه جنازه ام رو برات ب يخوا ینم. مستانه من پشت فرمونم_

_...... 

 تمام. من پشت فرمونم. گفتم کاتش کن_

 .حرف طرف مقابل را بشنود، قطع کرد هیآنکه بق یهم ب عدب

عکس  چیچند لحظه بدون ه. فرمان گذاشت و به مقابل و باران چشم دوخت يتوجه به من دستانش را رو بدون

 . کرد یرا نگاه م شیفقط رو به رو یالعمل

 . هوس کردم یلیمن که خ د؟یخور یشما آش م_

 . را تکان دادم سرم

 . ندارم لینه م_

 :کرد و گفت اخم

 شه؟ یشما برادرت خوب م يبا اعتصاب غذا. يشما صبحانه هم نخورد_

 :از کاسه ها را من داد و با لبخند گفت یکی. شد و با دو کاسه آش رشته داغ برگشت ادهیپ

 بخور. هستم کتاتورید کمیمن _

 . ام گرفت خنده

 ازیبا پ. گرم و خوشمزه بود. و اشتها خوردم لیخوشم آمد و با مبعد از آن  یسه قاشق اول را با اکراه خوردم ول دو

 . داغ و نعناع داغ فراوان

 . خوشمزه بود یلیخ یمرس_

براشون  یچ ایکار کنن  یچ دیدونن که با ینم یمقطع زمان هیآدم ها تو  یکه گاه دمیرس جهینت نیمن به ا_

و  کتاتوریاگر فکر کنن که شما د یحت. م بدنکه براشون خوبه رو انجا يکار یوادارشون بکن دیبا. خوبه

 .دونستن یبوده و خودشون نم وبکه انجام دادن براشون خ يرسن که کار یم جهینت نیبعد به ا یول. ییزورگو

 :و به کاسه آش اشاره کردم و گفتم دمیخند

 من خوب بود؟ ياالن برا نیا_

 .جواب داد متکبرانه

 . شد یاگر خوب نبود که رنگ صورتت بهتر نم. درسته شهیمن قضاوتم هم. صد در صد_
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 . را تکان دادم سرم

 . کردم یاحساس ضعف م کمیآره _

در  شتریب. ما رد و بدل نشد نیب یتا تهران حرف خاص. مرا به خنده انداخت کهیبه طور. به جانب نگاهم کرد حق

 . دیپرس يدو بار هم برادرش تماس گرفت و از او درباره مسائل کار. کرد یم یسکوت رانندگ

مودبانه رد کرد و  یول. دیایتعارف کردم که به داخل ب. مقابل در بود نیدیآ نیماش. در خانه نگه داشت يجلو

و جلو آمد و با باهر سالم و احوال  دیما را د. آمد رونیهم ب نیدیلحظه آ نیهم. گفت که به خانواده سالم برسانم

 . کرد یپرس

تا  استمیتوانستم ب یزد و نم یآراز شور م يدلم برا. با باهر کردم و به داخل خانه رفتم یکوتاه یخداحافظ

 . آنها تمام شود یتعارفات خاله زنک

 .شده بود واریگج د يدیبود و رنگش به سپ دهیتخت من خواب يرو

. داد یتر نشان م دهیاش هم کش ینیزده بود و ب رونیگونه اش ب يبود که استخوانهاآن قدر الغر شده  صورتش

 . چشمانش به شدت گود افتاده و کبود بود ریبود و ز ختهیبالش ر يلخت و بلندش رو يموها

مچ چپ اش از  یول. بدنش نرمال بود يدما. دستش گذاشتم ياراده دستم را رو یب. خواب بود. نشستم کنارش

 . شده بود یچیهم تا نوك انگشتان دست ،باند پ نییه سمت آرنج و از پاباال ب

 . به من نگفت نیدیچرا آ. برخاستم

 . هم آمده بود نیدیآ. از بابا ریهمه به غ. همه جمع بودند نییپا ییرایسالن پذ در

 :گفتم یرفتم و با ناراحت جلو

  ؟یچرا به من نگفت_

 .يکرد یرو هم آواره م چارهیب نیا ،یگشت یشبونه برم يشد یکه پا م يطور نیگفتم؟ ا یم یچ_

 :وجه دست خودم نبود گفتم چیبه ه ارشیبلند که اخت یکم يصدا با

 که با خودم ببرمش دیبگ. دیتون یاگر نم د؟یچرا مواظبش نبود_

 . ستادیبرخاست و مقابلم ا. ناراحت شد گریبار د نیا نیدیآ

 یآشغال رفتار م کهیت هیو باهاش مثل  يدیپرس یازش نم یکه حال یاناون زم. من باال نبر بچه يصداتو برا_

جا حواسش به آراز بود  نیکه ا يفکر کرد دیداشت فیقشم تشر یرفته؟ اون موقع که جنابعال ادتیو  يکرد

دك  نیبا ا یک. بشه شیطورداشته باشه،  یمصرف نکنه که ناخالص یوقت جنس هیحواسش بود که  یهان؟ ک
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. رنشیتابلوش مامورها نگ افهیبا ق نکهیگرفت؟ به خاطر ا یاون محله بد نام براش مواد م يرفت تو یو پزش م

کردن؟ من که معتاد  یگرفتن چه کارم م یاگر منو با مواد م یدون یم. کارها رو کردم نیمن بودم که ا. من

 يحاال اومد. مواد مخدرشد حمل  یجرمم هم م. مواد فروش دمش یم. مصرف خودم بوده ينبودم که بگم برا

 که من مواظبش نبودم؟  یگیم

 . مانند ادیفر ییبا صدا بایبلند و تقر. آخر حرفش را بلند تر گفت قسمت

 :گفت یبا ناراحت نیدیجلو آمد و رو به آ يسارا. خشکشان زده بود همه

 سرش داد نزن_

 :و رو به من کرد و گفت دیهم چرخ بعد

 . زود ازش معذرت بخواه. یزن یحرف م يطور نیکه با برادر بزرگت ا یکن یتو هم غلط م_

 :گفتم عیبغض و سر با

 . خوام یمعذرت م_

 . رفت رونیاز اتاق ب یحرف چیفقط چند لحظه نگاهم کرد و بدون ه نیدیآ

 :سرش را با تاسف تکان داد و گفت يسارا

 سونا يشعوریب یلیخ _

سال قبل  کی. هم نگذاشته بودم يهم پلک به رو هیثان کیشب قبل . خسته بودم. نشستم نیزم يجا رو همان

 یحاال هم فکر م. بود میشانه ها يقل ام را از دست داده بودم و بعد از آن هم فشار هتل، تمام مدت به رو

 . را از دست بدهم يگریکردم که ممکن است کس د

خودم  يداشتم که مثل هم سن و سالها همه تحمل کنم؟ من هم دوست نیمن چند سالم بود که بتوانم ا مگر

رفته  یگردش درست و حساب کیبه  یبار چه زمان نیآوردم که آخر یاصال به خاطر نم. بروم حیبه گردش و تفر

 .بودم

در  یمن هم دوست داشتم که تنوع. من هم خسته بودم. رفته بودم نمایبار احتماال با خود سهند به س نیآخر

جالب . باشم زیهمه چ الیخ یرا ب یمسافرت بروم و مدت کیمن هم دوست داشتم که به . شود جادیام ا یزندگ

حس  یزمان چیه یو آمد بودم ول رفتقشم و تهران در  يها ریچند سال را در مس نیجا بود که تمام مدت ا نیا

 .مسافرت به من دست نداده بودم

 . دوشم افتاد يبزرگ به رو تیمسئول کیراست به قول طوفان باهر از جنوب به شمال آمدم و  کیهم که  بعد



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا b.hassani  –جان و شوکران 

wWw.98iA.Com ١١٤ 

طور  نیهمه ما ا. نکرده بودم یفکر کنم که تنها من نبودم که جوان یول. کنم یهم دوست داشتم که جوان من

به سرعت و بعد از درس اش به  نیدیآ. خانه کیکه به خودش آمد کدبانو شد و خانم  یاز زمان يسارا. میبود

 . و آراز هم بعد از درس اش چرتکه به دست شد. چاپ رفت يها نیپشت ماش

همه ما به لطف بابا به سرعت به درون . مینکرد یکدام جوان چیه. شد دهیما توسط پدر و مادرمان دزد یجوان

 . میپرت شد یزندگ

کنار  نیدیآ. رفتم اطیبرخاستم و به ح یول. زد یم ام به شدت قهینبض کنار شق. دستانم گرفتم نیرا ب سرم

 . باغچه نشسته بود

 . از همه برادران ام بلند قد تر بود نیدیآ. به گردن اش نگاه کردم هیچند ثان. نگاه هم نکرد یحت. نشستم کنارش

 ياو بود که به جا نیتمام مدت ا. کرده بود ياز بابا پدر شتریمن، او ب يبرا. دادم هیام را به شانه اش تک یشانیپ

او بود که به سراغ . مدرسه من و سهند يو تمام جشن ها انیو مرب ایاول يتمام انجمن ها. آمد یبابا به مدرسه م

که سرمان گرم  دیخر یم یخوراک مانیگرفت و برا یما را به دوش م فیآمد و مثل باباها ک یمن و سهند م

 . شود

 ؟یبخش یرو هم خوردم م یکیاگر بگم غلط کردم و اون . خوام یمعذرت م_

 . و بعد شانه اش که تکان تکان خورد دمیآرام خنده اش را شن يصدا اول

کرد که خنده اش را کنترل کند که البد  یم یسع یچشمانش خندان بود ول. را بلند کردم و نگاهش کردم سرم

 . من پررو نشوم

 .بچه پررو_

 . دادم هیاش تکرا به شانه  سرم

 . شدم رهیمثل خودش به رو به رو خ و

 . ادیم یمردك باهر به نظر آدم درست نیا_

 ارهیمنو ب شبیخواست که د یم چارهیب. آره خوبه_

 تونه اعتماد کنه یروزها آدم به چشماش هم نم نیباالخره ا. يومدین يکرد یکار خوب_

 . ستیفازها ن نیتو ا چارهینه ب_

 :شانه اش بلند کرد و گفت يچانه ام برد و سرم را از رو ریرا به ز دستش

 منو نیبب_
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 .کردم نگاهش

پس زود اعتماد  ؟یاوک. کنه یخوره که اصال فکرش رو هم نم یرکب م ییها یموقع ها آدم از کس یبعض_

کار رو باهات  نیا ایرو يکرد یفکر م. یشده باش دهیآب د گهید دیبال سرت اومده با نیبار ا هیتو که . نکن

 بکنه؟ 

و مثل دو  مینشست یم مکتین کی يرو ییکه از راهنما یکس. رکب خورده بودم ایمن از رو. گفت یم راست

که  اریبا شهر ایو بعد چه شد؟ رو میهم رفت و آمد داشت يکه به خانه  یمیآنقدر صم. میبدن بود کیروح در 

 . و بعد هم که همسرش شد کرد دایدانست من به او عالقه دارم سر و سر پ یم

اش  کیبرادر کوچ. کنم ممکنه با برادرش باشه دایهم مشکل پ یاگر قرار باشه با کس یول. باشه حواسم هست_

 . جنبه یسر و گوشش م کمی

 . کرد یبا ابهت اش م. ابروانش را دوست داشتم انیم اخم

 ؟یچ یکی نیا_

 . تا آسمون با برادرش فرق داره نینه به نظرم از زم_

 کم باشه دیچند سالشه؟ سنش نبا_

 و هفت یس_

  ختهیالکش رو آو ختهیخب آراد اش رو ب_

 . برد یبه کار م يسارا شهیضرب المثل را هم نیا. دمیخند

 ؟یچ یکیاون _

 . ام را باال بردم چانه

 تر کیهم کوچ دیبزرگتر شا دیشا. همسن آراز باشه دیبا_

 کاره است؟ یچ_

 ور دست انقالب باهره فکر کنم_

 :با تعجب به من نگاه کرد و با همان تعجب گفت نیدیآ

 شازده که االن تو رو رسوند انقالبه؟ نیاسم ا_

 . و سرم را تکان دادم دمیخند

 . اش را باال برد چانه
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 . چه جالب_

خاطر اسمش رو گذاشته  نیبه هم. گفت که پدرش دوست و از طرفداران بازرگان بوده. آره منم خوشم اومد_

 . انقالب

 ونییمذهب یمل_

 آره_

 پدرش کجاست؟_

 فوت شده ظاهرا_

 .داد رونیرا ب نفسش

 . که حواست به دور و برت باشه. گم یکال م. ها نینه حاال با ا. به هر حال مواظب باش_

 باشه_

 . ندیخواست مرا بب یشده بود و م داریآراز از خواب ب. کرد مانیصدا ياراس

 . کرد یدود م گاریچند بالش پشتش گذاشته بود و س. تخت نشسته بود يبلند شده بود و رو. داخل رفتم به

 . دیایتازه به اتاق ب يپنجره را باز کرد تا هوا یبا اخم نگاهش کرد و کم يسارا

 . ایمرخص شد مارستانیاز بامون بده بچه تازه _

 :داد و با حرص گفت یچشمانش را چرخ بعد

 . دید یشماها آخرش منو سکته م_

 . نمیتخت بش يدستش را به طرفم دراز کرد تا کنارش رو. را بست و ما را تنها گذاشت در

 . داد یم مارستانیب يبو. دست سالمش را دور شانه ام حلقه کرد و مرا به خودش فشرد. نشستم کنارش

 . مینزد یکداممان حرف چیلحظه ه چند

 یفکر م ؟يرو دلمون بذار گهیداغ د هی یخواست یم ؟یما رو بدبخت تر بکن یخواست یم ؟يکارو کرد نیچرا ا_

 شده؟  دیموهاش سف يجلو ؟يدیرو د يسارا م؟یما از فوالد یکن

 یانگاشتانش م انیرا م گارشینگاهش به رو به رو بود و س. سرم را باال بردم و نگاهش کردم. را نداد جوابم

 . چرخاند
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 هی. تو برزخم ییجا هی. ستمین نیمن رو زم. تونه بفهمه یکس نم چیه. دارم یمن چه حس یبفهم یتون ینم_

. شده یکنم که تو مغزم خال یحس م یگاه. کنم یدارم جون م قهیهر روز و هر دق. خودم يبرا یبرزخ اختصاص

 ....ده یبهم دست م یوحشتناک یحس پوچ

 . زد گارشیبه س یبه من کرد و پک محکم ینگاه میرا قطع کرد و ن حرفش

 یگه من هر غلط یکه م یحس هی. فقط مرگ برام آرامش بخشه گهیحس بده که اون لحظه د نیاون قدر ا_

اون زمان . يفردا بر نکهیبهتر از ا يامروز بر. ستین یچیه یگه زندگ یکه م یحس. که تا االن کردم پوچ بوده

 . تونم تحمل کنم یمن نم گهید

 یشیآروم م. ساز بزن ؟یکن یچرا فکرت رو منحرف نم_

درکش  یتون ینم ینش رشیکه تا درگ هیحس نیا. ستیدست خودت ن. سونا گمیم یمن چ یبفمه یتون ینم_

 فقط مرگ. برام جذبه نداره زیچ چیه. کنه یآرومم نم زیچ چیه. یکن

 ؟یپس ما چ_

برخاستم و پنجره . را که بدنش کرد، حس کردم یلرزش. به خودش فشرد شتریرا خاموش کرد و مرا ب گارشیس

 يرا به رو پوست هیال کی نکهیمثل ا. آن قدر الغر شده بود که بازوانش پوست استخوان شده بود. را بستم

 .باشند دهیاستخوان کش

 . به اندازه مچ دست من شده بود يدستش از فرط الغر مچ

  م؟ینداشت ینرمال یکداممان زندگ چیچرا ه م؟یقدر بدبخت بود نیچرا ما ا. را فرو خوردم بغضم

 به فکر ما باش_

 :و گفت دیکش یاه

 .اگر به فکر شماها نبودم که تا حاال هفت کفن پوسونده بودم_

 . کرد نگاهم

 ؟يدینخواب شبید_

 شود یدر چشمانم نشان داده م شتریمن ب یخواب یدانست که ب یم. شناخت یم مرا

 . نتونستم_

 . مامان هم بود. هم نذاشت يپلک رو يجا هم سارا نیا_

 :و گفت دیآهسته خند بعد
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به نظرم اونقدرا هم . ادیسونا داره کم کم ازش خوشم م یدون یم. تو زحمت افتاد یلیدکتر هم خ يآقا چارهیب_

 . ستیبد ن

 يبا مامان برا کهیهر زمان. میانداخت یدکتر را دست م يچقدر آقا یبود که از کودک ادمی. دمیهم خند من

 يتمام مدت کارمان ادا. میرفت یمامان به خانه شان م دنید يبرا يآمدند و ما هم چند روز یم التیتعط

 . بود دنیدکتر را در آوردن و خند يکارها

 :خنده گفتم  با

بد  يمرد چیو پشت سر ه میخفه بش دیبا میکه دار ییبابا نیکه ما با ا دمیرس جهینت نیمن به ا یدون یم_

 . مینگ

 . حوصله یآرام و ب. دیهم خند او

 . آره واقعا_

 :گفتم يجد یلحن با

 ؟يشد يطور نیکه تو ا دیکجا هست حاال؟ اصال فهم_

 . بود شروع به خواندن کرد بایپر زنگ و ز یبم و گرفته اش که زمان يصدا با

خواستم که  یمعشوقه م هی. قلبم رونهیو يرو بسازه تو امیکه دن. قلبم يخواستم، واسه خونه  یمعشوقه م هی_

 تاقچه  يبسازه بزاره تو نهییتو باغچه واسم آ اسیاز 

 . کرد یحوصله زمزمه م یب یول یو او همچنان با لودگ دمیخند بلند

 گه؟ید یکیواقعا؟ دوباره _

 را تکان داد سرش

 . آره رفتن ماه عسل_

 هست حاال ؟ یک_

 یمهست. سال کیمصرف داره؟ فوقش  خیمگه چقدر تار. ستیراستش برام اصال مهم هم ن. دونم واال ینم_

 .ادیم گهید یکی رهیم یمست. ادیم یمست رهیم

بود؟  یاصال چه کس. اسم او هم مستانه بود. مکالمه انقالب باهر با آن زن پشت تلفن افتادم ادیبه  اریاخت یب

بود که  يزیو محترمانه، چ دهیرفتار اتو کش نیکردم که ا یحس م. عوض شده بود ییلحظه ا يرفتاراش برا

خواست  ییلحظه ا ياکه بر دیبه نظرم رس. داشت ییا دهیچیپ تیشخص. برد یمقابل همه آن را به کار نم دیشا
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باشد  يخورد مرد یاش نم تیبه شخص. دیبعد کنار کش یول. خورده مرا خورد مهیفنجان ن. تر شود یمیکه صم

ام نبود و سرنخش را  یحال يزیبودم که چ جیهم من آن قدر گ دیشا ای. بخواهد نخ بدهد ایبزند  کیکه ت

 . بودآن را رها کرده  عینگرفتم و او هم سر

رسد که بخواهد دنبال  یبه نظر نم يشدم که اصال و ابدا مرد یکردم متوجه م ینظرم و هر جور که فکر م به

 . او دختر بچه بودم يبه هر حال من برا. افتادیدختر بچه ها ب

 شتریمرد متاهل ب کی یدر انگشتش نبود ول ییحلقه ا نکهیبا ا. خورد یمرد متاهل م کیبه  شترینظرم ب به

 .او بود يبرازنده 

بود و آشکارا مشخص بود که از آن فرم  طانیبرادرش ش. داشتم تا برادرش يشتریب نانیچه بود به او اطم هر

 . شود یم افتیبه وفور در کارنامه اش  طنتیاست که ش ییها پیت

 شده ؟ يطور نیکه ا دیپس اصال نفهم_

 :تکان داد و گفت یسرش را به نشانه نف آراز

 . درست کنه کمی یبگ يبه سارا يریم. کرده یخونگ يها ینیریهوس ش بیدلم عج_

حاال . خورد یکرد، او نم یکه درست م يزیهر چ چارهیب يرا از دست داده بود و سارا شییبود که اشتها مدتها

 . کرد یبا سر درست م دیفهم یاگر م

خود  میو عطر مال مارستانیبو  گاریس ياز بو یمخلوط. دمیو خم شدم و بعد از مدتها گونه اش را بوس برخاستم

خواستم  ینم گرید. نبود گرید. در آن نبود يبد یحس چیه یول. بود دهیگونه اش زبر و نتراش. داد یصورتش را م

حداقل نه از . نکنم غیبودم که محبتم را در تهمرگ سهند من آموخ متیبه ق. من آزموده شده بودم. شود ریزود د

 . که دوستشان دارم یکسان

 ؟یدانم ک ینم. بودم دهیمدتها بود که او را نبوس. نزد و فقط لبخند زد یحرف یول. تعجب نگاهم کرد یکم با

 . که هنوز آن قدر اوضاع اش رو به وخامت نگذاشته بود یزمان. سه چهار سال قبل بود دیع دیشا

 ییلحظه ا يبرا. زدند یبودند و با هم آهسته حرف م ستادهیکنار کانتر ا نیدیو آ يسارا. آشپزخانه رفتم به

 يلحظه ها یمان ول یشگیهم ییرغم دعواها یعل. میکم نداشت یلحظات نیمن و سهند هم چن. حسرت خوردم

و بال آوردن به سر  يرابکارکه قصد خ ییمخصوصا زمان ها. میداشت ادیهم ز یپچ پچ و خنده و حرف در گوش

 . ما را بشکند نیتوانست اتحاد ب ینم یکس چیه گریآن زمان د. میکدام از آنها را داشت کی

 . حرفش را قطع کرد و به من نگاه کرد نیدیآ
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 سونا؟ يخوا یم يزیچ_

 . زدند یدرباره من حرف م احتماال

 درست کن کمی ياگر آرد دار يسارا. کرده یخونگ ینیریهوس ش گهیآراز م_

 . ردید بگرا صدا کرد تا برود و آر یذوق زده در قفسه را باز کرد و بعد عل يسارا

 

 

 هشتم فصل

 . که در دستم بود را کنار گذاشتم و تلفن را جواب دادم یدستمال. تلفنم زنگ خورد یگوش

اگر هتل آماده است، آنها . پشت سر هم است یلیبود که گفت فردا تا چند روز و تا آخر هفته چند تعط نیدیآ

از . ندیایگفتم که ب. بود که هنوز کار داشت یالب. هتل آماده بود ياتاق ها. ندیایهمه به آن جا ب التیتعط يبرا

 یلیخ گرید نیا. دیآ یگفته بود که بابا هم م یحت. دمید یآنها را همه با هم م. بند نبودم میپاها يرو یخوشحال

نگ نشده من ت يو گرنه آن قدرها هم دلش برا. ندیکه ماحصل کار مرا بب دیایخواست ب یبابا قطعا م. بود بیعج

 . دیایمن ب دنیرا تنها بگذارد و به د دشیبود که همسر جد

که آن را آورده بودند من آن  ياز روز. را پاك کردم زمیعز يانویپ يرا قطع کردم و دوباره با دستمال رو یگوش

 یم یدگیبچه به او رس کیگذارندم و مثل  یم انویپ نیسر ا يقدر ذوق زده شده بودم که تمام وقتم را باال

آنها هم ذوق زده . دست زدند میهم برا مهکردم و تمام خد ییبلد بودم که همان روز اول هنر نما یکم. کردم

من دست زدند که احساس بتهوون بودن  يکردند؟ آن چنان برا یچه م دندید یاگر نواختن آراز را م. شده بودند

 . به من دست داد

 . اتاق ها را آماده کندکه کدام  میرفتم تا بگو یصنعت يسراغ آقا به

دو خانم از . چند روزه احتماال مسافر را هم با خود به همراه داشت التیتعط نیا. مقابل در نگه داشت ینیماش

 يپرتر کلیکوتاه تر بود و ه یکم گریخوش اندام بود و د اریاز آنها بلند باال و بس یکی. شدند ادهیپ نیماش

 .داشت

بعد از . شد و من با تعجب متوجه شدم که طوفان باهر خودمان است ادهیپ نیکه همراهشان بود از ماش يمرد

دانشگاه به بابلسر  يکارها يمن آن زمان من برا یول. هم به هتل آمده بود گریمرتبه د کیاو  دارمانید نیآخر

مربوط باشد و در ضمن بدون  اتیاضیر بهکه  ییرشته ا نیبهتر نمیکنم و بب قیرفته بودم تا تحق. رفته بودم
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 یصنعت. صبح آمده بود و تا شب که من به هتل برگردم او هم به تهران برگشته بود. ستیکنکور هم باشد، چ

 .که به او شد مجبور شد که برگردد یبا تلفن یبود که بماند ول لیگفت که خودش ما یم

از آن فرم . بود دهیلباس پوش کیش اریبس. و لوند بایز. بود بایز اریکه بلند باال بود، بس یزن. طرف من آمدند به

 دنیبا پوش یتوانند حت یکه م یاز آن دسته زنان. به تن کنند یچه زمان دیرا با یدانند که چه لباس یکه م یزنان

هم سن و سال  بایتقر. سن اش باال بود. خودشان قرار دهند ریرا تحت تاث یدست لباس مناسب، جمع کی

 .يسارا

 سهیخواستم آن دو نفر را با هم مقا یاگر م. آرام داشت یول بایز ییچهره ا. که کوتاه تر بود يگریآن د یول

 ییبایز يگریوجه زنانه وجودش بود و د انگریاش کامال نما ییبایکه زن بلند باال ز میتوانستم بگو یکنم، م

 یب یلیمحرك و نه خ یلینه خ. بخش آرامش ییبایز کی. کند شیو تماشا ندیداشت که آدم دوست دارد بنش

 . بود و با نمک حیمل. مزه

 طرفا؟ نیاز ا. دیخوش آمد. باهر يآقا_

دستش را به . کامال نا متجانس زیچ کی. داشت یهمراه با مردانگ طنتیجور ش کی. بامزه بود. باز شد ششین

بار دستش  نینده ام را فرو خوردم و اخ. با اعتماد به نفس و پر مدعا هم بود یلیخ. جالب بود. سمت ام دراز کرد

 . را فشردم

 . طانیپسرك ش. باز شد شتریب ششین

 د؟یاتاق که دار. میهم به شما بزن يسر هی میگفت میطرف ها اومد نیبا خواهرهام ا_

 . همراه بود یابینگاهش کامال با ارز. نگاهم کرد ییرو، چند لحظه ا بایباال بلند ز. زدم و سرم را تکان دادم لبخند

 . مستانه باهر_

 . مردانه دست داد بایمحکم و تقر. زدم و دستش که به سمتم دراز شده بود را فشردم لبخند

 . رزادیسونا پ_

صورتش . آمد هم دستش را به سمتم دراز کرد یکه به نظر هم سن و سال طوفان م گریدختر د. لبخند زد فقط

 . بود دیگرد و بامزه و سف

  مینس_
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بر خالف . بود کیش ینداشت و لباسش هم ساده ول یشیآرا چیه. کامال آرام و ساده. ییخودنما چیه بدون

بود که  ییهمان مستانه ا نیا. ناگهان به خاطر آوردم. و طمطراق بود ییو خود نما شیمستانه که غرق در آرا

 . اش است یگزند راست که د یکردم که زن یفکر م. صحبت کرده بود یانقالب باهر با او تلفن

 :زدم و گفتم میبه صورت نس يلبخند

دور هم . شن یخوشحال م یلیخ. رسن یالبته فردا خانواده من هم م. میبله اتاق هم دار. کنم یخواهش م_

 . گذره یخوش م شتریب

غرور و خود  یمستانه با کم. گریخب تعارف بود د یول. شک داشتم که حرفم درست باشد يتا حدود البته

 :گفت يپسند

 . جا نیا میایهم ب يسر هیبابلسر که طوفان گفت  میاومد میراه افتاد. میخودمون بود يالیما تا امروز صبح و_

 :گرفتم و گفتم دهیخودپسندانه اش را ناد لحن

 . دیکرد یکار خوب_

 :هتل کرد و گفت واریبه در و د ینگاه

 د؟یجا هست نیا ریگفت که شما مد یطوفان م_

 :در اشاره کردم و گفتم دستم به طرف با

خونده بودم  يپدرم به نام من و خواهر و برادرهام کرد و من هم چون هتلدار. هیهتل آبا و اجداد هیجا  نیبله ا_

 . کار انتخاب شدم نیا يبرا

 :را باال برد و گفت شیابرو کی

 يچه پدر سخاوتمند_

 یآگاه شیکه پ ستمین ییمن از آن آدم ها. نسبت به او نداشتم یحس خوب. نگفتم و فقط لبخند زدم يزیچ

واقعا نسبت به او حس  یول. زنم، چه رسد به حس ششم یمن در حواس پنجگانه ام هم لنگ م. دارند يقو

 .بود ییو افاده ا سیف يادیز. نداشتم یخوب

به طوفان گفت که چمدان ها  دستور گونه یچون با لحن. برادرانش هم نفوذ دارد يکردم که به رو یم احساس

هتل پادو ندارد؟ من هم گفتم که ما هنوز در کار  نیگفت که ا زیآم ریتحق يتا حدود یو بعد هم با حالت اوردیرا ب

 یرسم ییهم هستم که انشاال بعد از باز گشا دوو من در فکر پا. میینکرده ا یرسم ییو باز گشا میهست راتیتعم

 . دست از خدمات استخدام کنم نیا يرا برا یکس
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دانم  ینم. تا آسمان بود نیتفاوت او با خواهرش زم. کرد یدرون باغچه نگاه م ياما با آرامش به گل ها مینس

 . میو خودمان خبر نداشت میحد متفاوت بود نیهم تا ا يمن و سارا

 . کرد یسالم و احوال پرس یصنعت يتفاوت به خواهرش به داخل رفت و در راه با آقا یب مستانه

 . داخل خانم باهر دییبفرما_

 . لبخند اش هم آرام بود یحت. بامزه بود. نگاهم کرد و لبخند زد مینس

 . لطفا مینس_

 . اش کردم ییرا پشت کمرش گذاشتم و به داخل راهنما دستم

 . جان میبله نس_

 :با خنده گفتم. با ما هم قدم شد طوفان

 . میطوفان و نس. دیدار یجالب یچه تضاد اسم_

 :کرد و با لبخند گفت دییمودبانه حرفم را تا مینس

  ست؟یاز ظاهرش معلوم ن. دینگاهش کن. رانگرهیاون و_

 :و گفتم دمیخند. دیکش یمثل باد زوزه م یکرد و حت یخنده دار غرغر م یبا حالت. طوفان نگاه کردم به

 چرا کامال مشخصه_

. تعجب کردم ییلحظه ا يبرا. کرد یما نگاه م يبود و به خنده  ستادهیدر راهرو ا یعصب یکم یبا حالت مستانه

چمدان  انایو اح ستمیبا نهیمقابلش دست به س میایداشت؟ نکند توقع داشت که خودم بدوم و ب یاو چه توقع

 . به طبقه باال ببرم شیرا برا شیها

 يتفاوت فقط سر یخانم ب یول. کرد یم فیتعر میکرد و از سحر و مر یداشت خودش را پاره م چارهیب یصنعت

 . یآن هم گاه. داد یتکان م

حاال . شود یم یمیبا هم صم عیو زود جوش است و سر یخودمان يمرد یصنعت. کردم یبه صنعت ییا اشاره

 . هم با هم داشتند يدور یلیفام کیآنها مثال . حق داشت چارهیب

 .... ياتاق ها دیو کل دیلطف کن. یصنعت يآقا_

 :را قطع کردم و به طوفان نگاه کردم و گفتم حرفم

  د؟یکه تو چند تا اتاق ساکن بش دیخوا یم_

 :نگاه کرد و گفت میخنده دار به نس یطوفان مستانه با حالت يجا به
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 .اگر رو به جنگل باشه بهتره. خوام یاتاق تک تخت م هیمن . از االن گفته باشم. شم یهم اتاق نم نیمن با ا_

 نکهیمثل ا. کرد یهتل نگاه م واریتفاوت به در و د یب یلیخ. نگاه کردم مینگاهش کردم و بعد به نس رتیح با

 ریغ میبرا یتعجب آور بود و هضم اش به نوع میبرا یلیخ. است دهیاو نشن اینزده و  یحرف نیاصال خواهرش چن

ما  ،ینابسامان نیرغم ا یعل یول. بود شیاشمقار یلی،خ اریخانواده ما به قول کوکب خانم مادر شهر. ممکن بود

 گریاز همد ریکه به غ میبود دهیرس جهینت نیچون به ا. میکه با هم خوب باش میکرد یم یخواهر و برادرها سع

 . که پشت ما باشد میرا ندار یکس

رفتار ها از  نیر اظاهرا آن قد یول. را با من داشته باشد يرفتار نیچن يندارم که سارا ادیگز و هرگز من به  هر

است که خواهرش چه  دهیکه اصال نشن نیمثل ا. تفاوت بود یب مینس يطرف مستانه به وفور شده بود که برا

 . گفته است

 :کردم و گفتم میبودم رو به نس جیگ یکه هنوز کم یباحالت

 که اتاقتون چطور باشه؟ دیجان؟ دوست دار مینس یشما چ_

 . میبا هم بساز میتون یاتاق م هیمن و طوفان تو . ستمین ریسخت گ ادیمن ز. سونا جان یمرس_

 . ماند یاتاق م کیدر  میبه طوفان کردم که او هم سرش را تکان داد و گفت که با نس ینگاه

 :گرفت و رو به من گفت دهیخونسرد نگاهش را ناد یلیخ مینس یبه خواهرش کرد ول زیت ینگاه مستانه

 . دمیرو از انقالب شن فشیتعر. نمیرو بب یشه الب یم_

 :ساخته اشاره کردم و گفتم شیپ واریدستم به د با

 . دیراحت باش. وارهید نیپشت ا. کنم یبله خواهش م_

 . کرد ییبه کمک طوفان رفت و آنها را به اتاقشان راهنما چارهیها را برداشت و ب دیکل یصنعت

 . ببرند شیدارد دستور بدهم تا برا اجیاحت يزیرفتم تا اگر چ میهم به سراغ نس من

 . کرد یها نگاه م یو آرامش به ماه یفتگیبود و با ش ستادهیا ومیآکوار کنار

 .قدر غرق شده بود که متوجه حضور من در کنارش نشد آن

 د؟یدوست دار ومیآکوار_

 . و نگاهم کرد دیچرخ

 . هستم واناتیمن عاشق ح. آره_

 :با تاسف تکان داد و گفت  يسر
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 .آدم ها شرف دارند یبه بعض وونهایح. دور از جون شما_

 . را پنهان کنم رتمیکردم تا ح یسع

 . تینشان آدم باستیلباس ز نینه هم. بله خوب_

 .ام یقیمن عاشق موس د؟یهم دار انویپ _

 . منم_

 :کرد و گفت نگاهم

 د؟یزن یم_

 . کنم یکار م ییمن سنتور رو در حد حرفه ا. ستمیبلد ن ادیز. کمی_

 :ذوق گفت با

 ه؟یواقعا؟ استادتون ک_

 . گرفت ادیکامکارها  شیاون هم خودش پ. داده ادیبهم  یکیاز کوچ. برادرم_

 :است، گفت ستادهیجا ا نیاالن پشنگ کامکار ا نکهیمثل ا زیاحترام آم یحالت با

دن که بدونن ارزش  یآموزش م یبه کس. دن یبه همه کس آموزش نم. کامکارها کارشون فوق العاده است_

 . زارن رو داره یکه براش م یوقت

 یسنت یقیموس. داشتند مانیاش ا یقیموس ندهیکه سالم بود همه به آ یآراز زمان. ارزش را داشت نیمن ا برادر

چه . برود يبه حسابدار دیدفعه بابا گفت که با کیکار کرد و بعد  دیاسات نیبا بهتر. دیپرست یرا عاشقانه م رانیا

 . دندید ید اش که ذوق و استعداد او را میهم خودش و هم اسات. اش نداشت ندهیآ يبرنامه ها که برا

 يکه هر سال محصول بهتر ستیکمال الملک، مدرسه هنر، مزرعه بالل ن لمیشاه در ف نیقول ناصر الد به

 . نندز یسوسو م یالباق. شود ستاره رخشان یم یکیاز کواکب آسمان هم . بدهد

. بابا نگذاشت یعنی. نشد یول. کار کردن را داشت یقیموس يها نیهم قدرت و استعداد ستاره شدن و با بهتر آراز

 . با خودش یحت. با همه. بعد از آن هم آراز لج کرد

 کنن؟ یکار م یقیکنن؟ هنوز موس یکار م یبرادرتون حاال چ_

 اپخونه اشپدرم تو چ شیپ. حاال حسابداره. ولش کرد. نشد. نه_

 :گفت یناراحت با

 چرا ادامه ندادن؟ ف؟یچه ح_
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و انجام  ياش کار یباطن لیرغم م یآدم مجبوره عل یگاه. چرخه یپاشنه نم هی يرو شهیدر هم. گهید هیزندگ_

 .بده که دوست نداره

همان حالت خمار و . گوشه چشمان یدگیهمان کش. بود هیچشمانش به برادر بزرگش شب. لحظه نگاهم کرد چند

 .تکان داد یسرش را با ناراحت. خواب آلوده بودن

 . کنم یکامال درك م. دیگ یم یدونم چ یم_

 نیاو هم هم دیشا. کند یو درك م میگو یدانست که چه م یواقعا م نکهیکرد مثل ا انیجمله را ب نیا يجور

که او  دیرس یو دور از ذهن به نظر نم دیبودم، اصال بع دهیکه من د ییبا آن خواهر فوالد زره ا. مشکل را داشت

و  يباز سیرئ يبرا یکاف لیهم پتانس اهرکه خود انقالب ب نیاز ا ریبه غ. تحت فشار بگذارد يکار يرا برا

 . داشت یبودن را به خوب کاتورید

 :و گفت ستادیکنار آسانسور ا. میآمد رونیب یزنان از الب قدم

 . میهم رو بشناس شتریانشاال ب. تییخوشحال شدم از آشنا_

 . را فشردم دستش

 . جان مینس نطوریمن هم هم_

 دیخسته ام اگر اجازه بد کمیمن  دیببخش_

 . باز کردم و شماره اتاقش را هم گفتم تا راه را گم نکند شیدست اشاره کردم و در آسانسور را برا با

فردا خانواده ام را . خوشحال بودم. کنم یدگیرس میبرگشتم تا به کارها یبه الب. کرد و به اتاقش رفت یخداحافظ

 دم،ید یتا به چشم خودم نم یول. گفت که آراز بهتر شده است یم يسارا. تنگ شده بود شانیدلم برا. دمید یم

تلفنم را  قهیدق کیبه او گفته بودم که اگر  یول میکرد یصحبت م یهر روز با هم تلفن نکهیبا ا. کردم یباور نم

شوم و به  یکند که چه زمان از شبانه روز باشد، بلند م یفرق نم میجواب دهد، به خاك سهند قسم برا رید

حاال حال و . پاسخ دهد درنگیو ب عیرا سر میکرد که تلفن ها یم یسع چارهیخاطر ب نیبه هم. میآ یتهران م

 .کردم یرا درك م يروز سارا

ذاتا و فطرتا مادر  يسارا. نگران ما بود یبه نوع شهیکه کدبانو و مسئول ما شده بود، هم يسالها نیتمام ا نکهیا

مادرانه  یحس شهیهم يسارا. اش قرار گرفته باشد تیآورده باشد و در موقع ایرا به دن یینه آنکه بچه ا. بود

 يسارا. بود دهیدش رسبود و حاال به اوج خو هشد تیکه با گذشت زمان تقو یحس. ماها داشت ينسبت به همه 
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مستانه خانم  نیا دیرس یکه به نظرم م يکار. مادرانه را در مقابل همه ما به کار برده بود یآن از خود گذشتگ

 .بود زیهمه چ يایکه با خواهر و برادرش داشت، گو يروابط سرد. رو از انجام آن عاجز است بایبلند باال و ز

 

*** 

 

 ادیبود ز یآفتاب نکهیبه علت ا یهوا سرد بود ول. میتختها نشسته بود يهتل رو یپشت اطیو ساناز در ح يسارا با

کند و با  یکه باغبان به او داده بود، م یکوچک لچهیباغچه را با ب رایالم. داد یسرما خودش را نشان نم نیا

بتواند موضوع  هم تا آن جا که عقل او یعل. دیپرس یکه کنارش نشسته بود، م یاز عل یباغبان يسوالها تیجد

 . داد یم حیتوض شیکند، برا لیو تحل هیرا تجز

 گریقبل تر تلفنش زنگ خورد و رفت تا با تلفن صحبت کند و د یکم یباهر هم کنار ما نشسته بود، ول مینس

در  شتریب. زنانه ندارد يبه صحبت ها ییعالقه ا چیکار نشان داد که ه يمستانه باهر از همان ابتدا. برنگشت

 .بود انیزد با آقا یهم م یخودش بود و اگر حرف

بود که  نینظرش هم ا. دیایبه هتل ن بهیدستور داد تا در هتل را ببندم تا مسافر غر دند،یکه رس یهمان زمان بابا

 یبحث یکارش موافق نبودم ول نیاصال با ا نکهیبا ا. میطور راحت تر هست نیاست و ا یما جمع مان خانوادگ

و فقط آشپز و . التیرا رد کند تا بعد از تعط افهنبود، گفتم که خدمه اض یکه او هم راض یفقط به صنعتنکردم و 

 .خدمه رستوان بمانند

آن جمع سر افکنده  يبزند که من را جلو یدوست نداشتم که حرف. نزدم چون از اخالق بابا اطالع داشتم یحرف

 . اطاعت کرد یبحث چیچون او هم بدون ه. تشناخ یهم اخالق بابا را خوب م یظاهرا صنعت. کند

از اخم . آمد اطیبود، به ح دهیاش را تا باال کش پیکه ز یشرتیشلوارك و سو کیو  سیخ يبا سر و کله  آراز

 . با بابا بحث اش شده بود دیشا. افتاده است یکه اتفاق دیشد فهم یدرهم اش م يها

 گذاشته بود را به سمتش پرت کرد نیدیآ يکه کنار دستش برا یکوچک يحوله  ساناز

 يخور یسرما م. پسر سرت خشک کن_

 :و کنار من نشست و آهسته رو به ما سه نفر گفت دیحوله را در هوا قاپ آراز

 . ها شهیم شیزیچ هی کهیزن نیا_

 :گفتم رتیح با
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 که؟یکدوم زن_

 مستانه نیهم_

  دیاز خودش آهسته پرس دیبه تقل يسارا

 شده؟ یچرا مگه چ_

 :گرم بود، کرد و گفت رایکه سرش با الم یبه عل یتر آورد و نگاه نییرا پا شیصدا آراز

 اومد تو استخر یعیوضع فج هیخانم هم با  میدیدفعه د هیکه  میتو استخر بود نیدیمن و بابا و برادرش و آ_

 :خنده دار گفت یساناز زودتر از همه به خودش آمد و با حالت. باز مانده بود رتیهر سه نفر ما از شدت ح دهان

 کجاست؟ هنوز اون توئه؟ نیدیاوا خاك به سرم آ_

 . دیآهسته خند آراز

 االن فقط بابا اون توئه. نه نترس_

رفته بود  زیبه تبر شانیخانوادگ يکارها یانجام بعض يچون رضا به دستور پدرش برا. راحت بود الشیخ يسارا

 . و نتوانسته بود که با آنها همراه شود

 . یاو هم چهره اش برافروخته بود و عصب. شد دایهم پ نیدیو کله آ سر

 را خشک کرد شیسر آراز برداشت و موها يسر آراز آمد و حوله را از رو يباال

 .جا مثال الس وگاس نیانگار ا. چه نفهمه ه؟یک گهید نیبابا ا_

 . دیرا شن نیدیآ ياشاره کنم، او تمام حرف ها نیدیتا آمدم به آ. بود ستادهیا نیدیکه پشت سر آ دمیرا د مینس

 . قماشن هیها همشون از  نیالبد ا گنیم. بده یلیخ یکن یجا کار م نیا يهتل و تو که دار ژیواسه پرست_

 . زد رونیتا بناگوش سرخ شده بود، آهسته از در ب کهیدر حال مینس

 . بودند دهیناز هم او را دو سا يسارا

 . مخمل قرمز شد نیع چارهیدختر ب يدید يوا_

 :و پشت سرش را نگاه کرد و گفت دیچرخ نیدیآ

 ؟یک_

 مینس_

 مگه پشت سرم بود؟_

 . را تکان دادم سرم
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 ستایبد ن نیندا به آدم بد هی_

 :گفت ساناز

 . دیخجالت کش یلیخ چارهیب. دفعه اومد هی_

 یبود و با طاهر صحبت م ستادهیانقالب باهر ا. برخاستم و به راهرو رفتم. کرد میاز خدمه رستوران صدا یکی

 . بود دهیتازه رس نکهیمثل ا. کرد

 سالم جناب باهر_

 . و نگاهم کرد دیچرخ

 . احوال شما. سالم سرکار خانم_

 :گفت. اش کردم ییبه داخل هتل راهنما مودبانه

 د؟یانگار در هتل رو بست_

 . بله بابا دستور دادن_

اش توانسته بود آن  ینیب زیحرص همراه شده بود که او با ت یناخواسته لحنم با کم. نگاهم کرد بیعج یحالت با

 . دهد صیرا تشخ

 :زد و گفت لبخند

 مزاحمتون شدن یخواهرها و بردار من که حساب_

 دیراحت باش. کنم ینه خواهش م_

 :به اطراف کرد و گفت ینگاه

 ستن؟ین_

 : انگشتم به استخر اشاره کردم و گفتم با

من و خواهر و زن برادرم  شیچند لحظه قبل پ نیجان هم تا هم مینس. چرا خواهر بزرگتون تو استخر هستن_

 بودن اطیتو ح

خواهر و  نیهم ب یبه برادرش کرد و نگاه یسالم. رنگش هم چنان قرمز بود چارهیب. آمد رونیب یاز الب مینس

 . رد و بدل شد برادر

 .به داخل آمد اطیآراز از ح. گذاشتم شانیتنها

 . بهش خوش گذشته یلیخ نکهیبابا هنوز اون توئه؟ مثل ا_
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آهسته در گوش  يزیهم چ مینس. آن را بشنوند یبتوانند به راحت میآن قدر بلند بود که انقالب و نس شیصدا

 . شد یبواقعا انقال ییلحظه ا يبرادرش گفت و چشمان انقالب برا

 :گفت يبلند يدر را باز کرد و با صدا یکم. خونسرد به سمت استخر رفت یلیخ یول

 . کارت دارم رونیب ایمستانه ب_

کرد تا حد  یم یکه سع یبا حالت. کرد یم يبه شدت خوددار یچهره اش سرخ شده بود ول. سمت ما آمد به

 :باشد، گفت یامکان معمول

 . توش راحت بودم. شهیم یعال دیهمون اتاق اون شب رو به من بد دیاگر لطف کن رزادیخانم پ_

معتاد در حال ترك  کیکامال مشخص بود که  یول. بهتر شده بود یلیآراز خ. موشکافانه به آراز کرد ینگاه بعد

 . است

جب در ع. که خودش داشت ییایح یخواهر ب نینه حداقل با ا. کند یم يمهم نبود که باهر چه فکر میبرا یول

بود که  يزیچ نیا. را متوجه نشود يزیبچه سال نبود که چ. را نشان نداد یواکنش نیبودم که چرا طوفان چن

. کرده است یکه در فرانسه زندگ بودگفته  شیشب قبل مستانه در خالل صحبتها. هم از قبح آن با خبر بود یعل

به نفع خودش . کرد یم یزندگ رانیال در احا یاو به فرهنگ آن جا عادت کرده بود ول دیدرست بود که شا نیا

 . جا سازگار شود نیبود که با فرهنگ ا

 : نشان نداد و تنها گفت یواکنش چیباهر ه انقالب

 انقالب باهر_

 : دستش را فشرد و گفت. کردنش بود نیمشغول سبک سنگ. چند لحظه نگاهش کرد آراز

 .خوبشختم. رزادیآراز پ_

 :زد و گفت ییحوصله ا یلبخند ب انقالب

 . نگرانتون بود یلیخواهرتون اون شب خ_

 . من حلقه کرد ينگفت و فقط دستش را دور شانه  يزیچ آراز

 نیکرد شیتا تهران همراه نیدیگفت که شما زحمت کش. حساسه کمیسونا _

ن را هم به بود و کاله آ دهیپوش يبلند یخدا را شکر حوله تن. آمد رونیخانم، مست و خرامان از استخر ب مستانه

من . حق داشت نیدیآ. نندیصحنه را بب نیکه خدمه هتل هم ا میرا کم داشت نیفقط هم. سرش انداخته بود يرو
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. میشد یم چارهیب دیفهم یم یو اگر کس ودموضوع اصال درست نب نیو کار کنم و ا یخواستم در آنجا زندگ یم

 . شدم یم چارهیاز هتل ب یطور مالک قسمت نیو هم ریمن به عنوان مد یعنی

 انقالب؟ ایمستانه . دانم کدامشان بزرگ تر بودند ینم. تفاوت به برادرش کرد یسرد و ب ینگاه

 چته؟ _

 . به لحن و طرز حرف زدن اش نگاه کردم رتیح با

 :سرد تر از خودش گفت یهم با لحن انقالب

 . برو تو اتاقت. کارت دارم_

 :کرد و گفت میبه نس رو

 ایشما هم ب. جان مینس_

 :به دور و اطرافش کرد و گفت ینگاه

 طوفان کو؟_

 .گفت رلبیز يزیانقالب با خشم چ. با سرش با استخر اشاره کرد مینس

 . بار طوفان را صدا کرد نیبه طرف استخر رفت و ا بازهم

 یزد و عذر خواه ییلبخند خجوالنه ا مینس. میکرد یآنها نگاه م یدرام خانوادگ نیو آراز با تعجب به ا من

هم جسما و هم روحا خسته است،  دیرس یکه به نظر م کهیانقالب هم در حال. کرد و به طبقه باال رفت یکوتاه

 یخدا حافظ. میاو را معذب نکن نیشتر از ایدست آراز را گرفتم تا ب. داد و منتظر برادرش شد هیبه نرده ها تک

 . باهر را به او بدهد ياتاق آقا دیکردم و قبل از آن به طاهر که دوباره برگشته بود، گفتم که کل یکوتاه

 برادره است؟ نیشون ا یانگار آدم حساب_

 . اش نگاه کردم سیخ مهین يرا تکان دادم و به موها سرم

 . يخور یسرما م. برو موهات رو خشک کن_

 رد،یها قرار بگ يماریدر معرض انواع و اقسام ب نکهیده است امکان اش فیضع نکهیگفته بود آراز به علت ا دکتر

 . است ادیز یلیخ

 . میرو بگ یبد کس گهیبه قول تو د دیدونم واال فکر کنم ما نبا ینم_

 . بود که بابا در استخر مانده بود نیمنظورش ا. سرش به استخر اشاره کرد با

 :زدم وآهسته گفتم پوزخند
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 نه؟. هیهم دختر خوب مینس_

 .را تکان داد سرش

 دو تا خواهر هستن نیجالبه انگار که نه انگار ا. آره_

 م؟یهم متفاوت يمنو سارا_

 :کرد و گفت نگاهم

 دیغالف هست هیتو  يها ینه مثل نخود فرنگ_

 .به طرف طاهر رفتم. به آراز گفتم که برود و سرش را خشک کند. کرد میطاهر صدا. دمیخند

که  دیدستور داد ادتونه؟ی. وان اش مشکل داشت ریش میباهر داد يکه اون شب به آقا یتاقاون ا. رزادیخانم پ_

 .آبش ریسر ش میسربند زد. رهیاالن اون اتاق بدون ش. هنوز بسته نشده. بازش کنن

 . ام زدم یشانیدو انگشتم به پ با

 .رو بهش بده گهیاتاق د هی دیکل. باشه. طاهر یگ یآره راست م..... آخ_

 :برداشت و رو به من و آهسته گفت گرید دیلک کی

 .کنند یخدمه هتل دارن درباره خانم باهر صبحت م رزادیخانم پ_

 دمیشدم و آهسته پرس لیبه طرفش متما یکم

  گن؟یم یچ_

 :به راهرو کرد و گفت ینگاه میو ن دیچرخ

 اون توهستن  ونیکه آقا یخانم بره تو استخر وقت هیاجازه دادن که  رزادیکه خانم پ هیگن که چطور یم_

 . حرف ها را زد نیرنگش قرمز شد و جانش باال آمد تا ا چارهیب

لحظه وحشت برم  يبودند؟ برا دهیچطور خدمه رستوران فهم. کس در راهرو نبود چیه. باز مانده بود دهانم

 . داشت

 یکه اصال از مقابل استخر نم اطیراه ح یول. آمد و مرا صدا کرد اطیآن گارسون رستوران افتادم که به ح ادی به

 . در آن دور و اطراف نبود یکس. آمد رونیهم که مستانه از استخر ب یاست؟ وقت دهیاو چطور فهم. گذشت

 . و منگ به طاهر نگاه کردم جیطور گ همان

 ؟یگفت یتو چ_

 . بگن يزینتونستن چ رزادیخانم گفتم که باالخره مهمون هستن خانم پ یچیه_
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 . گفتم که مستانه به استخر نرفته است یاحمقانه بود که اگر به خود طاهر هم م یلیخ

 .رو بگو نیشما هم د،یپرس يزیچ یاگر هم کس. خانم باهر داخل آب نرفتن_

 :کرد و با تعجب گفت نگاهم

 نرفتن؟ _

 . بود ییپسر ساده ا یلیطاهر خ. تکان دادم یرا به نشانه نف سرم

 .ش کار داشترفت تو استخر با برادر_

دعا کردم که حداقل آنقدر شعور داشته باشد که در . است که در راهرو قدم بزند دهیند ویکه او را با ما یکس

 .تا مطمئن شوم دمیپرس یاز آراز م دیبا. استخر لباس اش را در آورده باشد

 . باشه_

 رو بده به باهر دیحاال برو کل_

طاهر هم مانده بود که اول کدام کار را انجام . کرد شیصدا ینعتلحظه ص نیدر هم یول. طرف آسانسور رفت به

 نیبد نبود خودم هم راجع به ا. برسد یرا گرفتم و گفتم که به صنعت دیکل. کرد شیدوباره صدا یصنعت. دهد

 . کردم یموضوع با باهر صبحت م

 یو گرنه م. که من هم گذشتم. از آن گذشت یلیبیس ریشد ز یبود که م يزیخدمه متوجه نشوند چ نکهیا

 .نکردم یول. و گله کنم میتوانستم از همان اول به باهر ماجرا را بگو

از به  يحاال جدا. نه آنها. ما بود يبرا. آمد یم شیپ یاگر مشکل. تفاوت داشت یلیبودند، خ دهیحاال که فهم یول

داد  یخبر م سیبه پل یکردم، اگر کس یم یزندگکه آن جا کار و  چارهیوجه خود هتل و من ب نیدیقول آ

اصال از روز اول . ببرند فیبه استخر تشر ندخواه یدانستم که خانم م یمن اگر م. بود نیحسابمان با کرام الکاتب

 .کنم ریکردم که استخر را تعم یغلط م

را به  نهایشد و ا یم دایپ دیبا یکس. کرد یاز ماجرا برده است درجا سکته م ییبو یکه کس دیفهم یم نیدیآ اگر

 . شود ینم نیکند وضع و اوضاع ما بهتر از ا ینم يکه بزرگ تر ما بزرگ تر یوقت. گفت یبابا م

همه شان در اتاق انقالب  نکهیمثل ا. دمیمشاجره شان را شن يپشت در اتاق، ناخواسته صدا. طبقه باال رفتم به

کار آنها بدتر  یول. کارم درست نبود. ستادمینگه داشتم و گوش ا یدستم را باال بردم ول. باهر جمع شده بودند

شاهکار خواهرش  يکه نظر باهر درباره  بدانم خواستمیم. نبود یدر مخمصه انداختن ما اصال کار درست. بود

 .ستیچ
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 جا مونت کارلوئه؟  نیا يفکر کرد. يتو گه خورد. يتو غلط کرد_

ن حرف زدنش کامال مشخص بود که با خشم و غضب فراوان همراه از لح یول. مستانه به فرانسه بود جواب

 . است

 يبر یسوال م ریوجه منو هم ز يتو دار. یزر زر نکن مست_

 .و به فرانسه گرید یجواب دوباره

به همه  یزن یگند م يجا؟ دار نیا میدیتا رس میدیکش یچه زحمت یدون یم. یکن یکار م یچ يبفهم که دار_

 . میکه ساخت ییزهایبه همه اون چ. زیچ

 .دیکش غیج بایتقر یبار به فارس نیا

به اون وجه . تیکوفت ییمایبه اون دفتر هواپ. یکن یفقط به پولت فکر م. یچشمات رو بست. یفهم یتو نم _

 م؟یما آدم یکن یفکر نم. ات یلعنت

 . طوفان آمد يصدا

 . راحتش بذار انقالب_

 :گفت یبا خشم به کس کوتاه برقرار شد و دوباره طوفان ییا وقفه

 خر فهم شد؟. کشمت یم يکه ازت خواستم رو انجام ند يزیچ گهیبار د هیتو؟ اگر  یه_

 . آمد میآرام نس يصدا

 یکه تو برامون ساخت هینکبت یزندگ نیبهتر از ا. بکشم _

بلند انقالب که به نظر  يو بعد صدا. میخفه و کوتاه نس غیافتاد و ج نیزم يآمد که به رو یسقوط صندل يصدا

 . صدا باشد یخواهد تا آن جا که ممکن است خفه و ب یم دیرس یم

خانم  هیمفهومه؟ مثل . شکنم یگردنت رو م یبکن يادیاگر غلط ز یتو هم مست. طوفان بتمرگ سر جات_

 . یش یم ییزن هر جا هیکارها مثل  نیبا ا. رانهیجا ا نیسخته؟ واال ا یلیخ نیا. متشخص رفتار کن

 .کثافت_

 باهر يخفه  يخاموش و بعد صدا ییتقال يصدا دوباره

 .ستیکار تو ن. ینه مست_

که  نیشده بودم که ترس از ا جیمکالمات گ نیآن قدر از ا. مرا از جا پراند دم،یکه در راه پله ها شن يپا ییصدا

 . هتل به صرف آب خنک بفرستند را فراموش کرده بودم ریدر هتل را تخته کنند و مرا به عنوان مد
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 يگریو د یرفت و آمد شخص يبرا ضیبزرگ و عر یکی. بود که دو راه پله ها وجود داشت يهتل جور يمعمار

که دستم  دیکوب یقلبم آن چنان م. دمیچیپ يبه سمت پله اضطرار عیسر. بود ياضطرار يبه پله ها هیشب يزیچ

 . را باز کرد ردر زد و انقالب باهر د. بود یصنعت. تم تا آرامش کنمام گذاش نهیس يرا رو

 براتون آوردن؟ دیکل رزادیجناب باهر خانم پ_

 :خبر گفت یاز همه جا ب باهر

 د؟یکدوم کل د؟یکل_

 یعنی رزاد،یدادن درباره مشکل اتاق باهر کرد و دست آخر هم اضافه کرد که خانم پ حیشروع به توض یصنعت

 . آنها آورده ام يرا برا دیوقت است که کل یلیمن، خ

 . سوار آسانسور شدم و به طبقه باال رفتم. آسانسور به باال برگردم قیتا دوباره و از طر دمیدو نییبه پا یچارگیب با

کردم که واکنشم کامال  یسع. کرد یبود و صحبت م ستادهیهنوز با باهر مقابل در اتاقش ا دهیند ریخ یصنعت

 .باشد یعیطب

 شما؟  يکجا موند. رزادیخانم پ_

 :زدم و گفتم یکج يلبخند

 . زدم یداشتم با طاهر حرف م. بودم نییپا_

را به من بدهد درباره خدمه رستوران به من  دیکل نکهینگفته باشد که قبل از ا یکردم که طاهر به صنعت دعا

 . گفته است

 نگفته است يزینشان داد که چ یصنعت تعجب

 خواست؟ یم یداشت؟ مرخصکار  یطاهر؟ چ_

 :را به طرف انقالب گرفتم و گفتم دیرا تکان دادم و کل سرم

 اتاقتون اومده؟ ریسر ش ییگفتن که چه بال یجناب صنعت_

 ایبه نظرم شک کرده بود که آ. نگاهش کامال موشکافانه بود. سرش را تکان داد و دوباره به من نگاه کرد فقط

 نه؟ ایو نزد طاهر بوده ام  نییگفت را پا یم یکه صنعت یمدت زمان نیمن واقعا ا

 :گفتم یرا از او گرفتم و رو به صنعت نگاهم

 . رفتند ونیرستوران متوجه شدند که خانم باهر به استخر آقا يبچه ها نکهیمثل ا_

 :گفتم يکردم و نگاهم را به باهر دادم و جد یمکث
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که در هتل رو  نهیکنند ا یکه م يکار نیاول دیهست انیدر جرخودتون . کنم تکرار نشه جناب باهر یخواهش م_

دونستم که قراره  یمن اگر م. دیدون یکه خودتون م ییفرستن همون جا یبندن و بعد هم من رو م یم

 . دادم ینم شونیاجازه رو به ا نیاصال ا. کار رو بکنن نیخواهرتون ا

کرد  یبه من نگاه م يدستش را به کمرش زده بود و جور. شد رهیبه من خ ییبه مقابل در آمد و با پر رو مستانه

 .کف هم بزنم شیشاهکارش برا نیکه البد توقع داشت به خاطر ا

 :تفاوت نگاهش کردم وگفتم یب

 . و معتبره یمیهتل قد نیا. میما آبرو دار. گم خانم باهر تکرار نشه لطفا یبه خود شما هم م_

 :خونسرد گفت یلیخ

دست روش نذاشته و ضبط اش  یفرهنگ راثیدر عجبم که چطور م. است قهیعت ست،ین یمیهتل قد نینه ا _

 . رم یبه هر حال من دارم م. نکرده

به  يگر طهیبود که بخواهم سل اوردهیطور بار ن نیمرا ا يسارا. آدم نگذارم نیدادم که دهان به دهان ا حیترج

 :زدم و گفتم ییلبخند مودبانه ا. اندازمیراه ب

 لتونهیمهر طور _

غلط نکنم . به انقالب گفت يزیبا خشم به داخل اتاق رفت و در همان حال به فرانسه چ یتعجب کرد ول یکم

 . داد یبه من فحش م

وجود  يکامال مشخص بود که در نگاهش دلخور یول. کرد یبه من نگاه م يجد یحاال با اخم و نگاه انقالب

 . وجود داشت یحالت شرمندگ ینوع شتریب. ندارد

 من شرمنده ام خانم _

 :خواست قهر کند و برود گفت یبه مستانه که البد م بعد

 روشنه؟. ير یجا نم چیشما ه _

 .میبا هم رد و بدل کرد ینگاه یو صنعت من

 .دمیکه من ناخودآگاه از جا پر دیکش ادیبار آن چنان با فرانسه بر سر انقالب فر نیا مستانه

 کیطوفان، حواس مستانه و انقالب را که حاال مثل  يا به خنده انداخت و خنده پرش من طوفان ر نیهم

با انگشتش به . دیخند یم. به طوفان نگاه کردم. مقابل خواهرش گارد گرفته بود، متفرق کرد رخوردهیگرگ ت

 : من اشاره کرد و با خنده گفت
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 . هوا دیدو متر پر چارهیب رزادهیخانم پ. یزهر مار مست_

 يخواهد با خنده  یکه م دیرس یبه نظر م یمثل کس. از ته دل نبود یشوخ کی. بود یخنده مصنوع نیا یول

 . پرت کند یرا از موضوع یموقعه اش حواس جمع یب

 . آمد رونیالبته همان هم شد و مستانه ساکت شد و انقالب هم از آن گاردش ب که

 . کرد یهم هاج و واج به آنها نگاه م چارهیب یصنعت

 . میرفت نییکوتاه پا یخداحافظ کیکردم و با  یبه صنعت ییا اشاره

 ؟یصنعت يهستن آقا نطوریهم شهیهم نهایا_

به . میستیباهاشون در ارتباط ن ادیما ز. با سحر دارن يدور تیفامل هی. شناخت ازشون ندارم ادیواال خانم من ز_

 . ره یها پولشون از پارو باال م نیا. رزادیخورن خانم پ یما نم

 کرده؟ لیانقالب باهر هم فرانسه تحص يخود آقا_

 . رانیعموش بوده تا ا شیپ شتریانقالب ب. آره عموش فرانسه بود_

 :آهسته گفت بعد

 ؟يدیاش رو د یشونیپ يزخم رو_

 .را تکان دادم سرم

خاله شون انقالب رو دست و پا شکسته فرستاد  نکهیبعد مثل ا. تصادف وحشتناك داشتن هی شیتو نوجون_

 . عموش بود شیتا چند سال بعد هم پ. عموش شیفرانسه پ

 :گفتم رتیرا تنگ کردم و با ح چشمانم

 وقته فوت شدن؟ یلیخاله شون؟ مگه پدر و مادرشون خ_

 .....آره بنده خدا باباشون_

را عوض  شیلباس ها. آمد یم نییه از پله ها پاانقالب بود که با عجل. پا حرفش را قطع کرد يصدا دنیشن با

 چیسو کهیبه ما کرد و درحال دیبا شک و ترد یانقالب نگاه. تا بناگوش سرخ شد چارهیب یصنعت. کرده بود

 :چرخاند، گفت یاش را در دست م نیماش

 د؟یندار یام ج ومینیشما شربت آلم. رزادیخانم پ_

 معده تون مشکل به هم زده؟. نه_

 . معده اش گذاشت و فشرد يرورا  دستش
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 به هم زهیر یشم اوضاعش م یکه م یعصب. کمی_

 کهیداروخانه نزد یول. نه متاسفانه_

 :به راه پله ها کردم و آهسته گفتم ینگاه بعد

 برن؟ یم فیخواهرتون تشر_

که تو در » سربروس«که نخند با آن  میخواستم بگو یم. همراه بود او را به خنده انداخت یکه با آهستگ لحنم

 . تا خرخره آدم را بجود دیو کم بگو شیکلمه ب کیترسد  یآدم م ،ییاتاق بسته ا

. مطمئن باش. تکرار نشه گهیدم که د یمن قول م. کنه یزود فروکش م یول. هیعصب کمی یمست. نه هست_

 برم شهر؟ دیداروخونه کجاست؟ با

 .کرد و ما را تنها گذاشت یکوتاه یعذر خواه یرا صدا کرد و صنعت یصنعت طاهر

اون جا داروخانه . ینیاورژانس زم يزدن برا یقسمت هیراه  سیتو خود پل دیر یکه به سمت شهر م ینه وقت_

 هم داره

 :کرد و گفت یمکث

 ؟يایهمراهم م_

 . تعجب نگاهش کردم با

 .درجه کم رنگ شده بود کیاش  ریضما

 دیکن یم دایسر راسته، راحت پ_

 . من با کفش پاشنه بلند تا چانه اش بودم. قدش بلند بود. گام به طرفم برداشت کی

 . میحرف بزن کمیخوام  یم_

 ؟یدر مورد چ_

 .و پر از وسواس قیدق. کرد نگاهم

 . در مورد خواهرم_

 . به طبقه باال اشاره کرد شیابرو با

 . و منگ سرم را تکان دادم جیگ

 .دلش شور نزنه یکس. ستمیبگم که ن دیپس بزار_

 :گفت مودبانه
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 منتظرم نیتو ماش. حتما_

 . نبود نیدیآ. هنوز نشسته بودند يساناز و سارا. رفتم اطیح به

 کو پس؟  نیدیبچه ها آ_

 :به باال اشاره کرد و گفت يسارا

 . خسته بود. رفت باال بخوابه_

 شد؟ هنوز تو آبه؟ غرق نشده باشه؟  یبابا چ_

 دم بزنهق رونینه اون هم رفت ب_

 شیبرا عیو من هم سر دیعلت را پرس يسارا. روم یام را باال بردم و گفتم که با انقالب باهر به داروخانه م چانه

 . دادم حیتوض

 . قرار داده بود شیلبه پنجره گذاشته بود و انگشت اشاره اش را مقابل لبها يدستش را رو. نشسته بود نیماش در

 . و کمر بندم را بستم نشستم

 خب کجا برم؟_

 دیکه راحت باش دیهتل سرو ته کن اطیتو ح دیبر_

 :گفت يجد یلیکرد و خ نگاهم

 . شما راحت باش. من راحتم_

 . نگاهش کردم رتیح با

 يمن با تمام خانم ها. میراحت تر باش کمیکه  میهم با هم آشنا شد یکنم به اندازه کاف یفکر م. نفرم هیمن _

رو در مقابل شما هم  هییرو نیهم ینداشته باش یاگر شما مشکل. دارم ییدوستانه ا یهمکارم برخورد مودبانه ول

 رم؟یبگ شیپ

 دیشما با ریگفتم نخ ینبود اگر که م یفتگیو از خود ش یادب یب م؟یتوانستم بگو یچه م. دهانم را فرو دادم آب

 ؟يجمع به کار ببر ریو ضم یحتما من را دو نفر حساب کن

 . ستین ينه مورد_

 کار کنم؟ یحاال چ. یاوک_

 :و گفتم میدیخند

 سر و ته کن اطیرو تو ح نیماش. عرض کردم که خدمتون_
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 .دیچیراه پ سیآمد و لب جاده راهنما زد و به طرف پل رونیمهارت دور زد و از هتل ب با

 . گذاشته بود يفرانسو میمال کیموز کیمثل دفعه قبل . کرد یدر سکوت رانندگ یکم

 ره یموقع ها اصال ازش انتظار نم یکنه که بعض یم ییکارها هی. جبازهل کمیمستانه _

 . ياظهار نظر چیبدون ه. نگاهش کردم فقط

 :به من کرد و گفت ینگاه مین

اش  هیتو روح یلیخ. فاصله کم بابا و بعدش مامان رو هیتو . مون رو از دست داد نیوالد یبد سن يمستانه تو_

باز هم  یول. سال بعد هم مامان فوت کرد کی بایتقر. دو ماهش بود. بود که بابا مرد رخورهیش مینس. اثر گذاشت

 یول. نبود شیحال يادیز زیچ. بچه بود یلیخ مینس. نکرد میرو تحمل کرد، نس یاون قدر که مستانه ناراحت

 ...... مستانه

 . دیکش یکرد و آه یمکث

 چیچون ه. بعد از بابا دق کرد. زنده نموند ادیبعد از بابا ز. دمامان هم عاشق بابا بو. مامان بود وونهیمستانه د_

 . اون قدر غصه خورد که دق کرد ینداشت ول يماریب

که خودم  یمن. توانست حال او را درك کند، آن شخص من بودم ینفر م کیاگر  دیشا. غصه نگاهش کردم با

 .مستانه را يهمان زخم ها. او را خورده بودم يهمان زخم ها قایهم دق

 بود؟ یداشتن؟ علت فوتشون چ یبابا چه مشکل. متاسفم_

 . رفته که تا دکترها اومدن به خودشون بجنبن، کار خودش رو کرد شیسرطان پ هی. سرطان_

 . از اخم اش بود شتریغم، در نگاهش ب یاخم کرده بود ول. رخش کامال گرفته بود مین

که دخترها تو  یدون یم. هشت نه سالش بود یمست یه سالم بود ولدوازد ازدهیمن . که بابا فوت کرد یزمان_

شب  هیمستانه تو  یرسما بچگ. مستانه نابود شد. رو به پدرشون دارن یاحساس یزمان وابستگ نیشتریسن ب نیا

 به مادر یلیدختر ده ساله خ هی. اش بود هده سال بایاون موقع مستانه تقر. بعد هم مامان رفت. دود شد رفت هوا

 که؟ یدون یم. داره اجیاحت

 یلیخ رم،یو من دست مادرم را بگ میبرو دیکه با مادرم به خر ییمن هم حسرت زمان ها. دانستم یکامال م بله

 . داشتم ادیز
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 یمادرم به سراغم م نکهیو بعد از ا. دیآ یکه امروز مادرم به دنبالم م میبگو میها یبه هم کالس نکهیا حسرت

 میکه او برا ییها یام را به او بدهم و خودم سرخوش جلوجلو حرکت کنم و از خوراک فیبچه ها ک هیآمد مثل بق

 .گذاشته بخورم

من . مامان و بابا شرکت کنند ن،یدیو آ يسارا يبه جا انیو مرب ایرا داشتم که در انجمن اول نیهم حسرت ا من

 .عضو انجمن استکه پدر من  میهم دوست داشتم که مثل دوستانم با افتخار بگو

که  یزمان نکهیا. توانستم درك کنم یکرد، من کامال م یهم بود که اگر او عنوان م يگرید يزهایچ یلیخ

و با ناز و  ندیایبابا و مامان باشند که به سراغم ب د،یآ یم رونیتختم ب ریاز ز والیه کیکه  دمید یکابوس م

 . يسارا ای نیدینوازش آرامم بکنند و نه آ

پدر و مادر او ناخواسته آنها را تنها گذاشته بودند و پدر و مادر من خواسته . تفاوت بزرگ کیبا . میهم درد بود ما

 . تفاوت نیتنها تفاوت و البته بزرگتر. ما بود نیتنها تفاوت ب نیا. و آگاهانه

 :زد، گفتم یکه در آن غم موج م یمنظره پشت پنجره نگاه کردم و با لحن به

 . ونمد یآره م_

که من او را در  یتنها کس. کس از مشکالت من باخبر نبود چیه. حد اندوهبار باشد نیخواستم لحنم تا ا ینم

 . نفر نیو آخر نیاول. بود ایکرده بودم رو کیشر میها یها و خوش یناراحت

ه در ک ییاز آن خانواده ها. خانواده شاد و دوره هم هستم کیدختر از  کیکردند که من  یفکر م همه

دادند  ینخبه به خودشان زحمت نم يکارگردانها نیکدام از ا کی. شود یم افتیبه وفور  یرانیا یآبک يالهایسر

 . نقص و آرام و بچه دوست بودند یهمه خانواده ها ب. بسازند لمیمثل ما ف یشیقاراشم يتا از خانواده 

 چند سالشون بود؟ هیبق_

. ضربه رو مستانه خورد نیشتریگفتم که ب. دو سال که مامانم فوت کرد میهفت سالش بود و نس شیطوفان ش_

 یلیبعد از اون هم طوفان خ. به اسم پدر کم داره شینفر رو تو زندگ کی شهیهم. کمبود داره شهیمستانه هم

 . ستا گهید زیچ هیتو وجودش . هاش نگاه نکن یخنده و شوخ نیبه ا. دیعذاب کش

 میساله و نس یو چهار ساله اش باشد و طوفان س یس بایتقر دیس مستانه باپ. کردم یحساب سر انگشت کی

گفت  یم ایرو شهیهست که هم ادمی. باشد يهم سن سارا دیکردم که مستانه با یفکر م. و هفت ساله ستیب

همه را سه چهار  سن شهیمن هم". کنه یرا حدس نزن که طرف بشنوه سکته م یتو رو خدا تو سن کس "که 

 . زنم یشان حدس م یسال بزرگتر از سن واقع
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 یاش نگاه م نهیشیگردم و به پ یکه بر م یوقت یول. نباشه یمنطق دیزنه که شا یازش سر م ییرفتارها یگاه_

 رهیگ یکه داشته سر چشمه م ییکه همه اش از همون عقده ها نمیب یکنم م

 ؟يندار یچرا شما مشکل_

رو  يزیبچه نه ساله چ هیموقع ها  یبعض. اگر سه سال بزرگ تر بوده باشم یحت. زرگ ترمن پسر بودم و ب_

 یرو درك کنه که تو چند ماه قبل نم یتونه همون مطلب یم مهیشه نه سال و ن یم یوقت یکنه ول یدرك نم

اون سن  يهنوز بچه ها تو که یسن. بود يسن بد يمستانه تو. مسئله سر بلوغ و تکامل فکر و ذهنه. تونسته

 .از خودشون نشون بدن یمنطق مچهین یتفکر، حت هیتونن  ینم

 . حق با او بود دیشا. را تکان دادم سرم

مستانه . یخوام به چشم بد به مستانه نگاه کن ینم. اومده رفع بشه شیبرات پ یدوست داشتم اگر سو تفاهم_

 . ادینم شیپ گهیمطمئن باش که د یول. ستیفرهنگ ما آشنا ناون طرف بوده به  ادیز نکهیکم هم به خاطر ا هی

 فرانسه هستن؟ یاز ک_

 .وقته که فرانسه است یلیخ. بعدش برگشت فرانسه یول رانیکه ازدواج کرد برگشت ا یوقت_

 . دمینپرس يزیمن هم چ. نه، نگفت ایهنوز شوهر دارد  نکهیاز ا يگرید حرف

 . اشاره کردم تا نگه دارد. دمیراه رس سیبه پل. کردم نگاهش

 دیراه نگه دار سیپل يجلو دیدور بزن_

 . زد و دور زد و مقابل اورژانس نگه داشت راهنما

شربت  ي شهیدر درب خود ش یدر آن را باز کرد و کم نیهمان جا در ماش. دیشد و رفت و شربت خر ادهیپ

معده  يداد و دستش را رو هیتک ی به صندلکمرش را کامال. به شدت در هم رفته بود شیاخم ها. و خورد ختیر

. روشن کرد و حرکت کرد ار نیبدون حرف ماش. کرد یاش م تیاذ ایدرد داشت  یلیخ نکهیمثل ا. اش گذاشت

 . آرام گفتم

 . باعث نشن که هتل پلمب بشه شونیا نکهیبا خواهر شما ندارم به شرط ا یمن مشکل_

 :به من کرد و گفت ینگاه مین

 . شه یتکرار نم گهیگفتم که د. ستین ینه مشکل_

. بودم دهیند يزیدر هر حال من که از او چ. بحث را ادامه ندهم گریدادم که د حیمن هم ترج. خوب نبود حالش

هم  دیشا. دیرس یبه نظر نم يمرد بد. گرفتم یسر و ته شان را در اتاق فاکتور م یب ياگر صحبت ها
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 یاز آن نم يزیبود که من چ همستانه به فرانس ياز حرف ها یمین نچو. سرو ته بود یمن ب يبرا شانیصحبتها

 .هم سرو ته داشت یلیها حرفشان خ چارهیهم ب دیشا. دانستم

جمع شده بودند و بابا هم  اطیظاهرا مشکل مرتفع شده بود و همه دور هم در ح میکه ما به هتل برگشت یوقت

خواست سر  یدلم م. کرده بود لیته بودند و رستوران را هم تعطشاهکار زده بود و تمام کارمندان را رد کرده و رف

. در هم بود شیاخم ها نیدیآ. ن کار را کرده بودیا یچه اصل و حساب و کتاب يبابا رو. بکوبم واریخودم را به د

فقط  گریگوش کارمندان هتل به استخر رفته بود، حاال د خیاگر مستانه باهر ب. ماجرا مخالف بود نیاو هم با ا

آنها را  یچشم ریز يسارا. و آراز کنار هم نشسته بودند مینس. انجام خواهد داد ییدانست که چه کارها یخدا م

. مشابه بود شانیها تیشخص. آمد یاز او خوشم م. بود یدختر خوب مینس. خنده ام گرفت. بود تهتحت نظر گرف

ظاهرا هر دو نفر هم اهل حال . کرد یشدت اجتناب مآرام بود و از خشونت به  يآراز هم تا حدود. آرام بود مینس

 . و بحث کنند يتوانستند با هم هم فکر یهم م نهیزم نیبودند و در ا یقیو موس

 یخواند و طوفان هم با لذت و دقت گوش م یشعر م شیبرا رایزانوانش نشانده بود و الم يرا رو رایالم طوفان

 . با بچه ها داشت یخوب ي انهیظاهرا م. ام گرفتخنده . زد یبا دو انگشت دست م شیداد و برا

 يماده ببر که به رو کیساناز مثل . کردند یصحبت م شیها تیراجع به چاپخانه و فعال نیدیبا مستانه و آ بابا

 انایاح ای دیاز او د ییمستانه تمرکز کرده بود که البد هر وقت حرکت اضافه ا يکند، به رو یطعمه اش تمرکز م

گذاشتم که با ورق  یعل يدستم را سر زانو. منشست يکنار سارا. اوردیشد، چشم اش را در ب کینزد نیدیبه آ

 . گرفت یفال م يباز يها

 شهیپسره؟ نترس خوب م يچطور_

 :کرد و با خنده گفت نگاهم

 عمه؟ شهیخوب م یچ_

 . ام را باال بردم شانه

 يریگ یبراش فال م يکه دار يزیهمون چ_

 . دادن درباره نحوه فال گرفتن کرد حیتوضو شروع به  دیخند

خدا را شکر هوا آن قدر سرد بود که مستانه نتواند لباس نامناسب به . بود يغروب بود و هوا رو به سرد کینزد

 . تن کند

 . شد کیتخت نشست و در بحث آنها شر يکنار آنها به رو انقالب
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 يها طیپشت بل غاتیبحث آنها به چاپ تبل یکردم و متوجه نشدم که چه زمان یو ساناز صحبت م يبا سارا من

 يپاکت ها غیکه تبل ییگفت که از جا یانقالب م. شد دهیکش یمسافرت يتورها غاتیطور تبل نیو هم ییمایهواپ

چاپخانه  کهنیو ا دیکش یغاتیتبل يو دوباره بحث به بنرها. ستین یدهد، راض یانجام م شانیرا برا مایهواپ طیبل

آراز هم وارد  یحت. حاال بحث را در دست گرفته بود نیدیآ. دهد یکارها را انجام م نیا متیما در چه رنج ق

. انجام داد و جواب را به بابا گفت یمحاسبه ذهن کی عیو آراز سر دیاز آراز پرس متیق کیبابا . بحث شده بود

اگر انقالب باهر . بود یعال تیقم. بابا داد متوجه شدم که چرا همه وارد بحث شده اند بهکه آراز  یخب با جواب

 . کرد یم ریبابا سراز بیرا به ج يادیاش را به چاپخانه ما بدهد سود نسبتا ز یغاتیتبل يشد که کارها یم یراض

 یچیو خودکار و سرسو میو تقو دیانواع سرس يچاپ شد که بر رو يانوع و مدل ها دنیشروع به پرس انقالب

 يبا دستگاه ها شانیها  یبعض. کرد یهر نوع چاپ فرق م. داد یجواب م ییحرفه ا یلیخ نیدیآ. شد یانجام م

 یها با دستگاه چاپ تامپو چاپ م یو بعض. داشتند متیق کیآنها . مثل خودکارها. شدند یگرد زن چاپ م

 یبعض. بود شتریب یشان کم متیآنها با دست بودند و ق. خوردند یم نیاسکر لکیچاپ س شانیها یبعض. شدند

 .شدند یبا اُفست چاپ م شانیها

 یگرفته تا پ یساختمان یشد از روغن یکه به کار برده م ییرنگها. هم با هم متفاوت بودند ینظر مواد مصرف از

 .داشتند یتمتفاو متیمات و برجسته، هر کدام ق یداغ و وِرن یو وِرن نگوریو گال یس يو

شرح داد و  متیبا ق شانیطوفان و انقالب نشست و تمام نکته به نکته را برا نیقلم و کاغذ آورد و ب عیسر نیدیآ

 یم ياداوریانداخت او  یرا از قلم م يزیهر کجا او چ. است يبا هوش و با حافظه قو یلیآراز خ. کرد ادداشتی

به  یکرد، ول یم یدگیچاپخانه رس يو حسابدار تیریدستگاه بود و آراز در دفتر به مد يپا نیدیآ نکهیبا ا. کرد

 . داد، او وارد تر بود یم متیزد و ق یها سر و کله م ياو با مشتر شتریعلت که ب نیا

بابا به بالش . همه کاره است نیدیاست که آنها فکر کنند که آ دهیکامال مشخص بود که خودش را کنار کش یول

خسته شده  يو کار نیسنگ ياز بحث ها دیرس یو با مستانه خانم که به نظر م دیکش یم گاریم داده بود و سل

 . گرفت یداد و قلوه م یاست، دل م

 :سرش را با تاسف تکان تکان داد و آهسته گفت يسارا. ابرو به بابا اشاره کردم با

 زنه یترشه الس مزن که هم سن دخ هیبا . میهمه بابا دارن ما هم بابا دار_

 یخنده اش را گرفته بود و لبانش را به داخل فرو داده بود و به مقابل چشم دوخته بود تا حت يبه زور جلو ساناز

 . ردیتا خنده اش نگ افتادیاالمکان نگاهش به بابا نگاهش ن
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 . گهیبابا است د_

 کنه غهیرو هم ص نیمونده که ا نیهم_

 :به سمت ما خم شد و آهسته گفت یکم ساناز

از سر  میکه بگ ستیندار هم ن. باباشه يجا. عمو بشه غهیص ادیتو مخش خورده که ب لیب انایمگه دختره اح_

دختره فقط . دینترس. فروشه یخره م یخان عمو رو م يخودش صد تا. شده غهیاشون اومده ص هیمثل بق يناچار

 تو مرکز توجه باشه ادیخوشش م. لوسه

 . بود ینیب شیقابل پ رینفر، غ کیحداقل من  يبرا شهیحرکات بابا هم. نداشتم يچون واقعا نظر. ندادم يظرن

 . کردند یو ساناز هم چنان آهسته پچ پچ م يسارا

همه آدم غذا  نیا يقرار بود که برا یدانم حاال که بابا لطف کرده بود و رستوران را بسته بود، چه کس ینم

 . بابا ییها يفکر یب نیامان از ا. درست کند

 ییمواد غذا يادیز یلیمقدار خ میکه داشت یبزرگ يو سردخانه  خچالیقطعا ما در . و به رستوران رفتم برخاستم

سردخانه را سر آشپز عادت داشت که به  دیکل. که حاال امکان داشت که به لطف بابا فاسد شود میهم داشت

 . سردخانه رفتم هرا برداشتم و ب دیکل. کند زانیدر کنار در سردخانه بود آو که یخیم

آمدم و در  رونیاز سردخانه ب. کم بود ییبود و امکان فساد مواد غذا ادیز یلیجا خ نیا يرا شکر سرما خدا

 خچالیمخلفات در  گریشده در ماست و د دهیمرغ خوابان لهیف يادیز یلیمقدار خ. کوچک را باز کردم خچالی

 . شده بود دهیکش لیهمه شان فو يبود و به رو

 نگیساالد و ژله و پود یحت. دمیکش ینفس راحت. شب آنها را بخواباند يبابا از سرآشپز خواسته که برا احتماال

 .شده بود دهیکش لیآنها هم فو يهم آماده شده بود و رو

 . داده بود هیتک واریبه د خچال،یود که پشت در طوفان ب. دمیکش ییخفه ا غیرا بستم و ج خچالی در

 . قلبم گذاشتم يرا رو دستم

 .دیداد یمنو سکته م نیباهر داشت يآقا_

 .دیخند

  والست؟یه هیکجام شب یجذاب نیچرا سونا خانم؟ من به ا_

 . از خود متشکر اریبس اریبا مزه بود و بس. ام گرفت خنده

 بله واقعا_
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 . که او را هم به خنده انداخت يبه طور. که گفتم توام با مسخره بود ییواقعا بله

 يزیچ هیست  والیه هیشب یحاال انقالب رو بگ_

شد  یها آماده م نیتا ا. آوردم رونیب خچالیام کردم و مرغ ها را از  یبه ساعت مچ ینگاه. دمیتر خند بلند

 . بود دهیزمان شام هم رس گرید

 ؟یب کنها رو کبا نیا يخوا یم_

 . کردم دییسرم تا با

 .پسرانه و کوتاه من انداخت يبه موها ینگاه رتیبا ح. را باز کردم و کنار گذاشتم شالم

 قدر کوتاه؟ نیچرا ا. ییچه موها_

 :تفاوت گفتم یب

 . راحت ترم يطور نیدونم ا ینم_

 . به من کرد قیو عم یطوالن ینگاه

 ادیدختر ب هیقدر به  نیکوتاه و پسرونه ا يبودم که مو دهیتا به حال ند. خوشگله یلیخ_

 یکوتاه کیتون يها نیآست. تفاوت بودم یمن بود و من هم ب ياو مشغول فرستادن طناب برا. زدم یکج لبخند

 .جوجه گشتم يها خیبودم را باال دادم و به دنبال س دهیکه پوش

 رو روشن کنم؟ ویباربک_

 :نگاهش کنم، گفتم نکهیا بدون

 ستین یاگر زحمت ،یبله مرس_

 . را روشن کرد ویآورد و باربک رونیب بیرا از ج فندکش

شد و آراز و  دهیخنده از در رستوران شن يسر و صدا. کردم داینازك را پ يها خیس اریبعد از کاووش بس باالخره

 .شد داشانیپ میساناز و نس

خواهم جوجه ها را کباب کنم و بعد هم رفت و دستانش را شست و آمد به کمک طوفان  یکه م دیپرس آراز

 .باهر

 . کرد یکرد و طوفان کباب م یم خیس آراز

 رییتغ عیعطسه کرد و بابا سر رایخوشبختانه همان موقع الم یول. میاوریب اطیدستور دادند که جوجه ها را به ح بابا

 . میرما نخورد گفت که در همان رستوران غذا را سرو کنس رایالم نکهیا يداد و برا دهیعق
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 .رستوران را باز کرد تا همه راحت باشند يپرده ها ساناز

 . نشست اطیشد در ح ینم گریظاهرا آن قدر هوا سرد شده بود که د. به داخل آمدند همه

 .دمیچ م،یده بودبه هم چسبان میکه با کمک نس زیدو م يآوردم و رو رونیها را از قفسه ها ب بشقاب

که نشسته بودند، بابا و انقالب و  یتنها کسان. کردند یحاال همه کمک م. جوجه همه جا را برداشته بود يبو

 . مستانه بودند

آراز . دیکه ننوش یتنها کس. مردها سرشان گرم شد. آورده بود یدنیطوفان همراه با خودش از تهران نوش ظاهرا

پسر  کیاو . کامال حق داشت. اخم کرده بود یساناز ناراض. دیشات نوش کیهم به دور از چشم ساناز  نیدیآ. بود

 . داد ینشان م يتوجه و کنجکاو ییزهایچ نینوجوان داشت که به شدت نسبت به چن

ه کس جرات نداشت ک چیخب ه یول. در هم فرو رفت شتریساناز ب يحاال اخم ها. هم با آنها همراه شد مستانه

حرف او حرف  يرو گریزد، د یم یکه بابا حرف یو زمان. نداشت یمشکل هیقض نیچون بابا با ا د،یبگو يزیچ

که  يسرد. کرد یاو سردتر م بهبود که ما را روز به روز نسبت  شیاخالق ها نیهم. خواست یم ریزدن دل ش

کدام با هم  چیطور بود چرا ما ه نیگر اا. میو گرنه ما خواهر و برادرها که مرض نداشت. رفتار خودش بود دهییزا

 . مینداشت یمشکل چیه

طوفان پشت سر هم . شان نکرد یهمراه گریهم د نیدیآ. را با تاسف تکان دادم و به جمع شان نگاه کردم سرم

همه  نیا دیکرد که او جوان است و شا یرا نم نیحساب ا. رفت یاو جلو م يرفت و بابا هم پا به پا یباال م

نبود که قلبش از  دیبع چیبابا ه یول. شداو نداشته با يبه رو يکند چندان اثر یوارد بدنش م کبارهیکه  یالکل

 . استدیکار ب

شات سر گرم بود و آرام آرام جلو  کیبا همان  نیدیدر دست داشت و ظاهرا از ابتدا مثل آ یشات کوچک انقالب

 . رفت یم

 . برداشتم و به کارم پرداختم تفاوت چشم از او یب. به نگاهش افتاد نگاهم

 . است لیتعط یخواست بداند که هتل تا ک یطاهر بود که م. برداشتن تلفن رفتم يبرا. هتل زنگ خورد تلفن

خنده دار . شدم رهیدرون دستم خ ینشستم و به گوش یصندل يرو. کنم یهتل را باز م التیکه بعد از تعط گفتم

واقعا ! راتیتعم. باشد یهتل بسته م راتیکه به علت تعم مینوشته بود یکاغذ بزرگ يمقابل در هتل رو. بود

 . خنده دار بود
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انقالب باهر بود که تلفن اش در دستش بود و از در رستوران به . سرم را بلند کردم ییپا يصدا دنیشن با

 . هتل آمد يراهرو

 .کارم پرداختم هیبه داخل برگشتم و به بق. به من کرد و مشغول صحبت با تلفن شد ینگاه

 . شد یم دهیرا شکر شام زود حاضر شد و گرنه مشخص نبود که کار بابا و طوفان و مستانه به کجا کش خدا

به دلقک  نهیاش را نخورد و فقط دست به س یدنینوش هیبق گریدوباره به رستوران برگشت د نکهیبعد از ا انقالب

 . کرد یبرادرش نگاه م يها يباز

ساناز . را بخواباند رایگفتم که برود و الم یول. به کمک من آمد يسارا. تا ظرفها را بشورم تادمسیاز شام من ا بعد

حاال که در سفر بودند . داشتند تیدر طول ماه و روز مسئول یآنها به اندازه کاف. رد کردم بیترت نیرا هم به هم

 .گذراندند یم یرا در راحت يبهتر بود که چند روز

 . آوردم و با بلوز ساده مردانه شروع به شستن ظرف ها کردم رونیرا ب کمیتون

 رزاد؟یخانم پ_

بود و چهره اش از درد در هم  دهیرنگش پر. ندارد یانقالب بود که از صورتش مشخص بود حال خوب. دمیچرخ

 .رفته بود

 معده تون؟_

 . را تکان داد سرش

 ....داشیگردم پ یم یچ هر یتو راهرو گذاشته بودم ول زیم يمن شربتم رو رو. آره_

 :اشاره کردم و گفتم خچالیبه  یو با انگشت کف دمیحرفش پر انیم به

 خچالیگذاشتم تو _

 یمرس_

 .شربت خورد یرا باز کرد و کم خچالی در

 دکتر دیبر دیبا_

 . داد و ظرف شستن مرا تماشا کرد هیرستوران تک ییبزرگ ظرفشو نکیس به

موضوع سر . برعکس ایدرد به من  ای. شه یم رهیچ یکیکدوممون به اون  کیباالخره . ارهیحاال وقت بس_

 تنازع بقاست

 . دمیخند
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 هیحرف هیهم  نیا_

 ؟يخوا یکمک نم_

 . ینه مرس_

 یبه نظر ب. نگاه کرد رونیپرده به ب يسالن رفت و از ال يکارم مشغول شدم و او هم بدون حرف به انتها به

به  یشان از الب یخنده و شوخ يبرعکس طوفان که همه را بر سر ذوق آورده بود و حاال صدا. آمد یحوصله م

 .دیرس یگوش م

 . دمیرا هم دستمال کش زیم يبشقاب را هم شستم و دستم را با دستمال خشک کردم و رو نیآخر

 . جورن هیخانم ها همه _

 . را بلند کردم و نگاهش کردم سرم

همه زن . مش ایحنا داشته باشه . ونینیش ایکرده باشه  سیگ. بلند ایون کوتاه باشه که موهاش ستیمهم ن_

 . هستن و خصلتا مادر و فداکار

 . زدم لبخند

 خواهرت و زن برادرت دست بزنن ینذاشت. ينکرد یول ،یها رو ول کن نیا یتونست یشما هم م_

 . فاصله کنار من نشست یصندل کیاز کنار پنجره آمد و با . نشستم یصندل يرو

 دیمدل هست هیشما مردها هم همه _

 .را تکان داد سرش

 تونم بپرسم یسوال م هی_

 سرم را تکان دادم_

 مادرتون فوت شده؟_

 :خونسرد گفتم یلیخ

 میساله بود کیکه من و برادرم  یزمان. وقته یلیخ. نه متارکه کردن_

 .نزد یحرف یول. چانه اش را باال برد متفکرانه

 . زد یم انویآراز پ. لبخند زدم. آمد یقیموس يصدا یالب از

 :دیتعجب پرس یکم با

 زنه؟ یم انویپ یکس_
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 آراز_

 :گفت زیآم نیتحس یلحظه گوش داد و با لحن چند

 .فوق العاده است_

 یحت. کردند یبه آراز نگاه م یفتگیهمه ساکت شده بودند و با ش. میرفت یو با هم از رستوران به الب برخاست

 دایمضحک پ یبار که با ظاهر مستش حالت رتیح یبود و با چشمان دهیاز سرش پر یطوفان هم ظاهرا مست

 . کرد یکرده بود، به آراز نگاه م

 . و سربلند سرش را با افتخار باال گرفته بود، بابا بود فتهیخود ش انیم نیکه در ا یکس اما

 !زد وانشیکردند و طوفان به ته ل قیدست زدند و تشو همه

. از افتخار منفجر شده بود يصورت سارا. کرد یم ییراجع به آراز خود نما میخود پسندانه به مستانه و نس بابا

 یم دهیبابا تمام مدت آراز را ناد کهیدرحال. کرد یاو از ته قلب به آراز افتخار م. بود نیفرق او با پدرمان هم

 . آن فخر بفروشد، به آراز افتخار کرد لهیوس بهواند آمده بود که بابا بت شیپ یتیگرفت و حاال که موقع

که با آراز ساز  اورمیکه بروم و سنتورم را ب دیگو یم فتادیکه چشمش به من ب نیمثل روز مشخص بود هم میبرا

را بفهمد  نیخواست ا یدانم که چرا خودش نم ینم یول. کتاب گشوده بود کیما مثل  يهمه  يبابا برا. میبزن

بود که  نیبر ا لیدل. ستین یبر نادان لیلد میزن ینم یو اگر حرف. میشو یکند ما متوجه م یکه م يکه هر کار

در هر  ییبا او برخوردها يسر کیهمه ما  یبه اندازه کاف. از حرمت ها شکسته شود يسر کی میخواست یما نم

البته اگر . متزلزل شود م،یکرده بود دایکه پ یآرامش نسب میخواست ینم گرید. بود یکاف گرید. میداشت ییا نهیزم

 .میرا بکن مانیگذاشت تا زندگ یو ما را به حال خودمان م دیفهم یرا م نیبابا ا

تا به انقالب هم اظهار  دیکه انقالب به آراز گفت بابا چرخ یکیبا تبر یول. ندیتا مرا نب دمیخودم را کنار کش یکم

 . دیکند که مرا د ییخود نما

 .با آراز بزن اریبرو سنتورت رو ب. سونا بابا جون_

من تا مغز استخوان . کار ممکن بود نیمن زدن ساز مقابل جمع سخت تر يبرا. کردم تا لبخند بزنم یسع

که من مقابلش ساز نواخته  یجمع نیبزرگ تر. دست خودم نبود. ساز بزنم یکه مقابل جمع دمیکش یخجالت م

 . کردم یرا هم فراموش م هانت  یکردم که حت یرا گم م میست و پاآن قدر د. خواهر و برادرانم بودند. بودم

. سرم را باال بردم و نگاهش کردم. دستانش گرفت انیرا م میبازو. ستادیبلند شد و آمد کنارم ا انویاز پشت پ آراز

 . بودم دهیمرد د کیبود که در تمام عمرم در چشمان  ینگاه نیغل و غش تر یو ب نینگاهش صاف تر
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 . میزن یبا هم م. اریبرو ب_

 .داد میبه بازو گرید يفشار. دمیکش یقیعم نفس

 . من هستم_

 . کنم او رفع و رجوع خواهد کرد ریگ ییدانستم که اگر جا یم. را تکان دادم سرم

آهنگ نشسته بود و  انویآراز دوباره پشت پ. برگشتم نییطبقه باال به اتاق خودم رفتم و سنتورم را برداشتم و پا به

 یآن قدر در کارش فرو رفته بود، که چشمانش را بسته بود و با احساس کامل م. نواخت یگل سنگم را م يبایز

 شیقدر احساس خالص و ناب، خرج آهنگ ها نآ. بود نیکار آراز هم ياز حسن ها یکی. خواند ینواخت و م

 . دیشد با گوش جان شن یاحساس و عشق را م نیو نت به نت آن، ا هیبه ال هیکرد که الجرم در تمام ال یم

آن را کوك کرد و ابتدا خودش شروع کرد و آهنگ الهه  یگذاشت و کم یکوتاه وسط الب هیپا زیم يرا رو سنتور

 . نمیناز استاد بنان را زد و بعد مظراب را به من داد و گفت که کنارش بنش

 :آرام به من کرد و گفت ینگاه

 رو بزن کوه آلپ يآهنگ بچه ها_

است و با سنتور نواخته  یرانیآهنگ ا کیآهنگ  نیا دمیکه فهم یهست وقت ادمی. آهنگ را دوست داشتم نیا

بود که بعد از  یآهنگ نیاول نیو ا. بدهد ادیو به من  سدیرا بنو شیشده است از آراز خواهش کردم که نت ها

. گرفتم ادیو ماهرانه  یبه خوب د،کنن یع مها از آن شرو يهمه مبتد بایکه تقر» گوشه چمن  یگل کی«آهنگ 

 . بدون وقفه و اشتباه

در  نیو هم يدار ینرم يتو مچ ها "گفت یم شهیهست که آراز هم ادمی. دستم ورزش دادم يبه مچ ها یکم

  ".نکته مهمه کینواختن سنتور 

 . رمیبگ دهیکردم که تمام آن جماعت در اتاق را ناد یسع. کردم که هر لحظه غش خواهم کرد یم احساس

بود که طوفان را با آن نگاه احمقانه و وق زده اش و انقالب را با نگاه متفکرانه  یاگر شدن. بود یاگر شدن البته

منتظر است که هر لحظه از  دیرس یکرد و از همه بدتر مستانه که به نظر م یرا که مشتاقانه نگاه م میاش و نس

 . رمیبگ دهیرا ناد ردیبگ رادیا کی من

و آهسته  ندینش یکه کنار دست دوستشان م ییها ییآراز مثل بچه مدرسه ا. و شروع کردم دمیکش یقیعم نفس

اشتباه نواختم، آن را  ییجا ایرا فراموش کردم و  یدهند، گارد گرفته بود که هر لحظه من نت یبه او تقلب م
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 يها میکردن س یمن در جمع، قاط یشگیشود گفت که اشتباه هم یم بایاشتباه من و تقر نیبدتر. گوشزد کند

 :آهسته گفت. شد یزدم و آهنگ نابود م یم ریزدم ز یباس م دیکه با ییجا. با هم بود دیزرد و سف

 بخش. رهیز. دهیخرك سف يرو. دقت کن شتریبخش دوم رو ب. دهیزرد و سف يها میس قهیباشه که تلف ادتی_

 .ره ینم ادتیآروم باش . زرده يها میس يرو. اول بم تره

 . قطعه نواخته شد نیهر جان کندن که بود ا به

 . بود میتشکر کرد، نس يو شاد رتیکه با ح یکس نیاول

 . آهنگ سنتوره نیدونستم که ا یاصال نم. قشنگ بود سونا جان یلیخ_

 :لبخند زد و گفت آراز

 . کارتون نیا يگذاشتش رو رانیا ونیتلوز. هیاستاد انتظام ياز ساخته ها_

 :و فوق العاده خنده دار گفت شمندانهیاند یبا حالت طوفان

 . نیآنت و لوس. ریبخ ادشیآره _

 يبا خنده  یول. ساناز منفجر شده از خنده، خودش را جمع کرده بود. کردم تا خنده ام را کنترل کنم یسع

 . دندیخند همه قتیدر حق یعنی. دیمستانه او هم خند

 . را نواخت رانیا يبار آهنگ ا نیمظراب ها را از من گرفت و دوباره شروع کرد و ا آراز

 یموشکافانه به من نگاه م. چشمم به انقالب باهر افتاد. نشستم يراحت کنار سارا الیو با خ دمیکش یراحت نفس

روح مرا  نکهیهم کرده بود که مثل انگا يجور. شده بودم یعصب. انداختم نییسرخ شدم و سرم را پا یکم. کرد

 . روح خجول و سرکش مرا. است دهید

 . چشمانش پر از افتخار بود. نگاهش کردم. دستم گذاشت يدستش را رو يسارا

 . فدات بشم_

 . صورتش لبخند زدم به

 . خدا نکنه_

ما لذت  ییمادر از هنر نما کیکه به اندازه  میتوانم بگو یبه جرات م. کرد یآراز نگاه م ییبه هنر نما یفتگیش با

 . کرد یبرد و افتخار م یم

که  یزمان. کرد یبا آراز م شهیکه هم يکار. اخالقش نیمتنفر بودم از ا. با ما پز داده بود یحساب. در اوج بود بابا

شد و بابا  یکند، آراز خوب م دایآنها نفوذ پ يخواست به رو یداشت که م ییداشت و دوستان و شرکا یمهمان
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 میهست ییا ختهیبفهمند که ما چه خانواده فره مهنواخت تا ه یاش ساز م یکوفت یدر مهمان دیشد و با یان مج

 . رندیقرار بگ ریو تحت تاث

است؟ و  اوردهیبابا به آراز گفت که تاراش را ن. زمان مصرفش بود. آراز شدم یآهنگ بود که متوجه کالفگ اواخر

 یآراز کالفه و عصب یول. هم بنوازد گریآهنگ د کیبابا خواست تا . سرش را تکان داد یآراز به نشانه نف

 . خسته شده است گریبرخاست و گفت که د

که قابل جبران نباشد دست آراز را گرفتم و رو  دیبگو يزیچ نکهیبرخاستم و قبل از ا. بابا در هم رفت يها اخم

هر لحظه . میکردم و او هم برخاست و با هم به طبقه باال رفت نیدیبه آ ییکردم و اشاره ا یبه جمع عذر خواه

ضرب  نیزم يرو شیو با پاها دیکوب یآسانسور م واریدر آسانسور با مشت به د کهیبه طور. شد یآراز کالفه تر م

 :آهسته گفت نیدیآ. با وحشت نگاهش کردم. گرفته بود

 .زمان مصرفشه. نترس_

 :گفتم آهسته

 مواد؟_

 :خر گفتبا تمس آراز

 نه کاکائو_

 .فرو برد و سرش را بلند کرد و به سقف آسانسور نگاه کرد شیهر دو دستش را درون موها کالفه

 آخ خدا_

به من کرد  ییدر اتاق اشاره ا. را گرفت و عمال او را به سمت اتاق کشاند شیبازو نیدیآ. ام را فرو خوردم بغض

 . و آهسته لب زد که سر آراز را گرم کنم

که هر بار مقدار  یتمام مواد مصرف. آورد یم رونیاو ب يواست که آراز متوجه نشود که او از کجا مواد براخ یم

فکر کردم  ییلحظه ا يبرا. برادش شده بود یبود و خود او ساق نیدیشد، دست آ یآن توسط پزشک کم تر م

تا او آن را استفاده کند که  ندینش یدهد و م یدارد که هر بار خودش مواد به او م یچه صبر و تحمل نیدیکه آ

 . دیطلب یرا م يادیکارها صبر و تحمل ز نیا. مبادا سوخته آن را هم استفاده کند

. دانم که اصال گوش داده باشد یم دیبع یول. گفتم، گرم کردم یهتل م ریکه راجع به تعم یاتیآراز با چرند سر

 . که سر مرا از جا بکندنمانده بود  يزیآمد که چ یبه نظرم آن قدر کالفه م

 :مواد را به دستش داد و آهسته رو به من گفت نیدیآ
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 .که بشه روشنش کرد یهر چ ای. اریب کین کیبرو گاز پ_

 .نگاهش کردم رتیح با

 ؟یچ_

 .را گرفت و به طرف در هل داد میدرمانده بازو آراز

 . رمیم یدارم م. مرگ مادرت برو دست دست نکن_

آمد که  ادمی. به انبار هتل رفتم. آمد یطوفان و بابا و مستانه م یخنده و شوخ يصدا یاز الب. دمیدو نییپا به

 ادمیبود که به  یآن قدر کوچک و مسافرت. بودم دهیکوچک و بامزه در انبار د کین کیگاز پ کیچند مدت قبل 

 . میدر هتل دار يزیچ نیمانده بود که ما همچ

و  دمیکش رونیانبار را ب دیکل م،یعظ دیآن دسته کل نیرا کنترل کردم و از ب خودم یبه سخت. دیلرز یم دستانم

بدون آنکه منتظر آسانسور شوم با سرعت از پله ها باال . آسانسور باال بود. آمدم رونیگاز را برداشتم و از انبار ب

با تعجب به . د راهرو شدمشود من هم از راه پله ها وار شخواست وارد اتاق یهمزمان با انقالب باهر که م. رفتم

آشکارا . از سرم خارج شد کبارهیاحساس کردم که تمام خون سر و صورتم . من و گاز درون دستم نگاه کرد

 . دمیشن یرا هم در گوشم م یمیمال زیو زیو يصدا

بچه هم  کیگاز در دست من، اگر  نیاش و حاال ا کبارهی یبا آن حال آراز و کالفگ. باهر که احمق نبود انقالب

 . از چه قرار است انیکه جر دیفه یبود م یم

 . کردم یم یها گاز را در پشت سرم مخف لمیبود که اگر من مثل ف نیاحمقانه تر ا و

 :سرش را تکان داد و آهسته گفت یحرف چیبه من کرد و بدون ه یطوالن ینگاه

 رزادیخانم پ ریشب به خ_

 .دمیکش ینفس راحت. به درون اتاق خودش رفت عیسر و

 یول. تخت نشسته بود يخودش ر ا حفظ کند رو يکرد خونسرد یم یکه سع نیدیزد و آ یدر اتاق قدم م آراز

 .بدتر از آراز یبه نوع یحت. قرار است یکه تا چه حد آشفته و ب دیشد فهم یاو م يفقط با نگاه کردن به چهره 

 یکس. آراز باشد نیشد که ا یباورم نم. قدم به عقب برداشتم مین کیکه  يبه طور. برداشت زیبه سمتم خ آراز

 . را داشت که آدم هم بکشد نیا ییتوانا تیکه در آن موقع یکس. خورده بود ریگرگ ت کیکه مثل 

مرد به آن . افتاد هیبه گر. توانست درست کاراش را انجام دهد یو نم دیلرز یدستانش م. دیرا از دستم قاپ گاز

 . کرد یناله م. نیدیآن هم مقابل من و آ. افتاد هیرسن و سال به گ
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 خدا. خدا. خدا_

او را وادار  زیچ کیدانستم تنها  یم. بود دهیهم به شدت پر نیدیرنگ آ. کنارش زانو زد و کمک اش کرد نیدیآ

و آراز با آن حال وحشتناك اش  میبار آراز را از دست بده نیکه مبادا ا نیا. بدهد یکرده است که تن به هر خفت

 جنون نرفته و رگش را نزده بود؟  مرزبار تا  کیمگر . انجام دهد يرا داشت که هر کار نیا تیقابل

به سمت پنجره رفت تا آن را باز کند که بو در اتاق  نیدیکرد و آ دنیکه آراز شروع به کش یزمان. نمیبب نتوانستم

 يصورت گل انداخته او را از باال دنیتحمل د. زدم رونیو از در اتاق بنتوانستم تحمل کنم  گریمن د چد،ینپ

. شد، مال برادرم بود یکه نئشه م یو بدن دش یکه لحظه به لحظه خمار تر م یآن چشمان. بساط اش نداشتم

فت گ ینگاهش م. بروم رونیهم اشاره کرد تا از اتاق ب نیدیآ. اش را تماشا کنم يو نابود نمیتوانستم بنش ینم

 که من مجبورم تو برو

بخوابم  نیزم يخواست همان جا دمر رو یدلم م. شده بود ریاشک از چشمانم سراز. دادم هیاتاق به در تک رونیب

 دهیرا ند يزیچ نیتا به حال چن. هم مجبور بود دیشا ای. داشت يفرا بشر یتحمل نیدیآ. کنم هیو زار زار گر

 . لرزد یکردم که زانوانم م یحس م. بودم

 . به کنار در آمد نیدیخود آ. داخل را نگاه نکردم یدر را باز کردم ول يآهسته ال. بود دهیچیراهرو بو پ در

 نیدیآ_

 .به شدت لرزان بود میصدا

 .به من کرد یو طوالن قیعم ینگاه

 جونم؟_

 دهیچیبو تو راهرو پ_

 :باز کرد و به چشمانم نگاه کرد و گفت شتریدر را ب يال

آراز معتاده؟ پنهان  دهیبه نظرت تا حاال نفهم. مخصوصا اون طوفانشون. برادرها ختم روزگار هستن نیسونا ا_

کفش که  هیبابا پاش رو کرد تو . کرد یجاها رو م نیفکر ا امیگفت من نم چارهیکه آراز ب یزمان. میندار يکار

و گرنه . کنم که بابا کارمندات رو رد کرد رفتن یخدا رو شکر م نمیب یاالن که م یدون یم. میهمه با هم بر دیبا

. با اون خواهرشون از ما خجالت بکشن دیها هم که خودشون با نیا. مورد عقل کرد نیتو ا. رفت یابرومون م

 . بشه ادیکه ابروت کم و ز ستنیدستت ن ریکه ز نهیحداقل هم ا

 . دمیتو راهرو انقالب رو د_
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 نگفت؟ يزیچ_

 نه_

 .ن دادرا تکان تکا سرش

 بابا گفت که کار مال من. هیرو به ما بده عال غاتشیاگر کار تبل. ازش خوشم اومده_

 .اش گره کرده بود، گذاشتم نهیس يکه رو شیبازو يلبخند زدم و دستم را رو یخوشحال با

  هیواقعا؟ عال_

 . میکن یآره اگر بشه خونه رو عوض م_

 ست؟یکه ک دیو با چشمک پرس دیخودش را به داخل اتاق کش نیدیآ. در آمد يصدا

 یانقالب بود که لباس ورزش. صورتم بود را کماکان حفظ کنم يکه رو ییکردم که لبخند احمقانه ا یسع

 . برود رونیقدم زدن به ب يخواست برا یبود و م دهیپوش

 دهیبود، ناد دهیچیرا که در راهرو پ یوحشتناک يکردم که بو یسع. در را بست نیدیمقابل اتاق کنار آمدم و آ از

 . رمیبگ

 قدم زد؟  کمیاطراف  نیا شهیم_

 .به ساعتم کردم ینگاه

 تو جنگل باشه یوحش وونیسرد شده ممکنه ح. دیمواظب باش یول. آره_

 .اش را بست یشد و بند کفش ورزش خم

 .اطرافم نیهم. رم یتو جنگل که نم_

 .دم یچراغ قوه هم بهتون م دیاگر بخوا یهوا هم روشنه ول. امشب مهتابه. ستین ينه مورد_

 :لحظه نگاهم کرد و گفت چند

 م؟یبا هم قدم بزن يشما هم دوست دار_

دور کنم حاضر به انجام  طیآنکه او را از آن مح يبرا یول. معلوم است که دوست نداشتم. نگاهش کردم رتیح با

 :با اکراه گفتم. بودم يهر کار

 سرده کمی_

 :زد و گفت یکج لبخند

 . دیهست ییشما زن ها همه سرما_
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را انجام دهد که  ییشود که کارها یآدم مجبور م یبه اصطالح آتو داشته باشد گاه کیاز شما  یکه کس یوقت

 . ستین لشیمطابق م

 :سرعت گفتم به

 . امیرو بردارم ب شرتمیمن سو دیباش نییشما پا_

و از اتاقم  دمیکش ینفس راحت. رفت نییپله ها پابه در اتاق آراز کرد و از  یطوالن ینزد و فقط نگاه یحرف

در  یتینارضا. روم یبستن دهان باهر با او به قدم زدن م ياطالع دادم که برا نیدیرا برداشتم و به آ شرتمیسو

خودم . میندار ییداند که چاره ا یم مکه خودش ه دیرس یبه نظر م یمشخص بود ول یبه خوب نیدیچشمان آ

 يبود که به شدت به رو يزیچ. از ذهنم پاك شود یقیدقا يدرون اتاق، برا يآمد که آن لحظه  یهم بدم نم

 . مغزم اثر گذاشته بود

نداشتند حاال  الیگذشت که خ یآن قدر خوش م یخدا را شکر که به جماعت درون الب. رفتم نییپله ها پا از

 . بروند و بخوابند شانیحاال ها به اتاق ها

بود و سرش را  ستادهیا رونیبه انقالب کرد که ب یهتل نگاه ییا شهیاز در ش. دیهتل به من رس مقابل در يسارا

 . کرد یباال گرفته بود و به ستاره ها نگاه م

 کجا؟_

 بارمون نکنه يزیفردا چ. برم دهنش بسته شه. مواد تمام باال رو برداشته يبو. مردك نیبرم با ا_

 . کرده بود اخم

 ارهیمال سرت ن موقع شب؟ بال نیا_

خورد که بخواهد مرا به داخل جنگل  یبه انقالب باهر نم. شد یم یمنف یلیخ یگاه يسارا. ام گرفت خنده

 . اوردیبر سرم ب ییبکشاند و بال

 . کنم که مجبور باشه چهار دست و پا برگرده هتل یزنم ناکارش م ینترس م. گرات یاون کله منف يفدا_

 . دیکوب میو با مشت آهسته به بازو دیخند يسارا

 . یتو هم از دست رفت. کارت کرد یچ نیبب ،ينفر با ادب بود هیتو . ساناز نیاز دست ا_

خواب به طبقه باال  يبرا یرا گرم کند تا کس هیسر بق یزدم و قبل از آن گفتم که حساب رونیو از در ب دمیخند

 .از ساختمان خارج شود ینرود تا بو کم
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را با  شیاش کرده بود و آرام آرام، قدم ها یگرم کن ورزش بیدستانش را در ج. میت به قدم زدن پرداختسکو در

 . کرده بود یکیمن  يقدم ها

 . برادرت واقعا هنرمنده_

بدور از هر گونه . رخش کامال خونسرد و آرام بود مین یول. کند یمسخره م دیفکر کردم که شا. کردم نگاهش

 .يتمسخر

 . یمرس_

 ؟یجمع ساز بزن يجلو یکش یخجالت م_

 . حرف ها بود نیبا هوش تر از ا. بود دهیفهم

 . استیکار دن نیسخت تر. آره_

 :گفت یآرام يبه من کرد و با خنده  ینگاه مین

چند  يترسه که جلو یکنه، م یقبول م بیشهر غر هیهتل زهوار در رفته رو تو  هی رتیکه کار مد رزادیسونا پ_

 آره؟. نفر ساز بزنه

 . کردم یهم خنده آرام من

 . هم اجبار بود نیا_

 . اش را باال برد چانه

شه رو  یستونها آوار م نیا یگاه میاگر انجام ند. اجبارها ستون شده نیاز ا یبعض يما رو یتمام زندگ_

 . هستن یاتیها ح دیبا نیاز ا یکه بعض میفهم یاون موقع است که تازه م. سرمون

 . پخته و عاقالنه بودند شیحرف ها. حرف نگاهش کردم بدون

 . یرو تحمل کن زهایچ یکه بعض يشما هم مجبور. من مجبورم که خواهرم رو تحمل کنم_

 . میبدون حرف به راهمان ادامه داد. کردم یطور فکر م نیمن ا دیشا ای. به آراز کرد میمستق ریمن غ ییا اشاره

 یازش نم یچ چیکه ه يزیچ. ییمایدفتر هواپ. دمیبه کجا رس نیبب یلو. بخونم یدوست داشتم که پزشک_

 . کار شدم نیا يحاال خدا یول. دونستم

 . برازنده اش بود یپزشک

 مال پدرتون بود؟ ییمایدفتر هواپ_

 :به جنگل کنار دستمان کرد و گفت ینگاه تیو در نها. یحرف چیه. نزد یحرف
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 نه؟ زهیوهم انگ یلیجنگل شبها خ_

 . کند یباره صحبت نیخواهد در ا یکه نم دمیفهم. میزد یجنگل قدم م هیحاش در

 .ترسناکه. آره_

 . و ادامه داد دیکش یآه

 ؟يدوستش دار_

 . تعجب نگاهش کردم با

 و؟یک_

 برادرت رو_

 . کردم سکوت

 . که چقدر دوستش دارم دمیتازه فهم. آره_

 . میکن یبازگشت را ط ریتا مس دیو چرخ ستادیا

 . هیپسر با احساس_

که در حال چرت زدن  یببر وحش کیمثل . خمار و خواب آلود. جذاب بود یلیچشمانش خ. شد رهیچشمانم خ به

 . صورتم را از نظر گذراند ينگاهش تمام اجزا. است

 . شه یم دهیتو جمع شما د يادیعشق ز_

 . بود نیخدا را شکر که نظرش ا. زدم لبخند

 . کنن تیجمع رو مدر نیبرادر و خواهر بزرگت خوب تونستن ا_

 یو خدا م. یخانوداگ تییمدر. بحران تییمدر. داشت تییبه مدر یمرد عالقه خاص نیا. ام را جمع کردم خنده

 . بحث خواهد کرد یتییداند که فردا درباره چه مدر

 :آورد و گفت رونیب بشیاش را از ج دستان

 . جمع رو دور هم جمع کنم نیا دیکه بامن نتونستم اون طور _

 .کنارش هم گام شدم. به قدم زدن کرد شروع

 . نشد یول. حله زیکردم اگر فقط ازدواج نکنم همه چ یفکر م_

 د؟یازدواج نکرد_

 . خنده دار نگاهم کرد یو با حالت دیچرخ
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 خوره که متاهل باشم؟ یبه من م_

 . را به نشانه مثبت تکان دادم سرم

 . دیخند آرام

 . را باال آورد و مقابل صورتم تکان تکان داد دستش

 ؟يفکر رو کرد نیچرا ا. من حلقه ندارم_

 .باال انداختم شانه

 که متارکه کرده یحداقل کس ای. خوره یو خب به نظرم رفتارتون به مرد زن دار م. سنتون باالست_

 . داد رونیخنده دار از ته حلقش ب یپوف

 . نظر کنم دیتو رفتار هام تجد دیبا_

 . دمیخند

 ن؟یشد دیناام_

 :زد و با خنده گفت یکرد و چشمک نگاهم

 . تا دلت بخواد_

 . دمیتر خند بلند

 . میهم قدم زد گرید یکم

 . شرکت رو به برادرت بدم غاتیخوام کار تبل یم_

 . نگاهش کردم و لبخند زدم. کرد نگاهم

 . هیعال_

پدرت فکر کنم اولش . من دوست دارم که با جوون ها کار کنم. کنم یبه پدرت گفتم که فقط با برادرت کار م_

کار خودش رو کرده  گهیبابات د. کنن شرفتیمن دوست دارم که جوونها پ. بعد قبول کرد یناراحت شد ول کمی

 ردظاهرا که قبول ک. شرط منه نیبه هر حال ا. بده نیدیجاش رو به آ دیبا

دانست که دست خودش را نخواهد  یم. نداده بود نیدیخود کار را به آ یپس بابا ب. دهان باز نگاهش کردم با

 . کرد بابا مهربان شده است یکه فکر م نیدیآ چارهیب. گرفت

نمانده بود که  يزیو چ دمیرا ند میشده بودم که سنگ مقابل پا یآن قدر عصب. در هم رفت میخوداگاه اخم ها نا

 . دیرا گرفت و به عقب کش میانقالب بازو. فتمیب نیقبل از آنکه به زم یخوردم ول يبه جلو سکندر. کله پا شوم
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 . پات رو نگاه کن يخانم جلو_

 . کردم که آرام باشم یسع. را از دستش خارج کردم میرا جمع و جور کردم و بازو خودم

 موضوع گفت؟ نیبه برادرت راجع به ا يزیبابات چ_

  .خواست بداند یچه م قایاو دق. کردم نگاهش

 . باهر قرداد ببنده يالبته اگر آقا. ده یکار رو به من م نیبه من گفت که بابا ا نیدیآ. گفته دیشا. دونم ینم_

اش  یشانیپ يزخم رو یکیدر تار. نور مهتاب چهره اش را روشن کرده بود. در سکوت نگاهم کرد هیثان چند

 . کرده بود داینمود پ شتریب

 طور نیکه ا_

 . نیهم فقط

 . میدیمقابل هتل رس به

 . رزادیخوش گذشت خانم پ_

چهره اش در هم . آمد یصحبت و خنده م يصدا یهنوز از الب. میبه داخل هتل رفت. زدم يزیتشکر آم لبخند

 . فرو رفت

 :و گفت دیلحظه چرخ نیدر آخر یطرف پله ها رفت ول به

 .ریشب به خ_

 ریشب شما هم بخ_

را چک  یو اصل یخروج پشت يو دربها دمیبه همه جا سرك کش. اندمدر سالن م گرید یکم. اتاقش رفت به

. به اتاق آراز برگشتم. آب را باز گذاشته باشد ریش یرا چک کردم مبادا کس زیبه استخر رفتم و همه چ. کردم

 .هم هنوز در اتاق بود نیدیبود و آ دهیتخت خواب يرو هوشیب

 ؟ياومد_

 . را در آوردم شرتمینشستم و سو کنارش

 که نگفت؟ يزیچ_

 یچ چینه ه_

 . فرو رفته بود، نگاه کرد قیعم یرا تکان داد و به آراز که به خواب سرش

 . شم یم ریدارم پ. کشم ینم گهید. خوب بشه نیا شهیم یک_
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 . شده بود دیسف اهیاش س قهیکنار شق يموها. حق داشت. کردم نگاهش

 .ترسم یم یاز عل_

 . دستش گذاشتم يرا رو دستم

از همه ماها حساس . آراز حساسه. جا کشوند نیکه آراز رو کمبود محبت به ا یدون یخودت م. شه ینم يزیچ_

زخم هاش، تو  يمرهم برا هینداره که دنبال  یلیدل. دیگذاشت یعل يرو برا تونیتو و ساناز تمام زندگ یول. تره

 .از خونه بگرده رونیب

 ینوجون. خبر داره یاز همه چ. سونا ستیبچه ن. رهیبگ ریترسم ازش تاث یم. شده یمیبا آراز صم یلیخ یول. نه_

 . دونستم یم یو دو سه سالگ ستیدونن که من تو ب یرو م ییزهایها چ نیا. ماست یمعادل جون نهایا

زمان آگاه شدن به همون اندازه هم عاقل تر از  نیا يبه همون اندازه که بچه ها. رهیگ ینم ریتاث. نگران نباش_

 . ما شدن

 . را تکان داد سرش

 . کنه یبه آراز نگاه م یکه با چه نگران دمید یکه آوردمش خونه خودمون م ياون چند روز_

 . باالخره عموشه_

 . جور بود یلیبا سهند خ. تر شد یمیصم یلیبعد از سهند با آراز خ_

 ادیکه با ورق بلد بود را به او  یینشستند و سهند تمام حقه ها و تقلب ها یساعتها با سهند م یگاه. بود ادمی

 . داد یم

 :را هم گرفتم و گفتم نیدیو فقط برخاستم و دست آ. نگفتم يزیچ. سهند دوباره مرا به گذشته پرتاب کرد اسم

 . خوابم یم ششیمن پ. هم فکر نکن گهید. تو برو بخواب_

 . و به آراز نگاه کرد دیچرخ

 . نداره یمشکل. حالش خوبه_

 . خودم راحت تره الیخ يطور نیا. مونم یم ششیباشه پ_

لباسم را . به اتاق خودم برگشتم با خودم لباس برداشتم و به اتاق آراز رفتم. رفت رونیاز اتاق ب یحرف چیه بدون

 یم شیدلم برا. نا آرام بود اریکرد و بس یدر خواب ناله م. دمیتخت کنارش خواب يدر حمام عوض کردم و رو

 یشده بود که او را از زندگ یمواد لعنت نیا ریرگد. که خودش را شناخته بود یاز زمان. ه بودنکرد یجوان. سوخت

 .انداخته بود
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 نهم فصل

البته . میکرد یدرست م ییزهایچ هی رایو سطل کوچک الم لچهیو با ب میکنار ساحل نشسته بود رایو الم یعل با

رود و  یخفته به خواب م يبایساخته است و شاهزاده قصر اش است و مثل ز یداشت که قصر شن دهیعق رایالم

 . بوسه کیآن هم با . کند داریاو را از خواب ب دیبا یآن وقت عل

 زیدوره و زمانه چ نیا يگفت بچه ها یحق داشت که م نیدیآ. یوجب میبچه ن. زور خنده ام را فرو خوردم به

 . شده اند يگرید

 . زد هیگر ریو ز دیلب برچ رایکرد که الم شیکرد و بعد با اخم آن چنان دعوابا تعجب نگاهش  یعل

 . یعل_

 :گفت يبا دلخور. حرص نگاهش کردم با

_ گه؟یم یآخه عمه نگاه چ... ا 

 . شد یبلند تر م رایالم هیگر يصدا

 .فهمه آخه یچه م. بچه است عمه_

 یول يابر يتا حدود. بود یهوا آن روز عال. نشسته بودند نیزم يرو ایتاشو  یصندل يدور تر از ما رو یکم هیبق

تا آخر هفته  نکهیچون امکان ا. میرفته بود ایهمه به کنار در نیبنابرا. ادیاما با رطوبت ز. نسبتا گرم و بدون باد

 . بود ادیز اریآفتاب کامل نباشد بس

 .دیرا بغل کرد و بوس رایالم. آمد و کنار من نشست ساناز

 من چشه؟ يتربچه _

 .را کرد یعل یچغل رایالم

 ییکنه زن دا یم تمیاذ یعل_

 :با اعتراض گفت یعل. ام را فرو خوردم خنده

 ...مامان_

نگاه کرد و رو  یبه عل یمصنوع یبا اخم. کنم یم فیماجرا را تعر تیبعد برا یعنیبه ساناز کردم که  ییا اشاره

 :گفت رایبه الم
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 . کنم بعدا یاشکال نداره تربچه دعواش م_

شروع به قدم زدن  يبه تنها نیبنابرا. اشتها نداشتم. بود دهیبساط عصرانه چ يسارا. رفتند يهم به سمت سارا با

 . کردم

 . کرد میبه نام صدا یکردم کس یکه ط یکم

 سونا_

و  پسوند چیآمد که به او اجازه داده باشم که مرا به نام کوچک بدون ه ینم ادمی. تعجب نگاهش کردم با

 . بخواند يشوندیپ

 . به من نگاه کرد طنتیو با ش دیبه من رس. ستادمیا

 . میبا هم قدم بزن ایب_

راه رفته را در سکوت . رفتن آهنگ برگشت کردم ينگفتم و به جا يزیچ یول. در هم رفت شتریب میها اخم

 :آتش زد و گفت يگاریس. میبرگشت

 یخاموش_

 . کردم نگاهش

 نه خوبم_

 یبا رد شدن ما سرش را بلند کرد و نگاه. شده بود رهیخ ایتنها نشسته بود و به در. میمقابل انقالب رد شد از

 . داد ایبه من و برادرش کرد و دوباره نگاهش را به در یطوالن

 . میشد رهیخ ایو به در میستادیا ایدر يرو روبه

 . گردم یدکورها برم يدوباره برا گهیاحتماال دو هفته د_

 خواهد دوباره به آن جا برگردد؟ یذوق مرگ شوم که او م نکهیداشت؟ ا یچه توقع. به او کردم ینگاه مین

 زدم  ییمودبانه ا لبخند

 کنن یکار م عیسر یلیخ. تمام بشه نهایفکر کنم کار دکور زودتر از ا. بله خوبه_

 :خنده دار گفت یباال انداخت و با لحن ییابرو

 هییحرفه ا میکه انجام بد يهر کار. میهست ییما حرفه ا. هر، نه چغندر بانو جانگن برادران با یبه ما م_

نداشت و  يمنظور دیشا. رمیبگ دهیمرا به نام خوانده بود را ناد نکهیتوانستم ا یم دیشا. بامزه بود. دمیبار خند نیا

 . شوند یم یمیبا همه صم عیبود که سر ییاز آنها
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 ببند پسر یکمتر خال_

با  یشلوارش را تکان داد و نگاه يرو يبرخاست و ماسه ها شیانقالب از جا. به پشت سرم کردم ینگاه

 . آن را متوجه نشدم یبرادرش رد و بدل کرد که معن

 . اصال دوست نداشتم. نبود یخوب تیاصال موقع. بودم ستادهیدو برادر ا نیب. ستادیو کنار من ا آمد

 .به آن زد و دوباره آن را به او برگرداند یوفان را گرفت و پک کوتاهط گاریدستش را دراز کرد و س انقالب

 . گردم یدوباره برم گهید يگفتم که هفته  یداشتم به سونا م_

 ینم يزیچ چیه. به من نگاه کرد ،یطوالن یبعد از نگاه. نگاه انقالب اما به برادرش بود. انقالب نگاه کردم به

 . نگاه کرد ایداد و به در ییجز یچانه اش را باال داد و سرش را تکان. شد از چشمانش خواند

 . و ساناز نشسته بودند، رفتم يکه سارا ییکردم و از کنارشان به جا یکوتاه یخواه عذر

دم که بداند من را باال بر میشانه ها یکم. نگاه آراز اما پر از تعجب بود. کرد یدرهم نگاهم م يبا اخم ها نیدیآ

 . ندیاینخواستم که آنها وردلم ب

 . ساناز نشستم کنار

 طوفان باهر؟ نیگفت ا یم یچ_

 . پرتغال برداشتم و پوست گرفتم کی

 یچیه. چرند و پرند_

 . استقبال کرد یآراز هم ظاهرا با خوشحال. اشاره کرد که آمد و کنار آراز نشست میبه نس يسارا

 ادیاگر ازش خوشش ب_

 .گذاشت رایپر پرتغال در دهان الم کی ساناز

زنه تو  یم ای شهیسر به راه م ایگن آدم عاشق  یکه م يدیمگه نشن. سر به راه شد دیشا. ادیخب خوشش ب_

 راههیب

 :گفتم زیغم انگ یلحن با

 .مونه ینم یازش باق يزیچ گهیتو چاه، د فتهیب ادیاز چاله درب. است راههیحاال هم تو ب نیهم_

 ادیبه نظر م ینترس دختر خوب_

شش دانگ حواسش را به او  میکرد، که نس یصحبت م يزیدانم آراز راجع به چه چ ینم. نگاه کردم مینس به

 .داد یتکان م دییسرش را به نشانه تا یکرد و گاه ینگاهش م يجد یداده بود و با حالت
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کردم که موضوع صحبت  یحس م یا، ولدانم چر ینم. کردند یو طوفان هم آهسته آهسته صحبت م انقالب

 . شان من بودم

 . به طوفان کرد و به کنار ما آمدند یکه متوجه نگاه من شد اشاره کوتاه انقالب

 دیرس یبه نظر م. طوفان هم به قدم زدن پرداخت. نشست نیدیانقالب آمد و کنار آ. تعارفشان کرد وهیم يسارا

آن  یمستانه کم. از صورت هر دو نفرشان مشخص بود. کردند یراجع به کار صحبت م نیدیکه انقالب و آ

کرد و مستانه هم  یم فیاو تعر يرا برا يزیطوفان تند تند چ. کرد یبود و با طوفان صحبت م ستادهیطرف تر ا

 .کرد یم دییبا حرکت سرش تا یداد و هر از چند گاه یبا دقت گوش م

ام را به همراه  يشده بود و من هم اسپر ادتریطوبت هوا زر. تفاوت به آنها برخاستم تا به هتل برگردم یب

 . گرفت ینفسم م یمرطوب يدر آن چنان هوا یگاه. بودم اوردهین

 .کرد میصدا نیدیآ

 کجا سونا؟_

 . کرد یانقالب هم سرش را کج کرده بود و نگاهم م. و نگاهش کردم دمیچرخ

 را نشان دادم  يدستم عالمت اسپر با

 ؟ياوردین_

 شه یهوا داره مرطوب م. رفت ادمینه _

در قشم . من مثل سم بود يمرطوب برا يهوا. به هن و هن افتاده بودم یکه در همان لحظه هم کم نگفتم

هم در مرطوب  شهیحال و روز من، هم نیبا ا. بود، بمانم يکه کولر گاز ییاز جا رونیتوانستم در ب یاصال نم

از  نیدیکرد و آ نیدیبه آ ییاشاره ا ازسان. لبخند زدم نانشیاطم يبرا. نگران نگاهم کرد يسارا. جاها بودم نیتر

 :جا برخاست و گفت

 . امیصبر کن باهات ب_

 . کرد او هم با ما همراه شد یصحبت م نیدیانقالب هم از جا برخاست و همان طور که با آ. نکردم یمخالفت

همان جا کنار ساحل به . نتوانستم گرید میکه رفت یکم. ندکرد یکار صحبت م يدرباره . درست بود حدسم

 . دادم هیموج شکن تک ي وارهید

 خطرناك است یشد گفت کم یکه م یحال. ام به خس خس افتاده بود نهیس حاال

 . صبحتش را قطع کرد نیدیآ
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 ؟يشد یچ_

 . توانم ینم گریگفتم که د دهیبر دهیبر

 . انقالب آمده بودند نیهم با ماش يچند نفر یبود و حت يادیهتل راه نسبتا ز تا

 :و محکم گفت يانقالب جد. را گرفت دستم

 جلوتر کمی ارشیب. ارمیب نیرم ماش یم_

 .دیدو و راه رفتن، دو نیما ب یبا حالت نیطرف ماش به

 . و به طرف هتل راند میسوار شد. میکه انقالب گفته بود، رفت ییتا جا نیدیکمک آ با

 . شده است اهیمقابل چشمانم س ژنیکردم که از کمبود اکس یاحساس م. ولو شدم نیزم يهرو روجا در را همان

 .زد ادیفر نیدیآ

 ؟یکجا گذاشت_

 .را گم کرده است شیکه دست و پاها دیرس یانقالب حاال به نظر م. چشمانم به باال اشاره کردم با

مرا به  ي هیبلند کرد و پشت سرم رفت و تک نیزم يکتف ام را گرفت و مرا از رو ریو ز ستادیسرم ا يباال

دانستم  یم. مانده است، مشغول جان کندن بودم ایکه دور از در یماه کیمثل  گریحاال د. خودش داد يپاها

چشمانم به طرف باال رفته  یاهیس دانستم که کبود شده ام و احتماال یم. کرده ام دایپ زیرقت انگ يکه ظاهر

 . است

حال پشت  نیدر هم. بهتر بتوانم نفس بکشم دیام گذاشت و کمرم را صاف صاف کرد تا شاشانه  يرا رو دستش

 . مردم یاحتماال اگر به حال خودم بودم از خجالت م. کمرم را آرام ماساژ داد

دست گرفتن ساده فراتر نرفته  کیوقت از  چیما ه یمامان بود ول يپسر عمو اریبودم و شهر اریعاشق شهر من

 شترهایخواهان ب اریشهر دیشا. میگرفت یرا عاشقانه م گریدست همد میرفت یم رونیکه با هم به ب یگاه. میبود

 . اخالق را داشته باشم نینبودم که ا یمن آن کس یبود ول

از خجالت آور هم فراتر . داد یبود و او پشتم را ماساژ م بهیکامال غر میداده بودم که برا هیتک يحاال به مرد و

 . بود

 . را در دهانم گذاشت و پاف کرد يو اسپر دیسرمان رس يباال نیدیآ

 . گریبار د کیبعد  هیو چند ثان. بار کی

 . رفت یم یاهیهنوز چشمانم به شدت س یول. و آرام شدم دمیکش یقیعم نفس
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 . ستیخوب ن ادیجا براشون ز نیرطوبت ا_

 :نگاهش کرد و گفت نیدیآ

که  ییتو جا دیبا رهیکه رطوبت باال م یوقت. جا حداقل هواش پاکه نیا. تهران براش بدتره يهوا یالودگ_

 .خشک بمونه

 يام را از پاها هیدراز کردم و کمک کرد تا تک نیدیدستم را به طرف آ. نگاهش نگران بود. نگاهم کرد انقالب

 . انقالب بردارم و به آغوش خودش پناه ببرم

 ؟يبهتر_

 . به شدت درد گرفته بود میگلو. سرم اشاره کردم با

 :به سمتم خم شد و گفت یکم انقالب

 ارم؟یبرات آب ب_

 یبله مرس_

 . اوردیآب ب میبود رفت تا برا یکه در الب یطرف آبسرد کن به

 کمی. سونا جان خطر داره ره؟یگ یجا م ایمگه چقدر وزن داره  ؟ياری یرو همرات نم يچرا اسپر. میترسوند_

 . ریبگ يرو جد تیماریب نیا

مشکل من  نیاز دوستان خودش سه سال قبل در شمال با هم یکیمخصوصا که . ترسد یدانستم که م یم

 یهمراهش نبوده و کس يرفته بود و به علت رطوبت باال نفسش گرفته بود و چون اسپر ایتنها به در. فوت شد

نفس من محتاط  ینسبت به تنگ نیدیاز آن زمان آ. هم آن اطراف نبوده است که به کمکش برود تمام کرده بود

 . تر شده بود

 دیببخش_

 یرا از او گرفتم و چند قلوپ به سخت وانیجا به جا شدم و ل نیدیدر آغوش آ یکم. با آب برگشت انقالب

 .دمینوش

 .کنه یسکته م نهیبرسه تو رو بب ياالن سارا. دهیرنگت پر. ادیدراز بکش حالت جا ب کمیبلند شو برو _

 نیا یبعد از حمالت. بود نیهم شهیهم. سرم به شدت درد گرفته بود. دمیتخت دراز کش يو رواتاقم رفتم  به

کنم تا بلکه  دایآرامش پ یکردم تا کم یام گذاشتم و سع یشانیپ يدستم را رو. گرفتم یم يهمه درد ن،یچن

 . بخوابم یبتوانم کم
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 یبابا بحث م يمثل آن وقت ها درباره کارها. میزد یو در جنگل قدم م میبا هم بود. دمیسهند را د خواب

 يزیچ نیبهتر از ا یلیخ مانیزندگ دیشا میداشت یدرست و درمان يکه اگر ما هم خانواده  نیا يدرباره . میکرد

درباره . من و سهند يها یروزمرگ درباره یخواب. شد یکه بارها و بارها تکرار م یخواب. شد یکه حاال بود، م

 .میکرد یم مانیها ییدر تنها شهیکه هم ینیروت يابحث ها و صحبت ه

 دهیکابوس ممکن را د نیبدتر نکهیاز عرق بودم مثل ا سیآن چنان لرزان و خ دمیپر یکه از خواب م یوقت یول

حال  نیشدم ا یم داریکه از خواب ب یدانم چرا زمان ینم یول. نبود میدر خواب ها یخاص زیچ چیه کهیدرحال. ام

 . داد یمخوف به من دست م

از طبقه . شده بود کیراهرو ساکت بود و هوا کامال تار. رفتم رونیاز اتاق ب. تخت نشستم تا بهتر شوم يرو یکم

 اطیاز ح شانیسر و صدا. گوش دادم یکم. در هتل نبود یاصال کس نکهیمثل ا. آمد ینم ییصدا چیهم ه نییپا

 يو طوفان باال نیدیمنتقل کرده بودند و آ اطیحرا به  ویباربک. رفتم اطیراهرو را دور زدم و به ح. آمد یم یپشت

بودند و مشغول  ستادهیا اطیو ساناز و در کمال تعجب من، مستانه گوشه ح يسارا. بودند ستادهیسر کباب ها ا

نشسته  يگریتخت د يتنها و با فاصله رو انقالب اما. تخت نشسته بودند يو آراز هم رو مینس. حرف زدن بودند

سالم . رفتم اطیبه ح. داد یم نیدیکرد و به طوفان و آ یم خیبابا هم کباب ها را س. بود مینگاهش به نس. بود

 . را قطع کردند و به من نگاه کردند شانیهمه حرف ها. کردم

 بابا جان؟ یخوب_

 . پررنگ تر يمخصوصا به سارا. زدم لبخند

 بله بهترم_

 کشانینزد یکم. داد یگوش م شیچون مودبانه به حرف ها. تعجب آور بود. با مستانه گرم گرفته بود يسارا

حوصله بحث . کرد یهستند صحبت م دیبرنزه کردن مف يکه برا ییمستانه درباره برنزه کردن و کرم ها. شدم

که او نشسته بود،  یتخت يرو بآن طرف تر از انقال یرفتم و کم. را نداشتم ییبایو ز یشیآرا يها و حرفها

 . نشستم

 ؟يبهتر_

 . کردم نگاهش

 یبله مرس_

 . هنوز هوا مرطوبه_
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 . کمیآره _

به شماره کرد و  ینگاه. تلفنش زنگ خورد. زد یمیلبخند مال. آوردم و نشانش دادم رونیب بمیرا از ج ياسپر

توانا  يبه اسم آقا یبا کس یعصب یرا برداشت و با لحن یدر هم رفت و بعد گوش شیاخم ها ییلحظه ا يبرا

 يجد اریاست که در کار بس یکامال مشخص بود که او از آن دسته کسان. بود يکار يصحبت ها. صحبت کرد

 یگفتم که شانس آوردم که با من رفتار آن چنان سرد و خشن یم دیپس با. خشن است يتا حدود یو حت

 . نداشت

 نیلذت بخش است و هم شتریب یمسافرت در چه فصل نکهیا. شد دهیکش حیافرت و تفرمس رامونیها پ صحبت

 . رانیو خارج از ا رانیدرون ا يطور تفاوت سفرها

 يرو. به اتاقم رفتم. بحث شان شوم کینبود که در آن شر يزیچ. حوصله بودم یب. و به داخل رفتم برخاستم

 یتا چند ساعت حال خوب دمید یبود بعد از آنکه خواب سهند را م نیهم شهیهم. یکیدر تار. دمیتخت دراز کش

 یکه م یو وقت. هم در کنارم باشد بازشدن توقع داشتم که  داریآن قدر خوابها شفاف بود که بعد از ب. نداشتم

 . شدم یم يدیو ناام اسیدر درون دچار  نکهیمثل ا. عوض شده است یواقع يایدر دن زیهمه چ دمید

 . تخت نشست يآمد و کنارم رو. بود يسارا. ه در خوردب ییا ضربه

  ؟یستیشده؟ هنوز خوب ن یچ_

 . نگاه کردم شیبایو روشن اتاق به چشمان ز کیتار در

 . حوصله ام یب کمیفقط . خوبم_

 . دستم گذاشت ياش را به رو دست

 چته؟ _

 . برخاستم و نشستم. نگران بود نگاهش

 . دمیخواب سهند رو د_

 . شکسته شد ییلحظه ا يچشمانش برا پلک

 ؟یچه خواب_

 . دمیکش میدرون موها یدست

 . روزمره ییحرف ها. میزد یم یمعمول يمثل اون موقع ها که زنده بود حرف ها. یچیه_

 . کردم یم يشتریو آرامش ب تیکار احساس امن نیبا ا نکهیمثل ا. را محکم تر گرفتم دستش
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بودن  یمعمول نیهم. ستیکه اون ن نمیب یپرم م یاز خواب م یوقت نکهیا. يکنه سارا یم تمیاذ شتریب نیهم_

که من االن  نیا یکه به خودت بگ ستیتوشون ن يزیچ چیه. هییواقع یلیچون خ. ده یعذابم م شتریب اهامیرو

به من  یوحشتناک یچارگیو ب يدیامحس نا هی. شم یم داریکه ب یوقت. کابوسه ایاست  ایرو هی نمیب یدارم م

 .ستمیده که تا چند ساعت رو حال خودم ن یدست م

 . نزد یلحظه حرف چند

آروم و . شم یتا شب تو خونه مثل مرغ سر کنده م نمیب یکه خوابش رو م یمنم گاه. یگیم یدونم چ یم_

 . قرار ندارم

 :عوض کردن بحث گفتم يبرا

 گفت؟ یم یچ. يزد یبا مستانه حرف م_

 :اش را باال برد و گفت چانه

. جالب بود دنشیخوب شن یول. رضا هم دوست نداره یعنی. دوست ندارم ادیمن ز. گفت یدرباره برنزه کردن م_

 . رفته کاپیو م شیدوره تو فرانسه آرا هی

 . ام را باال بردم چانه

 کنه یم شیها خودش رو آرا شهیکه مثل هنرپ ستیخود ن یپس ب! کالیبار_

 .آره وارده_

من  یول. آمد یبه حساب م میگر ییجورها کیو  ییکه مستانه از آن روز کرده بود همه حرفه ا ییها شیآرا

 . کردم یرا آن طور پسرانه کوتاه نم میاگر نه که موها. ها نبودم يباز یجور قرت نیوبند ا دیدر ق ادیز

 :را گرفت و گفت دستم

 . دستپخت بابا ست. میشام بخور میبر ایب. پاشو قربونش_

 . شکستند یسرو دست م شیبرا لیبابا حرف نداشت و کل فام يها کباب

 . میشد نهیبه س نهیبا آراز س اطیح يدر ورود يجلو. میرفت نییپا

 شما؟ دییکجا_

 هیچشمانم به گر ياست که روز قبل در جلو یاست همان ستادهیکه حاال مقابل ام ا يمرد نیشد ا ینم باورم

 . ودافتاده ب

 . را فراموش کرده است يخودش هم آن حالت خمار یکه حت دیرس ینظر م به
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 :گفت یاز کنارش رد شد و با شوخ يسارا

  ؟ییتو کجا_

 . دیکوب يو آهسته به پشت سارا دیآراز خند. و آراز در کنار هم است میدانستم اشاره اش به بودن نس یم

 . نگاه کرد يبه من جد دوباره

 تو چته؟_

 :حوصله گفتم یب

 یچیه_

 . برخالف دستان سرد من. دستانش گرم بود. ام را گرفت دست

 . کرد مانیصدا بابا

 يکباب بابا پخت که دوست دار. ایبابا جان سونا ب_

. خواست یدلم آن جمع را نم. میبرداشت و به داخل برد تا غذا را داخل رستوران سرو کن زیتکه چ کی یکس هر

  .خواست یم ییدلم تنها

 یحوصله بودم که دوست نداشتم به جمع شان که به الب یبعد از شام هم آن قدر ب. مدت شام ساکت بودم تمام

و بدون آنکه  ختمیخودم ر يبرا يفنجان چا کی. شستم ییدوباره ظرف ها را به تنها. وندمیمنتقل شده بود، بپ

 . دمیو سکوت دراز کش یکیسر بزنم به اتاق رفتم و در تار یبه الب

 

*** 

 

 هیبا بق انیم نیا يزیچ کی. اورمیکردم تا از آنها سر در ب یم یدفاتر حساب و کتاب خم شده بودم و سع يرو

ده بار با آراز تماس گرفته بودم و او بارها و بارها مرا  دیاز صبح شا. مرا کالفه کرده بود نیجور نبود و هم زهایچ

 . تر راه خواهد افتاد عیکارت سر میایگفت که اگر من خودم به آن جا ب یآخر سر هم به شوخ. کرده بود ییراهنما

وقت بود که تمام شده  یلیگذشت و کار دکورها خ یدو ماه از آمدن خانواده باهر به هتل م. درد گرفته بود سرم

 . کار در دفتر فروش به آن جا بفرستند يرا از تهران برا یکس ندهیهفته آ يبود و قرار بود که برا

 يو انقالب با من تماس گرفت و گفت که خودم رو دیایباهر آن طور که خودش گفت نتوانست به هتل ب طوفان

 . فروش بفرستد يرا برا يکار دکورها نظارت داشته باشم تا او بعد از اتمام آنها کارمند
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 وارید. نداشت يکار گریکامل شده بود و رستوران و راهرو هم د یالب. غلتک افتاده بود يهتل رو يکارها بایتقر

که قرار بود تا دو سه  میطاهر هم آماده کرده بود يهم برا کیش اریبس زیم کیو  میساخته را برداشته بود شیپ

لباس فرم کارکنان  يبرا دیبود که با نیبود و آن ا دهمان یباق گرید زیچ کیفقط . از تهران آورده شوند ندهیروز آ

سر به بابلسر زده بودم  کیچند روز قبل . نکرده بودم دایکار را پ نیرفتم که هنوز فرصت ا یهتل به تهران م

کوتاه به تهران بکنم  يبودم که سفر یمنتظر فرصت نیبنابرا. نکردم دایخواستم را پ یکه من م يزیآن جا چ یول

هر چه  دیو با میشده بودو خودم هم به شدت دلتنگ  يسارا نهایاز همه ا يجدا. را سفارش بدهم هاو لباس 

 .شد یسفر انجام م نیا عتریسر

 یترم زمستان هم نم يکردم که احتماال برا یدر دانشگاه ثبت نام کنم و فکر م زییترم پا يبودم برا نتوانسته

 . نمانده بود دیبه شروع ترم جد يزیچ. توانستم

 دیبا. کردم یم یدگیتمام وقت به او رس دیبود که با یینو پا يحاال مثل بچه . شد یروبراه تر م یهتل کم دیبا

 . بسته بود یمرا حساب يدست و پا. بچه بزرگ تر شود نیا یگذاشتم تا کم یم

آراز به طور کامل ترك کرده  نکهیاز ا. گفت یم زیاز همه چ. کردم یصحبت م يبا سارا یهر روز تلفن بایتقر

 یبهتر است ول یلیگفت که حالش خ یم. کند یتفاده مآرام بخش اس يقرص ها ياست و حاال فقط مقدار

 نیبا ا یسخت شده است ول اریگفت که تحمل کردنش بس یم. است یو عصب ریپذ کیتحر اریهنوز هم بس

 . بود و از ته قلب خوشحال یحال راض

 . پوستش رفته بود ریچاق شده است و به قول خودش آب به ز یگفت که کم یم

که انقالب باهر با او  ییگسترده ا غاتیکار تبل. شده است یعال یکارشان حساب نکهیا. گفت یم نیدیکار آ از

 يها نیماش دیخر يخواست برا یم نیدیآ کهیبه طور. شارژ کرده بود یقرارداد اش را بسته بود چاپخانه را حساب

 .چاپ به آلمان برود دیجد

 . کیچاپ تمام اتومات يها نیماش

 یم یدور افتاده زندگ ییا رهیکردم که در جز یاحساس م یگاه. شدم ین دلتنگ تر مکرد و م یم فیتعر او

بودم که نشده  ریدو ماه درگ نیانقدر در ا. که دوستشان داشتم، به کل قطع شده بود یکنم که ارتباطم با کسان

هتل  ياز قسمت ها یکیو هر روز  دشده بو یمیشوفاژ ها قد ستمیس. سر کوچک هم به آنها بزنم کی یبود حت

شوفاژ  ریهر بار تعم يکه ما برا یخرج نیکه ا میدیرس جهینت نیبه ا یعاقبت من و صنعت. زد یمشکل به هم م

 ستمیو کل س میکرد یباره تمام مشکالت را رفع م کیبهتر آن بود که . هودهیاست عبث و ب يکار میکن یها م
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خاطر تمام آن دو ماه عالوه بر  نیبه هم. بود نیاو هم ا بودم و نظر ردهصحبت ک نیدیبا آ. میکرد یرا عوض م

از . به سر و کله زدن با کارگرها گذشت یمانده بود تمام وقت من و صنعت یکه هنوز باق ییها يخورده کار

 توان گریکردم که د یتنگ شده بود و احساس م يسارا يدلم برا. بودم ختهیخسته و بهم ر اریبس یلحاظ روح

 . دستور دادن را هم ندارم

ناگهان . کرده بودم، نگاه کردم دایکه در کشو پ يبه فاکتور یحوصلگ ینوك مدادم سرم را خاراندم و با ب با

که باعث شده بود که حساب ها با هم نخواند و  ییجا. کردم دایباالخره اشکال کار را پ. دمیکش ياز شاد يادیفر

 .ا باشده دیاز خر شتریها ب یپرداخت ستیل

 . یکالن نیهم مبلغ به ا آن

 . ها آورده بودم یپرداخت ستیدر ل ینکرده بودم ول ادداشتیها  دیخر ستیرا در ل انویپ پول

 دمیفهم دیکردن فاکتور خر دایعاقبت با پ. هفته تمام مرا به خودش مشغول کرده بود کیکه  یبود آن مبلغ نیا

 . مرتکب شده بودم یکه چه اشتباه فاحش

دست اشتباهات را  نیاگر باز هم از ا. کردم یم يشتریدقت ب دیبا. را مقابل چشمانم تکان تکان دادم فاکتور

 . گذاشتم یو فروش م دیخر ستیکردن ل زانیکردن نواقص دفاتر، و م دایپ يتمام وقتم را برا دیتکرار کنم با

آمده بود که  رونیب آن روز از کدام سمت بچه شده بود و آفتا. با تعجب به شماره نگاه کردم. زنگ خورد تلفن

 . بابا با من تماس گرفته بود

 گریو من هم گفتم که انشاال تا سه هفته د دیو بابا از هتل پرس میکرد یسالم و احوال پرس. را برداشتم یگوش

دانستم  یگرچه م. گفتم یذهن یرقم. دیها پرس نهیخوشحال شد و درباره هز. خواهم کرد ییرسما هتل را بازگشا

 . که بابا را سکته بدهم منداشت میخب من هم تصم یول. نهاستیاز ا شتریب یلیکه احتماال خ

 تهران؟ يایب یتون یپس فردا م_

 :دمیکردم، پرس یکردم و در همان حال که در ذهنم حساب و کتاب م زمیم يرو میبه تقو ینگاه

 ه؟یچطور مگه؟ خبر_

 :کرد و گفت یمکث

 متینیبب ایدلمون برات تنگ شده ب. که نه ینه خبر خاص_

 . دیو ناخوداگاه ابروانم باال پر رتیبرداشتم و با ح میتقو يرا از رو دستم

 .نشده بود یتنگ شده است؟ پدر من در تمام عمرش دلتنگ کس تیگفت دلمان برا یبابا بود که م نیا
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 .دمیپرس دوباره

 ه؟یخبر_

که هم  ییایگفتم ب. اون بار ما يبه خاطر مهمون نواز. گرگان میه برباهر دعوت کرده که آخر هفته هم يآقا_

 . یتو هم باش نکهیهم ا ینیما رو بب

 . دمیندهد آرام خند ینشان میدر صدا کهیدادم و آهسته به طور هیتک یصندل یپشت به

 . ردیگ یبا من تماس نم یو دلتنگ يطور نیهم يمشخص بود که بابا برا کامال

کارمندان هتل را  يخواستم که به تهران بروم و هم سفارش لباسها یمن م. نبود يبد شنهادیپ. فکر کردم یکم

 يگریبخواهم با خانواده باهر به گرگان بروم، آن حرف د نکهیا یول. نمیبرادر و خواهرم را بب نکهیبدهم و هم ا

 .بود

آنها را شام  نیدیآ نکهیمثل ا یدوشب یکی یتشده بودند و ح یمیآنها با هم صم يبود که به قول سارا درست

من هنوز با آنها آن چنان  یول. دعوت کرده بوده است و بعد هم مستانه و انقالب دعوت آنها را جواب داده بودند

بگذارنم، با خانوداه باهر باشم،  یمرخص وانخواهم به عن یرا که م یکه بخواهم تمام وقت نینبودم و ا یمیصم

  .بود نیسنگ یکم

پس . سفر موافق نبودند نیهم با ا هیبق دیشا. به او ندادم یجواب قطع. چه خواهد شد نمیکه حاال تا بب گفتم

 .میبا آنها وقت بگذران مینداشت که بخواه یلیدل

کرد که بله  دییاو هم تا. کردم فیتعر شیرا برا انیتماس گرفتم و جر يمحض قطع کردن تماس بابا با سارا به

 . خود مستانه با او تماس گرفته است و آنها را دعوت کرده است و گفت که آنها هم خواهند رفت

 . آخر هفته يگفت که برا يحرکت خواهند کرد و سارا یکه ک دمیپرس. نداشتم ییمن هم چاره ا ظاهرا

چون . میآ یحتماال فردا به تهران مگفتم که ا يبه سارا. دمیرس یهم م گرمید يرفتم تا به کارها یزودتر م دیبا

 . هم انجام بدهم يگرید يکارها دیکه با

در  دیکه با ییکارها يبرا يزیته قلم ام را به دهان گرفته بودم مشغول برنامه ر کهیرا قطع کردم و درحال تماس

 . دادم، شدم یتهران انجام م

شده بود و آنها را به خانه اش دعوت  یمیهم با آنها صم نیدینبودند که آ يبد يهم خانواده باهر آدم ها دیشا

 . داد یخودش راه نم یخانوادگ میمحافظه کار بود و همه کس را به حر یذاتا کم نیدیچون آ. کرده بود
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که بود، بابا به آن خانه رفت و آمد  يهر در باز يشد و به قول سارا یم یمیبا همه صم عیبابا که سر برعکس

 .میبود یمیبا خودمان صم شتریهر و برادرها بما خوا. کرد یم

 . شده بود یمیحد با انقالب صم نیهم تا ا نیدینبود که آ یمشکل حتما

 کیبود که بعد از مدتها بتوانم  نیکه مهم بود ا يزیمن تنها چ يبرا. آمد یاز آب در م یخوب التیهم تعط دیشا

 . کرد ینم یجنوب تفاوت چندان ایقرار بود در شمال باشد  دارید نیحاال ا. نمیخانواده ام را بب ریدل س

 یزودتر خودم را م دیبا. سپردم و به تهران حرکت کردم یرا بستم و هتل را به صنعت لمیهمان روز وسا يفردا

 . دادم یعقب افتاده ام را انجام م يرساندم تا کارها

لباس همه  يکند تا بر رو یلوگو طراح کیهتل  ياو هم برا. قول داده بود که تا من به تهران برسم نیدیآ

کرد که من فقط تا آخر هفته سه روز  یرا به خودش صرف م يادیکارها زمان ز نیا. کارکنان هتل چاپ شود

 .مهلت داشتم

عقب افتاده را  يکارها هیباز هم به تهران برگردم و بق میشدم که بعد از آنکه از گرگان برگشت یمجبور م دیشا

ساناز فراموش کرده بود؟ چون ساناز . هم هست یهفته تولد عل نیناگهان به خاطر آوردم که آخر ا. مانجام ده

بار با ساناز  نیرا برداشتم و ا یگوش. ردیساده هم تولدش را جشن بگ کیک کیشده با  یعادت داشت که حت

گفته که  نیدیبوده است و آ ادشیگفت که . و خنده موضوع را عنوان کردم یشوخ یبعد از کل. تماس گرفتم

 .جشن ساده و کوچک کی. دهند یخرند و شام م یم کیهمان جا ک

 . نبود ییچاره ا. با خانواده باهر گذرانده شود التیتعط نیواقعا قرار بود که ا نکهیمثل ا. را قطع کردم تلفن

 

 

 دهم فصل

کنارش  رایالم. و عکس گرفتممقابلش زانو زدم . اش را فوت کرد و همه دست زدند کیک يشمع رو یعل

کوچک دستش بود که  يکادو کی. دیبوس یو او را م یبغل عل دیپر یم قهیبه چند دق قهینشسته بود و چند دق

که بخواهد کادوها را باز  یانهم قول داده بود زم یعل. او را اول باز کنند يکرد که کادو یتمام شب التماس م

 .او را باز خواهد کرد ياول کادو. کند

دوباره از  یعکس. بود و همه را مهمان کرده بود دهیخر رونیاز ب نیدیو شام، که آ کیک کی. نبود یخاص جشن

 . ستادمیا ياو گرفتم و کنار سارا
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 . را داد نیدیخودش و آ يو کادو دیرا بوس یصورت عل ساناز

به کالس . گرفته بودم یخطاط لیپک کامل وسا کیطور  نیو هم سیدست قلم خودنو کی شیهم برا من

 . مناسب بود شیبرا هیهد نیرفت و ا یخط م

رفتم، عادت داشت که چهار  یم نیدیبه خانه آ یکه کوچک بود و من گاه یزمان. دمیکردم و او را بوس بغلش

و به  دیکش یخودش را به هزار زحمت از تخت من باال م. کند داریو مرا از خواب ب دیایدست و پا و صبح زود ب

از من بلند تر شده بود و کم کم  شحاال همان بچه قد ا. دیخواب یشکم ام م يو رو دیخز یلحاف من م ریز

مخصوصا . و بلند تر شده بود دهیبودمش آشکارا قد کش دهیکه ند یدو ماه نیدر ا. در آمده بود شیها شیر

 . شیپاها

 :افتخار گفت با

 . عمه از شما بلند تر شدم_

 . دمیش را بوسو دوباره صورت دمیخند

  میشد ریما پ گهیآره د_

 يدانم چه سر یگفت که نم یساناز م. من بود يبه عهده  کیطبق معمول برش ک. چاقو را به دستم داد ساناز

 . شود یاندازه م کیسونا همه  کیک ياست که برش ها

خواهم اتم  یم نکهیگرفته ام مثل ا افهیگفت آن چنان ق یطوفان که م يو خنده  یمبل نشستم و با شوخ يرو

 . دمیرا بر کیبشکافم ک

 . دندیخند یکردند و م یصحبت م یبودند و آهسته راجع به موضوع ستادهیو انقالب کنار هم ا نیدیآ

 یلیکه من دور بودم آنها خ یمتوجه شدم در آن دو ماه دم،یو رفتار آنها را د میدیکه به گرگان رس یزمان

 .کردم، شده بودند یتر از آن چه که فکرش را م یمیصم

و فقط  دیکش یکنار م یکه مستانه هنوز هم کم دیرس یچون به نظر م. گرفتم یمستانه را قلم م دیبا دیشا البته

لحظه  يبرا کهیشده بود به طور یمیصم یلیخ میآراز با نس. کرد یکه دوست داشت شرکت م ییدر بحث ها

 . مرا نگران کرد ییا

 یم يبه خواستگار میآمد که تصم یخوشش م میاگر مثال آراز آن قدر از نس ای. خواست یاو را نم مینس اگر

 یتازه کم. انداختند چه؟ آراز تازه خوب شده بود یم شیپاها يمستانه سنگ جلو ایگرفت و آن زمان انقالب 
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 راههیاگر قرار باشد که به ب. به صورتش برگشته بود ییچاق شده بود و رنگ و رو. بهتر شده بود و آرام بود

 .شود دوباره سر از نو و سامان از نو دهیکش

 یمیصم نیدیانقالب فقط با آ یول. که داشت او را محبوب کرده بود یاخالق خاص. دیجوش یبا همه م طوفان

 . شده بود

 یحت. داشتم یبگیدانم چرا حس غر ینم. سالن نشستم يدر انتها یتک یمبل يام رابرداشتم و رو کیک بشقاب

 رید یلیخ. ستمین يآدم بجوش و بگو بخند ادیمن ز. داشتم ییحس نا آشنا یخانواده خودم ول با وجود بودن

با آنها رابطه برقرار  توانستمکه در آن جمع فقط من هستم که ن دیرس یشوم و حاال هم به نظر م یم یمیصم

 . کنم

 . دسته مبل نشست يآمد و کنارم رو يسارا

 چته سونا جان؟_

. هم او و هم ساناز را. کرده بود ششیآرا بایز اریمستانه بس. چشم فوق العاده شده بود شیبا آن آرا. کردم نگاهش

فقط . کند ادهیمن هم پ يرا رو ظینسبتا غل شیآرا نیو ا. کار کند نیبه ا یهر چه کرد نتوانست مرا راض یول

خودش  یول. به تن تن شده بودم هیشب رشتیب. میمال شیآرا کیو . کرد یغیت غیو ت دیرا سشوار کش میموها

 . دیآ یمدل به من م نیداشت که ا دهیعق

 شیخواستم منصفانه قضاوت کنم همان آرا یاگر م یول. اش را بترکانم یهم نخواستم که حباب شادمان من

 . شده بود يگرید زیچ يسارا یول. هم مرا عوض کرده بود حیمل

 يتو چه خوشکل شد. یچیه_

. دیرا بوس يسارا قهیشق یرضا آمد و دستش را دور کمرش حلقه کرد و آرام و پنهان. دیبرق زد و خند چشمانش

 . انداختم نییو سرم را پا دمیسرخ شد و من خند يسارا

 . دلبر شده. سونا هیخوشگل چ_

 . بود يسارا وانهیرضا د. دمیخند شتریب

 . اندازندیعکس ب یبرگشتند تا با عل زیمن جدا شدند و بر سر م از

 . فنجان قهوه به دست داشت به طرفم آمد کی کهیدر حال طوفان

 قهوه؟_

 . تکان دادم یرا به نشانه نف سرم
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 . خورم ییمن چا ینه مرس_

 شه؟ یم ییبازگشا یخب چه خبر؟ هتل ک_

 . نشسته بود را اشغال کرد يکه چند لحظه قبل سارا ییمبل، جا يدسته  يو کنار من رو آمد

زد  یحرف م نیدیبا آ کهیدرحال. نگاهم به انقالب افتاد. نکرد یحرکت یمتوجه شد ول. دمیخودم را کنار کش یکم

کار  ایمن  دنیکنار کش. کدام حرکت بود دهییدانم زا یکه بر لب آورد نم يپوزخند. چشمش به ما بود یول

 برادرش؟

 . میکرد دایپ یکارمند فروش عال هیبرات _

 . گرفتم و به او دادم را از انقالب نگاهم

 . کرده شیخوشگل و آرا_

 :و گفت دیاو هم خند. میدیخند

 . کراواتها براش ببند نیاز ا_

 . دمیخند شتریب

 . خودم براش گره بزنم يخوا یم. چشم حتما_

 :به طرفم خم شد و آهسته گفت طنتیاش را باال داد و با ش چانه

 .دکترا دارم نهیزم نیمن اصال در ا. براش گره بزنم بهتره امیتا خودم ب ینه اگر صبر کن_

مدامش را  يزدنها کیتوانستم ت یاگر م دیشا. بامزه بود یلیخ. دمیخند شتریصورتم گذاشتم و ب يرا رو دستم

 . هم صحبت خوب کی. باشد یدوست عال کیتوانست  یم رم،یبگ دهیناد

 .گمینه به جون سونا راست م_

کرد، ادامه  یکه حالتش را بامزه تر م يجد یصورتم جدا کرد و با لحن يدش گرفت و از رورا در دست خو دستم

 .داد

 . دارم يافتخار يکه مربوط به خانم ها باشه دکترا ییا نهیمن تو هر زم_

 :و به دستم اشاره کرد و گفت دیخند. دمیکش رونیرا از دستش ب دستم

 یرو آب نم خشونی ینوع نرمش چیه. مثل سنگ خارا هستن خانمها یبعض. به خانمش هم داره یالبته بستگ_

 کنه مثل شما

 . من اشاره کرد يرا قطع کرد و با دستش به سرتاپا حرفش
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 شن یرامم م عیسر. ها نه یبعض یول_

 . دمیمن هم خند. که تا به حال سر کار بودم دمیفهم. و چشمک زد دیخند. تعجب نگاهش کردم با

 دمیاز همان فاصله د. را همان لحظه ساناز صدا کرد نیدیآ. رفت نیدیکنارم بلند شد و به سمت برادرش و آ از

نگاهش  یانقالب ول. یبدون حرف و حرکت. ستادیلب زمزمه کرد و کنارش ا ریز يزیچ. که از کنار انقالب رد شد

 رونیب گاریس بشیطوفان از ج. وفان گفتبه ط يزیکرد چ یکه به من نگاه م یدر همان حال. را از من برنداشت

احساس کردم . نگاه طوفان به شعله فندك بود و نگاه انقالب به من. آتش بزند شیآورد و خم شد تا آن را برا

 . لب زمزمه کردند ریرا ز يزیکه دوباره چ

 نیرا ب گاریس کهیانقالب هم درحال. از هم فاصله گرفتند و طوفان به کنار مستانه رفت. تعجب نگاهشان کردم با

 . لغزاند به آشپزخانه رفت یانگشتانش م

 . فنجان را به سمتم گرفت. برگشت يفنجان چا کیبعد با  یکم

 دیدیچرا شما زحمت کش. یمرس_

 :نگفت و فقط نگاهم کرد و بعد گفت يزیچ

 . نمیکو؟ نشون بده بب یگرفت يدکورها که گفته بود ییعکس ها_

 تو لپ تاپمه_

 :گفت نیدیو رو به آ دیچرخ. کرد شیصدا نیدیآ

 . امیتا من ب دیشما شروع کن. گردم یعکس دکورها رو که خواهرت گرفته نگاه کنم، برم نیلحظه من برم ا هی_

 :دستش راه پله ها را نشان داد و گفت با

 شده يچطور نمیبب میبر_

آمده بود  شیپ يدو بار گفته بود و هر بار کار روزیاز د چارهیخب ب یآن قدر عجله داشت؟ ول یعنی. نگفتم يزیچ

 نیخودش گفته بود که حاال که همه سرشان گرم است بهتر شیحتما پ. ندیو نشده بود که عکس ها را بب

 . اول قرار داشت تیلدر او شیبود که کار برا یآن طور که او را شناخته بودم آدم. فرصت است

 نکهیا نیدر ح. آوردم و روشن کردم رونیلپ تاپ را ب. میمن و آراز گذاشته بودند رفت اریکه در اخت یاتاق به

 . شد رهیشب خ یکیدر حال باال آمدن بود او هم به کنار پنجره رفت و به تار ستمیس

  .باال اومد ستمیباهر س يآقا دییبفرما _
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کرد  یدر همان حال که عکس ها را رد م. تخت کنار من نشست يآمد و رو. و چند لحظه نگاهم کرد دیچرخ

 :گفت

 يکار کرد یچ نمیبب رزاد،یسونا خانم پ..... خب_

 . توجه اش به عکس ها بود. کردم نگاهش

هما و  ییمایواپه يلوگو نیمخصوصا ا. شده که من دنبالش بود يزیهمون چ قایدق. شده یعکس ها که عال_

 ابتکار خودت بود، آره؟. ماهان

 بله خوب شده؟_

 . عکس ها را نگاه کرد گرید يسر کیاش را باال داد و  چانه

 . هییآره عال_

 :در عکس اشاره کرد و گفت ییانگشتش به جا با

 شه؟یجا گذاشته م نیا شخوانیپ زیم_

 به نظرتون بده؟. بله_

 . را بلند کرد و به چشمانم نگاه کرد سرش

 . به تو افتخار کنه دیبه نظرم بابات با_

 کیو موفق است  ییکه آن قدر در کارش حرفه ا یاز زبان کس فیتعر نیا دنیشن. زدم ییگشاده ا لبخند

 . که هرگز بابا به من نگفته بود يزیچ. است یدرست و حساب قیتشو

 .باهر يآقا. دیلطف دار یمرس_

 . آراز که کنار تخت بود، خاموش کرد يگاریس ریزد و آن را در ز گارشیبه س یکوتاه پک

 . بشه فیتعر دیکار خوب با_

 رفتن ندارد الیکه او خ دیرس یبه نظر م یول. تاپ را بستم و برخاستم لپ

 . دلتنگته یلیخواهرت که خ ؟ییتنها گذره؟یبهت سخت م یلیاون جا خ_

 . کرد و ادامه داد یمکث

 .هیسونا خال يگفت جا. افتاد هیدفعه خواهرت به گر هی. میمهمون بود نیدیهفته قبل که شام رو خونه آ_

 . شوم یدلتنگ م شتریحرفش ب نیدانست که با ا یم. به من نگفته بود يزیچ يسارا

 .حساسه شهیهم يسارا_
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 : و گفتم دمیکش یآه. نزد یحرف

. که قبولش کردم يکار. ستین ییخب چاره ا یول. رهیگ یدلم م یگاه. شم یواقعا دلتنگ م یگاه. چرا سخته_

کار کنه،  ینظم خاص يو رو فتهیکه هتل راه ب یالبته فکر کنم وقت. کاره رها کنم مهیو ن يدوست ندارم که کار

 یصنعت يمخصوصا که آقا. و برگردم هرانت امیبتونم ب شتریب دیشا. ستیبه من ن یمیدا اجیآن چنان احت گهید

 . هم هست و خب من به کارش اعتماد دارم

 شه یراحت تر م کمیآره کارت _

 :جا برخاست و گفت از

 نه؟ خواهر و برادرها؟ گهیهتل به نام شماست د یگفت_

 . را تکان دادم سرم

 . آره بابا به نام ما کرد_

 !هم خوب یلیخ_

مرا . کند ییراهنما رونیشت تا به بمن گذا يشانه  يرو ییلحظه ا يدستش را برا. زد ییحوصله ا یب لبخند

شاپ  یکه با هم به کاف یگاه. داد یانجام م ادیحرکت را ز نیاو هم ا. انداخت اریشهر ادیبه  ییلحظه ا يبرا

نا . کرد یم ییمرا به داخل راهنما وگذاشت  یکرد و دستش را پشت من م یشاپ را باز م یدر کاف. میرفت یم

 . دمیخوداگاه خودم را کنار کش

 تیشخص ایاز من بزرگ تر بود  یلیخ نکهیدانم ا ینم. داشت یبیعج تیشخص. نزدم یمن هم حرف. نزد یحرف

که نسبت به  يدید. مثبت و توام با احترام داشته باشم يدیشد به او د یخودش بود که باعث م نیمحکم و مت

 . بود راماحتقابل  میاو برا یول. نیفقط هم. آمد یاز طوفان خوشم م. برادرش نداشتم

در تهران و در رابطه . کردم یچند روز طوفان را به اسم کوچک اش صدا م نیخاطر بود که در ا نیبه هم دیشا

برده بود که توانسته بودم در آن جا لباس ها را  یدوست شیمرا پ. به من کمک کرده بود یلیبا لباس کارمندان خ

 . کنم هیته ادیز فیبا تخف

که بتوانم راحت او را به اسم صدا بزنم و با او احساس  يآن قدر. شده بودم یمیصم يبا او تا حدود حاال

 نیانقالب ا يدرباره  یول. مرا نسبت به تمام مردان اطرافم عوض کرده بود دید اریشهر. بکنم يشتریب یکینزد

ازده سال از من بزرگ تر او دو. به نظرم درست نبود که او را به نام صدا کنم. باهر بود ياو هنوز آقا. طور نبود

 . حداقل نه حاال. بود
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کنار . کرده بودند و منتظر آمدن انقالب بودند ایرا مه يباز يو طوفان، ورق ها نیدیآراز و آ. میبرگشت نییپا به

 . کردند يهم و باز يخواندن برا يآنها نشست و شروع به کرکر

مستانه . زدند یگردان حرف م زیبه احضار ارواح و م هم با هم خلوت کرده بودند و راجع میو نس يو سارا ساناز

 . کرد یصحبت م ییمایوردل بابا نشسته بود و از تجارت در دفاتر هواپ

که در آن  يبابا به هر کار. اوردیکار سر در ب نیو بم ا ریز ياش کرده بود تا از همه  چیسوال پ یهم حساب بابا

را  نگهامیدست داروغه نات. داد یسکه به گوشش برسد، عالقه نشان م نگیجر نگیجر يشد که صدا یباعث م

 . از پشت بسته بود

نگاه من  ررسیانقالب در ت. مستانه و سواالت بابا گوش دادم يمبل کنار دستشان نشستم و به حرف ها يرو

 یستش باال مدرون د يورق ها يمرتبه سرش را از رو کی قهیبود که هر از چند دق بیعج میبرا. قرار داشت

 . بود یاننگر یتوام با نوع ینگاهش موشکافانه و حت. کرد یآورد و به مستانه نگاه م

به آسمان  نیدیآن دست را باختند و ناله آ نیدیقدر حواسش را به مستانه و بابا داده بود که عاقبت او و آ آن

  ست؟ین يرفت که چرا انقالب اصال حواسش به باز

خودش هم آمد و . کند ياو باز يمستانه را صدا زد گفت که به جا. ندارد يباز ي و گفت که حوصله برخاست

با او را ندارد حرف  یبابا که کامال مشخص بود که حوصله هم صحبت. کنار بابا نشست و بحث را ادامه داد

 . رود تا بخوابد یرا درز گرفت و برخاست و گفت که خسته است و م شیها

 :گفت يبلند يکرد و با صدا يز سالن خارج شود طوفان سرفه ابابا ا نکهیقبل از ا اما

  ارت؟یز يروستا میفردا از صبح بر دیهست هیبچه ها پا_

 :گفت یبا خوشحال مینس

 . سرده یلیفقط االن خ. هیعال. آره يوا_

 :زد کرد و گفت یچرت م يسارا يپاها يکه رو رایبه الم ینگاه

بچه هم  نیکه ا ستیاصال درست ن میهم بکن ییمایجنگل پ کمی میخوا یبد هم ما م. بشه تیممکن اذ رایالم_

 شه یگناه داره خسته م. همرامون باشه

 :و گفت دیخند يسارا

 يکه به دار یعنی يبچه دار. دیپس شما ها بر_

 :و مودبانه گفت دیخند طوفان



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا b.hassani  –جان و شوکران 

wWw.98iA.Com ١٨٤ 

ما . باشن رایبمونن مواظب الم الیو رزادیپ يدم که آقا یم شنهادیمن پ ؟یچ يدار برا کنمینه بانو خواهش م_

 هان چطوره؟. میگرد یشب برم میفتیصبح زود راه م. میشب بمون ستیهم که قرار ن

به  تیبابا با غضب و عصبان. فرو کرده بودم نهیآن چنان خنده ام گرفته بود که سرم را در س. بود یدنیبابا د افهیق

 دامه دادخونسرد تر از قبل ا یلیطوفان نگاه کرد و طوفان هم خ

 يطور نیا. الیپس بهتره که بمونن و. انیب م،یبر میخوا یکه ما م ییکنه جاها یحاج آقا سنشون اقتضا نم_

 . ستیهم تنها ن رایالم

 :گفت يبا دلخور بابا

 . میپاتال شد رویدست شما درد نکنه آقا طوفان حاال ما پ_

. خنده نزند ریخودش را کنترل کرده است که ز یکه او هم به سخت دیرس یبه نظر م. افتاد يبه سارا نگاهم

خودش را  شهیداشت که هم يادیبابا اصرار ز نکهیا. میدانست یماها اخالق پدر خودمان را بهتر م يچون همه 

آن . مرد جوان بود کیمناسب  شتریبود که ب ییداد کارها یانجام م شهیکه هم ییکارها. جوان نشان بدهد

چهل  یداشت که بابا در س نیهمه نشان از ا ،یآن چنان يو سفر ها شیم زنهاها و عوض کردن مدا یالوات

 . اخالق کرده بود ریبابا جوان مانده بود و ما را پ. متوقف شده بود یسالگ

 . خندان انقالب مواجه شدم يکه سرم را چرخاندم با چهره متعجب و تا حدود یو وقت دمیخند آهسته

 . اه کردمرا جمع کردم و به بابا نگ دهانم

 . نهیشما اومدنش سنگ يبرا میبر میخوا یکه ما م ییجا دیباور کن. گمیخودتون م يحاج آقا من برا_

 . کند یبابا را عصب شتریبرد تا ب یواژه حاج آقا را به کار م نیکردم که طوفان از قصد ا یم احساس

 :تفاوت گفت یب یکرد و با لحن يرو به سارا بابا

 برو يبر يخوا یبابا جان تو هم م یعل. تربچه ات هستم نیا شیمن پ. برو يبر يخوا یبابا م يسارا_

 . ماند یتکان داد و گفت که در خانه م يمشغول شده بود که فقط سر دشیآن قدر به تبلت جد یعل یول

 که همه در مرز میتوانم بگو یبه جرات م یول. دیخند یکس نم چیه. رفت تا بخوابد تیبا حرص و عصبان بابا

 لشیموبا یو خودش را به گوش. مخصوصا ساناز که از شدت خنده سرخ و برافروخته شده بود. انفجار قرار داشتند

 . سر گرم کرده بود

 :سر من آورد و گفت کیسرش را نزد انقالب

 بابات ناراحت شد؟_
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چشمانش . به سر من نگه داشت کیاو هم چنان سرش را نزد یول. دمیخودم را عقب کش یکردم و کم نگاهش

 . و پرسش گرانه بود يجد

 : را فرو خوردم و گفتم لبخندم

 . مونه یزنده م_

 . یطوالن یآرام و کم. دیخند

 :و گفت دیصورتش کش يرا رو دستش

نگاه به سن و سال طرف  هی. زنه انگار پسر خاله اش هستن یحرف م يجور هیبا همه . طوفان نیاز دست ا_

 . اندازه یمقابلش نم

 :انداخت و دو دستش را پشت سرش به هم قالب کرد و گفت گرشید يپا يرا رو شیپا

 . شد یم تیآمد قطعا اذ یبابات اگر م. تو ارتفاعه. رهیگ یم يادینفس ز میبر میخوایکه م ییواقعا جا یول_

 ارتفاع؟_

 :و گفت دیبه سمتم چرخ ناگهان

 . نبود ادمیاصال . تو هم بده يبرا_

 . تکان دادم دییرا به نشانه تا سرم

 ستیبابا هم تنها ن يطور نیا. مونم خونه یمن هم م. اشکال نداره_

 :کرد و گفت اخم

 . ستهیمیوا شیمون پ یکی ،يادامه بد یاگر هر جا نتونست تاینها. اریات رو هم ب ياسپر. ایشما ب_

 :برخاست و دست آراز را گرفت و گفت طوفان

 تولده مثال . بخون دلمون باز شه يزیچ هی اریرو بداداش برو اون تارت _

 :به جمع زد و گفت یچشمک

 .هیجمع جوون گهیهم که رفت د یحاج_

 :را که در آغوشش به خواب رفته بود را برداشت و گفت رایو الم دیخند يسارا

 . امیمن برم جوجه ام رو بزارم تو جاش و ب نیآنتراکت بد قهیدق هیآقا _

 :زنگ زورخانه را در آورد و گفت يو با دهانش ادا دیخند طوفان

 بانو يسارا ياوت برا میتا. نگید نگید_
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  "چه بزنم؟"که  دیتارش را آورد و رو به همه پرس آراز

 "شاد بزن زیچ کی"با هم گفتند که  همه

 :را کوك کرد و با خنده شروع کرد و گفت تارش

 . شاد باشه ها دیخودتون خواست_

داش آکل  لمیف يکه برا ،ییاز جمال وفا یفرستاد و شروع کرد به خواندن آهنگ شیگوش ها را پشت شیموها

راننده  يادیز. آهنگ بودم نیمن خودم به شخصه عاشق ا. يرازیش یمیو قد یترانه محل کی. ساخته شده بود

 .نشست یبه دلم م یول. بود یابانیب

آن قدر سن شان باال بود که  نیدیو آ يکه سارا ییزمان ها. انداخت یم میها یبچگ ادیچون مرا به  دیشا

قسمت آهنگش  نیو من و سهند فقط از ا. را درك کنند بایمثل داش آکل، با آن داستان ز یلمیبتوانند ف

 . آن روزها بود ادآوریمن  يبرا نیهم. آمد یخوشمان م

 آخ جون روم،یت رومیت

 جون يخوام برُم، وا یم

 جلوم، آخ جون ایب

 باغ نو، آخ جون  تو

 پلو، آخ جون عدس

 و برو، آخ جون بخور

 داش،داش داش،داش داش،داشم من داش

 خشخاشم من ي نعشه

 چمن آب پاشم من رو

 اردکم من ادیتنبکم من، ص عاشق

  يوا يوا يوا

 حالت چطوره مامانم

 و احوالت چطوره حال

 من حالت چطوره جون

 امسالت چطوره حال
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 ياومد ریچرا د ،مامانينبود نیکه همچ تو

 ياومد ریاز عمر خود س ينبود نیکه غمگ تو

 ..... يوا يوا يوا

شد و  یآهنگ با کمانچه نواخته م نیالبته اصل ا. کردند یم یزدند و با آراز هم خوان یبا خنده دست م همه

 وهیطوفان برخاست و به ش. تار نواخت کیآن را فقط با  بایز یلیآراز خ یول. در آن بود یساز اصل کیتنبک هم 

 . رقص گردن اجرا کرد یبا لودگ واش گذاشت  یشانیپ يرو وانیل ،یمیقد يها یداش ها و کاله مخمل ي

 ینشسته بود و در آرامش به لودگ نهیفقط انقالب بود که دست به س. زدند یدست م شیو برا دندیخند یم همه

 . کرد یبرادرش نگاه م

 :فت و با خنده گفتمقابلش ر طوفان

 مامانم حالت چطوره؟ _

 زد يپوزخند انقالب

 يتو بهتر_

 :مقابل برادرش آمد و گفت گریرقص گردن د کی

 . سرذوق تر بود نیبود از ا یفکر کنم اگر حاج. ارهیرو سر حال ب نیا یکی_

 :خنده دار گفت یانقالب گذاشت و با تاسف و لحن يرا سرشانه  دستش

 یروشن ش یبزن ارمیب يزیچ هیبرم . ياخو یشیم ریپ يدار_

 :تکان داد و گفت یدستش را به نشانه نف انقالب

 . ستمیمن ن_

 :رو به آراز کرد و گفت بعد

 .بزن آقا کارت درسته_

دادم که  یبه خواهر و برادرانم حق م يتا حدود. ها و خنده ها گذشت یو شوخ يباز اهیس نیآخر شب به هم تا

حد  نیاگر من هم تا ا دیشا. مستانه، خون گرم و بجوش بودند يباهر منها يخانواده . دشده بودن یمیبا آنها صم

 . تر شده بودم یمیاز آنها فاصله نداشتم تا به حال با آنها صم

 م،یشو ینم داریگفت فردا صبح زود ب یکه م نیدیانقالب و آ يشب با غرولند ها مهیساعت دو ن عاقبت

 میدیخواب



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا b.hassani  –جان و شوکران 

wWw.98iA.Com ١٨٨ 

بودم و  دهیتخت خواب يمن رو. به داخل آمدند يبه در خورد و ساناز و سارا ییکه ضربه ا میبه اتاق رفته بود تازه

 . کرد یآن شب اش را دود م گاریس نیآراز داشت کنار پنجره آخر

 :و رو به آراز گفت دیتخت کنار من پر يرو ساناز

 داداشت بخواب شیتو برو پ_

 :گفت يو بعد به سارابه او نگاه کرد  رتیبا ح آراز

 . تخت دو نفر است نیجسارتا ا د؟یتخت بخواب نیا يرو دیخوا یم ییشما سه تا_

 .دستش را گرفت و به طرف در هلش داد ساناز

 . میریاز تو اجازه بگ دیبا. میبخواب گهیرو سر هم د میما بخوا دیبه تو چه آخه؟ شا. یکن یبرو بچه چقدر سوال م_

 . رفت رونیو از در ب دیخند آراز

 . لحاف گلوله شد ریو ز دیتخت خواب يهم رو يسارا

 . سر بابا آورد ییطوفان چه بال نیا نیدیبچه ها د يوا_

 . را با تاسف تکان تکان دادم سرم

 شه ینم يطور نیاگر احترام سنش رو نگه داره ا. خود باباست ریتقص_

 :با خنده گفت ساناز

 .الزم شده بودم ییدستشو. شدم یداشتم منفجر م. ده ام گرفته بودخن یلیخ یول. گهیسونا راست م ییخدا_

 . دمیبلند خند يصدا با

 . شدم یآره منم داشتم منفجر م_

 :با چشمان خمار از خواب گفت يسارا

دارم از . کنه یچه م نمیرو سپردم به رضا بب رایشب الم هی. میسونا تو رو خدا اون چراغ رو خاموش کن بخواب_

 . شم یم هوشیخواب ب

مرا هم  شیو خنده ها یبعد با شوخ یساناز تا ساعات یبه سرعت خوابش برد ول يسارا. را خاموش کردم چراغ

 . نگه داشت داریب

ساناز خم شده  يبه رو نیدیآ. بود کیهوا هنوز تار. شدم داریشد از خواب ب یداده م میکه به بازو ییتکان ها با

 . برد یطرف و آن طرف م نیکرد و سرش را ا یساناز هم ناز م. ردک یم دارشیبود و با بوسه و نوازش ب

 :به من کرد و گفت ینگاه
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 کشه  یماه رمضون طول م هیکنم  داریدو تا رو ب نیتا من ا. پاشو سونا_

 . دمیتخت نشستم و چشمانم را مال يرو

 نیرغون دور زماولش که مخ منو گذاشت تو ف. خواب هم داشتم شبیاز دست زن تو د چارهیمگه من ب_

 .پاهاش تو شکمم بود ایخورد  یم چارهیبعد هم که تمام وقت دستش تو سر و صورت من ب. چرخوند

 :گفت انهیو موذ دیخند نیدیآ

 . کشم یهمه سال دارم م نیا یمن چ نیبب_

 :چشمانش را باز کرد و با اخم گفت ساناز

 .گذره یهم بهت خوش م یلیخ ؟یکش یچه م_

 :و عاشقانه بغلش کرد و گفت دیخند نیدیآ

 .غلط کردم خوشگلم_

 :غرولند کنان گفت يسارا

 . جا دختر مجرد نشسته نیا شعورهایب_

آمدم رضا هم به جمع شان اضافه شده  رونیکه ب یوقت. رفتم یبهداشت سیو از جا برخاستم و به سرو دمیخند

سرخ شده بود و با ناز سرش  يسارا. دکر یگفت و آهسته دستش را نوازش م یم يزیچ يبود و در گوش سارا

 . داد یرا تکان م

 :را گرد کردم و گفتم چشمانم

 رون؟یرا ببرم ب فمیاصال من تشر دیخوا یم. دیکنم راحت باش یخواهش م_

 . به ساعت اش کرد یبرخاست و نگاه نیدیآ

 . دیساعت قبل گفت حاضر باش میانقالب ن. شد رید. الس زدن بسه گهید دیبچه ها بلند ش_

 . به صورت خواب آلوده اش کردم ینگاه. رفتند و آراز به داخل امد رونیشان ب همه

 ؟يدیچته؟ تو هم نخواب_

 :و با اخم گفت دیکش شیدرون موها یدست

 خوابه یم نیا شیدونم ساناز چطور پ ینم! گاو لگد انداخت نیتا خود صبح ع نیدیآ. نه بابا دلت خوشه_

 .را برداشتم تا در حمام عوض کنم میس هادادم و لبا یرا چرخ چشمانم
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گفتم اگر . تمام مدت پاهاش تو حلق من بود شبید. ساناز بدتر از داداشته! ستیکبود کمتر از کهر ن. نترس_

 ها بده یذارم آراز جاش رو به شما روان ینم گهیهم د دیخودتون رو بکش

از پاکت در آورد و دور خودش به دنبال فندك  يگاریتخت نشست و همان طور خمار و خواب آلود س يرو

 . گشت

 بشه مثال؟ یکه چ یکش یرو م يصبح زود، دهن تلخ اون زهرمار. امواتت رینکش خ_

 . را به سمتم پرتاب کرد گارشیکرد و پاکت س نگاهم

 !رو بکن شتیبچه پرو تو برو ج_

 میخوا یم يتو رو چطور"گفت  یخنده م که با دمیرا شن شیصدا. در آوردم و به حمام رفتم شیرا برا زبانم

 "ییقدر دردونه ا نیا. دنم یمن نم میشوهر بد

اصرار  مینس یعنی. باهر افتادم يخانواده  نیاز شانس بدم، من در ماش. مدت من در حال چرت زدن بودم تمام

رضا رفتند که  نیماش همه با نیبنابرا میبرو نیقرار شد که همه با دو ماش. مینتوانستم نه بگو گریکرد من هم د

 .با خانواده باهر همراه شدم لجبارمن هم با. بهتر بود یکوهستان يجاده ها يبلند بود و برا یشاس

. نیوسط ماش. افتاده بودم ریگ میطوفان و نس نیکند، ب یم ریگ یجینان ساندو هیدو ال نیکه ب یسیسوس مثل

 . از همه از آن متنفر بودم شتریکه ب ییجا

احتماال به چرت زدن من و پرس شدنم . لبش بود يآرام به رو يکرد و لبخند یتمام مدت به من نگاه م انقالب

 . دیخند یخواهر و برادرش م نیب

سرد است، من هم آن قدر  میرو یکه م ییآنها آن قدر گفته بودند جا نکهیهستم و از ترس ا ییسرما اریبس من

طوفان نشست و خواست تا در را  یوقت کهیبه طور. لنبه شده بودمتوپ گرد و ق کیبودم که مثل  دهیلباس پوش

 :کرد و گفت اهکردم نگ ینگاهش م ییبا خنده به من که با پررو. ببندد، در بسته نشد

 . خدا نکرده يوقت نچا هیشما  زمیگم عز یم_

 :و نگاهم کرد و گفت دیچرخ رتیمستانه با ح. دیغش غش خند مینس

 دختر يریگ یم شیرو بزنه آت ياالن انقالب بخار ؟يدیلباس پوش نقدریسونا جان شما چرا ا_

 :گفتم مظلومانه

 که سرده نیشما خودتون گفت_

 :و گفت دیآهسته خند انقالب
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 نهیتو بش يپا يرو ادیب دیطوفان با يطور نیا. سونا اریکاپشنت رو درب_

 :است، گفت یدانستم ذات یکه م یطنتیو با ش دیخند طوفان

 . نیمن بش يرو پا ایتو ب. اریپس درش ن_

 یبودم و طوفان تا آن جا که م نیهنوز هم سنگ. آمدم و کاپشنم را در آوردم رونیب نیکردم و از ماش اخم

 . توانست سر به سر من گذاشت

گذاشت که درست  یطوفان نم یخرک يها ینگاه انقالب و در ضمن شوخ ینیسنگ یول. زدم یآن جا چرت تا

 .بتوانم به ذهنم استراحت بدهم

 .دادم یشدم و به بدنم کش و قوص ادهیپ نیماش از

. برف انداختم يدیبه دامنه کوه پر از درخت و سپ ینگاه. کرده بود بایز ییبه تابلو لیتمام جنگل را تبد برف

بود که آدم  کینزد يطور. کرد یکت مرا گرفته بود و آرام آرام حر مانیپاها ریز قیمه رق کی. فوق العاده بود

 یاهال. صبحانه اش گاز بزند و بخورد يجا بهتکه از آسمان و آن مه را  کیدوست داشت دهانش را باز کند و 

صبح زود . ها نبودند که تا ظهر بخوابند يمثل شهر. روزمره شان بودند يمشغول کارها اریو هوش داریروستا ب

 . دندیرس یم شانیخواستند و به کارها یبرم

 نیزم يرو يزیچ. تعجب کردم. زدند ینوك م نیبودند و به زم دنیو جوجه ها همان طور ول در حال چرخ مرغ

 . داند یزدند خدا م ینوك م يزیبه چه چ. شد ینم دهید

 نیزم يرو يزیر يو گفت که دانه ها دیتر بود شن کیانقالب که از همه به من نزد. بلند گفتم یام را کم جمله

. گذراندند یجالب بود که همان طور بدون نظارت رها شده بودند و خوش م میبرا. خورند یهست که آنها را م

 . به اطراف کردم گرید ینگاه

خاطر  نیبه هم. جاده پارو شده بود يبرف به کنارها شتریمتوجه شدم که ب. نشسته بود نیزم يرو یکم برف

هم اطراف ما  يگرید يها نیماش. مانده بود یچون بکر و دست نخورده باق. بود گرید يتر از جاها دیجنگل سپ

 . کنند يشدند تا برف باز ادهیپسر و دختر جوان پ ينگه داشتند و چند نفر

 یکم يکلمه  یعال دیشا. بود یعال. رود یم ارتیطرف به سمت ز نیرا نشان داد و گفت که ا ییجاده ا انقالب

 . بود

 . مثل بچه ها ذوق کرده بودندو ساناز  يسارا

 :با ما داشت کرد و گفت يادینسبتا ز يبه جنگل که فاصله  ییانقالب اشاره ا. روشن شده بود هوا
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 .میتا صبحانه رو تو کلبه بزن میبزن یگشت هی میبچه ها بر_

هوا . میه افتادبه را. کاپشنم گذاشتم بیآوردم و در ج رونیب فمیام را از ک يمن هم اسپر. موافقت کردند همه

 . دردسر کند دیمن تول ينداشت که برا یآن چنان رطوبت یسرد بود ول

و رضا  يسارا. کردند یرا گرفته بودند و سر در سر هم حرکت م گریدست همد نیدیساناز و آ. رفتم یم آهسته

 . آراز آمد و کنار من قدم زد. با هم داشتند ییعاشقانه ا يو خجالت سارا دنیرقم کنار کش یهم عل

 ؟یهنوز تو چرت_

سرش را به سرعت . دیکه نگاه مرا به خودش د یوقت. کرد یبه ما نگاه م یچشم ریز مینس. را تکان دادم سرم

 . انداخت نییپا

  ؟یدر چه حال_

 :کرد گفت یروشن م يگاریس کهیدر حال آراز

 ؟يدر چه مورد_

اول که . داشته باشم یصحبت و درددل درست و حساب کیگشته بودم نتوانسته بودم با او که از هتل بر يروز از

 . میهتل و لباس کارمندان هتل رفتم و بعد هم که به سرعت از تهران به سمت گرگان راه افتاد يبه دنبال کارها

 ؟يندار یمشکل گهید_

 . زد گارشیبه س یمحکم پک

اگر اون لحظه دم دستم باشه حتما  کهیطور. کنم ینسبت بهش حس م یبیکشش عج یگاه. دونم سونا ینم_

 . کنم یمصرف م

 . نگفتم و ادامه داد يزیچ

تو اون لحظه من فقط  یول. گرم کنم یقیگفته سر خودم رو به موس. من عذابه يبرا یول. هیعیطب گهیدکترم م_

 . دوست دارم بزنم و نئشه شم. خوام یمواد م

 گشت چه؟ یاگر دوباره بر م. نگاهش کردم ینگران با

 خودش گذشتن از هفت خوان رستمه يو ترك کرد يقدر که اراده کرد نیهم. مطمئنم یتون یتو م_

 . زد یتلخ پوزخند

 . به زبون راحته سونا_

 . تو رو خدا تحمل کن یدونم ول یم_
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ز آن راه دور و با آنکه ا یول. رفت یداد که او هم کنار دست طوفان راه م مینگفت و نگاهش را به نس يزیچ

طوفان در هم رفته بود و  ياخم ها. باشد ییمکالمه دوستانه ا دیمتوجه شدم که نبا دمیشن یمکالماتشان را نم

 . و ناراحت بود نیاش غمگ افهیق مینس

 يشتریب اجیروم احت یکردم که هر چه باال تر م یحس م یول. کردم یدردسر و راحت ط یاز راه را ب یقسمت تا

 . کنم یم دایپ ژنیبه اکس

 . نشسته بود نیزم يرو يبرف کمتر. میکرد یم ییمایکه ما در آن جنگل پ ییجا

زد  یقدم م میآراز که حاال با نس. دمیکش یقینشستم و نفس عم یکنده درخت يرو. عقب افتاده بودم هیبق از

 . تر بود کیاز همه به من نزد. برگشت و به من نگاه کرد

 . برگشت به عقب دوباره

 شده؟ حالت بده؟ یچ_

 . را تکان دادم سرم

 . باال بهتره امینه خوبم فقط فکر کنم ن_

 :و گفت دیچرخ هیسمت بق به

 . مونم یسونا م شیمن پ دیبچه ها شما بر_

بود  ستادهیو رضا که کنارش ا دیکش یفیخف غیسر خورد و ج شیبرگردد که پا نییخواست به پا یم يسارا

 . مچش را گرفت

 :بلند گفتم يصدا با

 گهیآراز هست د. يگرد یبرم يکجا تو دار. من خوبم. برنگرد_

 :برگشت و به کنار ما آمد و گفت نییبه پا انقالب

 . مونم یم ششیشما برو من پ_

 . داد هیتک یآن طرف تر به درخت یجا کم همان

 . نه بابا شما برو من هستم_

 یبه چابک گرید یمتوجه شدم که او بعد از مسافت میحرکت کرد کهنیبعد از ا یکم. را ماساژ داد شیپا انقالب

 . چپ اش کرد يدر پا یفیهم شروع به لنگ زدن خف یرفت و بعد از مدت یاول راه نم

 :به آراز گفت رو
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 راه برم گهیتونم د یمن نم یشما هم که بمون_

 :دیبه کنارش رفت و پرس آراز

 شده؟ یچ_

پام . قیمن پرت شدم باال بعد افتادم کف قا قمونیقا ریموج زد ز ا،یدر میبود رفت یتو خدمت هوا طوفان_

تو سرما و  یگاه. من پا نشد يبرا گهیپا د نیا یول. بستن به نافمون یاستعالج یماه مرخص کیشکست و 

 شیهست که داره ن ییا قهیدق هد هیاالن هم . کنه یم تمیبهش، اذ ادیکنم و فشار م یروش م تیکه فعال یوقت

 شیجا پ نیمن ا. صبحانه يبرا میکه بر دیبرگرد دیبزن یچرخ هیباال  دیشما بر. روش راه نرم بهتره. زنه یم

 . سونا هستم

 مگه؟ يکجا خدمت کرد_

 بندر عباس. ارتش ییایدر روین_

 . به کنارم آمد آراز

 . ستمیتو برو تنها ن_

 ؟ یمطمئن_

 . آره برو_

به نظر . داد یرا ماساژ م شیپا رمردهایتفاوت به ما کفشش را در آورده بود و مثل پ یبه انقالب کرد که ب ینگاه

 :عاقبت گفت یآمد ول یدودل م یکم

 باشه مواظب خودت باش_

من هم به دور و . انقالب هنوز در سکوت مشغول به کار خودش بود. گذشت یاز رفتن آنها م ییا قیدق چند

 . کردم یاطرافم نگاه م

من هم به دور و . انقالب هنوز در سکوت مشغول به کار خودش بود. گذشت یاز رفتن آنها م ییا قهیدق چند

 . کردم یاطرافم نگاه م

. بزرگ درخت نشست يآن کنده  گریو آمد و کنار من در گوشه د دیبرخاست کفشش را پوش یاز مدت بعد

 . من برخورد کرد يبه بازو شیبازو

 :زده باشم، گفتم یحرف نکهیا يو فقط برا یور الکط نیو هم دمیخودم را کنار کش یکم

 .هیهوا چه عال_
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 :نگاهم کرد و بعد پوزخند زد و گفت هیثان چند

 آره واقعا_

مشکل من . و خودم را کوچک کنم میپا افتاده تر نبود که من بگو شیمبتذل تر و پ نیحرف از ا. دمیرا گز لبم

بار عاشق شدم و بعد هم آنقدر  کیمن . ارتباط با جنس مخالف نداشتم يدر برقرار ییبود که من تجربه ا نیا

ارتباط من . خودم راه بدهم میرا به حر اوبخواهم  نکهیچه رسد به ا دمیرا ند يمرد چیه گریدلشکسته شدم که د

ه که هر لحظه ب مینبود یما مثل دوست پسر و دختران. بود ادیکوتاه مدت و با فواصل ز یلیهم خ اریو شهر

 .میو گردش برو یو مهمان رونیب

 یرا م گریکدیکم  یلیگذراند و ما خ یرا در تهران م یخواند و مدت زمان کوتاه یدر مشهد درس م اریشهر

که  یآن هم زمان. میچه بگو دیدانستم که با ینم. مردان واقف نبودم اتیبه روح ادیخاطر من ز نیبه هم. میدید

 یصحبت کردن باز تر م يبرا تمآن طور من دس. کرد یکاش از کار صحبت م يا. شدم یمرد تنها م کیبا 

 .در الك خودم فرو برد شتریاو مرا ب يجمله بعد یول. بود

 ه؟یک اریشهر_

بهتر  ایشناخت؟  یرا از کجا م اریاو شهر. به من دوخته شده بود يچشمانش با کنجکاو. نگاهش کردم رتیح با

 از کجا خبر داشت؟ رایاو درباره شهر میبود که بگو

 ش؟یشناس یشما از کجا م_

که اون  نمیکرده بود رو بب یطراح نیدیکه آ ییا هیرفته بودم چاپخونه که طرح اول. بودم نیدیآ شیروز پ هی_

 اومد اون جا

به من نگفته بود؟ هر چند که بار قبل هم اگر  يزیچ نیدیچرا آ. الوصف نگاهش کردم دیزا یرتیتعجب و ح با

 .داد یخبر را به من نم نیا يگریآمده اند کس د يو کوکب خانم به خواستگار اریتارا نگفته بود که شهر

کردند که ممکن است  یگفتند؟ فکر م یبه من نم اریاز شهر يزیچرا آنها چ. نا خوداگاه در هم رفت میها اخم

 من به او برگردم؟

من  یول. کرده است انتیکه به آنها خ يمرد. بر گردند يمرد نیها عادت داشته باشند که به چن یلیخ دیشا

 . را که باال آورده ام، دوباره نخواهم خورد ییغذا

را از من  زیهمه چ تیآنها روشن کنم تا آن قدر به عنوان حما ينکته را برا نیا شهیهم يبار و برا کی دیبا

 . شوم یم تیاذ شتریشنوم ب یم يگریکه آن را از زبان کس د یطور وقت نیا. پنهان نکنند
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 گفت؟ یم یچ_

 . کرد یبه من نگاه م موشکافانه

 . عاشق دلخسته شماست شونیکه من متوجه شدم ا ییخب تا اون جا_

 :گفت یبدجنس یکه کردم از نظرش دور نماند و با کم يخنده دار پوف

 هم اوا خواهره نه؟ کمی_

 . را فرو خوردمام  خنده

 شد يطور نیکه زن گرفت ا ينبود از روز_

 :کرد و متفکرانه گفت نگاهم

 ؟یدوستش داشت. کرده انتیپس خ_

 نیبنابرا. با او صحبت کنم ارینداشت که من بخواهم راجع به شهر یلیدل. انداختم نییکردم و سرم را پا نگاهش

 . او بپرسم را از انینبود که حتما ماوقع جر یاجیاحت. نزدم یحرف

شد فکر کردم که خبر  قهیباهاش دست به  نیدیچون بحث باال گرفت و آ یول. کنم یخواستم فضول ینم _

  يدار

 شده بوده است؟ قهیدست به  نیدیآ. کردم نگاهش

 . زد، نگاه کرد یرا نوك م نیزم يآن طرف تر از ما رو یکه کم یکوچک يرا از من گرفت و به پرنده  نگاهش

 .خوادت یهنوز م یول. بوده نتونیب یدونم چ یمن نم_

 :به من کرد و گفت ینگاه مین

. به او زن داره یحس مچهین هیشه گفت که هنوز  یزن کتک بخوره م کیشه به خاطر  یکه حاضر م يمرد_

 .....خب یول

. دمیکش یآه. دکه ادامه نخواهد دا دمیرس جهینت نیو من به ا دیطول کش یمدت. را قطع کرد و ادامه نداد حرفش

 .متفاوت داشت یفیدر قاموس من عشق تعر

شوم که آنها قبل از دادن جواب  یمظنون م نیبه ا یحت یگاه. ازدواج کرد ایزود جا زد و بعد هم با رو اریشهر

 . ایهم او و هم رو. زد یمشکوك م یآن اوخر گاه اریشهر. هم با هم رابطه داشتند اریرد بابا به شهر

 .چه عاشق و چه فارغ. من مرده بود يبرا اریهر صورت شهر در
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دستش را به طرف من دراز . و برخاست دینگاهم کرد و آرام خند. من شکسته شد يبا عطسه  نمانیب سکوت

 :کرد و گفت

به کلبه اونها هم  میبرس میبر میصبحانه رو بردار لیوسا میما کم کم بر ایب. ات قرمز شده ینیپاشو نوك ب_

 شهیم داشونیپ گهید

 نگرانمون نشن_

 . خم شد و دستم را گرفت خودش

 گم  یزنم به طوفان م ینه نترس زنگ م_

 . به من کرد و در سکوت به راهش ادامه داد ینگاه. را از دستش خارج کردم دستم

 پاتون بهتر شد؟_

 . زد یلنگ م هنوز

 . شه یبه مرور بهتر م. هستم رشیدرگ يتا چند روز هی نینه ا_

 . او از من جلو افتاد کهیبه طور. او آرام تر حرکت کردم يخاطر پا به

 ؟يعقب موند_

 . اشاره کردم شیپا به

  یماشاال شما سالم تر از من نکهیمثل ا یول. به خاطر شما_

برف ها سر  يرو شیتا به من نگاه کند و من هم فاصله ام را با او کم کردم، ناگهان پا دیطور که چرخ همان

 . دمیو ژاکت و کاپشن اش را گرفتم و به طرف خودم کش دمیکش ییا خفه غیخورد و من ج

 . تعادلش را حفظ کرد و من هم کاپشن اش را رها کردم یسخت به

 . بودها کینزد_

 . اشاره اش را به سمتم تکان داد انگشت

 . نیآفر. یعیسر یلیخ_

 .خنده شانه ام را باال بردم با

 . دیبر نییو تا پا دیبرف بش گلوله هیبود مثل کارتونها  کیآره نزد_

 :داد، گفت یخنده و همان طور که به راهش ادامه م با

 . دست من خانم یامانت. رمتیبگ يکنار من راه برو اگر سر خورد ایب. ینش یبپا شما گلوله برف_
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 :گفتم طنتیرا باال بردم و با ش میابرو کیافتخار  با

 !!آقا ،یفتیبود ب کیفعال که شما نزد_

 :سرش را تکان تکان داد و گفت یاش را هم زمان باال برد و با خنده آرام چانه

  ؟یچ گهید. کالیبار_

مرد و  چیبا ه اریکه بعد از شهر یمن. کردم یم حیداشتم تفر یبود، ول بیخودم هم عج يبرا. دمیخند ينخود

از او نداشتم  یاخت چندانکه شن ينداشتم حاال با مرد یاز خواهر و برادرانم مصاحبت آن چنان ریبه غ یزن

خانواده ام قبول کرده  ياعضا رامرد  نیخاطر بود که ا نیبه ا دیشا. نداشت يکردم و احساس بد یصحبت م

 . خورده بود دییمهر تا یبودند و به نوع

 یبکن یطونیهم سن خودت ش يدختر ها هیمثل بق ياصال بلد نمیبکن بب یطونیش_

 . گرد کردم شیرا برا چشمانم

 . کنم یخانم رفتار م کیمن خانمم و مثل . آقا ستمین جریا نیمن که ت_

اگر من هم به سن او برسم، حرف  دیشا. کند یم حیمن تفر يکامال مشخص بود که با حرفها. دیخند دوباره

 . کنم حیتفر یغاز باشد و با آن کل کیصد من  میجوان به سن من برا کی يها

به قول تو  اینه دختر بچه ها . خانم ها هستن که چشم همه به دنبالشونه. ستیدرش ن یصد البته شک!! خانم_

 جریا نیت

 . تعجب نگاهش کردم با

 ؟یک_

خواستگار به من بدهد  کیاز  يبه خدا اگر او خبر. شده بود و خودم خبر نداشتم دایپ يگریخواستگار د نکند

 . جوم یم ند،یایب نییکه پا یخرخره آنها را وقت

 :گفت د،یخند یدستم را در دست گرفت و همان طور که م. دیکرد و بلند خند نگاهم

 . خانم ایب_

 .و پر رنگ گفت دهیرا از قصد کش خانم

 همون اواخواهره. گهید گمیعاشق دلخسته رو م_

 . کرد یکند، سکته م یگونه خطاب م نیپسرش را ا یکه کس مدیفه یکوکب خانم م اگر

 :و آرام خنده اش را ادامه داد و گفت دیم را دنگاه. نگاهش کردم یچشم ریز



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا b.hassani  –جان و شوکران 

wWw.98iA.Com ١٩٩ 

 یب ایپرواست  یب یلیخ ایعاشق دلخسته ات  نیا. خواست که باهات حرف بزنه یم. خواست یآدرس تو رو م_

 !شعور

 . نزدم یحرف یول. دوم درست بود نهیگز. دمیتعجب نگاهش کردم و خند با

 چطور مگه؟_

 :چانه اش را باال داد و گفت. که قطع کرد را بدهد.... یخواهد ادامه آن ول یکردم که حاال م احساس

 یمن م يرو جلو یهمه حرف دینبا یهستم ول یمیصم نیدیمن با آ دیدرست بود که د. بودم بهیمن اون جا غر_

 . کنه فیهمه خودش رو خوار و خف يبره جلو دینبا. عشقش رو تو خودش نگه داره دیمرد با هی. زد

 همه؟ يوجل_

 :به من کرد و گفت ینگاه مین

 . منظورم خود منه. ستیمنظورم برادرت ن_

 گفت یم يزیمقابل او چ دینبا اریشهر. خب او کامال حق داشت. نگفتم يزیچ

انگار نه  یول. ساکتش کنه یخواست که به نوع یم یحت. ناراحت شد یلیخ نیدیمن کامال درك کردم که آ_

و آدرس تو رو بهش  ادیکوتاه م نیدیکنه آ يگر یهستم هوچ بهیمن که غر يکرد که اگر جلو یفکر م. انگار

 .ده یم

 :رفت و دستش را به طرفم دراز کرد و گفت نییخودش پا. تند داشت بیش کی ییجا

 دستت رو بده من_

 :خودش بود اشاره کرد و گفت يکه کنار پا ییپا يبا سرش به جا. را در دستش گذاشتم دستم

 يمن که سر نخور يبزار کنار پا قایپات رو دق_

 . میگذاشتم و به حرکت ادامه داد شیرا کنار پا میپا

 اش  قهیگذاشت تو  نیدیاون گفت سه تا آ یکی. ومدیخوشم اومد که برادرت هم کوتاه ن یول_

 . زدم ییگشاده ا لبخند

 .پوزخند را زد نیبرداشت کرده بود که ا يزیدانم لبخند گشاده ام را به چه چ ینم. کرد و پوزخند زد نگاهم

  نمشیخوام بب ینم گهیمن د. کرد یکار خوب نیدیآ_

 . کرد یرا نگاه م شیپاها يتنها جلو. حرف به راهش ادامه داد بدون
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 چهیرا زد و دستانش را مقابل در يبخار. را باز کرد و اشاره کرد تا سوار شوم نیدر ماش. میدیرس نیماش به

 .گرفت يبخار

از صندوق عقب فالسک را . احتماال طوفان. کرد یصحبت م یکه با کس دمید. شد ادهیپ نیبعد از ماش یکم

 . ختیر يخودش چا يمن و هم برا يآورد و هم برا

 .بهشون خوش گذشته نکهیمثل ا. کشهیطول م کمیبرگردن  نهایتا ا. یرو بخور تا گرم بش نیفعال ا_

 .بود یعال. دمیرا نوش يو چا دمیخند

 يو خنده برف باز یبودند و با شوخ ستادهیخودشان ا نیآن طرف تر از ما، کنار ماش یکه کم یدختر و پسران به

 . کردند، نگاه کردم یم

  . کم گرم شدم و کاپشنم را در آوردم کم

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 ؟يگرم شد_

 . بود یعال ییچا. یبله مرس_

 . را کم کرد نیماش يبخار درجه

 . داد و به من نگاه کرد هیتک نیو به درب ماش دیچرخ کامال

جهت نگاهش  دیزدم تا شا ينگاهش کردم و لبخند. شد ینم یول. رمیبگ دهیاش را ناد رهیکردم تا نگاه خ یسع

 . را عوض کند

 شده، آره؟ قهیکرده که با عاشق دلخسته ات دست به  یکار خوب نیدیکه آ یخب پس گفت_

 .بگذر اریشهر ریکه مرگ مادرت از خ میخواست بگو یدلم م. کرد یموضوع را رها نم نیدانم چرا او ا ینم

 :اخم گفتم یکم با

 کنار؟ میرو بگذار اریشه موضوع شهر یم_

 . زد و سرش را تکان داد يبر کی يلبخند

 راست؟ ایباشه؟ چپ  يکدوم ور دوست دار. کنار مشیباشه گذاشت_

 . دیتعجب نگاهش کردم و او خند با
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 .داد به طرف داشبورد خم شد و در آن را باز کرد یطور که سرش را تکان تکان م همان

 رو برداشته با خودش برده گارشیپسره هم س نیا. اَه_

 . گرفت یم گاریاز طوفان س شهیکرده بودم که هم دقت

 د؟یریگ یم گاریاز طوفان س شهیچرا هم_

 :را تنگ کرد و گفت چشمانش

 ؟يریگ یهمه رو تحت نظر م_

 :گفتم یو به شوخ دمیخند

 نه فقط مشکوك ها رو_

 .را باال داد شیابرو کی

 من مشکوکم؟_

 . ام را باال بردم چانه

 . دیناشناخته هست یاز شما و خانواده تون ندارم مشکوك نه ول یمن که شناخت يبرا_

 . نگاهم کرد هیثان چند

 . میبپرس تا شناخته شده بش. يخب حق دار_

 :تفاوت گفتم یب

 . هیشناخت کاف نیهم. نمیب یشماها رو نم ادیمن که ز_

 .هوم نسبتا بلند گفت کی تینگاهم کرد و در نها رهیخ گرید هیچند ثان دوباره

 . کنم یباشه ناخود اگاه استفاده م بمیچون اگر تو ج. نکشم ادیگذارم که ز ینم بمیتو ج گاریپاکت س نیا يبرا_

او حاال به . کار زود است نیا يدانستم که حاال برا یم. م کنار بگذاردرا ه گاریکاش آراز س يا. دمیکش یآه

 میگرفت یاگر آن را هم از او م. بود گاریدرون س نیکوتیاش همان اندك ن یرونیقول خودش تنها منبع آرامش ب

 . بود ادیدوباره برگردد، ز نکهیامکان ا

 . ده یطوفان هم که اصال حرف گوش نم. کشه یم ادیبرادرت هم ز_

 . شد یم دهیبرادرش د يبرا ینگران شیصدا در

داره که  یچ گاریس نیدونم ا یمن نم. نزده گاریتا به حال لب به س نیدیآ یول. کشه یم ادیآره آراز هم ز_

 شن یم داشیقدر واله و ش نیمردها ا
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 شده نسبت به چند سال قبل؟ شتریب یلیخ يگاریس ياالن آمار زنها یدونست یفقط مردها؟ م_

 . ام را جمع کردم ینیب

 . آره متاسفانه_

من نه هم سن و سالش بودم و . حق داشت دیخب شا. کردم که دمق شده است یاحساس م. دیحوصله خند یب

 . بودم که از مصاحبت با من خسته نشود یدختر بگو و بخند و خوش مشرب ینه حت

 شن؟ یم داشیره که همه به قول تو واله و شدا یچ ینیبب یخودت بکش يدوست دار_

 ؟یچ گهید_

 . بار قبل يخنده  یحوصلگ ینه به ب. دیبار بهتر خند نیا

 . شما هم حوصله تون سر رفت_

 :تفاوت گفت یسرد و ب یبه من کرد و کم ینگاه مین

 . خب حرف بزن تا حوصله ام سر نره_

 بگم؟  یچ_

 .من قرار گرفت يو رو به رو دیچرخ یکم دوباره

 . کنار مشیبذار میحرف نزن یعاشق دلخسته که گفت نیاز ا. فرق نداره ،یهر چ_

کامال مشخص . تا فردا صبح متلک بارانم خواهد کرد مینگو اریفکر کردم که اگر از شهر. دمیبار بلند تر خند نیا

 . قلقلک داده شده است شیبود که به شدت کنجکاو

 ....مامانمه يپسر عمو اریشهر_

 :را قطع کردم و گفتم حرفم

 تونم بخورم؟ یم گهید ییچا هی_

 . و به دستم داد ختیر گرید يچا کی

کردم که آسمون سوراخ شده و  یفکر م. کردم که عاشقش هستم یفکر م. که بودم اون دانشجو بود رستانیدب_

 .نییاون از اون باال افتاده پا

 :و گفت مرا نگاه کرد نهیو دست به س دیخند

 . یعشق نوجوون_

 :دوباره گفت. را تکان دادم سرم
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 ؟یدونست یخام و افتضاحه م یلیخ_

 :و گفتم دمیرا نوش میقلوپ از چا کی

 حاال چرا یول. اون موقع نه_

 :و گفت دیصورتش کش يدستش را رو یآرام يخنده  با

 . هجده سال ایدونم هفده سالم بود  ینم. از خودم بزرگتر بود یشده بودم که کل یمن عاشق زن_

 . دمیتعجب نگاهش کردم و خند با

 شد؟ یخب چ_

 :به سمتم خم شد و گفت یکم ،یلحن جالب با

 . زمیمن خودم استاد گر. نزن خواهشا زیگر. میزد یدر مورد عاشق دلخسته تو حرف م میداشت..... آآآ_

 . نه ادامه دادن، تکان دادبرگشت و دستش را به نشا شیبه جا. خنده نگاهش کردم با

 ادامه بده_

 :گفتم ییاخم و پررو یکم با

 حرف بزنم؟  دیمن چرا با_

 :خنده چانه اش را باال برد و گفت با

 . من سر نره يحوصله  نکهیا يبرا_

 :گفتم یبدجنس با

 . ره یکدوممون سر نم چیحوصله ه يطور نیا دیخب شما خودتون حرف بزن_

 :نگاهم کرد و گفت هیثان چند

 ؟یبدون يخوا یم یچ_

 . ام را باال بردم شانه

 شد؟ یاون خانمه چ_

 . دیتر خند بلند

 دایکه ده دوازده سال از خودم بزرگ تر بود، رابطه پ یمن با زن يبشه؟ نکنه فکر کرد یخواست یم یچ. یچیه_

 مثال گرفتمش؟  ایکردم 

 :شد و گفت نهیدست به س دوباره
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دونم  یاصال من نم. اون خانم مال گذشته است. انهیچون هنوز در جر. عاشق دلخسته جالب تره. بگو ادامه بده_

اشاره از ما  کیاز تو به . قراره ظاهرا یب یلیدر حال حاضر خ. شما نه سیک یول. کنه یکار م یچ ایکجا هست 

 .شده دن،یبه سر دو

 . شده بود اریشهر تیحکا قایدق نیا. گفت یراست م. دمیخند شتریب

 من يوصلت بود و نه بابا نیبه ا ینه مادر اون راض_

 مایدا. کرده بودم هیچقدر شبها گر. ناخواگاه به آن زمانها برتاب شدم. نگاه کردم رونیرا از او گرفتم و به ب نگاهم

ها  هیانداخته بودم و حاال آن گر یرا هم از خواب و زندگ چارهیحافظ ب. گرفتم یحافظ دستم بود و فال م وانید

 . آمد یچقدر به نظرم احمقانه م هایقرار یو ب

 نبودن؟ به خاطر کم بودن سن تو؟ یچرا راض_

 :زمان حال برگشتم و گفتم به

و  یمامانم همشون روان يداشت که خانواده  دهیعق. مامانته يگفت از خانواده  ینبود چون که م ینه بابا راض_

 . هم از حرفش برنگشت گهیخاطر گفت نه و د نیبه هم. ستنعصاب خورد کن ه

بابا خودش با آن » .اهیگه روت س یم گیبه د گید «تیشده بود حکا قایدق. مامان و بابا هیجالب بود قض یلیخ

 . گرفت یم رادیمامان ا يسابقه درخشانش از خانواده 

 .ندش به حرف بابا بوداحتماال پوزخ. لبانش بود يآشکارا به رو يپوزخند. کردم نگاهش

 نبود؟ یراض یچ يمادر اون برا_

نبود  يزیما هم چ یزندگ تیبابا را شناخته اند و خب وضع یکه به اندازه کاف دیرس یبه نظر م. مکث کردم یکم

دانست  یم نکهیبا توجه به ا. فوت شده است ایمامانمان به خارج رفته  میمثال بگو. که قابل پنهان کردن باشد

 . میرا بگو قتیگرفتم حق میتصم. که مامان و بابا متارکه کرده اند

 خوردن یما به درد اونها نم شیقاراشم يبه نظرش خانواده _

 . ام را باال بردم شانه

 . کرد یکرده بود و با دقت کامل به من نگاه م اخم

کنن و چه و  یاز ارث محرومش م ارهیب اسم منو گهیبابا گفت نه و مادر اون هم گفت که اگر د نکهیبعد از ا_

اون به فاصله  یول. رمیخواست بم یدلم م. دهیرس ایکردم که آخر دن یفکر م. سادیبرام وا ایمن دن.... چه و چه 
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 نیتا هم. جور کرد فرستادشون آلمان اباشبعد هم ب. کرد یدوست من عروس نیچند ماه بعدش رفت و با بهتر

 . من افتاده ادیظاهرا زنش رو طالق داده و تازه به . دمشینازه برادرم دج عییچند وقت قبل که تو تش

داد،  یکرد و با دستش چرم دور فرمان را فشار م یبعد همان طور که به من نگاه م. نزد یحرف ییلحظه ا چند

 : گفت

 ؟ییجورا هیکرد  انتیپس دوستت هم بهت خ_

توانست به  یم ایرو. آنها نبود نیهم ب يزیاگر چ یحت. کردم یطور فکر م نیحداقل من ا ای. را تکان دادم سرم

راحت  یلیاو خ یول. میکه با هم داشت ییبه خاطر گذشته ا. مانیفقط به خاطر دوست. بدهد یجواب منف اریشهر

 . پا گذاشت زیهمه چ يبه رو

 . ستین ینیب شیقابل پ يجور چیباهر، ه يآقا گهید هیزندگ_

با لحن . کرده بود دایپ بیغر یچشمانش حالت. پشت سر من يبه فضا. نگاه کرد رونیو به ب دیکش یقیعم نفس

 :تر گفت بانهیغر

 ...دهن آدم رو  یبودنشه که گاه ینیب شیقابل پ ریغ نیهم. وجود نداره یزندگ نیآشغال تر از ا_

. کرد یاهش منگاهش را به چشمان من داد که با تعجب نگ. زمزمه کرد يزیلب چ ریرا قطع کرد و ز حرفش

 . دوباره رنگ نگاهش عوض شد

 ؟یاوک. ترم دهیمن بزرگتر و سرد و گرم چش نکهیبزار به حساب ا. ریبه دل نگ یول گمیم يزیچ هی_

 . سرم را تکان دادم فقط

 :به سمتم خم شد و گفت یکم

 .....فراموشش کن_

 :و گفتم دمیحرفش پر انیم به

 . وقته که فراموشش کردم یلیمن خ_

نه . دوست هی. یداشت یدل مشغول هیاالن . يکرد یدختر نرمال رفتار م هیمثل  ياگر کرده بود. يردنه نک_

 .و خانواده ات رو يدرسته؟ تو فقط کارت رو دار. يدوست دختر هم ندار یتو حت. دوست پسر

در . نشدم یمیصم يدختر چیبا ه. با من کرد ایکه رو يبعد از کار گریمن د. هدف زده بود انیبه م درست

 يها یدختران رفت و آمد داشته باشم و خوش گذران گریبا آنها مثل د نکهینه ا یداشتم ول یدانشگاه دوستان

 . دخترانه داشته باشم
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 . را تکان دادم سرم

 ؟ياعتماد ندار یبه کس_

 نزدم یحرف یول. تکان دادم یرا به نشانه نف سرم

. عوض کردن هاست نیاستاد ا یباور کن زندگ. و عوض کنهتو ر یزندگ نکهیقبل از ا. رو عوض کن تیزندگ_

 یزندگ گهیکه د یعوض هی. يشد یکه عوض ینیب یو م يایبه خودت م يروز هیکنه که  یآن چنان عوضت م

آدم  یشیم. خواد یمکه خودش  يزیکنه به اون چ یم لتیتبد. یبه جز زندگ یکنیم يدار يهر کار. کنه ینم

 . یزندگ

کرد،  یاز ته دل و اخطار گونه صحبت م يجور. کننده بود جیلحن اش حسرت بار و گ. داد رونیرا به ب نگاهش

 . او را عوض کرده است یواقعا زندگ نکهیمثل ا

 شما رو عوض کرده؟ یزندگ_

 . دمیپرس ینه؟ ول ایسوال را بپرسم  نیدانم درست بود که ا ینم

 . و کشدار قیچند لحظه عم. کرد نگاهم

حاال . تر بود کیکوچ یلیشدم از تو خ یوارد زندگ کهیوقت. و رو کرد ریمنو ز یزندگ. ض نکردمنو عو یزندگ_

. من ناخواسته عوض شدم. خب مورد من فرق داشت یول. شدم یبودم و چ یکه چ نمیب یکنم م یکه فکر م

با بهتره بگم . یکن یم عوضخودت رو اگاهانه  يتو دار. یتو هست یول. نبود که من مشتاقش باشم يزیچ نیا

 . تو رو عوض کنه يد یاجازه م یاگاهانه به زندگ

 دایپ يطرز فکر نیچن نیچه شده بود که ا. سوخت شیکرد که دلم برا یقدر با غضه و حسرت صحبت م آن

 . بود دانهیو ناام رهیت اریشک بس یب یطرز فکرش غلط نبود ول دیشا. کرده بود

اسم  هی ییمایشرکت هواپ ستمیهست که تو س ییاون قدر حرفه ا که یکس. دیشما حاال انقالب باهر هست_

 .ره یچون وجه کارشون باال م. اون قدر که همه بخوان با شما کار کنن. معتبر باشه

 . دهد یم يرا دلدار دشیشده بودم که بچه ناام يمثل مادر. من زد ي انهیلحن دلجو نیبه ا یآرام لبخند

 . حرف هات قشنگ بود. یمرس_

 . بود تیواقع_

 :و گفت دیکش یآه

 .....انقالب  هیها نبود به جاش  نیهمه ا یکاشک_
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 ینیطوفان بود که ب. پشت سرش خورد قطع شد و هر دو نفرمان را از جا پراند شهیکه به ش ییبا ضربه ا حرفش

 . کرد یچسبانده بود و با خنده به ما نگاه م شهیاش را به ش

 :و با ترس گفتمام گذاشتم  نهیس يرا رو دستم

 . سادیقلبم وا_

 :خشونت در را باز کرد و گفت یکم با

 .دختره که سکته کرد نیا. صدا کردنت نیسرتو بخوره با ا_

 :به من نگاه کرد و با خنده گفت طوفان

_اا؟يدیدختره ترس.... ا 

 :و گفت دیخند بعد

 . رمیازتون بگ یحال هیتو حس حرف زدن، گفتم  نیرفت یلیخ دمید_

 دمید یاز گوشه چشم م یرفتم ول يبه سمت سارا. کرد میصدا يسارا. دمیگفت که نشن يزیلب چ ریز انقالب

 يگفت و طوفان هم با پوزخند یبه طوفان م تیرا با عصبان يزیانقالب چ. زدند یکه آنها با هم آهسته حرف م

 . کرد یعصاب خورد کن، فقط نگاهش م

دفعه  کیچون که انقالب . کنم به انقالب کرد یمن نگاهشان م نکهیابه  ییکردم که طوفان اشاره ا احساس

 . حرفش را قطع کرد و به من نگاه کرد

 . گرم کردم يساناز و سارا يرا با حرف ها سرم

که با توجه کامل  دیرس یو آراز هم به نظر م دیخند یم طنتیبا ش میگفته بود که نس میبه نس يزیچ آراز

 . کند ینگاهش م

 . گفت و به طرف من آمد میبه نس يزیچ. کردم شیصدا

 جونم؟_

 . بغلش حلقه کردم ریو دستم را ز دمیخند

 رود ز دستم؟  یدل م_

 . خنده نگاهم کرد با

 ؟يدیسوال پرس ای یاالن شعر گفت_

 :گفتم يشتریب يرا باال بردم و با خنده  میابرو کی
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 .کن رشیتفس يهر جور که تو دوست دار_

 :فتفکر کرد و گ یکم

 یسوال_

 خب پس جوابمو بده _

 نه هنوز نرفته از دست_

 . دمیخند

 حواست بهش باشه  رهیداره م_

 :گفتم يبا شاد. زد میمشت آهسته به بازو با

 یکی ؟یکه چ رمیزن بگ ؟یچند ماه قبل تو آشپزخونه خونمون بهم گفت عاشق بشم که چ يپسر هی ادمهی_

 ؟ياون پسره تو که نبود انایاح. رو هم بدبخت کنم گهید

 :بلند گفت نیبا خنده از آن طرف ماش يسارا کهیبه طور. دیبلند خند بلند

 شاالیبه خنده ا شهیهم. جانم يا_

 . کرد میتعظ ياش گذاشت و به سارا نهیس يدستش را رو آراز

 . میمخلص_

 . کرد یو آراز نگاه م يحسرت و خال به حرکات سارا یبا نوع. به انقالب افتاد نگاهم

 ؟یکن یدردونه؟ حسادت م رهیخواسته زن بگ یحاال ک_

 :احمقانه به آراز نگاه کردم و گفتم یرا از انقالب گرفتم و با حالت نگاهم

 اون وقت؟  یچ يبرا_

 . زن برادرشون رو ندارن دنیاز خواهر شوهرا چشم د یلیآخه خ. اوه اوه چه بهش هم برخورد_

 .را چرخاندم چشمانم

 دارم؟ یز مشکلمن با سانا_

 يبر يحق ندار گهیمثال بگه د. اون با تو مشکل بهم بزنه دیاصال از کجا معلوم؟ شا. ساناز که از خودمونه_

 یهم م یدشمن خون گهیاون وقت که د! رو حفظ کنم میمن هم باالخره مجبورم که زندگ. ینیخواهرت رو بب

 . دیش
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 .دمیبا مشت به شانه اش کوب. خنده نگاهش کرد با

 . عرضه یب_

از آراز فاصله گرفتم و به . میصرف صبحانه به سمت کلبه برو يبرا گرید يریکرد تا در مس مانیصدا انقالب

بود  يزیدانم چه چ ینم. نگاهشان کردم. هم گام شود میخواستم اگر که دوست دارد با نس یم. راه رفتم ییتنها

 .بود حتو نارا نیمگو خنده هم با آراز، غ يدر زمان شاد یحت میکه نگاه نس

. خوردم ایکه از رو یبعد از رکب. آسان نبود میشناخت آدم ها برا گرید. کردم یطور فکر م نیهم من ا دیشا

دچار  دم،ید یکه ذات آدمها را با ظاهرشان متفاوت م یچون وقت. فکر نکنم یدادم که راجع به کس یم حیترج

 . شدم یم یسرخوردگ ینوع

بساط صبحانه را  میانقالب و نس. میدیبه کلبه رس گرید ییمایراهپ کیعاقبت بعد از . گرم تر شده بود یکم هوا

به  هیاول لیوسا. از دوستانش تعلق داشت یکیبود که به گفته انقالب به  ییو روستا یکلبه چوب کی. علم کردند

 یبود در تابستان حتما بهشت م ییایرو و بایکلبه در زمستان که آن قدر ز نیا. رفع حاجت در کلبه موجود بود

 . شد

پشت . درست در وسط کلبه بود ییرنگ و جال چیبدون ه یجنگل غوریاز چوب سخت و  یچوب یکت میو ن زیم

 .از آنها نشستم و به اطرافم نگاه کردم یکی

پرده  کیهال کوچک با . کرد یصحبت م يبا سارا نهیکرد و مستانه هم دست به س یاجاق را روشن م طوفان

مقابلم  رینان و پن جیساندو يشده  دهیچیپ لیبسته فو کیو  يفنجان چا کی یدست. شد یجدا م ییاز جا

. اش گاز زد جیو به ساندو شستکرد و کنار من با فاصله ن يبه چا ییانقالب اشاره ا. سرم را باال بردم. گذاشت

 :کردم به پرده اشاره کردم و گفتم یرا باز م لیفو کهیدر حال

 ه؟یاون جا چ_

 اتاق خواب کوچولو هی_

 ن؟یخودتون تا حاال شب موند. جا بگذرونه نیشب رو ا هیآدم  دهیچقدر حال م. چه جالب_

 . دیمن خند هیرا تکان داد و به ذوق زدگ سرش

  یلیخ. آره_

 . نمشیشه بب یم_

 نیبعد برو بب. کنه  یم خی تیآره صبحانه ات رو بخور چا_
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 کیتخت  کی. شد برد یپرده از هال کوچک جدا م کیکه با  یاتاق خواب دنیاز صبحانه خودش مرا به د بعد

به اندازه  بایتقر. کوچک بود یلیخ. آن اتاق بود ییتنها دارا میو ضخ یرنگانگ پشم يپتو کیبا  کیبار ينفره 

 .آمد ییایقشنگ و رو یلیبه نظرم خ یهمان تخت جا داشت ول

 هییایرو ییرهاجو هی. قشنگه_

 یطور نشان م نیا. کرد یبه طرفم من خم شده بود و با دقت نگاهم م یکم. را بلند کردم و نگاهش کردم سرم

 .من است حاتیتوض هیداد که منتظر بق

 ؟ییروستا یزندگ هی ؟يتو جنگل رو دوست دار یزندگ_

 . را به نشانه مثبت تکان دادم سرم

 زیچ چیه. روستا کارشون سخته يداره؟ زنها و دخترها يها فانتز نیما شهر نش يفقط برا نیکه ا یدونست یم_

 دارن یسخت یزندگ یلیشمال خ يها نیمخصوصا جنگل نش. ستیدر کار ن يفانتز

 ها  نیما شهر نش يفقط به قول شما برا یول. جالبه یآره ول_

داد که هم  یرا نشان م یدختران. اده بوددرباره زنان روستا نشان د يسال قبل مستند نیخاطر آوردم که چند به

 یداشتند و همراه خودشان به روستا م یکه در آب رودخانه افتاده شده بود را برم ییسن من بودند و چوب ها

حق . تر شده بود نیهر چه آهن بود سنگ ازکه آب تا مغز استخوان آن رسوخ کرده بود و  یسیخ يچوبها. بردند

ها متعلق به ما بود که هر از  يفانتز نیا. نداشت يفانتز زیچ چیه نانیجنگل نش يدر جنگل برا یزندگ. داشت

نگاه نکرده  هیجنبه از قض نیتا به حال به ا. میکرد یآن استفاده م ییبایو از ز میرفت یبه آن جا م یچند گاه

 . بودم

 يدرست مثل کفش دوزکها. کنم یزندگ یجنگل يکلبه ها نیاز ا یکیکه بودم دوست داشتم که تو  کیکوچ_

 . کردند یم یکلبه تو جنگل زندگ هی يکارتونها که تو يتو

 . من لبخند زد يکودکانه  يفانتز به

 دیو سف زیرو تم زیهمه چ. میبچه که هست. شن یها دور تر م یسادگ نیشن از ا یبزرگ تر م یآدم ها هر چ_

به . جزو رنگها ادیهم برامون م اهیس. میش یکه بزرگ م یوقت ینداره ول یاصال معن یاهیبرامون س. مینیب یم

همون بچه ها همه  شنیکه بزرگ م یقتو یول. کنن یاستفاده نم اهیاصال از رنگ س ؟يبچه ها نگاه کرد ینقاش

 .ننیب یهم م اهیرو س زیچ

 . کردم دییرا تا حرفش
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 طوره نیهم قایآره دق_

گردش  يخواستند ما را برا یهم بود که م گرید يچند جا. میکرد و گفت که بهتر است برگرد مانیصدا طوفان

به سمت . میکرد یزودتر حرکت م دیبا. کردند یآن جا صحبت م ییبایمخصوصا از آبشار کبود وال و ز. ببرند

نشسته بود و آن چنان  مینس دستکنار . آنها نشست نیو بر خالف زمان آمدن، آراز در ماش میها رفت نیماش

 .جا نبود چیسرگرم صحبت کردن بودند که حواسش به ه

 

*** 

 

کردم به من خوش  یبر خالف آن چه که فکر م. میگشت یبه تهران برم دیتمام شده بود و همه با التیتعط

 .هم خوش گذشته بود یلیخ. گذشته بود

با طوفان . سرد بود یمستانه بود که هنوز کمتنها . شده بودم یمیصم شتریآنها ب يبا همه  التیتعط نیا در

آن چنان با شلنگ آب به جانش . اش کردم سیخ اطیروز عصر در ح کی کهیبه طور. تر شده بودم یمیصم

 . آب شده بود سیهم خ رشیافتادم که به قول خودش تا لباس ز

آب از من  وانیل کیبا خواندم که در آن عصر سرد  ینشسته بودم و کتاب م اطیمن در ح. خودش بود ریتقص

من زبر و زرنگ بودم و از دستش فرار . از خجالتش در آمدم ینکردم و حساب يکرد و من هم نامرد ییرایپذ

 . دیچک یآب م شیموها زا دیایچشم بر هم زدن شلنگ آب را برداشتم و تا او به خودش ب کیکردم و در 

 زیبه طرفم خ! دادم یم دیو من هم چنان او را غسل تعم دیخند یهمه م. ختندیر اطیما همه به ح ادیو فر غیج با

روابط من با  يرو شهیبابا که هم. تعجب آور بود میبرا. شدم یو پشت بابا مخف دمیکش یغیج یبرداشت ول

 . دیخند یگفت و م یمن يزیحاال چ یما حساس بود، ول يقبل تر از رابطه  یلیخ یحت اریشهر

 هیبعد هم زودتر از بق. کرد، انقالب بود یداده بود و به ما نگاه م هیتک يحوصله به در ورد یکه ب یکس تنها

 . میریگ یم هیهوا هر دو نفرمان ذات الر يسرما نیچون با ا میرا تمام کن هایدلقک باز نیگفت که ا

 . به من نداد گرید یطوفان مجال يها و خنده  یشوخ یول. خاص نگاهش کرد یبا حالت نیدیکردم که آ حس

و  میبود نیکه با هم هم نش يچند روز نیدر هم. جالب بود میاو برا تیشخص یخواستم اعتراف کنم ول ینم

توپخانه از خواهر و  دانیم کیبه قول ساناز  یتیکه او از لحاظ شخص میدید یم م،یصحبت کرده بود شتریب

 . برادرش سر بود
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آرام  یتیشخص. که کامال مثل خودش شده است دیرس یبه نظر م مینس. گرفتم یرا قلم م مینس دیبا دیشا البته

 .بود یو با ثبات داشت که دوست داشتن

. لحظه بد کیلحظه خوب بود و  کی. بود یمتوجه شده بودم که مستانه به شدت دمدم میتحت نظر گرفتنها در

 یکه او هم ناراحت دیرس یبه نظرم م یگاه یول. داشت یدوست داشتن تیطوفان هم درست بود که شخص

 یناراحت ياست برا بنقا کیخنده ها  نیکه ا دیرس یبه نظرم م. کند یم یمخف شیرا در پشت خنده ها شیها

 . شیها

ها  زیچ یبعض يشد که رو یسبب م یگاه ه،یسکوت من و قرار گرفتنم در حاش یول. ستمیآدم شناس ن ادیز من

 . به خرج بدهم يشتریدقت ب

که او آن را جبران  دیرس یهر چه کمبود در خواهر و برادرش بود به نظر م. داشت یمحکم تیشخص انقالب

 يرهبر یجمع را به خوب نیکند که نتوانسته ا یخودش فکر م نکهیرغم ا یکه عل دیرس یبه نظر م. کرده است

 .به نظر من چندان هم بد عمل نکرده بود یکند ول

کردم که اگر او همان روز اول با  یفکر م کهیبه طور. گرفت یاحمقانه مستانه را م يکارها يبه موقع جلو او

 . آنها به هتل آمده بود ممکن نبود بگذارد که مستانه با آن وضع فاجعه بارش به استخر برود

 کیکند با  یم يرو ادهیشد که ز یگرفت و هرجا متوجه م یطوفان را م يهایبه قول خودش دلقک باز يجلو

 میندارد، نس یبا او مشکل یزمان چیه دیرس یکه به نظر م یتنها کس. کرد یعوض مرا  رینگاه مس کی ایحرف 

 .بود

. بودم دهیاو و مستانه ند نیب یعاطف يبرخورد. کند یمتفاوت با او برخورد م ییشده بودم که با عالقه ا متوجه

کردند  یم جادیشک را ا نیا یاو و مستانه گاه یول. وابسته بودند اریکه هنوز به هم بس يو سارا نیدیبرخالف آ

در سن و سال  گریها د يریبحث و درگ نیمعموال ا. بودند یپر از بحث و ناراحت. که اصال خواهر و برادر باشند

 دایپ یآرامش نسب کیشد و حاال  یسن تمام م نیتا ا دیداشتند با یم یآنها اگر هم بحث. داد یرخ م دیآنها نبا

 . بود يریروابط شان پر از اخم و دلگ. طور نبود نیا یول. کردند یم

را نوازش  شیبازو. گرفت یبودم که دستش را م دهید. داشت یقیعم یعاطف يرابطه  میخالف مستانه با نس بر

اش  عیهم دوستش داشت و مط مینس. پدرانه داشت تا برادرانه یحالت شیبرا شتریکه ب دیرس یبه نظر م. کرد یم

که  دیرس یگرفت و به نظر م یگارد م انمقابل طوف یگاه. بودم دهیبا طوفان ند شیبرخوردهاکه در  یحالت. بود

 . که به انقالب دارد به طوفان کمتر است ییآن عالقه ا
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که از آراز خوشش آمده  دیرس یبه نظر م. دودل است یبا آراز کم شیکردم که در برخورد ها یاحساس م اما

 یخواستم اسم یاگر م دیشا ای. توانستم آن را درك کنم، مانع بود یکه نم يزیچ کی ،يزیچ کی یاست ول

 یطور به نظر م نیبود که ا نیاکه جالب بود  يزیو چ. جور امتناع کیگفتم  یم دیآن بگذارم، با يبه رو حیصح

نار هم ک یگاه یشد ول یم یمیصم یگاه. بود میاز جانب خود نس. ستین یامتناع از جانب کس نیکه ا دیرس

 يگریکه مانع بود او به مرد د يقو یول ،یمیعشق کهنه و قد کی. خواست یرا م یکس دیشا. دیکش یم

 . شود کینزد

 ینظرش نسبت به او جلب شده است ول يکامال مشخص بود که آرازهم تا حدود نکهیچون با ا. جالب بود میبرا

که  دیرس یبه نظرم م ینداشت ول ییرابطه عاشقانه ا یزمان چیآراز ه. رفت یاو هم کامال دست به عصا جلو م

 . کرد یمحتاطانه رفتار م یوضع و اوضاع خودش کم لیاو به دل

پر از شک و تا  ییا دهیکه با د دمید یم یگاه. ستین یرابطه راض نیچندان به ا دیرس یبه نظر م انقالب

حال و روز آراز مشخص . دادم یکه به او حق م دیبا دیشا. کرد ینو پا نگاه م يرابطه  نیغضب به ا يحدود

 يبرادر بتواند برا کینبود که  يزیچ نیا یدرست بود که درمان شده بود ول. باشد ینبود که پنهان يزیچ. بود

 یاگر زبانم الل آراز دوباره برم. رابطه باشد نیانقالب حق داشت که نگران ا. از آن بگذرد یخواهرش به سادگ

گرفت  یرا هم با خودش م گرینفر د کیبار دست  نیا. شد یآن زمان تنها خودش نبود که نابود م گرید. گشت

 . دیکش یو به قهقرا م

کرد که دهنه احساساتش  یم یسع. رفت یکرد که آن قدر محتاطانه جلو م یفکر م زهایچ نیآراز هم به ا دیشا

 . داشته باشد شیبه رو یو کنترل سفت و سخت ردیرا در دست بگ

 کیباالخره  یول. و نوپا فیهر چند ضع. به وجود آمده بود یبود که حس نیکه کامال مشخص بود ا يزیچ یول

 . بود که توانسته بود احساسات آراز را قلقلک بدهد يزیچ

نگاه . هم به آن مبتال است يسارا دیرس یکه به نظر م یحس. دمیترس یهم خوشحال بودم و هم م شیبرا

ها  ینگران نیهم متوجه ا گرینفر د کیاگر  دیشا. آنها است یکه تمام مدت در پ دمید یم. دمید ینگرانش را م

خودش هم نگران و آشفته  چون دیشا. شده بود يمن و سارا يها یشده بود انقالب بود که متوجه دل نگران

 . بود
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 ازدهمی فصل

چنان که با آراز تماس گرفتم و التماس دعا  آن. بودم ریبه شدت درگ. بود که به هتل برگشته بودم ییهفته ا کی

آن قدر از صبح سرپا  یگاه. خسته شده بودم. دیایرا به کمک من ب يو چند روز دیکردم و گفتم که به بابا بگو

 . برد یخوابم نم میبودم که شبها از درد پاها یم

هتل  ییبه بازگشا يزیچ. تدوش من برداش يرا از رو یبه سرعت خودش را رساند و با آمدنش بار بزرگ آراز

 .رمیجشن کوچک بگ کیخواستم  یم. مانده بود ياریبس ينمانده بود و هنوز کارها

 یمردم بابلسر هم م دیبا. تحول بزرگ کیو  دیجد تیریمد کیبا . میکه ما برگشت دندیفهم یم دیبا رقبا

به  ییجشن باز گشا خیکه تار میچاپ کرده بود ییتراکت ها. شد یمحسوب م غیخودش تبل نهایا. دندیفهم

 یتلفن یو تاکس یمسافرت يها انسرقبا و آژ نیدر ب نهایو تمام ا. هتل، در آن ذکر شده بود دیاضافه امکانات جد

 . ها پخش شده بود

لباس ها بود، از  نیمن که بابت هم یدل نگران شتریب میکارمندان را هم با خودش آورد و ن يآمد و لباس ها آراز

توانست به موقع لباسها را  یاگر دوستش نم. اش کرده بودم چارهیب. گرفتم یهر روز با طوفان تماس م. برد نیب

 يکه به درد باال یلباس داماد بعد از عروس تیاشد حک یآنها چاپ شود آن وقت م يبرساند که بر رو نیدیبه آ

 . خورد یمنار م

گفت که  یشد و با خنده م یبلند م ادشیزدم داد و فر یمقدر به طوفان تماس گرفته بودم که هر بار زنگ  آن

  ".شود یبه موقع حاضر م یتو مرا کشت"

هر چه تمام تر هر چه  یمن هم با بدجنس. مهربان شده بود. کند یگفته بود که پول جشن را او پرداخت م بابا

 . کردم یم یخواستم خرج تراش یم

 یم یعل شیپ دیبا. دیایتوانست ب یاحتماال ساناز نم. ندیایم به يو سارا نیدیهتل آ شیبود که روز گشا قرار

با . آمدند یو رضا م يو سارا نیدیآ یول. ردیبگ یتوانست مرخص ینم گریامتحاناتش شروع شده بود و د. ماند

 . انقالب تماس گرفتم و شخصا دعوتش کردم

 يگفت که مستانه برا. گفتم که شماره مستانه را هم بدهد تا او را هم دعوت کنم. که حتما خواهد آمد گفت

 ! بهتر نیچه از ا. از دوستانش به گرگان رفته است یکی دنید

 . ندیآ یم میکه خودش و نس گفت
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 ی؟ گفتم که دختر خوبنه ایهستم  یراض ییمایبخش دفتر هواپ ياز فروشنده  نکهیو از ا دیهتل پرس يکارها از

 هایکار زهیو ر اتیاز تمام جز. خواهد صحبتمان را کش بدهد یاحساس کردم که م. است و به کارش وارد است

 . نداشت یاز هتل که اصال به او ربط ییکارها. دیپرس

 یباالخره بعد از کل. شده بود دهیچ یو الب اطیها در ح یو صندل زیتمام م. مانده بود ییروز به بازگشا کی تنها

ساعت جشن را  نیبنابرا. که بهتر است جشن روز باشد دمیرس جهینت نیمن آراز، به ا نیبحث و تبادل نظر ب

هر چند که . میکن ییرایهم از مهمانها پذ اطیدر ح میتوانست یطور م نیا. میساعت سه تا پنج عصر اعالم کرد

آمدند  یم يگریبا کس د میکه دعوت کرده بود یهم بود که کسان نیا خب امکان یول. نبودند ادیچندان هم ز

هم از آنها  اطیدر ح میتوانست یم بیترت نیبه ا. میکرد یفکر همه جا را م دیبا. شد یتعداد دو برابر م نطوریو ا

 .شب نبود يتا پنج عصر هوا آن قدر به سرد. از سرما بلرزند نکهیبدون ا میکن ییرایپذ

شده  ونیبود که در پشت آنها پاپ میمال یلیخ یساتن آب میها را که با آراز سفارش داده بود یو صندل زیم تمام

 . بود

 ینم یول. هم پخش شود یقیخواستم موس یطور م نیهم. شود نییبا گل و شمع تز زهاینظر داشتم که م در

از  یکس. بزند انویم که بخواهد برود و پداشت يشتریب اجیآن روز قطعا به آراز احت. خواستم دست آراز را بند کنم

 . دبزن انویدوستانش را از تهران دعوت کرد که هم در جشن باشد و هم پ

هم با انها آمدند و بابا هم  میو رضا آمدند و انقالب و طوفان و نس يو سارا نیدیروز مانده به جشن آ کی عصر

 .دیصبح روز جشن رس

ها و  یچارگیب نیهمه ا. بکشم یو من توانستم نفس راحت دیکمک رس بود ختهیبه هم ر یکه کار ما کم ییجا

ترك برداشته بود و  شیاز پله ها افتاده بود و قوزك پا چارهیب یخاطر بود که صنعت نیها به ا یدگیچیدر هم ب

 .شده بود نیخانه نش

حاال متوجه شده بودم که تا چه اندازه کمک حال من بوده . خورد یقدر گره نم نیبود کار من ا یاگرصنعت دیشا

 . آنکه خودم بفهمم یاست، ب

متوجه شد و  يسارا دن،یبه محض د کهیبه طور. قدر در آن چند وقت کار کرده بودم که وزن کم کرده بودم آن

 . گفت که وزن کم کرده ام یبا ناراحت

با هم . دندیکردم، آنها رس یسرآشپز بحث و تبادل نظر م روز جشن با ییها یطور که بر سر خوراک همان

 . ازتهران حرکت کرده بودند
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 . طاق گل مقابل درب هتل گذاشته شود کیخواستم که  یم. سفارش گلها رفته بود يبرا آراز

 گرفتن. مدام در تکاپو بودم. بودم دهیبه ناهار هم نرس یحت. رفت یم جیخسته و گرسنه بودم که سرم گ آنقدر

 . گریو درشت د زیر يمجوز و هزار جور کارها

. نمیبش نیزم يرفت و مجبور شدم که همان لحظه رو جیسرم گ یول. آمدم رونیاستقبالشان از آشپزخانه ب يبرا

 يسارا. خسته شده بودم. کنم هیخواست گر یدلم م. مضاعف گرفتم يروین کی نکهیآنها مثل ا دنیبا رس

 . بلندم کرد و من در آغوشش فرو رفتم و بغضم را فرو خوردم مهیسرآس

آمده است که  یدانستم که کس یکه م یآن هم زمان. من بود خودش را نشان داده بود يکه به رو يادیز فشار

 . مادر کیدرست مثل . دردناکم را ماساژ بدهد يو او مرا بخواباند و پاها میام بگو یاز خستگ شیتوانم برا یم

تا  نیدیآ. تر بود يقو یلیخ نیدیانقالب از آ تیریقوه مد یجالب بود ول. وارد عمل شدند عیسر نیدیو آ انقالب

 . به کار سوار شد عیانقالب سر یبود ول جیچند لحظه گ

 یوقت. کرد ستیمانده را ل یباق يکار ها هیگزارش کار کوتاه گرفت و بعد قلم و کاغذ برداشت و بق کیمن  از

شد و با  یو شگفت نیکردم با تعجب نگاهم کرد و بعد نگاهش پر از تحس ستیل شیانجام شده را برا يکه کارها

 دیتاک. است دیبه سن من بع يخترکه از د يکار. که به دلم نشست، گفت که شاهکار کرده ام یبیلحن عج

 . اده اماو گفت که کار عمده را خودم انجام د یکردم که آراز هم کمک بوده است ول

. آورد کیو ک نیریش يچا میخواباند و خودش رفت و برا. دستم را گرفت و مرا به باال به اتاق خودم برد يسارا

. را ماساژ داد میمسکن به خوردم داد و دستان و پاها کی. کرد یسرم به شدت درد م. خوردم و بهتر شدم یکم

 . روز داشتم ددر آن چن که یخواب آرام نیاول. آن قدر آرامش بخش که خوابم برد

 یکس. برخاستم و در اتاق را آهسته باز کردم. آمد یبلند بلند حرف زدن انقالب از راهرو م يصدا. که شدم داریب

در را  يال. جلو آمد. دیدر سرش را چرخاند و مرا د يبا صدا. کرد یصحبت م یانقالب با تلفن با کس ینبود ول

 . هتل در راهرو باشند دانحجاب نداشتم و امکان دادم که از کارمن. باز کرده بودم یکم

 یداد که چرغان یم حیتوض یکرد به کس یدر همان حال که به من نگاه م. هل داد و به اتاق آمد یرا کم در

با طرف مقابلش  گرید یکم. خواهند یم يزریل ينورپرداز کیشب  يآنها برا. ستیمد نظر آنها ن ییامام زاده ا

در اتاقم قدم . کردم یتخت نشسته بودم و نگاهش م يرو. بحث کرد ينورپرداز يها و مدل ها متیبر سر ق

 . زد یم

 . تخت نشست ياش را خاموش کرد و آمد کنار من رو یگوش
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 ؟يبهتر شد_

 . را تکان دادم سرم

 خوبم. آره_

 . بود دهیرنگت بدجور پر میدیما رس_

 ه؟یک ي دهیا ينور پرداز_

 بده؟. اطراف روشن باشه که نشون بده هتل افتتاح شده نیگفتم شب بعد از جشن ا. من_

 . بود دهیچرا به ذهن خودم نرس. هینه به نظرم عال_

 :کج زد و گفت يلبخند

 . يتو به اندازه خودت شاهکار زد. تر هستم دهید ایمن دن نکهیا يبرا_

برداشتم  یصندل يشالم را از رو. دمیدرونشان کش یشانه کردم و دست را میموها نهیو برخاستم و مقابل آ دمیخند

 . و سرم کردم

 . به شماره نگاه کرد و برداشت. تلفنش زنگ خورد. نزد یحرف یکرد، ول یبه من نگاه م موشکافانه

 ه؟یچ_

_..... 

 . سونا هستم شیپ_

_..... 

 تو اتاقش. نه_

_..... 

 تو؟ یگ یم یچ_

_..... 

درست بود که من از . کرد یبود و خشن صحبت م یعصب. را به فرانسه گفت شیحرفها یو باق من نگاه کرد به

بودن و حالت بحث داشتن  یاز عصب تیهمه حکا شیلحن صحبتش و صدا یآوردم ول یسر در نم چیفرانسه ه

 .را داشت شیحرف ها

 . متورم شده بود یچشمانش قرمز شده بود و رگ گردنش کم. تلفنش را قطع کرد. تعجب نگاهش کردم با
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 . اومده شیپ یمشکل_

 :به سرعت خودش را جمع و جور کرد و گفت. خودش آمد و به من نگاه کرد به

 . شه یوقتها تا سر حد مرگ عصاب خورد کن م یبعض. گهیطوفانه د_

 . دمیخند آرام

 ي افهیهمه به اون ق. ننیب یرو نم شیاخالق سگ نیکه دور و ورشه ا يهمه دختر نیجاست که ا نیجالب ا_

..... 

 . باز بود مهیدر ن. که به در خورد حرفش ناتمام ماند ییضربه ا با

 . را باال داد و داخل اتاق را نگاه کرد شیابرو. طوفان پشت در بود. را باز کردم در

 محترم؟ ریاحوال خانم مد_

انقالب با خشم صورتش را کنار  یآرام به گونه انقالب زد ول یبه داخل آمد و دست. در را نبستم یول. زدم بخندل

 . دیکش

 ....فقط گفتم. نگفتم يزیچرا؟ من که چ يچته داداش؟ ترش کرد_

 . دهانش را بست. که انقالب به او کرد ینگاه

را جمع کردم و  میدست پا. دمیرا شن "خفه شو "انقالب کلمه  يشده  دیکل يدندانها انیکردم که از م احساس

آنها . برسم يبه کار دیکردم و گفتم که با یشود عذر خواه دهیکش کیبار يقبل از آنکه کار دو برادر به جاها

البته . کردند یآن دو همچنان با خشم با هم فرانسه صحبت م. در اتاق را قفل کردم. آمدند رونیهم از اتاق ب

 . گشت یافتاد و به دنبال واژه ها م یجاها به لکنت م یبعض کهیبه طور. بود فیضع اریانسه طوفان بسفر

 . استمیمشاجره آنها ب ينبود که بخواهم به تماشا حیصح. رفتم نییپا

 در دست یستیل نیدیآ. کردند یصحبت م ییروز باز گشا اتییبودند و درباره جز ستادهیا انویو آراز کنار پ نیدیآ

 . زد یم کیگفت و او ت یداشت و آراز نکته به نکته م

. راحت تر شده بود یلیخ المیحاال که آنها آمده بودند خ یول. نرود شیمطابق برنامه پ زیکه همه چ دمیترس یم

را که  نیسنگ تیریمد نیآنها بار ا یبدهم و اجازه بدهم که کم هیتوانم راحت به آنها تک یکردم که م یحس م

 . آن پشت خم کرده بودم، حمل کنند ریدر آن چند ماه به ز

 سالم بچه ها-_

 .زد و سرش را باال آورد و به من نگاه کرد يگرید کیت نیدیآ
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 ؟يبهتر_

 یآره مرس_

 ؟يدیانقالب رو ند_

 :را آهسته کردم و گفتم میصدا

 . نییمن اومدم پا. با طوفان بحثش شد کمی. باال بود_

 :و گفت دیخندآهسته  نیدیآ

 . گرفتن هستن شهیدر حال اره دادن و ت شهیدو تا هم نیا_

 :سرش را تکان داد و گفت آراز

 يریگ یم یرو به شوخ یطوفان همه چ یول هیانقالب تو کار جد نکهیا يبرا_

 :و رو به آراز گفت دیخند شتریب نیدیآ

 زد تو سر طوفان؟ کایاون روز با لوله پل ادتهی_

  دمیتعجب پرس با

 ؟یک_

 یلودگ یدونم سر چ یساخت و سازشون اون جا طوفان نم ياز پروژه ها یکیسر  میبا هم رفته بود. انقالب_

 تو سرش دیکه تو ساختمون بود کوب ییکاینکرد و با لوله پل يانقالب هم نامرد. کرد

 کنن؟ یمگه ساخت و ساز هم م_

دارن قدم به . و ساختن دنیتو پامنار خر کیملک کوچ کیدو سال قبل  نکهیمثل ا. تازه شروع کردن یول. آره_

رو دستشون  میتون یو نه م میبا کله گنده ها کار کن میتون یگه که ما نه م یخود انقالب م. رن یقدم جلو م

 .ره یفعال داره ذره ذره جلو م. میایب

 :را آهسته کرد و به آراز من گفت شیصدا بعد

 یسال چاپخونه است حالم گرفته م کیاز سود  شتریسودش ب نمیب یکه م یوقت. داره یسود خوب شیخدا یول_

 شه

 :کرد و گفت يبه در ورد ینگاه مین آراز
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 يده برا یفروشه م یرو م تونیز يگفت که اگر بشه باغ ها. تکون خورده یآره بابا هم شاخک هاش حساب_

 ساخت و ساز

 :دیبا تعجب پرس نیدیآ

 ؟یعنیبا انقالب _

 . چند تا پله از ما جلو تر هستن هیها شناخته شده تر هستن و حداقل  نیگفت که ا. گفت یم يجور نیا_

 . اش را باال برد ادامه داد شانه

شه  یخوابه صبح بلند م یشب م گهیم يزیچ هیامروز . یشناس یبابا رو که م. گفته يزیچ هیالبته حاال _

 کنه یحرفشو عوض م

 :تعجب به آنها گفتم با

 .رهیپذ سکیر يکارها نیا ه؟یچه کار. میندار یما که مشکل مال_

 . سرش را تکان داد نیدیآ

بعدش  یزن یسقف م ریاسکلت رو تا ز. هیعال گهیخب اگر هم بشه د یباالست ول کشیآره ساختمون کال رس_

 . یکن یکاملش م يریگ یوام م

 ؟یهست یتو راض_

 . اش را باال برد چانه

اگر خوب باشه چه  نمیب یطرف هم م هیاز . یدون یخودت که م. محافظه کارهستم کمیمن هم . بگم یچ_

 .تر باشه نیتام یعل ندهیداره که آ یمانع

درست بود که حاال . پسرش باشد ندهیحق داشت که نگران آ. پدر نمونه کی. پدر بود کیاو . دادم یاو حق م به

 کند؟ یهم بهتر زندگ نیاز ا یداشت که عل یبه قول خودش چه مانع یول مینداشت یمشکل یهم ما از نظر مال

 . اعتماد کرد یشه به کس ینم. دست به عصا راه رفت دیبا. خب یول_

 . صحبت انقالب حرفش را تمام کرد يصدا دنیشن با

 . ستادیآمد و کنار ما ا انقالب

 .مون هستمد نظر يگفتم که چه نور پرداز. مردك تماس گرفتم نیآقا من با ا_

 :دیبه من کرد و با خنده پرس رو

 ؟يخوا یدود که نم_
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 دود؟_

  ادیخواننده ها م ییپا ریکه تو کنسرتها ز نهایآره از ا_

 . دیغش غش خند نیدیآ

 مگه چه خبره؟ . نه يوا_

 . دیخند

 یدوست داشته باش دیمن هم گفتم شا دیپرس اروی نیدونم واال ا ینم_

 . در هم بود شیاخم ها. وستیهم به جمع مان پ طوفان

 .دیتنها نذار نیفقط منو با ا. شورم یمن انجام بدم براتون؟ توالت هم باشه م نیبد دیندار يآقا کار_

 . است یکامال مشخص بود که پر از حرص و ناراحت یول دیانقالب خند. انگشت شصتش به انقالب اشاره کرد با

 :و دست طوفان را گرفتم و گفتم دمیخند

 . خودم دستت رو بند کنم ایب. يواخ ایب_

 یاخم هم جاشن یحاال کم. را باال برد شیطوفان نگاهش کرد و هر دو ابرو. انقالب کوتاه و قطع شد خنده

 . اش شده بود یصورت پر از نار احت

 یاجیبه نظر طوفان احت. مینه، صحبت کرد ای میبهتر هست که طاق بزن نکهیو درباره ا میرفت اطیطوفان به ح با

. میبهره را ببر نیاز نور روز بهتر میتوانست یدر روز بود و م. در شب باشد هیمخصوصا که قرار نبود افتتاح. نبود

 . میداشته باش مهیدرون خ يهم برا يپرداز ورن کیکه  میآن زمان مجبور بود میزد یاگر طاق و برزنت م

 . ندشد یجمع م یمهمان ها در همان الب شتریبه نظر طوفان ب البته

 . مشغول بودند يشب همه به کار تا

فردا که . مانده است میشانه ها يبار به رو کیموضوع مثل  نیکردم که ا یحس م. شد یراحت م المیخ فردا

 . گذاشتم یم نیبار را به زم نیشد ا یم ییهتل باز گشا

 

*** 

 

کردم روح و  یکه به لحظات قبل فکر م یوقت یول. بند نبودم میپاها يبه رو یبودم و از شدت خستگ خسته

 . باز مانده بود مانیدهان رقبا. شد یروانم تازه م
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 يگریاز آنها پسر صاحب هتل بود و د یکی. آمده بود ندهیبود دو نما یکه در آن نواح یکیدو هتل درجه  از

 . آمده بود ابتیآن جا به ن يحسابدار تیریمد

کرده بود تمام  ینیب شینبود و همان طور که طوفان پ ادیکردم ز یمهمانها بر خالف آنچه که فکر م تعداد

 شترینواخت که همه ب یم بایآن قدر ز. کرد ییتمام مدت دوست آراز هنر نما. جمع شدند یمهمان ها در الب

 . شرح دهم شانیرا برا راتییهتل و تغ يخواستم برنامه ها یکه م چارهیحواسشان به او بود تا من ب

 . خارج از برنامه نبود يزیچ چیه. به موقع بود زیهمه چ. برگزار شد یعال زیفته همه چهم ر يرو به

هتل را به  نیتر ها که پدر بزرگم و دوران شکوه ا یمیقد. کردم، نبود یآن طور که فکر م. بود یها عال برخورد

 . شگفت زده شده بودند راتییها هم از تغ دتریو جد میخوشحال بودند که ما دوباره برگشت یلیخاطر داشتند، خ

خواهند داشت که بالفاصله همه با خنده  گانیشب اقامت را کیما  نیمسافر نیاعالم کردم که اول همانجا

 !اعالم کردند که شب را همان جا خواهند ماند

رخالف داشتند که ب دهیعق نکهیمثل ا. کردند ینگاه م دیشک و ترد دهیگرچه به من با د. رقبا هم بد نبود برخورد

 . کارها را انجام نداده ام نیا ییمن خودم به تنها میگو یآنچه که م

هر . با عصا آمد چارهیب یصنعت. کردند یطور فکر م نیو آراز و بابا آن جا بودند ا نیدیآ نکهیا لیهم به دل دیشا

من در مقابل همه از او به خاطر  نکهیآمد و از ا یول. اندازدیچند که به او گفته بودم که خودش را به زحمت ن

 . تشکر کردم تا سر حد جنون خوشحال شد شیکمک ها

 . و استراحت بگذرانم یرا به مرخص يچند روز دیاست و با یکاف گریبا تحکم گفت که د نیدیاز اتمام کار آ بعد

خاطر  نیبه ا. نبود یهم از نظر من شدن نیخب ا یول. را جمع کنم و با آنها به تهران برگردم لمیکه وسا گفت

 . توانستم هتل را به امان خدا رها کنم یهنوز کامال خوب نشده بود و من نم یکه صنعت

 يبه رو زیهمه چ. ندارد یمشکل گریگفت که هتل د. کند یکلمه هم قبول نم کی گریگفت که د نیدیآ یول

 . ندیآ یآن بر م ياز عهده  دانست، کارمندان یم دیکه او بع دیایهم ب يغلتک افتاده است و اگر مسافر

 يمثل مادر. زد  یهم دلم شور م یکم یرا به آرامش و استراحت بگذرانم ول یآمد که مدت یهم بدم نم خودم

 .تواند فرزندش را رها کند و به مسافرت برود  یشده بودم که نم

 . کند ینم شیرها یباز هم دلنگران یدارد ول اجیسفر احت نیداند به ا یم نکهیا با

 . داشتم اجیاحت يکاوریر نیخودم هم به شدت به ا. بحث نکردم گرید یول. من حکم همان مادر را داشت حال
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 یالبته صنعت. را در تهران در آرامش بگذرانم یهتل بارو بنه ام رابستم، تا چند مدت ییروز بازگشا يفردا نیبنابرا

 . داد که نگران نباشم و راحت به استراحت بپردازم یرا باز خواهد کرد و دلگرم شیگچ پا گریگفت که هفته د

 

 

  ازدهمی فصل

 میبود يشام منزل سارا. رمیبگ یناپلئون ینیریجعبه ش کی ابانیسر خ یفروش ینیریشدم تا از ش ادهیپ نیماش از

 . بروم یدوست نداشتم که دست خال. دستم باشد يزیرفتم دوست داشتم که چ یو چون داشتم تنها م

را گرفتم و  ینیریش. برف آن سال نیاول. هم شروع به بارش کرده بود يزیبه شدت سرد شده بود و برف ر هوا

 یتوانستم کم یم. مانده بود یباق يادیتا شب زمان ز. نشده بود کیهوا هنوز کامال تار. برگشتم نیبه ماش

 .و بعد از مدتها به خودم برسم رمیبگ یحسابدوش  کیاستراحت کنم و 

. نبود ییچاره ا یبه آن نداشتم ول یکه عالقه چندان يکار. گذرانده بودم شگاهیآن روز عصر را در آرا تمام

کوتاهشان  یول. بود و از آن حالت پسرانه خارج شده بود، مرتب کردم دهیرس میگوش ها ریرا که تا ز میموها

. تنوع داشته باشد یدوست داشتم که کم. دبود که کوتاه بودن میسال و ن کیبه  کینزد. بود یکاف گرید. نکردم

 . آمد یبه صورتم م یلیشده بود و خ نتونیکل يالریه يبه موها هیحاال شب

از  یبشوم کس نیخواستم سوار ماش نکهیهم یول. گذاشتم یصندل يرا رو ینیریعقب را باز کردم و جعبه ش در

را به دور کمرم حلقه کرد و خودش را از  گرشیو بعد دست د. آرنج دست راستم را قایدق. گرفت پشت دستم را

 . پشت به من چسباند

 . را بلند کردم تا به صورتش بزنم فمیو ک دمیترس و خشم خودم را کنار کش با

 .میبذار با هم حرف بزن. نه سونا_

 . دمینفرت خودم را کنار کش با

 ولم کن. احمق نفهم_

از آن حالت به قول  گرید. مثل گذشته شده بود ده،یداشت و ابروانش پر و کش زیالتماس آم یحاال حالت شمانشچ

 . در آمده بود يانقالب، اوا خواهر

 اریدستت رو بکش کنار شهر_
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به خاطر بارش برف و سرما خلوت تر از  ابانیخ. درد گرفت کهیبه طور. دست راستم را محکم تر گرفت مچ

 .بود شهیهم

 باشه؟. یتو بگ یبعد هر چ میحرف بزن کمیبذار _

 ! نباشه_

 . غضب نگاهم کرد یکم با

 سونا جان خواهش_

 . جانش پر از حرص و خشم بود سونا

 دستت رو هم بکش کنار. جا بگو نیهم یبگ يخوا یم یچ_

 . دستم را رها نکرد یاز من فاصله گرفت ول یکم

 . ترخلوت  يجا هی میبر ایب. جا نه نیا_

 :گفتم زیتمسخرآم یحالت با

 . امیوقت؟ من با تو بهشت هم نم هی یواقعا؟ رودل نکن_

 . سونا_

شد دست به  یم یاگر عصب اریشهر. دانستم یاخالقش را م. شده اش گفت دیکل يدندان ها انیرا از م سونا

تمام  تیبه محض عصبان. نشده بود یبود که عصب یفقط تا زمان اریعقل شهر. زد یم يادیاحمقانه ز يکارها

 . داشت یم او رتیزد که آدم را به ح یم ییکرد و حرف ها یم ییشد و کارها یم لیعقلش زا

ما در آن محل، . ما بود یآن جا محل زندگ. نبود زیجا نیاز ا شتریتعلل ب گرید. کردند یبه ما نگاه م ينفر چند

کدام از ما  چیه یسرمان نبود ول يباال یو مادر درست و حسابدرست بود که پدر . میآبرو بود يو دارا یمیقد

مواد شده بود  ریکه درگ یهم از زمان چارهیآراز ب. میبود امدهیو مزاحم مردم بار ن یبچه ها، خالف کار و الابال

 .خودش بود يدر خانه  شتریب. ییمگر در موارد استثنا. کرد یبه آن جا رفت و آمد نم ادیز گرید

 کجا؟  _

 :ام کردم و با خشم گفتم یبه ساعت مچ ینگاه

 . يمهلت دار قهیفقط ده دق یبزن يخوا یم یهر حرف_
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حاال که . مرا به باد دهد نینه آنچنان که بخواهد آن گونه دل و د یجذاب بود ول اریشهر. اش آرام تر شد چهره

انقالب چه عشق خام و  به قول. بوده است ییشدم که چه عشق احمقانه ا یکردم متوجه م یخوب دقت م

 . یافتضاح

 :اشاره کرد و گفت نمیماش به

 . گذارم یجا م نیرو هم نمیمن ماش. میتو بر نیبا ماش_

 :تمسخر گفتم با

 آره؟ ،يباند عالقه دار مزیج يها لمیهنوز هم به ف ؟يکرد یم بیمنو تعق_

 :من سوار شد و گفت کنار

 .......آدرست رو تیکه اون داداش روان یوقت نمتیبب يذار یکه نم یوقت_

که اگر  يجور. به تخم چشمانش تکان تکان دادم کینزد یلیرا خ نیماش چییو سو دمیخشم به سمتش چرخ با

 .رفت یبردم در چشمش فرو م یرا عقب تر م چییمن سو ایآورد  یسانت سرش را جلو تر م کی

 . راجع به برادر من درست حرف بزن.... ياوهو_

 . زد يزیتمسخر آم ندپوزخ

 . ات ونهید ياون بابا یحت. اونها برات مهم تر بودن شهیهم. بود نیهم شهیهم_

 یعالقه معمول کیبه بابا . مشابه حس برادران و خواهرم به او نداشتم یچون حس. نداشتم يبه بابا نظر راجع

 :پررو نشود، گفتم اریشهر نکهیا يبرا یول. عشق دخترانه کینه . داشتم

 . من درست صحبت کن يگم راجع به افراد خانواده  یبهت م گهیبار د هی_

 :خشم به فرمان اشاره کرد و گفت با

 . خلوت يجا هی میروشن کن بر_

 یکه روشن کردم و به آدرس ندیما را در آن محل با هم نب یخواستم که کس یم نکهیا ایدانم حماقت بود  ینم

 . داد رفتم یکه او م

کامال  ابانیخ. نگه داشتم دم،یاسم آن را هم ند یبه درست یکه حت یابانیخ کیدر. شده بود کیکامال تار هوا

خاطر چنارها  نیبه هم. بود کیاما بار ابانیخ. عصر یول يدرست مثل چنارها. درختان تنومند چنار. مشجر بود

 . سر درهم شده بودند
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 ابانیخ يعابر یو ب یکیتازه متوجه تار نکهیا مثل. را روشن کنم نیرفت تا دوباره ماش چییبه طرف سو دستم

 . شده بودم

چهره اش . نگاهش کردم ابانیو روشن خ کیدر تار. را روشن کنم نیمچ دستم را گرفت و نگذاشت ماش اما

 . شده بود شهیجذاب تر از هم

 . سونا جان_

در عرض  یول. میهست ابانیچون دلم قرص و محکم بود که در خ دیشا. نگاهش کردم نهیاخم و دست به س با

 ییهوش کند و به جا یتوانست همان لحظه مرا ب یاو م. حماقت بوده است  نیمتوجه شدم که ا هیچند ثان

 . اوردیکه خواست به سرم ب ییببرد و هر بال يگرید

ه او گذاشتم ک یم دینبا. خودم را گرفتم يجلو یول. بغلم شروع به لرزش کردند ریکردم که دستانم در ز احساس

 ! بودم دهیبه قول ساناز مثل سگ ترس کهیدرحال. ام دهیمتوجه شود که من ترس

منم اصال . میکن یمحضر عقد م میریو م يریگ یبرگه م هیاز دادگاه . میکن یخودمون عقد م میر یم ایب_

 به مامان ندارم  يکار

کرد من به خاطر  یکه فکر م یاحمق. حد احمق بود، ترسناك نبود نیکه تا ا یوقت اریشهر. ترسم کمتر شد یکم

بار  کیکه  يمرد يبرا. او يآن هم برا. رمیگ یپدرم را م تیعقد بدون رضا يروم و اجازه  یاو به دادگاه م

 کرد که من هالو هستم؟  یفکر م اریشهر. ازدواج کرده است

 مغز خر خوردم؟ ایمن خرم؟  یکن یتو فکر م نمیبب_

 . خشم در صورتش داد زدم با

 تو؟ ياون هم برا. کار رو بکنم نیتو مخم خورده که ا لیمگه من ب_

 . دادم و پوزخند زدم شیرا نما کلشیتمام ه زیدستم مسخره آم با

شدن من  ریتحق دهییکه زا یخشم. گرفته بود ختهیمهار گس یرا خشم شیرفته بود و جا نیترسم از ب حاال

 . بود ایتوسط او و رو

 .......سونا جان_

 . شد یشدم او آرام تر م یچه من آتش م هر

 :گفتم یرا قطع کردم و با ناراحت حرفش
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و  يکه درست کرد یناراحت يکه جا یبگ يخوا یم یچ ؟یکه جبران کن یبگ يخوا یم یچ ؟یسونا جان چ_

 ره؟یبگ

 . گذاشته بودم، نوازش کرد میپاها يدستش را دراز کرد و پشت دستم را که رو. هم فشرد يرا به رو چشمانش

 ؟یفهم ینم. من عاشقتم_

 . يریرو بگ ایرو یرفت یاگر چرت نبود نم. چون چرته! نه_

 . حرف نزد هیثان چند

 هیتا بلکه اون بتونه  ایزنگ زدم به رو. برگشتم تهران. تونستم تحمل کنم ینم گهید. شدم یم وونهیداشتم د_

. اگر بابات نخواد و نذاره یحت. یپشتم هست نکهیبه ا يدواریام. يبد يدواریبه من ام يجور هیبکنه که تو  يکار

 ..... یول

 . پوزخند زدم و حرفش را کامل کردم. را قطع کرد حرفش

 تو تارهاش، آره؟  يحشره افتاد هیمثل _

 . و ناراحت شده بود یقبل عصب ينگاهش بر خالف چند لحظه . کرد نگاهم

 رو گردن من ننداز رهایکه نرفته؟ پس خواهشا همه تقص ادتی. نبود یضمامان تو هم را _

 :خشم گفت با

اش کردم که بلند شد  یبار راض نیهمون طور که ا. کردم یاش م یراض یول. نبود درست یمامان من راض_

ه ک يجور. ختیمن رو بهم ر يات کاسه و کوزه  یشد؟ اون داداش مفنگ یبار چ نیا یول. ياومد خواستگار

 ...... شه ینم یراض یصراط چیبه ه گهیمامان د

آن چنان محکم که . گونه اش فرود آوردم يچطور مشتم را پر کردم و به رو دمیشدم که نفهم نیقدر خشمگ آن

 ادیهمه خشم و قدرت ز نیخودم هم ازا. کج شد اریدست خودم هم درد گرفت و صورت شهر ياستخوان ها

 .شوکه شده بودم

 یم يو خود آزار يباشد، دست به خود خور یاگر هم ناراحت. ندارم يگر یهوچ. هستم یمعموال آدم آرام من

 .يدعوا هم نکرده بودم چه رسد به کتک کار یتا به حال با کس. نه يدگر آزار یزنم ول

 یم شهیها، که هم لمیکار درون ف یو رزم يزنان قو يها تیدرست مثل شخص. مرد را زده بودم کی حاال

 . است يوودیبودن، بال يوودیرغم هال یها عل لمیف نیگفتم که چقدر ا یو م دمیخند



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا b.hassani  –جان و شوکران 

wWw.98iA.Com ٢٢٨ 

 ایعشق به برادرم؟  ایخطاب کرده بود؟  یاو آراز را مفنگ نکهیاز ا دهیخشم زا. کار را کردم نیدانم چرا ا ینم

 نیهر جور که بود ا دیبا نکهیحس ا. در حق آراز کرده بودم یکه خودم چند صباح یکوتاه يجبران برا یحت

 . به صورت دوست پسرسابقم مشت بزنم تدختر ال کیاگر بخواهم که مثل  یحت. آراز جبران کنم يکارم را برا

همان طور که . گونه اش قرمز شده بود. شوکه شده بود چارهیب. نگاهم کرد که خنده ام گرفت یرتیچنان ح با

 . استخوان را داشت، به شدت درد گرفته بود نیکه درشت تر یانیاستخوان دست من، مخصوصا انگشت م

 . دمیدوباره ترس ییلحظه ا يبرا. خودش را به خشم داد يکم کم در هم رفت و آن شوك جا شیها اخم

 . مرا در دست گرفت يبتوانم پلک بزنم با هر دو دستش هر دو بازو یحرکت و قبل از آنکه من حت کی با

  ؟يکرد يادیچه غلط ز ؟يخورد یچه گه_

 عیما. دمید ییرا دوتا زیگرفتم و همه چ جهیسرگ ییلحظه ا يآن چنان محکم که برا. داد یتکان تکان م مرا

 . شده بود و حالت تهوع به من دست داده بود کیگوشم به شدت تحر یحلزون

 هیندار که فقط  یچیاون ه. دیکثافتتون برد يبه اون بابا. یعوض وونهیمشت د هی. دیهمتون مثل هم هست _

من  هی یبشه تا بفهم بتیتر از اون بابات نص فیکث یکیبزارمت که  دیبا. کردن زنها است غهیدستش به ص

 . ادمیمن از سرت ز. ده یماست چقدر کره م

 .بکشم غینمانده بود ج يزیآن چنان وحشت کرده بودم که چ. داد یگفت و همچنان مرا تکان تکان م یم او

از آن  ییرها يبرا یبه هر پر کاه. گرفتم شگانیرا ن شیافتاد و نا خواگاه ران پا شیپاها يرو اریاخت یب دستانم

ومنگ به عقب رفتم و  جیهمان طور گ. و مرا به سمت در هل داد دیکش ییخفه ا ادیفر. زدم یچنگ م تیوضع

قطه ن ییلحظه ا يکرد و برا دیتول يبلند يآن چنان محکم که صدا. خورد نیماش شهیپشت سرم محکم به ش

 . دمید میپشت پلک ها ییطال يها

 . کرد کیخودش را به من نزد. خورد یزنگ م میگوشها

 سونا؟_

 .دیرس یبه نظر م دهیترس یاو کم يبه مرده ها شده بود که صدا هیگمانم حال روزم شب به

 . دمیکش يسرم گذاشتم و آخ بلند يرا رو دستم

 . شده بود کیکامال به من نزد. جدا کرد شهیدستش را پشت گردنم گذاشت و سرم را از ش آهسته

 . نمیبذار بب_

 . را پس زدم او
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 ....گمشو _

حس . و رو کرد ریرا ز میزخم موها يشالم را کنار زد و به دنبا. کند نهیبا قدرت نگاهم داشت تا سرم را معا اما

 . و دردناك شده است نیکردم که سرم سنگ یم

 نشده  يزیچ_

 :اش گفتم قهیدر  ییخفه ا يکرد با خشم و صدا یم نهیکرده بود و گردنم را معاطور که سرم را بغل  همان

 . هندونه شده هیسرم اندازه . شده يزیچ یکه متوجه بش دیترک یم دینشده؟ با يزیچ_

 . کنار نرفت یول. و دوباره پسش زدم شتریبا خشم ب. دیرا بوس میموها يرو آهسته

 . برو کنار_

  .دیخند ییخفه ا يصدا با

 را بکش  لیب. جانم اوما ترومن يا_

 . هم به صورتش بکوبم گریمشت د کیخواست که  یم دلم

 دمیکش ينسبتا بلند غیج. دیصورتم خم شد و کنج لبم را بوس يمن به رو يرغم تقالها یرا رها نکرد و عل سرم

 . کرد یتر م یمرا آتش نیو هم دیخند یهمچنان آرام م. اش چنگ زدم قهیو به 

صورت او و احتماال سر من  يرو سیپل نیو بعد چراغ چرخان ماش ریآژ يکه ابتدا صدا میکش و واکش بود در

 . دیتاب

هرگز در . باشند دهیرا ند یواضح نیبه ا يزیها کور بوده باشند که چ سیپل نکهیمگر ا یول. مرا رها کرد عیسر

 .آن قدر خوشحال نشده بودم سیپل کی دنیعمرم از د

 حالت بهم خورده میبگو نامزد_

را به آنها  یحرف نیکه به سرم خورده بود از دست داده باشم که چن ییمگرعقلم را در اثر ضربه ا. کردم نگاهش

 . مسخره و شرم آور بود یخلوت آمده بودم به اندازه کاف يکه حماقت کرده و با او به آن جا نیهم. بزنم

کردم که  یهم احمقانه فکر م دیشا ای. طور شد نینشود که ا يزیآبرو ر هیخواستم که در مقابل در و همسا یم

عشق  يکه تتمه  ینانیاطم. داشتم نانیهم به او اطم دیدانم شا ینم. ستیآن چنان هم ترسناك ن اریشهر

 . به او داشتم یبود که زمان ینیآتش

 هیتک نیبه درب ماش نکهیلت ابه ع. مانع شود در را باز کردم اریگرفتم و قبل از آنکه شهر رهیرا به دستگ دستم

 یچارگیبه هر ب. افتمیب نیزم ينمانده بود که چهار دست و پا به رو يزیپرت شدم و چ رونیبه ب بایداده بودم تقر
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کوچک ورم  ینارنگ کیبه اندازه . لمس کردم ابا کف دستم پشت سرم ر. که بود خودم را جمع و جور کردم

نشده  يزیگفت که چ یم اریآن وقت شهر. زد یمثل نبض م. کرده بود و باال آمده بود و به شدت دردناك بود

 . است

 . مسن بود. شد ادهیپ نیدرجه دار از ماش کی. نگه داشت میمقابل پاها قایدق سیپل نیماش

 اون جا چه خبره؟_

 . نبود زیر جاانکا گرید. شد ادهیپ نیهم به ناچار از ماش اریشهر

 . نفسش گرفته بود. آسم داره. ستیحالش خوب ن کمیجناب سروان خانمم  یچیه_

داده بود و مثل  هیتک نیشده بود و به درب ماش ادهیبود پ فهیسرباز وظ کیراننده هم که . دار جلوتر آمد درجه

 . کرد یکند، به ما نگاه م ینگاه م یینمایس لمیف کیبه  نکهیا

 . و به من نگاه کرد ستادیتعجب ا یبا کم. قدم به سمت درجه دار مسن جلو رفتم کیخوارن  تلوتلو

 . ستیحالتون خوب ن_

 .جواب داد اریمن شهر يجا به

 .....آسم . نفسش گرفته بود_

 :را قطع کردم و با خشم نگاهش کردم و گفتم  حرفش

 شهیخورد تو ش. پشت سرم ورم کرده .منو کتک هم زد. کنه تیخواست منو اذ یآقا م نیا سیپل يآقا رینه خ_

 نیماش

 یقتیحق. میرا به آنها بگو قتیکرد که من حق یچون اصال فکر نم دیشا. جا خورده بود اریاز درجه دار شهر شتریب

 . کرد یخودم هم موجبات دردسر را فراهم م يبرا دیکه شا

 . را گرفت اریشهر يدار جلو آمد و بازو درجه

 ؟یکار داشت یبا خانم چ نمیبب میبر ایب_

 :دیشده بودم کرد و دوباره پرس ادهیبه من که از سمت راننده پ ینگاه

 مال کدومتونه نیماش _

من هنوز مشغول ماساژ سرم . تعجب به من نگاه کرد یدرجه دار با کم. با شصتش به من اشاره کرد اریشهر

 . بودم

 ؟يرو سوار کرد شونیا یچ يشما برا_
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 . آن هم درست و صادقانه. داشتم که تا آخرش بروم میده بودم تصمکه شروع کر حاال

ما آبرو  يحاال اومده جلو در خونه . من هم هست میمادر منه و در ضمن خواستگار قد يآقا پسر عمو نیا_

 . ساکت باشه يجا هیدادم که  حیسر و صدا نکنه ترج نکهیا يمن هم برا. راه انداخته يزیر

 . نگاه کردم و ادامه دادم شیدارو درختها کوچه و واریدر و د به

 . امیب یخلوت يجا نینداشتم که چن الیاصال خ یول_

را قفل کنم و مدارکم را بردارم و همراه  نیبه من هم گفت که ماش. برد نیو به داخل ماش دیرا کش اریشهر دست

 . میایب يآنها به کالنتر

 کی. آوردند خی سهیک کی میبرا. شد یچشمانم باز نم کهیبه طور. سردرد من بدتر شده بود يکالنتر در

که راننده  يهمان سرباز. بود ییملک اجاره ا کیها که احتماال  ياز آن کالنتر. قراضه و داغان بود يکالنتر

 .سرم بگذارم يآورد تا رو خی سهیک کی میبود برا نیماش

زخم سرش را نگه  يرو یلبنان هیچف کیسر شکسته هم بود که با  کی رونیب. تنها مصدوم آن جا نبودم من

داشته بود،  یدکی دیو جناب مالک که کل. ظاهرا مالک و مستاجر بودند. کرد یم دادیداشته بود و هنوز هم داد و ب

به مشت و لگد و سر شکستن  کارو  دهیمستاجر رفته و مستاجر هم سر به زنگاه رس يسروقت زن و بچه 

 . بود دهیپاره آجر بلند کرده و به فرق سر مالک کوب کیمستاجر  تیو در نها دهیکش

به هر دو نفر ما کرد و رو به من  یدرجه دار نگاه. کرد ینشسته بود و به من نگاه م یصندل يبا اخم رو اریشهر

 :گفت

 .زنگ بزن پدر و مادرت_

 :گفتم یتفاوت یب با

 . تهران ستین شهیبابام ک_

 مادرت_

 جواب داد  اریمن شهر يجا به

 هیاز مادر شوهرش رفته ترک ينگه دار يمامانش برا_

 . به ما نگاه کرد یسردرگم یبا کم سیپل

 . مادر و پدرم متارکه کردن_

 . میهست لیاحساس کردم که باور کرده بود که ما فام. نگاه کرد اریو دوباره به شهر دیکش یآه



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا b.hassani  –جان و شوکران 

wWw.98iA.Com ٢٣٢ 

 ؟يندار ییا گهیبزرگ تر د_

که آنها را با  یمن مثل آن دختران سوسول. که من خودم بزرگ هستم یدان یتو چه م میخواست بگو یم دلم

 گریکردم، د ییباز گشا بیشهر غر کیهتل را در  کیکه  یزمان. ستمین ،یکن یدوست پسرشان بازداشت م

 . به بزرگ تر نداشتم يازیرا به من سپردند و ن ینیکار سنگ نیهم بزرگ بودم که چن دیشا ای. بزرگ شدم

 :به من گفت یتفاوت یبا ب اریشهر

 . نیدیزنگ بزن آ_

 .رانیا ستیآلمانه، ن نیدیآ. دییشما بفرما ستیالزم ن. خودم بلدم_

 :زد و گفت يپوزخند

 . هیزنگ بزن به اون مفنگ_

خواست بلند شوم و با چنگ و دندان به  یدلم م. کردم یام احساس م ینیب یآتش را درون سر و حت حرارت

 . افتمیجانش ب

 :به من گفت یعصب سیپل

 ؟يندار يزیچ. يبرادر ای يخواهر هیزنگ بزن به  هی ؟يخانم ما رو االف کرد_

شماره آراز  نکهیا. دودل بودم. رفتم و تلفن را برداشتم زشیم يبرخاستم و به پا. اشاره کرد زشیم يتلفن رو به

. تر از قبل شده بود ریپذ کیحرت یلیخ یلیخ. مخصوصا حاال که ترك کرده بود. بود ینه؟ آراز آتش ای رمیرا بگ

 . شد یم قهیدست به  وآورد  یکردن طرف مقابلش جوش م ادیکم و ز کیبا  کهیبه طور

رضا پسر . آراز هر چه نبود باز برادرم بود. شدم مانیآخر پش يلحظه  ياما برا. گرفتم یکاش با رضا تماس م يا

 . باز هم خواهرم در خانه اش بود ینبود ول يبد

 اوردهین يسارا يما را به رو يبار هم اوضاع خانواده  کی يبرا یرضا حت. ندارد یاخالق نیدانستم رضا چن یم

درصد هم  کی یخواستم حت یباز هم من نم یول. را برنجاند يبود که بخواهد سارا نهایعاشق تر از ا. بود

 . اوردیب يسارا يموضوع را به رو نیباشد که او ا نیاحتمال ا

 . دور و اطرافش شلوغ و پر از سر و صدا و خنده بود. بعد از چند زنگ برداشت. از را گرفتمآر شماره

 د؟ییبفرما_

 آراز_

 . تر کنم یخواستم او را آتش ینم. قرص و محکم. لرزان نباشد میکردم تا صدا یسع
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 ؟ییسونا تو_

 . بود یپر از شگفت شیصدا

 . زنگ زد نگرانت بود يچرا خاموشه؟ سارا تیگوش ؟یزن یاز کجا زنگ م_

 . داده بودم لیتحو ،يام را خاموش کرده بودم و در بدو ورود به کالنتر یگوش

 شم؟یپ ییایب یتون یآراز م_

 شده؟ یچ ؟ییکجا_

 . و ترس شد یپراز نگران شیصدا

 ؟یهست يسارا شیپ ؟ییکجا. نگو يزیچ یبه کس_

 :کردم و با زحمت گفتم یمکث

 يکالنتر ایب _

 :گفت يتا بلندنسب ادیفر با

 ؟یکن یکار م یچ يخدا کالنتر ای_

 :دیپرس یآرام يلحظه صدا نیهم در

 شده آراز؟ یچ_

 . انقالب باهر بود يصدا

 ؟يزد یشده؟ به کس یچ ؟يکدوم کالنتر_

به خاطر ندانم . روز افتاده باشم نیبه ا يکه من به خاطر ندانم کار دیرس یآراز اصال به فکرش هم نم چارهیب

 . کرد که تصادف کرده ام یفکر م. اریخودم و خشم شهر يکار

 . رو با هم گرفتن اریمنو شهر. نه_

 . من بود يبه نظرم مشغول هضم حرف ها. سکوت کرد هیثان چند

 ..... سونا_

 . لرزان شده بود يپر از خشم و تا حدود شیصدا

  ؟يچه کار کرد_

 :بغض گفتم با
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 . بشه يورط نیخواستم ا یتو رو خدا آراز من نم_

 . آمد د،یرس یانقالب که حاال نگران به نظر م يصدا دوباره

 شده؟ یگم چ یآراز دارم م_

 :به انقالب نداد و در عوض پر از خشم به من گفت یجواب

 . شما هم به موقع اش برات دارم. ناموس رو مشخص کنم یب اریاون شهر فیتکل امیآدرس بده تا ب_

 . بود، آدرس را به او دادم میکه حاال آشکار تر در صدا یبغض با

 يچند بار پلک زدم تا اشک ها. کرد یبه من نگاه م یبا ناراحت. افتاد ارینگاهم به شهر. نشستم یصندل يرو

 . ناخواسته ام را پس بزنم

نمانده بود  يزیچ آن چنان که. گلوله آتش بود کیمثل . کردم خودش را رساند یتر از آن چه فکر م عیسر آراز

از او  ییا هیفاصله دو ثان کیاما انقالب که با . مشت و لگد بکشد ریو او را ز ردیرا بگ اریشهر ي قهیهمان جا 

 . شد دهیکه آراز تلوتلو خورد و به عقب کش کم،آن چنان مح. دیوارد اتاق شد، دستش را گرفت و او را عقب کش

 . خودش کرده بود ونیمرا مد کارش نیبا ا. خواست او را ببوسم یم دلم

  م؟ینیبب ویک دیبا میبه تو دختر بد میما اگر نخوا ؟يخوا یم یمردك تو آخه از جون خواهر من چ_

 . خشکم زده بود یصندل يبه من کرد که همان جا رو رو

 بگم آخه من به تو، هان؟ یچ ؟يکرد یم یچه غلط نیتو با ا_

 . را گرفت و او را به آرامش دعوت کرد شیدوباره بازو انقالب

 :دار بلند شد و به آراز گفت درجه

 . کنم یآقا خواهش م دیآروم باش_

 . که من نشسته بودم کشاند و کنار من نشاندش یصندل فیآراز را به سمت رد انقالب

 . به من ارائه بده ییکارت شناسا هیخب شما _

درجه دار کارت را نگاه . درجه دار گذاشت و دوباره کنار من نشست زیم ياش را رو یبرخاست و کارت مل آراز

 :کرد و گفت

 یخواهرتون ادعا م. زد یکه پرنده هم پر نم کیکوچه تنگ و تار هیبودن تو  نیآقا تو ماش نیخواهرتون با ا_

 نیو سوار ماشنشه اون ر يزیآبرو ر نکهیا يخونه سراغشون اومده بوه و برا يآقا جلو نیا نکهیکنن به خاطر ا
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 نیماش شهیزده و سرشون رو به ش کشونآقا کت نیادعا دارن که ا شونیبعد هم ا. کرده به اون کوچه رفتن

 خواهرتون هست؟ میشما و خواستگار قد لیآقا فام نیکه ا دیکن یم دییشما تا. دهیکوب

انقالب هم حاال با . بود دهیرا در دست من د خی ي سهیتازه ک نکهیمثل ا. دیبه سمت من چرخ رتیبا ح آراز

 . در دست خشکم زده بود خی سهیو من احمقانه همان طور ک. کرد یدرهم به من نگاه م ياخمها

 . انداخت شیبرداشت و دست در گلو زیخ اریبه سمت شهر ردیرا بگ شیاز انکه انقالب بتواند جلو قبل

 ....کشمت یم_

 :گفت تیدرجه دار با عصبان. و درجه دار از پشت سر دستانش را گرفتند انقالب

آقا ادعا داره که  نیا. آقا رو ناکار کرده نیخواهرت خودش زده ا. برادر من يآقا شما که از خواهرت بدتر يا_

 . مشت زده شونیاول خواهر شما به صورت ا

 . کبود شده بود، نگاه کرد یکه حال کم اریبا خشم به گونه شهر آراز

 که تو رو زده؟ یبکن یخواست یم یچه غلط. دستش درد نکنه_

 :با پوزخند گفت اریشهر

 . تو صورتم دیات کوب یفقط چون گفتم آقا داداش مفنگ. یغلط چیه_

 . دیآراز کوب ي نهیخشم به س با

جا  نیحاضر شد که کارمون به ا. داد یم حیهمه شما رو به من ترج شهیسونا هم. طور بوده نیهم شهیهم_

 . خوام یرو م اریبگه من شهر نستهیواباباجونش  يتو رو یبکشه ول

 :با خشم گفت آراز

 يدونست که تو ارزشش رو ندار یم نکهیا يبرا_

 . درجه دار بسته شد یعصبان يبا صدا اریشهر دهان

 . ستیدروازه غار ن ه؛یجا کالنتر نیا. بازداشتتون کنم دیمجبورم نکن ونیآقا_

 . کرد یبه انقالب نگاه م يبا کنجکاو اریشهر. دست آراز را گرفت و دوباره او را نشاند انقالب

 یتیاگر شکا یول ییا گهید يارجاع بدم به جا دیبودنش من با یدر مورد منکرات. شما دو مورد داره يپرونده  _

 . کامل پرونده رو بدم لیتشک نکهیا ایو  دیرو جلب کن گریهمد تیرضا دیتون یم دیدر خصوص ضرب و شتم دار

 :هول و نگران گفتند اریآراز و هم شهر هم

  ؟ینه جناب منکرات چ_
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 :گفتم

 ستیحرف زدن که جرم ن. میحرف بزن میخواست یما فقط م_

 . شه یمنجر به جرم هم م کیکوچه خلوت و تار هیحرف زدن تو _

 :گفت اریشهر

 . ومدیحرفمون به هم خوش ن یول میزد یکه ما فقط حرف م دیجناب باور کن_

 . کرد اریبه من و شهر ینگاه

 :گفتم مظلومانه

 نباشه حاال بخوام باهاش منکرات هم داشته باشم نیخوام سر به تن ا یمن م ؟یآخه آقا چه منکرات_

 . نزند یداد که حرف حیترج یول. با خشم چشمانش را تنگ کرد اریشهر

واال  افتهیهزار جور اتفاق م یول. درست لیفام ؟يکرد نیآقا رو سوار ماش نیا یآخه دختر جون تو رو چه حساب_

 هایباز لیفام نیبا هم

 .پر از خشم به من کرد ینگاه آراز

 حماقت_

 :انقالب که تا آن لحظه ساکت بود، گفت. سرم گذاشتم يرا محکم تر رو خی سهیک

موضوع  یول. که افتاده هیاتفاق کیحاال . میش یما ممنون م دیو پرونده رو ارجاع ند دیجناب اگر شما لطف کن_

 . دعوا و جرو بحث بوده شتریب. نبوده یواقعا منکرات

 . اریبه من کرد و بعد به شهر ینگاه

 بدم؟ لیپرونده رو تشک د؟یاز هم دار یتیشکا_

من  يو سر برآمده  اریچون با آن گونه کبود شهر. کند یخواست پرونده را منکرات یخودش هم نم نکهیا مثل

 . نبوده است یشد که موضوع منکرات یهم که بود متوجه م يگریهر کس د

 . به من نگاه کرد اریشهر

 . ندارم یتیمن شکا رینه خ_

 یول. دارد الیخواب و خ اریشهر يدانستم که برا یم. نکن تیگفت که شکا ینگاه او هم م. آراز نگاه کردم به

 . میبود لیباالخره ما فام. شود دهیکش کیارب يخواست که کار به جاها ینم

 حل اختالف  يشه به شوار یپرونده ارجاع داده م دیداشته باش تیاگر شما شکا_
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 :و گفتم دمیکش یآه

 . ندارم تیمن هم شکا رینه خ_

 :را تکان داد و گفت سرش

طور  نیدم که ا یم حیها ترج دهیبا توجه به د یول. حاال پرونده رو ارجاع بدم به منکرات نیتونم هم یمن م _

 . دیهم هست لیمخصوصا که فام. نشه

 یرا م تیچون واقع دیدانم چرا؟ شا ینم. نکرد یکند ول یتوانست که پرونده را منکرات یواقعا م. بود یجالب مرد

. زد یرا تا به آخر حدس م یهر کس ينگاه، پرونده  کیبود که با  دهیآن قدر آدم خالف کار د یبه قول ای. دید

 . در کار نبوده است يزیبود که واقعا چ دهیفهم دیشا

تو هم سن . ور و اون ور نیسر خود بره ا افتهیراه نم بهیو چه غر لیمرد، چه فام هیآدم با . مواظب باش شتریب_

 . نکردم یدلم سوخت، پرونده رو منکرات نیهم يبرا. یدختر من

 یحل م زیتهعد ساده همه چ کیکرد هم با توجه به حال و روز هر دو نفر ما با  یم یاگر پرونده را منکرات دیشا

و  يکالنتر نیتا خود صبح در ا دیبه پستمان خورده بود و گرنه آن شب را با یخدا رو شکر آدم منصف یشد ول

 . میشد یو منکرات سرگردان م يآن کالنتر

 . کرد یسرم به شدت درد م. تگرفت و پرونده را بس اریاز من و شهر یینامه ا تیرضا

 . ببرد نیبه انقالب اشاره کرد که مرا به ماش آراز

چسباند و  واریرا به د اریرو شهر ادهیو روشن پ کیهوا و در تار یب يکانتر اطیآن طرف تر از ح یکم خودش

 . و به طرف آنها رفتم دمیکش ییخفه ا ادیفر. خرخره او گذاشت يدستش را از ساعد رو

 . را گرفت و نگذاشت میانقالب بازو اما

 . ولم کن_

 . همان طور که نگاهم به آراز بود تلوتلو خوردم و به انقالب برخورد کردم. دیکش مرا

 کشتش یم_

 . مردونه رو به مردها واگذار کن يکارها. الزمه. نه نترس_

 یم ادیر آراز فشار دستش را زاگ. کرد یسر هم م یاو چه خزعبالت. را باال بردم و با خشم نگاهش کردم سرم

 "! مردونه يکارها"گفت  یآن وقت باز هم م. شد قاتل یمرد و برادر من م یکرد که او م

 . و کشنده خشم عیسر انیغل نیاست؟ هم یخبر نداشت که چند درصد قتلها اتفاق او
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 :گفت يبار جد نیمحکم تر مرا گرفت و ا یول. دمیرا کش دستم

 خوره ها  یترکشش بهت م. بذار آروم بشه. هیاالن عصب. کار کنه یدونه چ یبذار خودش م. ایسونا ب_

دعا . آراز دست من بود و در همان کوچه پارك شده بود نیماش. خودش برد نیکشان کشان به سمت ماش مرا

 . کشت یآراز مرا م. خلوت يآن هم در آن جا. را نبرده باشند نیکردم که ماش

را  اریشهر يکه آراز گلو دمیرا باز کرد و همچنان مچ دست مرا در دست داشت، د نیلحظه آخر که در ماش در

 . دیاش کوب ینیکه به خرخر افتاده بود رها کرد و با مشت به ب

 آشغال ستیکسو کار ن یسونا ب ؟يایسمت سونا ن گهید یباش ادتی نکهیا يهم برا نیا_

. دیچک یم نیزم يانگشتان دستش خون به رو ياز ال. اش را گرفته بود ینیب. شکم اش خم شد يرو اریشهر

 . دیخند یوار م وانهید یول

 . اومد یداشت جونت باال م ،ياون بار که اومدم خواستگار ادمهی رزاد؟یآراز پ يآدم شد_

با همان مشت خون  اریبار قبل از آنکه آراز ضربه بزند، شهر نیا. اش برد و بلندش کرد قهیآراز دست به  بازهم

 . اکشن تلوتلو خورد و در باغچه افتاد يها لمیآن چنان محکم که آراز مثل ف. دیآلوده اش به چانه آراز کوب

دست در کمر من . او نگذاشت یبکشم ول رونیکردم تا دستم را از دست انقالب ب یو سع دمیکش ییخفه ا غیج

 . بلندش انداخت یسشا نیحرکت مرا بلند کرد و در ماش کیانداخت و با 

 .دیرا زد و به طرف آراز دو يقفل مرکز چ،ییتر و فرز با سو یلیهم خ بعد

آراز را  يبازو. ندارد دوباره به طرف آراز برود الیکه خ دیرس یآن قدر حال خودش بد بود که به نظر م اریشهر

 . بلند کرد نیزم يگرفت و او را از رو

. آب تف کرد يگاهش کرد و آراز آب دهان احتماال خون آلوده اش را در جوانقالب ن. دیمال یچانه اش را م آراز

 . اش را مشت کرده بود ینیداده بود و سرش را باال گرفته و ب هیتک واریرفت که به د اریبه سمت شهر

در عقب را باز کرد و او را هم کنار . آورد نیرا گرفت و کشان کشان به سمت ماش شینگذاشت و بازو انقالب

 . من باال انداخت

آورد  رونیرا از داشبورد ب يانقالب سوار شد و جعبه دستمال کاغذ. پاره شده بود یگوشه لبش کم. کردم نگاهش

 . و به سمت من گرفت

 . کنار دستت آب بردار بده دهنش رو آب بکشه خچالیاز تو _

 . را روشن کرد نیماش
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 . سرد نبود. دمیکش رونیرا ب یآب معدن. را باز کردم خچالیلرزان در  یاندست با

 . نگرفت یطرف آراز گرفتم ول به

و با خشم به من نگاه  دیبه شدت سرش را کنار کش یکردم و به سمت لبش بردم، ول سیرا با آب خ دستمال

ر کرده بودند و آن مرتبه هم باز به خاطر بار برادرانم آن چنان با خشم با من رفتا کیتا به حال فقط و فقط . کرد

 . بود اریشهر

 یآن قدر عصب نیدیخوب به خاطر دارم که آ. بردند اریمن و شهر يبه رابطه  یبود که آنها پ یقبل هم زمان بار

و حاال آراز با . بود که آنها در برابر من به کار برده بودند یخشونت تیآن نها. نیهم. شده بود که مرا هل داد

 . بود اریهر دو بار به خاطر شهر. کرد یشم به من نگاه مخ

بودم که طعم عشق  يمن دختر. بشود را نداشت يرفتار نیبا من چن نکهیمن اصال تحمل ا. افتادم هیگر به

آن قدراز محبت خواهرانه و برادرانه  یول. برده بودم بینص یبودم و از عشق پدرانه هم کم دهیمادرانه را نچش

 . خشم شان را نداشتم نیبودم که تحمل کوچکتر رابیس

که او  نیحاال از ا. انداختم نییسرم را پا. و به من نگاه کرد دیچرخ. انقالب نگه داشت. کردم یم هیصدا گر یب

 . همراهمان بود، چندان خوشحال نبودم

 . آراز تمومش کن_

آتش زد و با  يگاریس. شد ادهیرا باز کرد و پ نیدر ماش. تر شد دیام شد هیگر. نشان نداد یآراز عکس العمل اما

 .داشتم ییچه برنامه ا. زیصدا و رقت انگ یب. کردم یم هیمن همچنان گر. دیخشم کش

. لذت ببرم يسارا ياز قربان صدقه ها یخوشگل ام را سشوار کنم و کل يخواستم به حمام بروم و بعد موها یم

 . کردم یم هیگر يبود، زار زا دهیمرا محکم د شهیکه هم يمقابل چشم مرد کیتار ابانیحاال در آن خ یول

آب  يآمد و بدون حرف بطر نیبعد به ماش. با او صحبت کرد یبه سمت آراز رفت وکم. شد ادهیو پ دیکش یآه

 نیآب در دهانش کرد و به ا یآراز کم. بود، برداشت و به دست آراز داد یصندل يرو میرا که کنار پا یمعدن

و انقالب درون دهانش را نگاه  دتف کرد و بعد دهانش را باز کر رونیدهانش فرستاد و به ب طرف و آن طرف

 .کرد

 دیبع يزیچ چیبا آن ضربه محکم ه. هم زبانش زخم شده بود دیشا ای. شکسته بود شیاز دندان ها یکی احتماال

 . نبود

 . آراز آتش زد يبرا يگرید گاریکرد و س گرشیدست د هیزد و دستش را سا شیبه بازو یدست انقالب
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 . که چند لحظه قبل آراز نشسته بود، نشست ییبرگشت و در عقب را باز کرد و کنار من جا نیماش به

را به سمت من که به طور مضحکانه  يدستمال کاغذ ییا انهیبا لحن دلجو. ختمیر یصدا اشک م یچنان ب هم

 :گرفت و گفت دم،یکش یام را باال م ینیب ییا

 ؟یکن یم هیشکسته، تو گر گهید یکیزخم شده، دماغ  گهید یکیدهن _

 . در خودم فرو رفتم شترینزدم و ب یحرف

 . دستم گذاشت يرا رو دستش

 سونا؟_

 . را ندادم جوابش

 :به سمتم خم شد و گفت یکم

 . نمیبذار سرت رو بب_

ام در  ینیچرخاندم احتماال ب یم آن قدر که اگر سرم را. به طرفم خم شد شتریب. تکان دادم یرا به نشانه نف سرم

 . رفت یچشمانش م

 . شالم را کنار زد و به صورتم نگاه کرد گوشه

 . نمیبذار بب_

 . صابون بود یو ادکلن و نوع گاریس ياز بو ینفس و عطر تنش، مخلوط. دمیرا کنار کش خودم

 . نمیآراز گفت که سرتو بب_

 یآدم احساس م کهیطور. تر بود اهیجذاب و س کیچشمانش از نزد. چرخاندم و نگاهش کردم یرا به نرم سرم

 . آن غرق شود یاهیکرد که هر لحظه امکان دارد که در س

سرش از  نکهیافتاده بود؟ مثل ا شیبرا یچه اتفاق. کامال مشخص بود کیاش از نزد یشانیابرو و پ يرو زخم

 . داد یتر نشان م قیبود و گوشت اضافه در کناره ها، آن را عم قیمکامال ع. شده بوده میوسط به دو ن

با . از فرصت استفاده کرد و شالم را کنار زد و سرم را نگاه کرد. کردم یکه من زخم اش را نگاه م یزمان

 . دمیگفتم و مچ دستش را کش يآخ بلند. دیپوست سرم کش يانگشتش رو

 . مرا نگا کرد نهیداد و دست به س هیتک نیشاز من فاصله گرفت و به درب بسته ما یکم

 . کرد یداده بود و با اخم به ما نگاه م هیتک یبه درخت. به آراز افتاد نگاهم

 .حق بده که از دستت ناراحت باشه . يکرد يکار بچگانه ا_
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 . شد شتریام نا خود اگاه ب هیگر

 . نشه يزیخواستم که آبرو ر یمن م. بشه يطور نیخواستم ا یمن نم_

 . طور بوده نیحتما هم_

 . آراز نگاه کرد به

 . شه یبه کارش نداشته باش، درست م يکار کمی_

 ؟يکرد یکرد باهاش قهر م یم يکار نیچن میاگر شما هم نس_

 . زد و چند لحظه به صورت من نگاه کرد یتلخ لبخند

 . کردم یکار رو م نیآره هم_

 گه؟ یم نیدیبه آ_

 . پر رنگ تر شد لبخندش

 . ارهیتو ن يکه به رو گهیبهش م یول. احتماال آره_

 :و گفت دیکش یپوف

 .در کار نباشه ییا گهیتا دفعه د رهیبهت سخت بگ یکنه که به اندازه کاف یفکر م نیاحتمال به ا_

 . زد ینگران، حرف م شهیهم ياحتماال با سارا. حرف زدن آراز با تلفن توجه ما را به خودش جلب کرد يصدا

 . مچش را چرخاند و به ساعتش نگاه کرد انقالب

 . خانمه يفکر کنم سارا. شد ریاوف د_

 :را به من داد و گفت یآب معدن يمانده  یباق

. اش خوب بشه یتو مشتت چشمت رو توش باز و بسته کن تا سرخ ریآب بگ. بلند شو برو صورتت رو بشور_

 . نهیبکنه تو رو ب یخواهرت سکته م

 ؟یلب آراز چ_

 . را باز کرد نیماش در

 . زخمش داشته باشه يعذر برا هیتونه  یم شهیمرد هم هی. آراز مرده_

و آهسته  دندیکش یم گاریبود و س ستادهیکنار آراز ا. شدم و همان طور که او گفته بود، صورتم را شستم ادهیپ

 . کردند یصحبت م

 . یحرف چیباز هم بدون ه. آراز رفت و جلو نشست. میشد نیسوار ماش یاز لحظات بعد
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 کجاست سونا؟ نتیماش_

 . را دادم نیبه مغزم فشار آوردم و بعد آدرس ماش هیچند ثان. نگاهم کرد نهییآ از

 ییو با خشم و صدا دیبه طرفم چرخ ریو آراز بعد از آن سکوت نفس گ دمیرس کیهمان کوچه تنگ و تار به

 :داشت، گفت در کنترلش یلرزان که سع

 آره؟  ،يپدر و مادر اومد یجا با اون ب نیا_

 . داد یرا م شیو نشان از خشم باال دیلرز یم نشیمنخر

که راه  يرو کرده بود نیفکر ا م؟یگرفت یبه سر م یچه گل دیاون وقت ما با اره؟یسرت ب ییبال هی ینگفت_

 خراب شده؟ نیتو ا يباهاش اومد يافتاد

 :گفت یانقالب با لحن آرام. دیدوباره ترک بغضم

 . شیکشت. تموم کن. آراز گهیبسه د_

 . سرش به من اشاره کرد با

 . شد و دستش را به سمتم دراز کرد ادهیپ نیداد و از ماش رونینفسش را محکم ب آراز

 چییسو_

اش  نیه او ماشبود ک يبار نیآخر نیاحتماال ا. کردم و به دستش دادم دایرا پ چییسو یلرزان به سخت یدستان با

 . داد یرا به من م

 :آن انقالب گفت يبه جا. نگفت يزیاو چ یول. خواست که با او بروم یدلم م. شد نیماش سوار

 !رنیبا هم نگ گهیما رو د. نیجلو بش ایبلند شو ب_

 . رفتم و جلو نشستم زانیو خ افتان

 . کارش یپ رهیشه م یآروم که شد، ازش عذر بخواه تموم م کمیبذار . بسه سونا_

 :غصه گفتم با

 .باهام قهره_

 . دیخند آرام

 . خشن هستن کمیفقط . خوان یم یلیبرادرها خواهراشون رو خ. ارهیدلش طاقت نم. کنه یم یآشت یآره ول_
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کردم و رابطه ام را به او به حداقل  یم یکه آن زمان ها به او کم محل نیا. کردم یحس آراز را درك م حاال

آن هم . کرده بود تیشکا يکه آن قدر به او فشار آورده بود که به سارا یحس. داشت یرسانده بودم، چه حس

 . و شکننده بود یاحساس شهیآراز که هم

اشق من ع. آرتوش را گذاشته بود يسنگ قبر آرزوها میآهنگ مال. مرا به حال خودم گذاشت. نزد یحرف گرید

 یآهنگ متنفر بود ول نیاز ا ایکه رو دیآ یم ادمی. پر از سوز و گداز بود یبه طور وحشتناک یول. آهنگ بودم نیا

 . میمن و آراز عاشقش بود

 . نگذاشته است يآهنگ فرانسو دمید یبار اول بود که م يبرا. کرد یلب زمزمه م ریز

آراز . میستادیپشت چراغ خطر ا. چون چند بار آن را تکرار کرد. داشت یآهنگ ارادت خاص نینظرم به ا به

 . مقابلمان بود

 . آهنگ بود نیبابام عاشق ا_

 . و سرد و ناراحت، به شمارش معکوس چراغ خطر بود رهینگاهش خ. کردم نگاهش

 . من هم دوستش دارم_

 . به من کرد ینگاه مین

 . شستن یمبل م يتن و با هم دست تو دست روگذاش یآهنگ رو م نیبابا و مامان ا ادمهی_

 :و گفت دیکش یآه. چشمانش گذاشت يفرمان برداشت و به رو يرا از رو دستانش

 . کرد یرو تحمل م یکه بابا زندان بود صبورانه همه چ ییزمانها. کرد یم يبابا همه کار يمامان برا _

 بعدش؟ ایقبل از انقالب _

 :گفت ییا حوصله یکرد و با لبخند ب نگاهم

 انقالب پنجاه و هفت؟ ایقبل از کدوم انقالب منظورته؟ من _

 . دمیبار در آن شب خند نیاول يبرا

 . یباهر هست يشما که آقا. نه انقالب پنجاه و هفت_

 . را باال برد شیابرو

 خب چرا من هم نشم انقالب هان؟_

 . دمیخند شتریب

 شه ینه نم_
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 . اش را باال برد چانه

 مانعه؟ یچ_

 نکهیا یحت ایگذاشتم؟  یکه به او م یاحترام ایاو  يسن باال. مانع بود يزیدانم چه چ ینم. ام را باال بردم شانه

 . که او را به نام کوچک صدا بزنم دمیکش یخجالت م

 سن شما_

 . میچراغ سبز شد و به راه افتاد. خنده دار نگاهم کرد یتعجب و حالت با

 مگه من چند سالمه دختر خانم؟ ؟یچ گهید_

 . دیدوازده سال ازمن بزرگتر هست قایدق. وهفت سال یشما؟ س_

 . دیخند آرام

 .چه حسابگر_

 :عوض کردن بحث گفتم يبرا

 بعدش ایقبل از انقالب  دینگفت_

خب عمال  یبعد از انقالب زندان نرفت ول. دیکش یزندان یلیاومدن من، خ اینه قبل از انقالب و قبل از به دن_

بابا . هم کنار رفتن گهید يها یلیبعد از کنار رفتن مهندس بازرگان، بابا و خ. کنار گذاشته شدن ونیمذهب یمل

. سیشروع کرد به تدر. شده بود نیبود، خونه نش دهیکه سالها جنگ یکس. داغونش کرد نیهم. شد نیخونه نش

 شهیداشت که هم یتیبود آن چنان شخص یهر چ یول. استاد هیبابا مبارز بود نه . کار مورد عالقه اش نبود یول

و  یاسیعلوم س. بکنن يحاضر بودن به خاطر بابام هر کار. عاشقش بودن. ما پر از دانشجوهاش بودن يخونه 

 . امونش نداد یضیبعد هم که مر. ادد یالملل درس م نیحقوق ب

 . لرزان و آرام تر شده بود یکم شیصدا. را قطع کرد حرفش

 يو باال مارستانیپشت در اتاقش تو ب ییها هیچه گر یدون ینم. بودن ششیلحظه دانشجوهاش پ نیتا آخر_

 ییها و توده ا یروشنفکرها و چپ. جنازه اومده بودن عییتش يها برا یمذهب یمل شتریب. کردن یسر جنازه اش م

و همه جور آدم با  ياز همه قشر. نمهندس بازرگا یحت. که از دوستاش بودن ییتوبه کرده ا يها ستیکمون. ها

که  نمیتونستم بب یهم م یمن تو همون سن نوجون یول. بودن دشیداشت که مر ییمتفاوت، دوست ها دیعقا

 خیتار یول. مامان همون روز که بابا رو خاك کردن مرد. ستیمامان ن يبرا يخاطر يتصال نهایکدوم از ا چیه

 . شد ییا گهیاش زمان د یرسم
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 . آمد یبه نظر م دهیهم پر ابانیو روشن خ کیدر آن تار یرنگش حت. نگفت يزیچ ییچند لحظه ا و دیکش یآه

اون قدر بزرگ . میکدوم از ما به اون نرفت چیخورم که چرا ه یرو م نیحسرت ا یگاه. داشت یبزرگ تیشخص_

 . ادعا یو ب یخاک یاون قدر آگاه و با سواد ول. منش و با مناعت طبع

 هیداد که بق یم نیمقابل خانه پارك بود و نشان از ا نیدیآ نیطوفان و ماش نیماش. میدیرس يخانه سارا مقابل

 . آمده بودند

 . به اطرافم کردم ینگاه. گرفتم نیماش رهیرا به دستگ دستم

 پس آراز کو_

 :داشت، گفت یرا برم لشیو موبا فیک کهیدرحال

 . بخره گاریاحتماال رفت س .ستادیچراغ زد و ا ابونیسر خ يسوپر يجلو_

 . کرد میصدا

 بله؟_

 یکم. دیچیآراز هم داخل کوچه پ نیلحظه ماش نیدر هم. نگاهش کردم نیو روشن ماش کیشدم و در تار ادهیپ

 :مکث کرد و گفت

 . درکش کن. حساسه یلیاالن اون خ. مراعاتش رو بکن کمی_

قلب از او متشکر بودم  میاز صم. سرم را تکان دادم. بود نیآشکار آراز هم تیتمام اشاره او به وضع. نیهم فقط

 ییبارها و بارها آن را تکرار کرد، اشاره ا اریکه شهر ينکته واضح و آشکار نیلحظه هم به ا کی يبرا یکه حت

 .نکرد

  ".ات یبرادر مفنگ "گفت که  یطور نبود او هم م نیکه اگر ا. نداشت یکوچک تیشخص اوهم

 :فتقرص و محکم گ یلیخ

 ده یبهم دست م يریحس پ يطور نیا. من راحت ترم. منو انقالب صدا کن_

 . شد ادهیپ نیاو هم به خنده افتاد و سرش را تکان تکان داد و از ماش. ام گرفت خنده

 . را به طرفم گرفت یناپلئون ینیریش يجعبه  یحرف چیبدون ه. دیدر خانه، آراز به ما رس مقابل

انقالب هم با لبخند تشکر کرد و زودتر از ما . دستش به انقالب اشاره کرد و ابتدا او را به خانه دعوت کرد با

 .رفت

 . داد یتر نشان م ییاش قهوه ا یچشمان عسل یکیدر تار. را گرفتم دستش
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 . خوام یمعذرت م_

دستش را . نبود يقبل خبر یساعات ياز آن خشم جنون آسا گرید. داد و به من نگاه کرد هیچهار چوب در تک به

 . دیبلندش کش يدرون موها

 ؟يچه کار کرد یدون یخودت م_

 .لباسش نگاه کردم يرا تکان دادم و به دکمه باال سرم

 نیفقط هم. بشه يزیخواستم تو محل آبرور یفقط نم. دونم یاشتباه بود م_

 . دیکش یآه

 . اومد یسرت م ییبال هیبود که  نیرفت بهتر از ا یاگر هزار بار تو محل آبرومون م_

به نظر  یحیهر توج م؟یکار خودم بگو حیتوانستم در توج یم يزیچه چ. فقط نگاهش کردم یحرف چیه بدون

 .شد یم نیآمد و به شعور خودم و او توه یاحمقانه م

اگر طرفمون آدم  یدون یرسوندم؟ م يخودم رو به کالنتر یبا چه حال یدون یشدم؟ م یچه حال یدون یم_

 ....سونا م؟ینبود االن همه مون تو منکرات آواره بود یدرست و حساب

 . هم فشرد يچشمانش را به رو. را قطع کرد حرفش

 . هستن ریاشتباه ها جبران ناپذ یبعض. اشتباه ها نکن نیوقت از ا چیه گهید_

 !متاسفم_

زد و  یلبخند کم رنگ. چند لحظه نگاهم کرد .نشان بدهم میرا در صدا یکردم که عمق تاسف و ناراحت یسع

 . دستش را پشت کمرم گذاشت

 . نگران هست شهیهم یبه اندازه کاف. نگو يزیچ يبه سارا. میبر ایب_

 . را تکان دادم سرم

در آشپزخانه بودند و انقالب  يو سارا مینس. کردند یورق م يچند نفرشان باز. همه جمع بودند. میداخل رفت به

 يکه سارا نهیشوم يبه آتش پر شعله . کرد یبود و دستانش را گرم م ستادهیا نهیهم جدا از همه، مقابل شوم

 .است يگرید يکه در جا دیرس یشده بود و به نظر م رهیکرده بود، خ شتریآن را ب ییبایز يبرا

. کند یم ریس گرید ییایروح و روانش در دن کامال مشخص بود که ذهن و. داشت یکیزیفقط ف يحضور

چشمانش را تنگ کرده  یکم. شده بود کیخط بار کیبه  لیکه تبد ادیآن قدر ز. فرو خورده شده بود شیلبها

 . شود دهتر نشان دا قیعم شیو ابرو یشانیپ يباعث شده بود که زخم رو نیاخم داشت و هم. بود
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کامال . سوخت شیدلم برا. کرده بود فیمن تعر يکه برا یاحتماال در فکر همان حرف ها و خاطرات. فکر بود در

زد اندوه و غصه  یکه از آنها حرف م ییزمانها. داشته است يادیز یلیمشخص بود که به پدر و مادرش عالقه خ

 . شد یکامال در کالم و صورتش مشخص م

پدر و  اریاو به جبر زمانه و ما به اخت. هم از محبت پدر و مادر جدا مانده بود او. میبه هم بود هیشب ینوع به

 . مادرمان

 شیاصال هم برا. کند و گذاشت و رفت یتواند با پدرمان زندگ ینم نیاز ا شتریب گریگرفت که د میتصم مامان

پسر  کیطور  نیو هم. هستندخواره  ریدارند و هنوز ش اجیساله دارد که به او احت کی يدوقلو کیمهم نبود که 

 .بود یکی شهیهم ودشبابا هم که بود و نب. دارد ازیبه او ن شتریچهار ساله دارد که ب

بود که  ییزمان ها م،یاگر بخواهم منصفانه بگو. ستیطور ن نینه ا. دمیند یمحبت چیکه ما از بابا ه میگو ینم

شد و  یمحبتها کوچک و کوتاه و کم بود که در گذشت زمان محو م نیآن قدر ا یول. کرد یبابا به ما محبت م

 . مانده بود ادمانیدر  شیها یحوصلگ یبابا و استبدادش و ب یطوالن يبتهایغ شتریب

 نیتفاوت ما با آنها ا نیتنها تفاوت و تلخ تر. کرده بود ریاو هم در گذشته گ. به ما بود هیشب یبه نوع دیهم شا او

که  یخوب یپدر و مادرشان و زندگ ادیصوصا انقالب و مستانه که بزرگتر بودند در آن محبت زبود که آنها، مخ

. که همه با هم بودند يروزگار. شان را داشتند هفلش بک روزگار خوش گذشت مایدا. کرده بودند ریداشتند گ

 کیخوش آن زمانها با  يهنوز هم در خاطره . کرده و تکرار و تکرار دارد ریکه سوزنش گ یدرست مثل گرامافون

حداقل نه . میکه با آن به عقب برگرد مینداشت يزیما چ یول. خورند یگشتند و حسرت م یآهنگ به عقب برم

 . یخاطره دوست داشتن کی

ما بچه ها  يها ییمامان و بابا و تنها يها يگذشته نه چندان شاد ما که پر از دور. دانم کدام سخت تر بود ینم

گذشته پر  ایکرد،  یابراز م يگریپشت سر هم به آن د شهیکه مامان و بابا هم ییزاریفرت و بطور ن نیبود و هم

ناخواسته  دیکه شا یافتادن ریافتاده بودند؟ گ ریگ نکه آنها در آ ییخوش مادر و پدر از دست رفته ا ياز خاطره 

 .داد یبود که به آنها آرامش م يزیچ دیتکرار گذشته ها شا نیا. از سر عالقه بود دیشا. هم نبود

خواند، به خودش آمد و از  یم يکرد و کرکر یآراز را به مسابقه دعوت م يبلند يطوفان که با صدا يصدا با

 . دیجا پر
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کامال  دنیشدن و از جا پر جیگ نیاز ا. و منگ به طوفان دوخت جیچشمان گشاد شده اش را گ ییلحظه ا يبرا

 هیبه بق یلب ریز یمن هم سالم. هم فشرد يچشمانش را به رو. نبوده است ایدن نیمشخص بود که اصال درا

 . کردم و به کنار او رفتم تا دستانم را گرم کنم

 :گفت یلب آراز با نگران دنیبا د. آمد رونیاز آشپزخانه ب میبا نس يسارا

 شده؟ یخدا مرگم بده چ_

 :داد، گفت یم ياآن را به دست سار کهیکاپشن اش را در آورد و درحال آراز

 . داشتم يریدعوا و درگ هینفر  هیبا . ستین يزیچ! خدا نکنه_

 .کرده تیطور نیا یکدوم وحش ؟یک_

 :بدون آنکه به من نگاه کند، گفت آراز

 . نفر تو چاپخونه هیبا _

و چند آه  دیو به او بگو دیایب يو همان فردا کوکب خانم مقابل خانه سارا دیبه مادرش بگو اریشهر نکهیا احتمال

البته . مسکوت بماند هیخواست که آن شب آن قض یآراز م یول. بود ادیز یلیهم حواله ما بکند، خ نیو ناله و نفر

برخالف حرف و نظر مادرش به سراغ من  االخرهچون ب. دینگو يزیچ اریاحتمال هم وجود داشت که شهر نیا

 ".جانت حقت بود نوش "گفت که  یگفت احتماال مادرش م یآمده بود و اگر م

 . افتاد زیم يرو ینیرینگاهش به جعبه ش. آورد یچسب زخم م شیگفت که برا يسارا

 کار کدومتونه. دستتون درد نکنه_

 . با سرش به من اشاره کرد آراز

 :گفت د،یکش یشال را از سرم م کهیدر حال. بود جلو آمد و بغلم کرد دهیکه تازه مرا د يسارا

  ؟يچه کرد نمیبب. دستت درد نکنه فدات شم_

 . اخم کرد یکم

 قدر قرمزه؟ نیچشمات چرا ا_

 :زدم و گفتم يلبخند

 . کننده بود وانهید. کردم دایپ تیفکر کنم حساس. بود شگاهیکه تو ارا ییرنگ موها يمال بو_

 . احتماال باور کرد. نگفت يزیچ
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شد و باعث شد که درد سرم  دهیکش نییاز سرم پا یبا سخت یکمدور گردنم گره خورده بود  نکهیبه خاطر ا شال

 . شود شتریب

 . دست بردم و شال را باز کردم و دور گردنم انداختم خودم

 . کج و کوله و کوتاه بلند شده بود یلیخ. خوب شده یلیخ. شده سونا یعال يوا_

 . زدم لبخند

 واقعا؟_

 . آره فدات شم_

 . حوصله دستانم را کنار دستان او، مقابل آتش گرفتم یب. رفت را برداشت و به آشپزخانه جعبه

 سرده_

 :گفتم. نگاهش هم چنان به آتش بود. کردم نگاهش

از گرما  شتریدونم چرا سرما رو ب ینم یول شهیسردم م یحساب نکهیبا ا. ادیمن از سرما خوشم م یول. آره_

 . دوست دارم

قرار  نهیشوم يبود و باال کیکه از جنس سرام یمقدس میبه من کرد و بعد نگاهش را به مجسمه مر ینگاه مین

 . داشت، دوخت

 خانم از کجا آورده؟ يسارا. دونه داشت هیمادر من هم . هیمیمجسمه قد نیا_

 . بود یمیقد یلیمجسمه خ نیداشت، ا حق

 اون بهشون داده . مال مادر رضاست_

 . را تکان داد سرش

 . دوستش داشت یلیخ. مادر من عاشقش بود_

 حاال کجاست؟_

 . یو طوالن قیعم هیچند ثان. را چرخاند و نگاهم کرد سرش

از اونها  یخاطره آن چنان ادیاون دو تا ز. مادر و پدرم دست منو مستانه است يزهایچ شتریب. منه يتو خونه _

 .ندارن

 :آرام گفتم. کرده بود ریاو واقعا در گذشته گ. حدسم درست بود. سوخت شیدلم برا شتریب

 . متاسفم_
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 یم يگریاز هر زمان د شتریگوشه چشمانش ب یدگیحالت کش نیدر ا. تنگ کرد ییلحظه ا يرا برا چشمانش

ه آتش زد و دوباره ب ییحوصله ا یلبخند محو و ب. حرفش را خورد یول دیبگو يزیدهانش را باز کرد تا چ. شد

 . گذاشت نهاشستن دستانش مرا ت يهمه را به شام دعوت کرد و او هم برا يسارا. نگاه کرد

. هنوز متورم بود. سرم را لمس کردم هیآهسته و دور از چشم بق. کرد یحوصله بودم و سرم به شدت درد م یب

آمد و چند  رونیب ییشوانقالب از دست. هنوز هم به شدت دردناك بود یورم اش کمتر شده بود ول یکم دیشا

 یکه دلم م يزیتنها چ. فتمر ییمن به سمت دستشو. و دستانش را خشک کرد دیکش رونیدستمال از جعبه ب

همراه با جوراب  زیتم يملحفه ها انیم یخواب راحت وطوالن کیدوش آب گرم و بعد از آن هم  کیخواست 

هم داشتم که  یجفت جوراب بامزه عروسک کی. بودم که در زمستانها با جوراب بخوابم نیمن عاشق ا. بود

 یتر و بهتر م نیسنگ. بخش و آرام کننده بود ذتبه شدت ل میبا جوراب برا دنیخواب. مخصوص خوابم بود

 . دمیخواب

 سونا؟_

 .انداخت ییرایبه سالن پذ ینگاه مین. و نگاهش کردم دمیچرخ

لمس کرد  یرا به نرم میانگشتانش موها. دستش را دراز کرد و پشت سرم را لمس کرد. ر گرفتمقابلم قرا کامال

 . گفتم یفیآخ ضع. دیآن دست کش يکرد و آرام به رو دایو عاقبت بخش متورم سرم را پ

 کنه؟ یهنوز درد م_

 اوهوم_

 . آرامش بخش زد يلبخند

 شه یبهتر م. بذار روش خیهم  گهید کمیمسکن بخور،  هیخونه  یرفت_

 . و تشکر کردم دمیرا کنار کش سرم

 یباشه مرس_

کف دستانم پر از . دمیپر از مو خورده ام کش يهم درون موها یرفتم و صورتم را شستم و دست ییدستشو به

 . گرفتم یحتما دوش م دیشب با. شده و کوتاه شد یچیق يموها

باز هم  یبند را محکم بسته است ول شیکرد که پ دییچند بار تاک شگریآرا نکهیبا ا. دیخار یگردنم م پشت

 . کرد یم تیرفته بود و گردنم را اذ نییخورده پا یچیکوتاه و ق يموها
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اگر . شده بود آن شب یکردم که عجب شب یفکر م کهیدر حال. وستمیپ هیآمدم و به بق رونیب ییدستشو از

خدا را شکر  ییلحظه ا يبرا. خانواده ام باشم يتوانستم آن طور در کنار اعضا یافتاد حاال من نم یم یاتفاق

کردم که  یسع. نشستم يآراز و سارا ربه سالن رفتم و کنا. شد ریسر متورم ختم به خ کیفقط با  هیکردم که قض

علت بود که سرش شلوغ  نیمن نشده بود به ا زانیمتوجه حال نام يتا به آن لحظه هم اگر سارا. باشم یعیطب

 اجیبود که همه ما به آن احت يزیآرامش چ یکم. دوست نداشتم که نگرانش کنم. بود يمهمان دار ریبود و درگ

 . میداشت

 

 

 زدهمیس فصل

درشت و . کردم یقبل شروع شده بود، نگاه م یکه از ساعات ینشسته بودم و به برف يپنجره بلند اتاق سارا پشت

 . و خسته بودم یهنوز عصب یول. شده بودسر دردم بهتر . کتاب پرافتادم ادیبه . پر مانند بود

حوصله تر و  یچند روز گذشته مرا ب ادی. حوصله بودم یب. گذاشتم و زانوانم را بغل کردم یصندل يرا رو میپاها

خواهد به حج عمره برود به هتل  یم نکهیبر ا یمبن یصنعت یمن با تماس تلفن. کرد یتر هم م یعصبان

 یباز م دیهتل با یول. مسافرت نبود لدرست بود که هوا سرد بود و فص. جا باشمآن  یتا در نبود صنعت. برگشتم

 .کرد یسر کارمندان نظارت م يباال یهم کس دیماند و با

هم آراز و هم . کردند یهفته بعد از آمدن من، بابا و آراز هم به هتل آمدند و من را تا سر حد جنون عصب چند

که چند روز بعد از آمدن  یوقت کهیبه طور. و کالفه بودند و مرا هم در فشار گذاشتند یخودش به شدت عصب

دور  یلیبه نظرم خ يسارا. فتمیب هیتلفن به گر ينمانده بود که همان پا يزیصحبت کرده بودم چ يآنها با سارا

 .آمد و من دلتنگ یم

در . سه بار دعوا و جنگ و مرافعه شان شده بود طور که خودش گفته بود تا بابلسر نیا. در مرز انفجار بود آراز

 . افتاد یبه راه م ادهیشود و پ یم ادهیپ نیزند و از ماش یبار آراز کنار م کی یظاهرا حت يحد

. کنند يداریرا که ظاهرا مجهول الوارث بود از دولت خر یخواستند ملک یم. در هتل با پدر رضا قرار داشت بابا

کس به عنوان وارث مراجعه نکرده بود و دولت هم  چیداده شده بود و ه یزنامه آگهو چند مرتبه در رو نیچند

 . گذاشته بود دهیرا که مخروبه شده بود، به مزا یمیملک قد
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بود که بابا راجع به ملک و  يریناپذ يریچه عطش س نیدانم ا ینم. نوع ملک ها بود نیبه دنبال هم شهیهم بابا

 . امالك داشت

ظاهرا هفته قبل از آمدن آنها به آن جا بابا بساط کباب در باغ . بود يگرید زیآراز با او بر سر چ يدعوا یول

چند نفر از دوستان خود بابا  نکهیعالوه بر آنها مثل ا. باهر هم دعوت شده بودند يبوده و خانواده  دهیتدارك د

بابا به  ییپسر عمو نیا. میگفت یم ییساموراجان  ییدابابا که ما به او  ياز پسر عموها یکیهم بودند و البته 

 انیقبل، تب رفتن به ژاپن در م يکه در سالها یمعروف شده بود که زمان ییجان سامورا ییعلت به دا نیا

را به ژاپن رفته بود و از آن به بعد و  یرفتند او هم چند صباح یکار به ژاپن م يها تند شده بود و همه برا یرانیا

 . معروف شده بود ییجان سامورا ییش به دابرگشت ا زبعد ا

جان ناپلئون معروف گرفته شده بود و به خاطر ژاپن  ییکه احتماال اسمش از همان دا ییجان سامورا ییدا نیا

آن  يفردا. بوده است دهیو پسند دهیرا د مینس یپسر داشت که ظاهرا در مهمان کی ،ییرفتنش شده بود سامورا

بابا هم بدون در نظر . بروند مینس ياستگارخواهد که به خو یروز موضوع را به بابا عنوان کرده بوده و آدرس م

 .دهد یانقالب را به آنها م يآدرس و شماره  يزیچ چیگرفتن ه

کوتاه آمدن  الیآنها هم که خ یازدواج ندارد ول الیکه خ دیگو یم میشود و ظاهرا نس یها گرفته م تماس

با پسرشان صحبت کرد و  مینس دیشا ندیایب يشود به خواستگار یکنند که حاال اگر م یم يادیداشتند اصرار زن

 . خوشش آمد و بله را گفت

از دوستانش  یکیکمک به  يدر تهران نبوده است و برا یهم که اصال در آن روز مهمان چارهیآراز ب انیم نیا در

 . شود یرفته بوده است از ماجرا خبر دار م شیکنسرت در ک يبه اجرا

موضوع شوکه  نیاز ا یلیخ یداند ول یرا نم میگفت درست است که آراز هنوز جنس حس اش به نس یم يسارا

 . کند که چرا بابا به آنها آدرس و شماره تلفن داده است یم دایپ يریو ناراحت شده بوده و با بابا بحث و درگ

 کیدهم که  یاجازه را به تو نم نیهم تو را بخواهد من ا میاگر نس یکند که حت یان مراحت عنو یلیهم خ بابا

 .....و چه و چه و چه  یستیهنوز معلوم الحال ن. ستیخودت مشخص ن تیتو هنوز وضع. یدختر را بدبخت کن

 ير ندانم کارباز هم به خاط. بود ختهیاوضاع در خانواده به هم ر. ختیر یگفت و اشک م یها را م نیا يسارا

 . بابا
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که بابا را ترسانده بود و خودش شخصا او را  دیآن قدر شد. به پا کرده بود یجارو جنجال حساب کیهم  آراز

آراز  یول. دیایآرامش، به آن جا ب يدر باطن برا یول نیمعامله زم يکرده بود که همراه او در ظاهرا برا بیترغ

 . آتش بود يگلوله  کیهنوز که هنوز بود و بعد از دو هفته 

که تو  دیرا بگو نیا دیبابا نبا یهم برسد ول ییبه جا میاو اصال نخواهد که با نس یبود که اگر حت نیهم ا حرفش

 . یرا هم وارد مشکالتت کن گرینفر د کی یکه بخواه ستیخودت مشخص ن فیتکل

که واضح به آراز گفته  نیا. ست نبوددر انشیطرز ب یول. گفت ینم راهیبابا هم چندان ب يبه قول سارا یطرف از

 .نبود حیاصال صح. یکن تیرا هم وارد زندگ گرینفر د کیکه  يپس حق ندار ستیشود که تو معلوم الحال ن

به . توانسته بود یبه قول خودش سخت بود ول. مدت بود که پاك بود نیاو چند. آراز هم حق داشت یطرف از

اش  لیکه مبادا ف ندیبب ادیمستند هم درباره اعت کیگذاشتند که او  ینم یافراد خانواده حت. شدت تحت فشار بود

 . هندوستان کند ادی

ارفاق  یسزاوار کم ایترك کرده بود، آ یچارگیو ب دنیو مشقت و آن هم صدمه د یسخت نیکه او با ا یوقت پس

 اعتماد از جانب ما نبود؟  یمکه از او خوشش آمده است، فکر کند؟ سزاوار ک ينبود که به دختر نیسزوار ا. نبود

 . ما از بازگشت آراز یبابا و آراز و ترس و نگران يماجرا شده بود جنگ و دعوا نیماحصل ا لیتفاص نیا يهمه  با

هم سرراه او قرار گرفته بوده و  ییجان سامورا ییظاهرا پسر دا یول. هم قاطعانه نه گفته بود میآن طرف نس از

 . خواهشش را دوباره تکرار کرده بوده است

 نیا. یزنگ ایو  یروم ای. خودش را مشخص کند فیتکل دیخواهد با یرا م میداشت که اگر آراز نس دهیعق نیدیآ

 .ستیطور پا در هوا بودن درست ن

باالخره از . کرده بود دایپ مینسبت به نس یاو احساس کم. ترسد یاو م. گفت یم يگرید يزیطفلک اما چ آراز

 نکهیبا توجه به ا. کند دایبه او پ یبود که آراز حس یعیبود و طب یدختر خوب و خوشگل مینس. سنگ که نبود

 ینم یاز زندگ يادیز زیکه چ دیرس یبود و به نظر م یدختر آرام مینس. هم داشتند یکسانیو نظرات  قیسال

 . آرامش کامل در کنار هم برسند کیتوانستند به  یشد و به نظر من م یآراز شاد م يبا ساز زدنها. خواهد

 يزیچ نیا. نه حاال که تازه روبه راه شده بود. کند ریخواست خودش را درگ یکردم که آراز نم یاحساس م یول

 یلیداشت که دل دهیاو عق. علت از بابا ناراحت بود که به او اعتماد نداشت نیاو به ا. نبود که او آن را انکار کند

تمام  يشده بود که دو هفته  نیا جهیرا که خودش به آن واقف است در سرش بکوبد و نت يزیندارد که بابا چ
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داند که  یکه خودش هم نم دیرس یو آراز به نظر م. خانواده در شور و هراس بودند که مبادا آراز دوباره برگردد

 . بکند دیچه با

 یمن هم حس م کهیبه طور. بودند يریتمام مدت پر از دعوا و بحث و درگ یآمده بودند ولو آراز با هم  بابا

که به آنجا  میو بگو رمیتماس بگ نیدیداشتم به آ میآن قدر که تصم. ام نمانده است یوانگیبه د يزیکردم که چ

 . و اوضاع را کنترل کند دیایب

به شدت  رایو الم یو عل يسارا يمن هم دلم برا. آرامش به آن جا برگشت یرضا کم يبا آمدن بابا سرانجام

 . برگردد و من بتوانم به تهران برگردم یتا صنعت دمیکش یتمام مدت انتظار م کهیبه طور. تنگ شده بود

را ببندم و به  میخواست همان روز چمدانها یدلم م. دمینفس راحت کش کیآمد و من هم  یصنعت باالخره

 . هران حرکت کنمطرف ت

 . بابا و آراز که هنوز پر از قهر و کدورت بودند، به تهران برگشتم با

گذاشته بود و  وشیبند دار کیتمام راه آراز . خسته بودم و به شدت سردرد داشتم. میرفت يبه خانه سارا میمستق

 . بزنم ادیرسرشان فرنمانده بود که ب يزیچ کهیبه طور. بند با بابا بحث و دعوا کرده بود کیباز هم 

 . و در را بست تا من بتوانم در آرامش استراحت کنم دیمرا به اتاق خواب خودش فرستاد و پرده ها را کش يسارا

بود که کنار پنجره نشسته  یساعت کیو حاال  دیبار یمتوجه شدم که برف م. شدم داریاز آنکه از خواب ب بعد

 . رفتن را نداشتم نییحوصله پا یبودم ول

دستش را ستون سرش کرد و به  کیتخت انداخت و  يخودش را رو. به در خورد و آراز به داخل آمد ییا ضربه

 .من نگاه کرد

 ؟يبهتر شد_

 ؟یتو چ. آره_

 . کنم یمن آخرش از دست بابا سکته م_

 . دمیچرخ یصندل يرو یکم

 شد؟  یچ_

 :آوردم و گفتم نییرا پا میصدا

 کجاست؟_

 :اشاره کرد و گفت نییسرش به پا با
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 . کنن یو انقالب حساب کتاب م نیدیبا آ_

 :دمیتعجب پرس با

 ؟یشد؟ حساب کتاب چ داشیانقالب از کجا پ_

 :آورد و گفت نییرا پا شیاو صدا حاال

 زنن یحرف م زهایچ نیدارن درباره ساخت و ساز و ا. اومد يدیخواب یتو تازه رفت_

 بشه؟ کیخواد باهاش شر یبابا م_

 . را تکان داد سرش

 آره_

 . ستادیو آمد کنار من؛ پشت پنجره ا برخاست

 . هم اومده مینس_

 . زدم لبخند

 ور دل من؟ يخب تو چرا اومد_

 . دیکرد و آرام خند نگاهم

 ؟یپس برم وردل ک_

 : گرد کردم و گفتم شیچشمانم را برا طنتیش با

 دلبر جانان من برده دل و جان من ؟_

 . را باال برد شیشانه ها یطوالن یبعد با مکث. نزد یحرف ییحظه اچند ل. دیتر خند بلند

 . دونم یهنوز نم. دونم ینم_

 گه؟یم یاون ته ته دلت چ_

 . داد رونیرا به ب نگاهش

 ته دلم؟_

 . و به من نگاه کرد دیچرخ

درست . ییگه که تو هنوز خودت پا در هوا یته عقلم م یول. هیدختر جالب. گه ازش خوشم اومده یته دلم م_

 . رو هوا يبا خودت ببر يریرو هم بگ گهید یکیکه دست  ستین
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 ؟یرو هوا چ ادیاگر خودش دلش بخواد با تو ب _

 . را تکان تکان داد سرش

 خواد یرو نم نیانصاف من ا. خودش هم که بخواد_

 . حرفش را قطع کرد ییپا يصدا دنیشن با

 . آمد مینس فیآرام و ظر يشد و متعاقب آن صدا کیپا نزد يصدا

 ؟یستیصاحب خونه؟ ن_

 . باز بود، کامال باز کردم مهیو در اتاق را که ن برخاستم

 زمیتو عز ایب. جان میسالم نس_

 . میکرد یبوس دهیرا گرفتم و با هم د دستش

 سونا جان؟ يچطور_

 ؟یتو خوب زمیعز یمرس_

 . هم آراز را مهمان کرد یمیرا تکان داد و لبخند مال سرش

 کرده بوده، آره؟ يما ازت خواستگار ییجان سامورا ییگار پسر داان دمیشن_

 . به من نگاه کرد و آراز به خنده افتاد رتیبا ح مینس

 ؟یچ یچ ییدا_

و ساناز هم به جمع ما  يبلند به خنده افتاد که سارا يآن چنان با صدا. دادم حیتوض شیخنده موضوع را برا با

را بکشند  میزبان نس ریکه شده ز یقیداشتند که به هر طر یجمع مان جمع شده بود و همه سع یحساب. وستندیپ

 نه؟  ایبه آنها داده است  یو منف یکه واقعا جواب قطع

ها هستند و ظاهرا  نیآنها سمج تر ازا یبه آنها داده است ول یو قطع یطفلک هم گفت که جواب منف مینس

 .ده استکر ریگ مینس شیپ شانیگلو یحساب

من که گفتم به  تیبا پاراز کهیبه طور. شد یحوصله تر م یتر و ب یعصب يریگفت و آراز به طور چشمگ یم او

 . آرام تر شد یجو و حال و روز آراز کم میبنوش یحساب ییچا کیتا  میبرو نییپا

 . جلو رفتم و سالم کردم. کردند یو رضا و بابا کنار هم نشسته بودند و با هم صبحت م نیدیو آ انقالب

 . حال و احوال کرد ییدستش را به طرفم دراز کرد و با خوش رو. احترامم برخاست به

 . به آشپز خانه رفتم هیبا او کردم و همراه بق یکوتاه یو احوال پرس سالم
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انه و طوفان را احوال مست. وستیآنها پ يآراز هم به جمع مردانه . میشد و همه کنار هم نشست ختهیر يچا

 . دمیپرس

هر چند شک . رساند یرفته است و مستانه هم خوب است و سالم م یگفت که طوفان با دوستانش به دوب مینس

 . مودبانه تشکر کردم یول! داشتم

به اصطالح اوپن آشپزخانه نگاهم به انقالب  ایاز قسمت باز . دمینوش یرا م میطور که جرعه جرعه چا همان

ابروانم ناخواگاه باال . شده بود رهیمشغول بحث و گفتگو بودند به من خ هیبق کهیل لم داده بود و درحالبه مب. افتاد

 . رفت

کند و بعد به همان سرعت که آن فکر در سرش جا گرفته است از  یم ییفکرها کیخودش  شیآدم پ یگاه

 . من بود تیحکا قایدق نیو حاال ا. شود یسرش خارج م

خنده دار و چرند است و  شهیکه همه شان از ر دمیرس یم جهینت نیبعد به ا یول. کردم یم ییفکرها یگاه

 . گرفتم یدنباله فکرم را نم گرید

و درهتل به آنها اجازه داده بودم که در مغزم شروع به دادن شاخ و  میها ییکه در تنها يگرفتم به افکار میتصم

 يکه بر رو يپوزخند. احمقانه بود. بروند نیندهم تا جلو تر از ا بار اجازه نیا گریبرگ کنند را کنار بگذارم و د

ببرم از  يفنجان چا کیاو هم  يآراز که مرا به نام خواند و خواست که برا يبا صدا. لبم آمد، ناخواسته بود

 . دمیبه جمع مردانه شان نگاه کردم و دوباره نگاه او را متوجه به خودم د. هپروت خارج شدم

من . و پنج ساله باشد ستیدختر ب کیمحال ممکن بود که به دنبال . و هفت ساله بود یمرد س کی باهر انقالب

به سن خودم جلب  يبه دختر هیصدم ثان کی يبرا یبه سن او بودم محال ممکن بود که توجه ام حت ياگر مرد

 . شود

 یتوانستم بکنم که او بتواند خالق لحظات یتصور آن را هم نم یقابل احترام بود و من حت. بزرگ بود يادیز او

 . سخت بود یمرد جا افتاده و بزرگ نیمن عاشقانه داشتن چن يبرا. بود يجور کیدانم  ینم. باشد یعاطف

به صورت  یطوفان گاه. به صورت مرموز صحبت کرده باشد یبودم که او با تلفن با کس دهیند یبه حال حت تا

زن  کیمرد را هنگام صحبت با  کی اتیتوانست لحن و ادب یمزن  کیکرد و خب  یمرموز صحبت م

 یسرش در گوش ای. صحبت کند یتلفن یبا کس يکار ياز تماس ها ریبودم که به غ دهیهرگز ند. دهد صیتشخ

که او  دیتوانست بگو یم یآدم به طور نسب. داشت یکامال روراست یبه نظرم زندگ. اش باشد و مشغول باشد
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نه . شترینه ب ن،یهم. شیازهایرفع ن يفقط برا دیشا. کم دارد یلیخ شیاز جنس زنانه در زندگ ییها یسرگرم

 .یعاشقانه و نه عاطف

نشان از توجه با آن مفهوم  گاهشیگاه و ب يتوجه او و نگاه ها نیکردم که ا یمن به خودم گوشزد م نیبنابرا

باالخره . ما برسد يدرباره خانواده  يشناخت بهتر خواست به یفقط م دیشا. نگاه بود کیفقط  دیشا. عام ندارد

خواست به  یم دیشا. آراز به خواهرش شده بود يقطعا او هم متوجه نگاه ها و توجه ها. او که کور و احمق نبود

 . کند دایپ يشترینسبت به ما شناخت ب بیترت نیا

اشاره کرد  نیدیآ. کرد یبود و با تلفن صحبت م ستادهیکنار پنجره ا. انقالب نبود. آراز بردم يو برا ختمیر يچا

 . کرده بود خی شیچا. او را عوض کنم يکه چا

ظرف قطاب را کنار فنجان . ببرم شیهم قطاب داد تا برا یکم يسارا. را به آشپزخانه بردم و عوض کردم يچا

 . گذاشتم و به سالن بردم يچا

تلفن اش تمام شده بود . که کنار پنجره بود، نشسته بود یراک یصندل يحاال رو. به جمع آنها برنگشته بود هنوز

گذاشته بود و دستش را کنار گونه اش برده بود و  یصندل يدسته  يرا رو شیمتفکرانه آرنج ها یاو با حالت یول

 . کرد ینگاه م یو آسمان برف رونیانگشت کوچکش را به لب گذاشته بود و به ب

 . فتمرا مقابلش گر يرفتم و چا کنارش

ظرف قطاب . را برداشت يچا. به لب آورد یزورک يلبخند. مشخص بود که در فکر بوده است. تکان خورد یکم

 . دمیرا جلو کش زیبا او فاصله داشت گذاشتم و م یمقابلش که کم یعسل يرا رو

 زحمت نکش_

 . کنم ینه خواهش م_

 ره؟یم شیهتل چطور پ_

چشمانش قرمز و . کوچک را در بغلم گرفتم و نگاهش کردم ینیس. دمدا هیکنار پنجره تک واریو به د ستادمیا

 . خسته بود

 . دیرا نوش شیاز چا يا جرعه

 ؟یهست یاز فروشنده شرکت ما راض_

 .سرش به کار خودشه. هیآره دختر خوب_

 . زد و سرش را تکان داد يپوزخند
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 . خوبه_

 .آره خوبه_

 . دیرس یتفاوت به نظر م یاو همچنان ب یصحبت ما رو به ابتذال بود ول. ام گرفت خنده

 . به آشپزخانه برگشتم یحرف چیبرداشتم و بدون ه واریام را از د هیتک

به اصفهان  يسفر کار يبرا ندهیآ يدو هفته  يعنوان که احتماال برا یبعد او به جمع آنها برگشت ول یلحظات

 . رود یم

 :گفت یبا ناراحت مینس

 . دوباره سفر يوا_

 . به او کرد و سرش را تکان داد يزیگاه محبت آمن انقالب

 . مونم یمن تنها م_

 .دیپرس يسارا

 ست؟یمگه مستانه ن_

 . سرش را تکان داد مینس

 . ره سفر ینه اون هم داره با دوستاش م_

که مگر مستانه  دیچرخ یم نیدانستم که در ذهن اش ا یم. نزد یحرف یکرد ول میبه نس ینگاه پر تعجب يسارا

 . و در کنار خواهرش بماند اندازدیب ریتواند سفرش را به تاخ ینم

 .دمیپرس میاز نس آهسته

 ؟یکن یم یباهر زندگ يبا آقا_

 . دیخند يکرد و نخود نگاهم

 انقالب منظورته؟_

 . و سرم را تکان دادم میخند يهم نخود من

 آره _

 ؟یطوفان و مستانه چ_

 . ره یجوب نم هیآبشون اصال با انقالب تو . مستانه نه یما ول شیپ ادیم یطوفان گاه_
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 یوقت. میهم درد بود. میکرد یرا خوب درك م گریحداقل من و او همد. شد نیچشمانش غمگ. کردم نگاهش

 .توانند هم را درك کنند یدرد مشترك دارند بهتر م کیدو نفر 

لبخند زد و فشار آهسته  یبا تعجب نگاهم کرد ول. آهسته دستش را گرفتم. انداخت نیینزد و سرش را پا یحرف

 یکرد، نگاهش گاه و ب یراجع به سفرش صحبت م نیدیانقالب همان طور که با آ. به دست من وارد کرد ییا

 . افتاد یمن و خواهرش م يگاه به دستان در هم گره کرده 

 :گفتخودش  یذات یو مهربان یبا نگران يسارا

  ؟یمون یجان پس واقعا تنها م مینس یآخ_

 :زد و گفت يلبخند مینس

 . ندارم، عادت کردم یمشکل_

 :به من کرد و گفت رو

 . میستین یمن و سونا جان نازك نارنج_

 :زدم و در جوابش گفتم لبخند

 . میآره ما محکم_

 يبه حرف ها یالیخ یبه بابا که با ب حرف متوجه شد و نیبه نظرم او منظور مرا از ا. را به آراز دادم نگاهم

 . داد، نگاه کرد و سر تکان داد یانقالب گوش م

 :تعارف گفتم با

 شت؟یپ امیب يخوا یم_

 . دیهوا آن را قاپ يرو

 .گذره یبهمون خوش م یکل. خوبه یلیآره خ ؟يایم يوا_

 .چشمانش شاد و خوشحال بود. تعجب نگاهش کردم با

 . ستین یکه چندان راض نکهیا یعنی. اخم داشت یچشمانش کم. ستیکه نظر او چ نمینگاه کردم تا بب نیدیآ به

 :بود دستش را پشت کمر خواهرش گذاشت و گفت دهیرا د نیدینظرم انقالب که اخم آ به

 . جان مزاحم سونا نشو مینس_

 :خجالت فراوان گفتم با

 یکنم چه مزاحمت ینه خواهش م_
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 . و با سر قبول کند ردیبگ يموضوع را جد یآن چنان با خوشحال مینسکردم که  یدرصد هم فکر نم کی یحت

 :داد که گفت نیدینگاهش را به آ عیسر. بود عیانقالب آمد کوتاه و سر يلب ها يکه به رو يلبخند

 شیتونه بره پ یسونا هم م. سونا شیپ ادیخواد ب یجان دوست داشته باشه م میاگر نس. ستین ینه مزاحمت_

 . مینس

 . داده بود تیخاطر ظاهرا رضا نیبه هم. شد کرد ینم يکار گرید یول. نبود یهنوز راض. نگاه کردم نیدیآ به

 :به بابا و آراز نگاه کرد و گفت مینس

 هر طور سونا جان راحت باشه _

که من تنها باشم  یبابا وقت. هم حق داشت دیشا. خودشان راحت تر بود يکامال مشخص بود که در خانه  یول

 یمواقع در خانه است و در مجموع اگر من در تهران باشم، تنها نم شتریزند و آراز هم ب یبه خانه سر م رشتیب

 . مانم

 :نکته شده بود رو به من کرد و گفت نیکه متوجه ا نیدیآ ینزد ول یحرف انقالب

 . مینس شیسونا شما برو پ_

 . کرد و لبخند زد نیدیبه آ زیتشکر آم ینگاه مینس

 یبا کم نیدیآ. کردند و رفتند یخداحافظ میانقالب و نس. شد که به محض رفتن انقالب من به انجا بروم قرار

 :گفت یخشم و ناراحت

 ؟يبود که تو زد یچه حرف نیآخه دختر ا_

 :به دفاع از من گفت ساناز

 ه؟یسونا چ ریتقص. رو هوا گرفت میتعارف کرد، نس. نگفت يبد زهیچ_

 . دیکش شیدرون موها یدست نیدیآ

 :گفت یبا نارحت يسارا

 . ستین يهم دختر بد مینس. هست میفقط نس. خواد بره توهم یحاال مگه کجا م_

 دیکل. شب نصف شب ؟یاون جا چ ادیاگر طوفان زودتر از انقالب برگرده ب ه؟یدختر بد میمگه من گفتم نس_

 یسرو گوشش م. داره شهیطوفان جنسش خورده ش ینداشتم ول یاگر انقالب بود من باز هم مشکل. گهیداره د

 . خطر داره. جنبه
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خود انقالب چند بار  يدیمگه ند. تا اون بخواد برگرده انقالب رفته و برگشته. گرده یبرم گهیماه د کیگفت _

 . خواست دلگرمت کنه یتو نگران دیفهم. هیخودش آدم با شعور. گرده یبر م گهیماه د کیکرد که طوفان  دییتاک

 :که تا آن لحظه ساکت بود گفت بابا

 . گناه داره. تنها نمونه چارهیدختر ب. اشکال نداره سونا جان بابا برو_

 :گفتم یناراحت با

 یمن بزرگ م شهیکه صحبت اداره هتل م یدونم وقت یمن نم. دیشم اگر نظر خود منو هم بپرس یمتشکر م_

  د؟یکن یرسه فکر م یعقلم نم یعنی گهیدرباره مسائل د یول. شم و مستقل

با خشم  نیدیآ. دیآراز آهسته خند. با تعجب به من که کوه آتشفشان شده بودم، نگاه کردند يو سارا نیدیآ

 .نگاهش کرد

 .گهیگه د یچته؟ خوب راست م_

 :گفت یبا ناراحت يسارا

 یکه تو عقلت نم میفکر کن نکهیا ای میبهت اعتماد نداشته باش نکهینه ا. میسونا جان ما فقط نگرانت هست_

 .رسه

 :که گرفته بود خارج شد و گفت ییاز آن گارد نیدیآ

پسره سرو  نیا یبار گفت نیخودت اول ادمهی. ستین يپسره اعتماد نیکه به ا یدون یسونا خودت هم م_

 مینس شیپ ياصال انقالب که باشه هم بر. نداشتم یگفتم که اگر انقالب بود من مشکل. جنبه یگوشش م

 . پسره نه نیا یول. ندارم یحرف من یبمون

 :گفتم یناراحت با

 يو گرنه خودم هم خونه . سرعت قبول کنه نیکردم به ا یمن تعارف کردم فکر نم. چه کار کنم یگ یحاال م_

 . خودمون راحت تر هستم

 :من گفت یناراحت دنیو د يبا اشاره سارا نیدیآ

 .داره ومدیباشه تعارف اومد ن ادتی یول. برو. ینیخواد لب ور بچ یخوبه حاال نم_

 یرا شماتت م نیدیکه آ دمیو بابا را شن يسرزنش بار سارا ياخم از آنها فاصله گرفتم و در همان حاال صدا با

 . کردند که چرا مرا ناراحت کرده است
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*** 

 

با  یرا ولدانم چ ینم. بود يخانه مدرن و امروز کیبرخالف تصورم . هفته بود که در منزل انقالب بودم کی

ملک  نیقطعا ا. نو ساز يخانه  کینه . را داشتم یمیقد يخانه  کیبودم انتظار  دهیکه از انقالب شن یفیتعار

در عجب بودم که انقالب با آن ابراز . باشد يها بود که بتواند ملک پدر نیخانه نو ساز تر ا. آنها نبود يپدر

مدرن  يخانه  کیآنها را بفروشد و  يشده است که خانه  یکرد چطور راض یکه به پدر و مادرش م ییعالقه ا

 . تر بخرد

 ینم. کرده بودم دایبا او رابطه دوستانه پ ایکه بعد از رو يدختر نیتر یمیصم دیشا. شده بودم یمیصم مینس با

همسر  يآرزو داشتم که او روز ایکردم و  یچون فکر م دیشا. داشتم ینسبت به او حس خوب یدانم چرا ول

 . شده بودم یمیمبنا با او صم نیبر هم دیشا. ادرم شودبر

بود که او را تحت نظر  یفرصت خوب. میخورد یم رونیو شام را ب میکرد یگردش م م،یرفت یم دیهم به خر با

 شیاز عشق ها یکی. هم مثل خودش ساده و پاك بود شیها یدلمشغول. بود یدختر پاك و سالم. رمیهم بگ

و غذا درست  دنیاش کتاب خر یسرگرم گرید. در بالکن و در سرما بنوشد میمال کیبود که قهوه را با موز نیا

 . معرکه بودند شیها کیدست پختش حرف نداشت و ک. کردن بود

تعجب  هیکرد که ما یرا به دستور پخت غذا اضافه م ییزهایو او مبتکرانه چ میکرد یبا هم غذا درست م یگاه

شد و آدم با اشتها آن  یخب خوشمزه م یشود لب زد ول یغذا را نم نیگفتم که ا یخودم م شیپشد و  یمن م

 . کرد یرا صرف م

 یمهمان کیشد  یراحت م یلیخ کهیبه طور. داشت یبه شدت بزرگ ییرایسالن و پذ یسه خوابه بود ول خانه

 . مهمان ها در هم گره بخورند و نتوانند قدم از قدم بردارند نکهیبدون ا. بزرگ را آن جا برپا کرد

 يمجسمه ها. بودند قهیو عت یمیقد شترشانیب. اول ورودم متوجه لوازم و اسباب منزل شدم يهمان لحظه  در

به آن اشاره  يکه انقالب آن شب در منزل سارا یمقدس میمثل همان مجسمه مر یمیقد ینیو چ یکیسرام

 . گریو با ارزش د یمیقد يزهایچ یلیکرده بود و خ

 یمن معموال آدم فضول. اتاق انقالب بودم که حد واندازه نداشت دنیکنجکاو به د يبه قدر یدانم چرا ول ینم

را که به  ییتنها جا مینس یول. از اندازه بود شیاو ب یخصوص میاتاق خواب و حر دنید يبرا اقمیاشت یول ستمین
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برداشتن  يبرا میبودم که نس دهیبارها د ونچ. اتاق قفل نبود. من نشان نداد، همان اتاق خواب انقالب بود

 . رفت یانقالب به اتاق م يشسته شده  يگذاشتن لباسها يمثال برا ای يزیچ

 نیخودم هم از ا. تمبه اتاق او رف طانیمثل دختران چهارده ساله و ش. در حمام بود میروز که نس کی نیبنابرا

ام  نهیکردم که قلبم از س یاحساس م. بود جیحال مه نیدر ع یاحمقانه ول یلیخ. کار خودم خنده ام گرفته بود

 یم نکهیبا ا. نفر کیهم رفتن به اتاق  آن. نکرده بودم یکار دزدک کیتا به حال در عمرم . در خواهد آمد

 . م در ذهنم بر انجام آن اصرار داشتمباز ه یدهم ول یانجام م يبد یلیدانستم کار خ

که توجه  يزیچ نیاول یول. به مراتب ساده تر یونیاتاق بزرگ و ساده و دکوراس کی. در اتاق نبود یخاص زیچ

کامال مشخص بود که تخت متعلق به . دو نفره بود یعیو چوب طب یمیتخت قد. کرد یآدم را به خودش جلب م

 . اف يام د دیجد ياتخت ه نینه ا. از چوب گردو بود یمیقد ياز آن تخت ها. پدر و مادرش است

داشته  یکه متعلق به پدر و مادرش است، خواب راحت یبتواند در تخت یبود که کس نیسخت و سنگ میبرا یکم

توانستم در تخت  یلذت بخش را م یاگر من هم آن قدر به پدر و مادرم عالقه داشتم خواب دیدانم شا ینم. باشد

 . تجربه کنم شان میقد

 . بایز اریبس. از خط قلم و مرکب بود یمیو قد یچوب يهر چه تمام تر پر از قاب ها هیقگیاتاق با خوش سل تمام

 یاست ول يها نو تر بود و کامال مشخص بود که قاب امروز یچون بعض. بود یدانم متعلق به چه کس ینم

 . بود دهیکاغذ درون شان هم رنگ پر یبود و حت یمیاز قاب ها قد یبعض

 شترشانیب. شده بود دهیچ یکتاب ها با نظم خاص. کتابخانه بزرگ اشغال کرده بود کیاتاق را  یشمال ضلع

 یبعض. در آن موجود بود یشد گفت که از همه نوع کتاب یم تیدر نها یول. بود یو فلسف یخیتار يکتاب ها

 . شتریسبک ها ب یسبک ها کمتر و بعض

 اریکه بس ییاز کتاب ها دوره ا يادیو مقدار ز. لدورانتیو خیگفت زرتشت، پله پله تا مالقات با خدا، تار نیچن

 یبا چاپ تیصادق هدا يکامل کتابها يو سر يزیپار یباستان يکتابها يدوره چند جلد. بود ابیو کم  یمیقد

ها را به  نالیهمان اورج يشده  یها کپ روشکه مقابل دانشگاه تهران دست ف یینه از آنها. نالیو اورج یمیقد

داشته  یعال ییا قهیکتابها را جمع کرده، سل نیکه ا یکس. جالب بود میبرا. کنند یخدا به ملت غالب م متیق

 . است

انسان روح است نه جسد گرفته تا کتاب  یکیزیاز کتاب متاف. در آن بود ییا قهیهمه نوع کتاب و با هر نوع سل از

 . سمیمارکس و مارکس دیدرباره عقا یمیقد اریبس یتا کتاب یعتیشر ياز کتاب ها. سه تفنگدار
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 یم ادمی. روزگار بودند يآراز و سهند شلخته . داد یمرد منظم و مرتب م کیو مرتب بود و نشان از  زیتم اتاق

کرد و شب دوباره آن را از  یآورد و همان طور وسط اتاق به امان خدا رها م یکه سهند شلوارش را در م دیآ

 . دیپوش یداشت و م یهمان وسط اتاق بر م

 ریدانم که چرا غ ینم یول. مضاعف بود یفضول گریکار د نیا. شدم دهیخوداگاه به سمت کمد لباسش کش نا

 . قابل کنترل شده بودم

کف . شده بود دهیار هم چکن بیزمستانه اش با نظم و ترت يکت و شلوارها و پالتوها. در کمد را باز کردم لنگه

از  یکی يهم رو دیمدل جد يکاله شاپو کی یکراواتها و کمر بندها و حت. کمد کفش ها با نظم در کنار هم بود

 .ها گذاشته شده بود یچوب لباس

کردم انقالب را در آن کاله  یسع. گذارند یکه خواننده ها بر سر م ییکالها نیاز ا. یمیقد ياز آن کالها نه

متعلق  دیشا. مثل کاله آرش خواننده بر سر بگذارد یآمد که کاله یبه کالس او نم. خنده دار بود. متجسم کن

 . به طوفان بود

 راهنیها و تک پوش ها و پ نیها و چ یتک، کتان ییپارچه ا يدر آن شلوار ها. کمد را باز کردم گریلنگه د در

 رهایپوشها و لباس ز ریکنارش هم جوراب ها و ز يدر کشو. شده بود دهیو مرتب کنار هم چ زیتک، تم يها

 . بود

 . زن بودم از او شلخته تر بودم کیمن که  یحت. بیتعجب کرده بودم، از آن همه نظم و ترت یلیخ

 دیجد شترشانیبود و ب یمیقد يعکس ها یکم. برداشتم و نگاه کردم اطیبا احت. بود یمیآلبوم قد کیکمد  ته

 .پدر و مادرش بود یاز عروس یدر صفحه اول آلبوم عکس. بود یمیخود آلبوم قد یول. بود

 اریداشت و لباس عروسش بس ظیغل یشیعروس آرا. یمیقد يها یو از آن عروس یمیقد يآن عکس ها از

لباس . طور بود نیمامان و بابا هم ا یعکس عروس. مثل حاال نبود که همه دکلته باشد. بلند بود نیو آست دهیپوش

 کیبه سر داشت و مامان  یکاله بزرگ اوبود که  نیتنها تفاوت او با مامان ا. بلند نیبود و آست دهیمامان هم پوش

 .خورده بود شیطرف موها کیگل سر بزرگ به 

نسبتا  يو لبها دهیکش ینیهمان چشم و ابرو و همان فرم ب قایدق. به پدرش داشت يادیز اریشباهت بس انقالب

 . بود ییبایاز ز یتیمادرشان آ یول. همان چشمان خواب آلود و خمار. درشت و برآمده

 . کم سن و سال تر از پدرشان یلیزنده و آشکارا خ یمثل عروسک درست
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مردانه تر  يدر ابعاد یول. بود هیشب اریو طوفان هم بس. میبا مادرشان داشت تا نس يتر ادیز اریشباهت بس مستانه

 . و زمخت تر

 . را بستم و کنار گذاشتم آلبوم

به گمانم فکر کرده . هنوز در اتاق خودش بود مینس. آمدم رونیاز اتاق انقالب ب میدرب حمام اتاق نس يصدا با

 . کرد یرا خشک م شینشسته بود و موها شیآرا زیم یصندل يرو. به اتاقش رفتم. بود که من در هال هستم

 مینس_

 ؟هوم_

 اد؟یم یداداش انقالبت ک_

 . به من نگاه کرد نهیآ از

 ؟يخسته شد_

 . نه_

چند روز  نیدر ا. آن قدر خوش نگذرانده بودم يدختر چیتا به حال با ه ایبعد از رو. تخت چهار زانو نشستم يرو

 .شده بود یام عال هیواقعا به من خوش گذشته بود و روح میبا نس

 ؟یاسک میگم بر ینه م_

 تنها؟_

 يطنتهایاز ش یرپوستیو ز یکامال پنهان ییا هیروح. داد ینشان نم. نبود طانیاو هم کم ش. دیدرخش چشمانش

 یب يها طنتیآن ش گریسالها بود که د یول. طور بودم نیمن هم هم. من جور بود هیکه با روح. دخترانه داشت

به درون خودم  یآمده بود تا کم شیپ یفرصتو حاال با او دوباره . خطر و دخترانه را در درونم سرکوب کرده بودم

 رهیافکارم آن چنان ت. را نداشتم یحوصله کس گریبعد از او د یول. کم نداشتم طنتهایش نیاز ا ایمن با رو. برگردم

 یموردش فرق م میخب نس یول. است يزیچ يشود برا یم کیکه به نزد یکردم هر کس یشده بود که فکر م

 یاو را دوست داشتم و اصال بدم نم. نداشتم یشده بود من مخالفت کیآراز به من نزد رخاط ياو اگر هم برا. کرد

 . همسر آراز شود يآمد که او روز

 :گفتم دیترد یکم با

 تنها؟_

 :و همان طور که برس در دستش بود گفت دیبه سمتم چرخ جانیه با
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 . میگذرون یخوش م میر یم میدار یانقالب رو بر م نیماش. تنها گهیآره د_

دادم  یاو هم برس را به سمت من پرت کرد که من جا خال. دمیباال پر جانیگرد کردم و با ه شیرا برا چشمانم

 . میدیو دور اتاق رقص میرا بغل کرد گریبه سمتم آمد و همد. و برس به در اتاق خورد

 يکارها يسر کی دیاشد او کالس داشت و من هم ب یفردا که نم. میکرد يزیوار شروع به برنامه ر وانهید

در تهران هنوز . میشو یدغدغه راه یب میتوانست یپس فردا م یول. دادم یانجام م نیدیآراز و آ يرا برا یبانک

چه  م،یچه ببر. میکرد يزیر برنامهشروع به  جانیتا شب با ه. بود يشتریبرف ب نیزیبرف بود و قطعا در د

 یاگر م م؟یکه شب هم آن جا بمان میتوان یم ایو آ میحرکت کن یچه زمان م،یچه کار کن م،یچه بخور م،یبپوش

 . حرف نداشت میشد که از نظر نس

 یمخصوصا خانواده من که به نوع. که اگر خانواده ها بفهمند مخالفت خواهند کرد میدانست یهم او و هم م یول

و بدون اجازه هم  میرفت یم. میخودمان را گرفته بود میما تصم یول. دانستند یرا دست خودشان امانت م مینس

 .جلو دارمان نبود زیچ چیم که هیرفتن را داشت جانیآن چنان ه. دمیگذران یخوش م یو کل میرفت یم

که  میخواست یم. میخوش بگذران شتریتا ب میچه کن نکهیا. میبه نقشه مان اضافه کرد يشتریب اتییروز بعد جز تا

 شتریآن زمان ب. بود شتریکاش که تعدادمان ب يا میبه قول نس. میگردش دخترانه ببر کیاستفاده را از  تینها

 . گذشت یهم به ما خوش م

 

*** 

 

شده بود به  ریو اشکمان سراز میهر دو نفرمان از شدت خنده خم شده بود کهیدر خانه را باز کرد و در حال مینس

 میوجه متوجه نشد چیکه به ه میکه گذرانده بود میبود یآن قدر مست خنده و لحظات خوش. میداخل خانه رفت

کنار آشپزخانه  واریکه به د دمیاش ند بتیخانه روشن است و از همه باال تر انقالب را با آن ه يکه چراغ ها

 . کرد یاخم و تعجب به ما نگاه م یداده بود و با کم هیتک

و تکرار  میکه تمام راه را راجع به خاطرات آن روز صحبت کرده بود میخوش گذرانده بود نیزیقدر در د آن

و  سمیکه سر کار رفته بودند و تمام روز به دنبال ما بودند، گرفته تا سر خوردن ن یاز پسران.  میکرد یمکررات م

که  یر عالو ناها میبود دهیقبل تدارکش را د بکه از دو ش یفراوان يها یاز خوراک. کله پا شدن من در برف ها
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و  میگفت یم. میهنوز هم گرسنه بود میکه خورده بود یرغم آن همه خوراک یو عل میدر رستوران آن جا خورد

 . دمیخند یو م میکرد یم فیتعر

است  نیبهتر از ا میبرو میخواه ینفر بداند که ما کجا م کیکه اگر  میدیرس جهینت نیقبل از رفتنمان به ا روز

سوپاپ  يداشت که سارا دهیعق مینس. افتاد يقرعه فال به اسم سارا. دیایب شیپ یبفهمد و ناراحت یکه کس

چون تنها  یآورد ول یگفتم نه نم یم نیدیآ هاگر ب دیشا. شود که او را قانع کرد یاست و بهتر م يبهتر نانیاطم

که  گریدعلت  کیو . یبرف يمخصوصا جاده ها. در جاده حساس بود یرانندگ ياو رو میبرو میخواست یم

 دیشا. را حساس تر کرده بود نیدیآ نیدست ما امانت بود و هم میبود که نس نیا اوردینه ب نیدیامکان داشت آ

 ینه من و نه حت یول. دیدو یکه البته آراز احتماال با سر م. میهم با خودمان ببر اکرد که مثال آراز ر یعنوان م

. خطر یب طنتیش کی. میخواست یدخترانه م يدو نفره  حیتفر کیما . مینبود یهمراه نیبه ا لیما مینس

و ادا در  میندبلند بخ يبا صدا میو اگر خواست. میدخترانه داشته باش يها یکه خنده ها و در گوش میدوست داشت

و  میاعالم کند که زشته است و بلند نخند هیبه سه ثان هیضبط شده سه ثان ينباشد که مثل صدا یکس میاوریب

آن قدر به ما خوش گذشته بود که . همان هم شده بود. میخوش بگذاران یکم میخواست یم. میاوریناز و ادا درن

 . میبود دهیتمام مدت خند

 یابتدا سرسختانه مقاومت کرد ول يسارا. میبا او صحبت کرده بود بیو به ترت میتماس گرفته بود يسارا با

 یعاقبت بعد از کل. شد یمهربان هم بود و به سرعت رام م. که بود  یبه همان سرسخت.  گریبود د يخوب سارا

از ما قول گرفت که شب زود  یول. دینگو يزیچ یکه به کس میکن یکه او را راض میچانه زدن موفق شد

 . میقول دادم که قبل از ساعت نه شب منزل باش. میبرگرد

و با انقالب که برگشته بود  میبه منزل برگشتبود که ما  قهیراس ساعت هشت و چهل و نه دق قایحاال دق و

 یکه چه زمان ستیمشخص ن قیبا او تماس گرفته بود گفته بود که به طور دق میروز قبل که نس. میمواجه شد

 .کرد ینگاه م میبلند بلند ما به من ونس يمتعجب از خنده ها ییو حاال او با چهره ا. بر خواهد گشت

در  یکه تمام روز به دنبال ما آمده بودند ول يهم چنان راجع به دو پسر مینس. دمیاو را د میزودتر از نس من

 .دیخند یکرد و م یصحبت م م،یبا آنها را نداشت یهمراه الیکه سر کار بودند و ما خ دندیفهم تینها

 چارهیکه ب دمیکوب د،یکش یم نییچکمه اش را پا پیکه خم شده بود و ز مینس يچنان محکم به پهلو آن

 . شد دهیخورد و به در کوب يندرسک

 . یوحش ياو_
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. لبانش آمد ياز آن حالت خشم و تعجب خارج شد و لبخند به رو يلحظه ا يچهره انقالب برا. دمیرا گز لبم

 . به سرعت خودش را جمع کرد یول. خنده اش گرفته بود

 . شوم یکردم که هر لحظه قرمز تر م یم احساس

نگرفت  شگونیلپتون رو که ن انایاح طونا؟یش يگفت؟ گفت ا یخب پسره چ. خانم مینس يداد یادامه م یداشت_

 جمله ملوس نیموقع گفتن ا

 . کرد یهاج و واج به انقالب نگاه م چارهیب مینس

  ؟ییتو يا_

آمدن از  رونیاحتماال در حال ب. فنجان قهوه هم در دستش بود کیبود و  دهیدست گرمکن و شلوار پوش کی

 .نم دار بود و مشخص بود که تازه دوش گرفته است شیموها. میه است که ما وارد منزل شده بوداشپزخانه بود

 ؟يبود ییا گهیمنتظر کس د. آره منم يا_

 !هان نه_

مرا که خشکم زده بود در دست گرفت و به  يگذاشت و بازو ياش را از پشت اش باز کرد و کنار در ورود کوله

 .داخل کشاند

 ؟یاس نگرفتچرا تم ؟ياومد یک_

 :نگاهش به من بود، گفت کهیبه سمت مبلمان رفت و درحال انقالب

 .دیباش یگفت در دسترس نم. تماس گرفتم_

 .میآنتن نداشت. حق داشت چارهیب. دستش به هر دو نفرمان اشاره کرد با

 . زنگ بزنم نیدیداشتم به آ الیخ نیاومد یم رترید کمیاگر . دمیتازه رس_

 . متوجه شدم که هنوز به او سالم نکرده ام. میچقدر خوب شد که زود برگشته بود. نیدیآ يوا. دمیرا گز لبم

 سالم_

 :اش گرفت و گفت خنده

 . رزادیسالم سرکار خانم پ کیعل_

 . دمیخند

 د؟یکجا بود_

 :خونسرد گفت مینس
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 . نیزید_

 :با اخم گفت انقالب

 ؟یبرف يآب و هوا و جاده ها نیتنها؟ تو ا_

 :بدون آنکه پالتو و شالم را باز کنم گفتم. سرش را تکان داد مینس

 . برم خونه ریمن بگ يبرا یتاکس هیجان  مینس_

انقالب برخاست و قبل از . برود و با انقالب سر و کله بزند ریدادم که خودش شخصا به دهان ش یم حیترج

 :گفت میحرف زدن نس

 بود؟ نیکجا؟ قدم من سنگ_

 . پا و آن پا شدم نیا یکم

 گهید يشما که اومد. برم گهینه د_

 :گفت مینس

 رفت؟ ادتی نمیآواز برنادت رو بب مینیکجا تو هم حاال؟ قرار بود بش_

دانلود  نترنتیآن را از ا. میآواز برنادت هست لمیکه هر دو نفرمان عاشق ف میبود دهیروز قبل فهم. بود ادمی نه

 گریحاال با وجود انقالب د یول. میب و بعد از برگشت به خانه آن را تماشا کنو قرار بود که آن ش میکرده بود

 . نبود یکار شدن نیا

 . نمیبعد بده منم بب. نیخودت تنها بب گهیشرمنده د_

 . مرا باز کرد يپالتو يبا اخم به سمتم آمد و دکمه ها مینس

 رهیاون م. يدار یاگر با انقالب مشکل. یمون یجا م نیامشب شما ا. خود یب_

 . داد، نگاه کردم یگوش م میحرف نس نیخنده به انقالب که با دهان باز به ا با

 ره؟ من خسته و خورد اومدم کجا برم؟  یانقالب م یچ یعنی_

 :گفت يبا حالت خنده دار مینس

 .خب سونا سختشه_

 :طلبکارانه رو به من گفت یانقالب با حالت. شد شتریام ب خنده

 سختته؟ مگه من لولو خورخوره ام؟ یچ يخانم شما برا_

 : و گفت دیکش رونیمرا به زور از تنم ب يپالتو مینس
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 . يکم هم ندار_

 :به من کرد و گفت رو

 . رمیگ یاجازه ات رو م نیدیزنم به آ یخودم زنگ م. بمون. گهیسونا لوس نشو د_

 . مرا در دست داشت، نگاه کردم يکه همچنان پالتو میمبل نشستم و به نس يرو

دوستم شده بود و اصال دوست نداشتم که  میچون نس یباشد ول یراض نیدینداشتم که آ یچندان نانیآنکه اطم با

 :ام را نارحت کنم، گفتم ندهیآ یدوستم و زن برادر احتمال

جرات . يسادیسرم وا يو منکر شب قبر باال ریخودت هم که مثل نک. یمنو گرفت يپالتو. مگه چاره هم دارم_

 دارم بگم نه؟

 . را روشن کرد ونیمبل نشست و تلوز يرو. و از ما فاصله گرفت دیآرام خند انقالب

 . دیدست مرا گرفت و به اتاق خودش کش مینس

 . میخودمون دو تا هست گهیاالن که د. شم یناراحت نم. اگر سختته انقالب اومده بگو میجون نس_

 برم؟  يذار یاگر بگم آره م_

 .لبانش را جلو داد يدلخور با

 . آره_

 . دمیخند

 . رمیبگ نیدیتماس با آ هیبذار  یول. مونم ینه م_

با آراز تماس گرفتم و . باشد یگفت که مشترك مورد نظر در دسترس نم یم. تماس گرفتم نیدیآ یگوش با

هم به من  قیجواب مثبت دق کینتوانست  یآمد ول یبه نظر دودل نم. کردم فیتعر شیرا برا انیآهسته جر

 .را به او خواهد گفت انیخواهد کرد و جر دایرا پ نیدیگفت که آ. بدهد

زد و در  یحرف نم ادیز. هم شدم شام را بخورم و بروم یگفت که اگر رفتن. سفارش داد رونیرا انقالب از ب شام

 یدانم چرا حس م ینم. ما يها طنتیبه ش. ما يها یبه خنده ها و شوخ. کرد یما نگاه م يآرامش به کارها

 ییغذا ها دنیمشغول کش شپزخانهدر آ مینس. غم داشتند یچشمانش عالوه بر خستگ. کردم که ناراحت است

. در فکر بود. مبل فاصله نشستم کیبه سالن رفتم و کنار او با . شد که انقالب از رستوران سفارش داده بود

 :آهسته گفتم. از هال زل زده بود ییه گوشه ابود و او همچنان ب دهیبه انتها رس گارشیس

 . لتریرسه به ف یداره م گارتونیس_
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کنار دستش  يگاریس ریآن را در ز. درون دستش کرد گاریبه من و بعد به س رتیپر از ح یخودش آمد و نگاه به

دستانش را در پشت سرش به هم قالب کرد و به من چشم . داد هیمبل تک یو به پشت دیکش یآه. خاموش کرد

 . دوخت

 خوش گذشت؟_

 .را تکان دادم سرم

 یلیآره خ_

 . زد یآرام لبخند

 کمی. رهیگ یداره با همه کس گرم نم یاخالق خاص مینس. شده یمیبا شما صم مینس نمیب یخوشحالم م_

 . رهیگوشه گ

من هم بعد از سهند . بودم ریمن هم گوشه گ. میبه من داشت يادیما شباهت ز. متوجه شده بودم. دانستم یم

 . که داشتم را هم از دست داده بودم يمحدود یهمان روابط اجتماع گرید

 .هیدختر خاص مینس_

 . لحظه به من نگاه کرد چند

 یهست یتو هم دختر خاص_

 ......آرامش  يصدا یول. بود ینگاهش معمول حالت

 . آرام و بم. نوازشگرانه بود شیصدا ینکته تا سر حد مرگ ابا داشتم ول نیآنکه از اعتراف به ا با

نداشته باشم  يچندان قو یروابط عموم دیدرست است که شا. ستمین یمن دختر خجالت. انداختم نییرا پا سرم

کردم مثل  یحاال حس م یول. ستمیهم ن یخجالت یهم نداشته باشم ول یونسبت به سنم سر و زبان آن چنان

 . سرخ شدم "یشیدختره تو چرا روز به روز خوشگل تر م یه "به من گفت اریکه شهر يبار نیولا

 يو بن با همه اعضا خیبابا از ب نکهیمامان و بابا و ا يبه خاطر اختالف ها. به خاطر داشتم قیروز را دق آن

چند سال، ما  بایو بعد از مدتها، تقر. میمامان نداشت يبا خانواده  یمامان مشکل داشت ما ارتباط چندان يخانواده 

که بعد از سالها  اریآن جا بود که شهر. میبود دهید میها ییاز پسر دا یکی یمامان را در مراسم عروس يخانواده 

او شده بودم و تمام شب را در  يجمله  کیجمله را به کار برده بود و من احمقانه عاشق همان  نیبود ا دهیمرا د

 . مکرد یم ریهوا س
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دختر شانزده ساله  کی گریکردم که من د ياداوریبه خودم . اورمیکردم تا آرامش خودم را به دست ب یسع

 . ستمین

 . که سرم را بلند کردم، آرام و برخود مسلط بودم یوقت

 .دیشما لطف دار_

 . و موشکافانه بود قیدق نگاهش

 سفر شما چطور بود؟_

 :گفتنگاهش را ادامه داد و  گرید هیثان چند

 خواستم شد یکه م يزیاون چ. خوب بود_

 . کرد و به آشپزخانه رفت ییمودبانه ا یعذرخواه. انقالب را صدا کرد ییلحظه ا يبرا مینس

سس  ایخورد  یسس را م نیساالد ا يکه برا دیپرس یم. شد یم دهیاز هال شن شانیآهسته صحبت ها يصدا

 . دمیهم گفتند که من نشن يگرید زیبا ماست درست کند؟ چ

 . را انتخاب کرد و بدون فاصله با من نشست يمبل کنار. بعد انقالب برگشت یکم

 :کرد و گفت ونیبه تلوز ییا اشاره

 د؟یآواز برنادت رو نگاه کن دیخواست یمگه نم_

 . تعجب نگاهش کردم با

 حاال؟_

 . را باال برد شیابرو کی

 ؟یپس ک_

 :تاز آشپزخانه بلند گف مینس

 . میکن یشد ما شب تو اتاق نگاه م یاگر سونا موندن ؟یزن یچرا چونه م گهید يدوست ندار یتو ک_

 :خنده دار گفت یاش را باال برد و رو به من با حالت چانه

 من گفتم دوست ندارم؟_

 . دمیتکان دادم و خند یرا به نشانه نف سرم

 گه؟ یم یچ نیپس ا_

 دمیپرس انهیموذ
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 د؟یدوست دار یعنیپس _

 آره؟ . کنه یم يجونز باز فریجن. یمیو قد دیسف اهیس. دمشیچهار د نمایبار تو س هی_

 آره_

که پر از  دیجد ينمایبا س. التیکنم تا تخ یارتباط برقرار م شتریب یواقع يزهایمن با چ. هیداستانه واقع_

 . کنم یحال نم ادیاست ز ژهیو يجلوها

 :گفتم طنتیش یکم با

 پس بذارمش؟_

 .دیخند آرام

  ادهیدختر؟ من حوصله ام ز یترسون یم ویک. بذار_

 :خنده و با منظور گفتم  با

 شهیم ادیمنم به سن شما برسم حوصله ام ز. گهیمناسب سن و سالتونه د_

از صبح آن روز . کردم که هر لحظه منفجر خواهم شد یاحساس م. خنده ام را فرو خوردم. بود یدنیاش د چهره

شده بودم . سرحال آورده بود یداشتم مرا کم میچند روز با نس نیکه در ا يادیز یخوش. گل کرده بود طنتمیش

 . ها یو خنده ها و شوخ طنتهایهمان ش. بودم رستانیکه در دوران دب ییهمان سونا

ر دستگاه را د يد يو يرفتم و د ونیو به طرف بخش و تلوز دمیدزد فتمیرا قبل از آنکه به خنده ب نگاهم

 :بودم، گفت دهیخاص که تا به حال از او نشن یبه سمتم خم شد و با لحن یکم. خودم برگشتم يگذاشتم و به جا

 تونه لذت بخش باشه  یدختر به سن تو چقدر م هی يها یطونیکه ش یفهم یتازه م یبه سن من که برس_

 نیرا داشتم به جز ا یتوقع هر حرف. کامل نگاهش کردم که خنده اش گرفت رتیچنان با دهان باز و ح آن

ابروانم  ياخم، ناخواگاه به رو یکم. خودم فرو رفتم یکردم و در الك دفاع ینیبه سرعت عقب نش. حرف را

 . را بزند یحرف نیاو حق نداشت چن. نشست

اگر حد خودم را . را بزند یحرف نیحق و اجازه را به او داده بودم که چن نیخودم ا. دست خودم ناراحت بودم از

 .يگرید زینه چ. بود يو شاد حیتفر یمن فقط قصدم کم. کرد یرا حفظ م میحر نینگه داشته بودم او هم ا

به طرفم خم  شتریب یزده شد و کم رتینگاهش ح. جا خورد ینگاهش کردم که کم يآن چنان اخم و تشر با

 . دمیا خوداگاه خودم را کنار کشن. شد

 . زنگ نزد نیدیآ. برم گهیبا اجازه تون من د_
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 . مچم را گرفت. برخاستم

 کجا؟ _

 . و هفت ساله یمرد بزرگ س کیواقعا شده بود . تیاخم و جد. از من اخم داشت شتریصورت او ب حاال

 ....رم خونه یم_

 ؟يقهر کرد_

 . و خونسرد به من نگاه کرد يکامال جد. رمیبگ دهیکردم که ابهت صدا و چهره اش را ناد یسع

هنوز متوجه . اصل ساده است هی نیا. دختر خانم یکن یرو باز م یباب شوخ یعنی یکن یم یکه شوخ یوقت_

 ؟ينکته نشد نیا

 . دمیکش رونیرا از دستش ب مچم

 . کنم یهم م یعذر خواه. بود ییجا یب یتم شوخهم که گف يزیچ. ستمین یاهل شوخ ادیمن ز _

 :زد و گفت يخند پوز

 آره؟ يکرد البد شما نبود دهیمن تو گرگان موش آب کش يالیو اطیکه برادر منو تو ح یواقعا؟ پس اون_

 . خاص داشت یو چهره اش حالت شیداشت؟ صدا ياو چه گفت؟ چه منظور. نگاهش کردم رتیح با

 :هر چه تمام تر گفتم يفکر یو با ب یعصب یحالت با

 . خوام یگفتم که عذر م. من واجبه يشما احترامتون برا. شما نه. هم سن منه بایطوفان تقر_

 . کرد یبه من نگاه م یبه هال آمده بود و با نگران مهیما سراس يبگو مگو يبا صدا مینس

شده بود، خارج شد و به مبل  به جلو خم یکه داشت و کم یختگیاز آن حالت بر انگ. نگاهش عوض شد حالت

 . داد هیتک

 . متفکرانه و با دقت هر چه تمام تر. به من نگاه کرد هیثان چند

 . طور نیکه ا_

 . من قرار گرفت يو روبه رو برخاست

 . ممنون از احترامت_

 . را برداشت و به اتاقش رفت گارشیس پاکت

 . د زده بودمکلمه گن یواقع یبه معن. گند زده بودم. مبل ولو شدم يرو

 شد؟ یچ_
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 . کنارم نشست مینس

 . متاسفم. میزدم نس يحرف بد یلیخ_

 . را دور گردنم حلقه کرد دستش

 . دمیمن همه رو شن یکه نگفت يزیچرا؟ چ_

 . کردم یادب یب. باهر از دستم ناراحت شد يآقا_

 . خنده نگاهم کرد با

 . انقالب بگو خالص هی. تو رو خدا نیباهر نبند به ناف ا يباهر آقا يآقا یه_

 . زدم يحوصله ا یب لبخند

 . من هم سختمه. زشته_

 . دفعه هی ونمیدفعه ش هیمرگ _

 .برخاستم

 .باشه یراض دیکه هنوز زنگ نزده شا نیدیکجا؟ آ_

 .ماست نیب يزیچ ایکنه البد من از طوفان خوشم اومده  یحاال داداشت فکر م. گند زدم یبه اندازه کاف. برم_

 :عاقبت دستم را گرفت و گفت. نگاهم کرد یحالت خاص تعجب و با

 . بمون لوس هم نشو. یخواد شال کاله کن یتو هم نم. کنه ینم يفکر نیهمچ هیانقالب _

 . نشاند میمحکم سر جا مرا

 دونم و تو یمن م يبرم برم راه بنداز یبلند ش گهیبار د هی_

 . ام گرفت خنده

 یبه سراغ من آمد و گوش. کرد یبا تلفن صحبت م. آمد رونیکه انقالب از اتاقش ب میبه دو بود کهیمشغول  ما

 را به طرفم گرفت

 نتهیدیداداش آ ایب_

کند که  یبا انقالب تماس گرفته بوده که حال و احوال نیدیظاهرا آ. صحبت کردم نیدیرا گرفتم و با آ یگوش

اجازه بدهد من آن شب آن جا باشم چون من و اگر او  یانقالب گفته بود کارش تمام شده و برگشته ول

. که فردا حتما به خانه برگردم ردک دیتاک نیدیدر آخر هم آ. مینیبب لمیکه ف میکرده بود يزیخواهرش برنامه ر

 یتمام خوش. خواستم آن جا بمانم ینم گرید. نداشتم یحس خوب. دوست داشتم به خانه برگردم. نبودم یراض
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را  نیدیرا ناراحت کنم و هم آ میخواست نس یدلم نم. نبود يچاره ا یول. رفته بود نیآن چند روز از ب يها

تلفن را . افتاده است یکرد که حتما اتفاق یخواهم برگردم، شک م یم هگفتم ک یم نیدیاگر حاال به آ. حساس

 .قطع کردم

را به  ین رفتم و گوشبه طرفشا. کردند یبودند و آهسته با هم بحث م ستادهیگوشه هال ا میو نس انقالب

ناخوداگاه من هم لبخند . با خنده نگاهم کرد یاخم داشت ول یکم. را گرفت ینگاهم کرد و گوش. انقالب دادم

 . زدم

 . دیکش یچقدر طول م يبپز یخواست یاگر م.  يبپز یخواست یخوبه نم. گهیبده اون شام رو د مینس_

 .اشاره کرد زیبا دستش به م مینس

 .تو اتاقت یا رفتشم. شام حاضره_

 :به من نگاه کرد و گفت انقالب

 . ایدوستت که اصرار داره منو زودتر بفرسته اون دن نیاز دست ا_

 . ام گرفت خنده

 . نه خدا نکنه_

 . من حلقه کرد يدستش را دور بازو مینس

 يهمکار خودت؟ تو باهاش شراکت دار ایدوست من _

 . به من تعارف کرد و بعد از نشستن من نشست دیبنش زیقبل از آنکه پشت م انقالب

 شن آخه؟  یهمکارها اونقدر بد اخالق م _

 . به من بود و صد درصد هم منتظر جواب از من بود نگاهش

 من بدم؟_

 من گفتم بد؟_

 . تکان دادم یرا به نشانه نف سرم

 ....کمیفقط . یشما خانم و مستقل و دانا و عاقل_

و بعد بشقاب خواهرش را پر  دیبرنج کش میرا قطع کرد و بشقاب مرا از مقابلم برداشت و با آرامش برا حرفش

 :گفت مینس. حرف او بود يهم منتظر ادامه  مینه تنها من بلکه نس. کرد و بعد هم خودش شروع به خوردن کرد

 اش؟ هیخب بق_
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 :به من و گفت ينگاه کرد و بعد با خونسرد مینس به

 نه سونا؟. يشونده ام رو بذارم تو خمار یسنه منه که با زرنگ اتیاز مقتض گهید نیا_

 . دمیبعد خند. فقط نگاهش کردم هیثان چند

 :گفت مینس یول. نزدم یحرف

_گهیلوس نشو انقالب بگو د.... ا 

 :بشقابش گذاشت و گفت ينزد و قاشق و چنگالش را رو یحرف هیثان چند

 ؟يکه بر یشال و کاله کن یافت یاگر بگم دوباره راه نم_

 . تکان دادم یو سرم را به نشانه نف دمیخند

 زنن یرو م یحرف ایکنن  یرو م يکار يمنظور بد هیکه همه با  یکن یفکر م. یحساس کمی_

 . تعجب نگاهش کردم یکم با

 :گفتم. نزدند یحرف یردو بدل شد ول نشانیب ینگاه. کرد ینیعقب نش یکم میکردم که نس حس

 . کم حساس هستم هیآره من _

 :دادم و گفتم هیتک یصندل یغذا را متوقف کردم و به پشت خوردن

حس بعد از فوت  نیا. شم یکنم و وابسته م یاعتماد م رید یلیخ یخانواده ام به کس ياز اعضا ریمن به غ_

 . هم شد شتریبرادرم ب

 یمن به بابا سرسوزن. خانواده، فقط خواهر و برادرانم است و نه پدرم ينگفتم که البته منظور از اعضا گرید

 . ستندین لیارزش قا زیچ چیه يآنها در عمل نشان داده بودند که برا. نه به او و نه به مامان. اعتماد نداشتم

دو  دیط به امبچه چهار ساله را به امان خدا و فق کیو  رخوارهیگرفتند که دو بچه ش میتصم ییکه به تنها یزمان

که فقط  میگرفته بود ادیما خواهر و برادرها . میرا از آنها قطع کرده بود دمانیهمه ما ام گرینوجوان رها کنند د

 یهم پشت هم را خال طیشرا نیکه در سخت تر میدکرده بو یخاطر سع نیبه هم. میمان یهم م يخودمان برا

 . مینکن

 . دستش را فشردم. کرده بود خیدستانش سرد و . نگاهم کرد و دستم را در دست گرفت یقیعم یبا ناراحت مینس

 يتو برف ها افتاد ينکنه سرما خورد ؟يچه سرد_

 . را تکان داد سرش

 . نه خوبم_
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 . کرد ینگاهم م قیبا اخم و دق یکم انقالب

 ....اعتماد  _

 .را قطع کرد و قاشق و چنگالش را برداشت و دوباره شروع به خوردن کرد حرفش

 یول. یدون یخودت م. ستینظر خود من ن نیا. گم یرو م گرانیالبته من دارم نظر د. هیخوب زهیاعتماد چ_

 . از حد نباشه ادیخوبه که ز یهمون هم به شرط

 . به من کرد و ادامه داد ینگاه مین

 . کنه یو رو م رینفر رو ز هی یا تمام زندگاعتماد ه نیهم یگاه_

 . کرد و از جا برخاست ییسرفه ا مینس

 کجا؟_

 . به من زد و دستش را سر شانه ام گذاشت يلبخند

 . خوره یانقالب نوشابه نم. ارمیبرم دوغ ب_

 . آشپزخانه رفت به

 به خاطر دوستت؟ ای شه؟یبه خاطر اون شازده عاشق پ ؟يحاال تو چرا اعتماد ندار_

. گردد یبه پدر و مادرم بر م ياعتماد یب نیا ي شهیر دیکه شا میتوانستم بگو ینم. را به بشقابم دوختم نگاهم

عدم  نیبه ا دنیسرعت و قدرت بخش يشد برا يزوریفقط کاتال اریشهر ای ایکار رو. يگریکس د چینه به ه

 . اعتماد در وجود من

 . دیدونم شا ینم_

 یکه نم يزیچ. هم در آن بود يگرید زیچ یچشمانش سرخ و خسته بود ول.  بردم و نگاهش کردمرا باال سرم

 . آن بگذارم يبه رو یتوانستم اسم مناسب

 . ياعتماد یشما چرا؟ شما هم ب_

پارچ  مینس. نخواهد زد یحرف دمیرس جهیشد که به نت یسکوتش آنقدر طوالن. و شروع به خوردن کرد دیکش یآه

دو  نیا يرابطه خواهر و برادر. و به دستش داد ختیبرادرش ر يبرا یکم. دوغ به دست آمد و کنار من نشست

رغم خوش سر و زبان بودن،  یعل وفانط. تفاوت یمستانه سرد بود و ب. آنها بود هیملموس تر از بق مینفر برا

 .دارد یدو وجه یتیکردم که شخص یحس م
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سرد و تحکم . بودم دهید میرا با نس شیبرخوردها. بود انیاطراف يفقط برا ییخوش رونظر آن سر و زبان و  به

دو نفر را  نیروابط ا یول. کرد یدر ضمن احترام را حفظ م یداشت ول دهیبا انقالب اختالف عق. و خشن بود زیآم

 . پدرانه بود يها یرانپدرانه و پر از محبت و دلنگ م،یحس انقالب به نس. دوست داشتم

_ tobe or not tobe that's the question که  یوقت. نبودنه ایبودن  نیمسئله سر هم. نهیهم قایدق

به  گهیمن د. ستین. رفته نیاعتماد من هم از ب. رفته گهیرفته، د نیکه از ب يزیچ یول. هست، خب هست زیچ

 . ندارم ياعتماد یکس

ژرف  ياش اثر یزندگ تیواقع نیا نکهیمثل ا. یآمد تا عصب یم نیغمگ شتریبه نظرم ب یول. بود نیخشمگ یکم

 . او گذاشته بود يبه رو

هم  يگریبه کس د یتون یسخت م یلیخ گهید. رهیگ یاعتماد رو از تو م نیشه و ا یم دایپ یکه کس یوقت_

 . یاعتماد کن

 . کرد یم انیآشکار و واضح را ب قتیحق کی نکهیا مثل

 . گم شده. رفته نیاز ب. ستیباشه، ن دیکه با يبود نیمن هم ا يبرا_

بود  نیکه گفت ا يزیتنها چ. آمد یو ناراحت م گنیبه نظرم او هم غم. زد ینم یسکوت کرده بود و حرف مینس

 :که

 . غذات رو بخور سونا جان از دهن افتاد. میهمه مون از اشتها افتاد. بحث نیبسه ا گهیخب د_

و به هال  میگذاشت نیدر ماش میبعد از شام ظرف ها را با نس. کردمنزد و من هم سکوت  یحرف گرید انقالب

گذاشته  یشانیپ يبه سمت جلو سر خورده بود و دست راستش را از ساعد به رو یمبل کم يانقالب رو. میرفت

 . سرش رفت يباال مینس. بود و چشمانش را بسته بود

 . بلند شو برو بخواب ییانقالب خسته ا_

 . و در خواب بودن، در فکر بوده است یاز خستگ شتریب دیرس یبه نظر م. خودش آمد به

 :برداشت و گفت زیم ياش را از رو ییمبل صاف نشست و فنجان چا يرو

 .گهید مینیرو بب لمتونیف نیبذار ا. نه هستم فعال_

 . شروع شد لمیرا زد و ف یدکمه پل مینس

هم کش و  لمیآخر ف. نشست و با ما تماشا کرد لمیف يانقالب هم تا انتها. ما ردو بدل نشد نیب یحرف گرید

 :به بدنش داد و گفت یقوس
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 . آموزنده بود_

 . چپ چپ نگاهش کرد میو نس دمیخند

 بگم؟  یچ. گهیگم آموزنده بود د یچته؟ خب دارم م_

 . گفت و به اتاقش رفت ریآب خورد و شب به خ خچالیاز . و به آشپزخانه رفت برخاست

 یگفت که طوفان که گاه یم مینس. دمیخواب یمن شبها در اتاق مهمان م. میرفت میهم به اتاق نس میو نس من

 نیزم يرو. میاتاق بخواب کیگفت که با هم در  میآن شب آخر نس یول. خوابد یدر آن اتاق م دیآ یبه انجا م

 . دمیپتو پهن کرد و کنار هم دراز کش

 سونا_

 هوم؟_

 . و روشن نور چراغ خواب به من نگاه کرد کیو در تار دیچرخ

 هنوز؟ یاز دست انقالب نارحت_

 . گفتم؟ او خواهرش بود یم دیچه با. لحظه مکث کردم چند

 .....حرفش _

 . و به سقف چشم دوخت دیرا قطع کرد و به پشت دراز کش صحبتش

 . ولش کن اصال_

 یمثل کس. کند انیتوانست آن را ب یهم نم دیشا ای. دودل است یول. دیخواهد بگو یرا م يزیکردم که چ حس

 . به شدت سخت و طاقت فرسا است شیبرا یموضوع انیکه ب

 بگو خب ؟یبگ يخوا یم یچ_

 . ستین یکن یکه فکر م یانقالب اصال اون آدم_

 . تعجب نگاهش کردم با

 کنم؟ یفکر م یمگه من چ_

 . شانه اش را باال برد یکم

 ....انقالب یول. داشت از حرفش يکه خب منظور یفکر کن دیشا_

 :و گفتم دمیخند. حرفش را قطع کرد دوباره
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به نظرم  یحرفش خب البته خوب نبود ول. نکردم یمن راجع به انقالب فکر خاص. یکن یصحبت م ییپوآرو_

و  تیآدم با شخص هی انقالب به نظرم. رو باز کردم یبه قول خودش من باب شوخ. بود یشوخ. منظور بود یب

 . محکمه

 . گونه اش گذاشت ریو دستش را ز دیسمتم چرخ به

 کمیبه نظرم هدفش فقط . کنه یم نیانقالب عادت داره که با حرف هاش همه رو خوب سبک و سنگ_

 شترهیشناخت ب

 . توانستم داشته باشم یم يکه اصال متوجه حرفش نشده بودم چه نظر یوقت. میدانستم چه بگو ینم

 یسع. همکار؟ دوباره و دوباره افکارم را کات کردم کی يبرا ؟یچه کس يبرا ؟يزیچه چ يبرا شتریب شناخت

 . خطر یساده و ب هینظر کی. من بچسبم يمن و خانوداه  قیشناخت آراز از طر يکردم به تئور

 تو؟ يبرا ؟یچ يشناخت برا_

 : نگاهم کرد و گفت. شد زیخ میتعجب ن با

 ؟یچ يمن برا_

 کیباز هم . گفت یم يگرید زیاو چ ادیتعجب ز. و باال رفتن کرد نییدر سرم شروع به پا يفکر موذ کی دوباره

 .در افکارم از جانب خودم گریپس زدن آگاهانه د

 دمیسوال پرس کیجواب به سوال او  يمکث کردم و بعد به جا یکم

کنم صادقانه  یخواهش م يد یاگر جواب م یاصال جواب نده خب؟ ول يپرسم اگر دوست ندار یسوال م هی_

 باشه 

 به من نگاه کرد و سرش را به نشانه مثبت تکان داد ادیز رتیح با

 تو از آراز خوشت اومده؟_

 . نزد یحرف چیرا گم کرد و چند لحظه ه شیدست و پا. جالب بود واکنشش

 . هیآراز پسر خوب_

 . شدم شیحرف ها هیزدم و منتظر بق لبخند

 خب؟_

 . دیخند هآهست

 اصال صحبت من بود بدجنس؟ _
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 :باال انداختم و گفتم طنتیرا با ش میابرو کی

 گفتم که . ینزن یحرف یتون یم_

 . شد رهیسر من خ يدر باال یخال يفضا کیبه  یکم

 . دونم ینم_

 . کردم يزیمسخره آم پوف

 گهینه د ایآره  ای. دونم ینم یچ یعنی_

 :گفت يمن گرفت و با دلخور ياز بازو یآرام شگانین

 که من بخوام از حسم نسبت به اون به تو بگم؟ ستیاحمقانه ن. یبگم؟ تو خواهرش یخب من چ_

 :هر چه تمام تر گفتم ییپررو با

 . ستیاصال هم احمقانه ن رینه خ_

 :دستم را ستون سرم کردم و گفتم کی جانیشدم و با ه زیخ مین

 کمی. کنه یم قیما تحق يداره رو خانواده  نیهم يبرا. وع رو گرفتهکنم که انقالب هم موض یمن فکر م_

 . منظور گرفتم نیکار امشبش رو من به ا. گهید ياونها ایحاال از من . شتریشناخت ب

دست مرا هم . برخاست و چهار زانو نشست. چهره اش با مزه شده بود. هر چه تمام تر به من نگاه کرد رتیح با

 . خودش نشاند يبلند کرد و روبه رو

 . ستین يطور نیسونا اصال ا_

 :آسمان گرفت و گفت يرا به رو سرش

 خدا جون يوا_

 . دیپرس یبه من نگاه کرد و با نگران دوباره

 ؟يزد یات حرف یبکر و عال هینظر نیهم از ا ییا گهیبه کس د_

 ه؟یمگه چ. نه_

 یلیآراز خ. میساده دار یدوست هی. هیحرف هامون عاد شتریما ب. به من نزده یحرف چیسونا اوال که آراز هنوز ه_

 شتریب. که بلده از حفظ بخونه، هستم يادیز يمن عاشق آهنگ هاش و شعرها. هیاحساس یلیبا اطالعات و خ

که هر دو نفرمون  ییها یمشغولدل  يسر کی. رابطه است نیدر هم میکه با هم هست یما وقت يصحبت ها
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درباره  دیهم انقالب با يخواستگار دیایباال تر از اون، اصال شما ب یحت ایهم بزنه  یدوما اگر آراز حرف. میدار

 به تو داره آخه یچه ربط. برسه يشتریخود آراز به شناخت ب

اصال . بگذارم زیم يرا به رو يگرید يها هیاصال دوست نداشتم که نظر. نزدم و فقط نگاهش کردم یحرف چیه

 یم حیمن ترج یدانم ول یرا من هم م یکن یکه تو عنوان م ییها زیچ نیا من زیعز میدوست نداشتم که بگو

من . نداشته باشد یکه به من ربط دین دیاز ا. خطر ینسبتا ب دید نیاز ا. به موضوع نگاه کنم دید نیدهم که از ا

 . نیفقط هم. خواستم خودم را کنار بکشم یم

 . و موشکافانه به من نگاه کرد قیعم هیچند ثان. نزد یحرف

 .....گم که  یکه از برادرم دارم م یبا شناخت یعنی..... کنم که  یخب من فکر م_

 :گفتم دم،یکش یبه پهلو دراز م کهیرا قطع کردم و درحال حرفش

 .يتو حق دار. آره جالب بود_

 :پر التهاب، گفتم یدرون یآرام ول يو با ظاهر دمیکش ییا ازهیخم

 . هستم يپرداز هیمن عاشق نظر. کنم یهم فکر م گهید يها هیفردا راجع به نظر .بخواب_

 . نمیهم گذاشتم تا چهره سرشار از تعجب او را نب يرا به رو چشمانش

 . و در کنارم دراز بکشد دیایتا او توانست از بهت رفتار من خارج شود و به خودش ب دینظر چند لحظه طول کش به

خواستم  ینم یول. در گوشم بود مینس يتمام مدت حرف ها. داشتم یاآرام و پر از دلواپسن یخواب یول دمیخواب

 یباف ایخودشان ول بچرخند و رو يبه افکارم اجازه ندادم که برا گرید. به آن فکر کنم ییلحظه ا يبرا یحت

 .بود یافک یتمام عمر هر انسان يشدن برا چارهیو ب یباف ایبار رو کی. کنند

. به ساعت کردم ینگاه. نبود مینس. به کنار دستم کردم ینگاه. شدم داریاز خواب ب ییزمزمه آهسته ا يصدا با

 میدرب اتاق نس. آهسته برخاستم و در را باز کردم. ساعت شش بامداد بود. هوا هنوز کامال روشن نشده بود

 . شد یدرست رو به هال باز م

 ياش بسته بود سرش را رو یشانیسربند به پ کیمثل  يزیچ کهیکاناپه نشسته بود و انقالب درحال يرو مینس

اش گذاشته بود و آهسته ناله  یشانیپ يدستش را رو کی. بود دهیکاناپه دراز کش يگذاشته بود و رو مینس يپاها

 . آهسته زمزمه کرد مینس. کرد یم

 . ارمیب گهیمسکن د هیبزار برات _

 . تازه دو تا خوردم. نه_
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 ینداشت یوقت بود که سردرد عصب یلیخ ؟يشد يطور نیچرا ا_

 . آرام بود ییانقالب ناله ا جواب

 سونا خوابه؟_

 . سرش را تکان داد مینس

 . آره_

 . رونیب امدیحرف از تو اتاقت م يوقت صدا ریتا د ن؟یگفت یم یچ_

 . نزد یحرف هیچند ثان مینس

 . بعد يحاال باشه برا یچیه_

 :نگاه کرد و گفت میاو جابه جا کرد و به صورت نس يپاها يسرش را رو یکم انقالب

 نه؟ اینزد که نارحت شده  یحرف_

 . گرفته گهینه به منظور د_

 ؟يچه منظور_

 . دیآرام خند مینس

 .يداد ریسرت گ نیولش کن حاال تو هم با ا یچیه_

 :انقالب دوباره گفت اما

 ؟يچه منظور_

 . واقعا متوجه نشده نکهینه ا. خواست وانمود کنه که متوجه نشده یبه نظرم م_

 :و گفت دیکش یآه

 . هیخوش قلب یلیدختر خ. من دوستش دارم_

 :کرد و گفت یمکث انقالب

 . طور نیکه ا_

 یو دروغ ایر چیه. به دلم نشست یلیاما لحن پر از محبت اش که گفت من دوستش دارم خ. نگفت يزیچ مینس

 . شد در کلمه به کلمه اش حس کرد یمحبت خالص را م .در آن نبود

 زنه؟  یپس داره خودش رو به خواب م_
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برقرار  نشانیبود که سکوت ب یلحظات. نزد یحرف گریاو هم د یول دیانقالب آرام خند. نگفت يزیباز هم چ مینس

 . رفتم رونیدر را کامل باز کردم و ب. چند لحظه صبر کردم. شده بود

 شده؟ يزیچ_

 . شد زیخ مین انقالب

 . زهیر یشه وضعش به هم م یکه م يطور نیا. سرش درد گرفته_

اش  یشانیپ يکراوات بود که به رو کیبودم،  دهیکه د يحاال متوجه شدم که سر بند. کامل برخاست انقالب

 . راك شده بود يمثل خواننده ها. بسته بود

 آره؟ میکرد دارتیب_

 . و کنارشان نشستم آمدم

 . ستین یشکلنه م_

 . بود یهوا رو به روشن. به آسمان کردم ینگاه

 انقالب؟ يبهتر_

 :گفت مینگاهش به من بود به نس کهیحال در

 ياجبار قیتوف. صبحونه رو حاضر کن زودتر بخورم برم. بهترم_

 :به طرف آشپزخانه رفت و در همان حال به من گفت مینس

 سونا جان تو برو بخواب زوده حاال _

 . بر نخاستم میاز سر جامن  اما

 . بره یکه بشم خوابم نم داریب. گهینه د_

 . ادامه دادم. من بود يانقالب هنوز به رو نگاه

 یبانک يکارها يسر هی نیدیدوباره آ. برم چاپخونه دیبا. ییجا هیرم تا  یباهر م يخورم با آقا یصبحانه م_

 . کنم یدارم کمکش م کمی ه،یقیروزها سرش گرم موس نیآراز هم ا. داره

 . انقالب نگاهش را از من جدا کرد و با همان ظاهر مضحکش به اتاقش رفت باالخره

درباره آب و هوا و  یحت. زد ینم یحرف چیه. سکوت کرده بود. از صبحانه مرا سوار کرد و تا چاپخانه رساند بعد

 . کیتراف

 . نداشتم یصال حس خوبا. کردم یکامال معذب به روبه رو نگاه م یهم با حالت من
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که هنوز سر  دیرس یبه نظر م. چشمانش به شدت قرمز بود. تا تشکر کنم دمیچرخ. چاپخانه نگه داشت مقابل

 . درداش خوب نشده است

 . دیدیزحمت کش یلیخ یمرس_

 . تمسخر نبود ایخند و  شیاز ن ياثر چیدر لبخندش ه. آرام زد يلبخند

 . یکن یخوشحالمون م مینس شیپ ایباز هم ب. کنم یخواهش م_

اون جا  يچند روز هی ادیبار که خواستم برگردم هتل با من ب نیاصال ا. ادیاون ب. مهیبار نوبت نس نیاما ا. حتما_

 . باشه

 ؟يگرد یبرم یک_

 . رفتم و برگشتم يسر هی گهیهفته د هی دیاحتماال شا. هست یفعال که صنعت. دونم ینم_

 :اقبت گفتع. نزد یحرف یکرد ول نگاهم

 و آراز سالم برسون نیدیبه آ_

 . جواب لبخندش من هم لبخند زدم در

 خداحافظ. حتما_

 . خم کرد و رفت یرا به نشانه خداحافظ سرش

 

 

 چهاردهم فصل

کردند، نگاه  یآب آمده بودند و دهانشان را باز و بسته م يبه رو ژنیاکس ییذره ا يکه برا يقرمز يها یماه به

اجازه  شهیو من هم میرفت یم یماه دیخر يبرا نیدیآ ایو  يکه کوچک بودم با سارا یزمان دیآ یم ادمی. کردم

کدام  کیکردم و به  یها نگاه م یذوق به ماه با. انتخاب کنم یسهند و آراز هم، من ماه يرا داشتم که برا نیا

من به دام  يرا برا یشده آن ماهکه  یبیبه هر ترت دیبا چارهیکردم و فروشنده ب یکه تک تر از همه بود اشاره م

در . تا سر فروشنده ها خلوت باشد میکرد یم هییمان را ته یزود ماه شهیخاطر ما هم نیبه هم. انداخت یم

به طور متوسط تا خرداد  یماه کیخوب به خاطر دارم که . داشتند يشتریها هم عمر ب یهمن ما یزمان بچگ

 .ماندند یزنده م دیکردند تا شب ع یهنرم یلیحاال خ يها یماه یول. ماند یماه زنده م
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. بود دهیکوچک خر یماه کی رایالم يفقط برا يو سارا. مینداشت دیکدام ع چیقبل به خاطر فوت سهند ه سال

 . نرفت یدنید دیکجا هم به ع چیو ه دیسفره نچ یول

تا از فکر . ها دادم یواسم را به ماهدوباره نگاه و ح. میبود که بعد از سهند قرار بود داشته باش يدیع نیاول امسال

که زنده بود  یهست زمان ادمی. میرفته بود ریبا هم به کو. بودم دهیشب قبل دوباره خوابش را د. میایب رونیاو ب

که به  میهوس کرد لمیف دنیو همان زمان بعد از د میکرد اشابار تم نیاول يرا برا کینزد یلیدور خ یلیخ لمیف

 .میو حرکت کرد میو همان شبانه بار و بنه بست میبرو ریکو

شب قبل هم در . به هر دو نفرمان خوش گذشته بود که تمام لحظه به لحظه آن در خاطرم ثبت شده بود آنقدر

رفته بود و ازآن باال به من  م،یکه در آن اقامت کرده بود ییو مدرو کاروانسرا یبام کاهگل يکه باال دمیخواب د

تا همه . آدم دوست داره آسمون رو بغل کنه اونقدر فشارش بده. مثل بهشته ن،یجا رو بب نیا ایبسونا  "گفت  یم

 " نییپا زهیستاره هاش بر

و  دمیچرخ یبه دور خود م رند،یگ یبه خود م انیکه صوف یوار مثل حالت وجد و سماع وانهیگفت و من د یم او

 . دمیکش یم ادیزدم و فر یقهقهه م. دمیخند یسرخوشانه م

 . داشتم جهیتا ساعت ها سرگ دمیکه از خواب پر یآنکه وقت بیعج و

در آن . بامزه سه دانه بدهد يها یقرمز سه دم و آن چشم تلسکوپ يها یفروشنده گفتم تا از هر کدام از ماه به

 یم توانستند شنا کنند و بعد هم اگر خدا خواست و زنده یم یبودم به راحت دهیتدارك د شانیکه برا یظرف

 نیا. بردم و دوباره به قدم زدن پرداختم نیشبه ما دمیکه آنها را خر یوقت. شدند یمنتقل م ومیماندند به آکوار

مردم پر از عجله راه بروم،  انیدر م نکهیاز ا. هم بخرم يزیاگر قرار نبود که چ یحت. حال و هوا را دوست داشتم

 . بردم یدست فروش ها لذت م ياهویه ياز صدا. آمد یخوشم م

 نیا دیبا. هدف قدم زدم یرو ب ادهیام فرو کردم و در پ یباران بیشانه ام انداختم و دستانم را در ج يرا رو فمیک

 . شد یمن آرام م ي ختهیاعصاب درهم ر

مثل . بود ختهیفکرم به شدت درهم ر. گشتم یشدم و بعد به هتل برم یرفتم تا خسته م یآن قدر راه م دیبا

 . ه سر نخ آن را گم کرده بودمک یکالف سردگم

هنوز درختها لخت بودند و . دمیرس يخلوت تر يآن قسمت شلوغ شهر که پر از فروشگاه و مغازه بود به جا از

هنوز هم  یبه بهار نمانده بود ول يزیچ نکهیبا ا. خودش را از دست نداده بود يبایابهت و ز یهنوز منظره زمستان

 . کرد یم یستادگیا یزمستان با سرسخت
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. خودم نیبار با ماش نیا. هفته ها بود که دوباره به هتل برگشته بودم. نبود یسرد و باران ادیز یابر بود ول هوا

آن قدر خوشحال شده بودم که  دمیکه آن را د یوقت. دندیخر دیپرا کی میهم گذاشتند و برا يهمه پول به رو

 .که من دوست داشتم اشترا د ییهمان رنگ نقره ا. کردم یچند لحظه فقط به آن نگاه م

گفتند به خاطر . بردم یکرد من هم سهم یم ریچاپخانه سراز بیباهر، به ج ییمایکه دفاتر هواپ يسود سرشار از

آن طور که از  یآن که بابا هم سهم خودش را گذاشته بود و حت بیعج. دمیهتل کش يایاح يکه برا یزحمت

قدر ذوق داشت که از من هم  نهم آ هیو زمان دادن هد. ته بودگذاش شتریاز همه شان هم ب دمیشن يسارا

 . دیام را بوس یشانیمرا در آغوش گرفت و فشارم داد و سر و پ. خوشحال تر بود

که بر هتل  یرکود و سست نیشروع شود تا ا التیتر تعط عیکرد که سر یدعا م. کسل کننده شده بود میبرا هتل

 . برود نیحاکم بود از ب

چکمه ام  يبرخورد پاشنه ها ياز صدا. زدم یهم قدم م گرید یکم. هنوز زود بود. به ساعت دستم کردم ینگاه

 . بابلسر قدم زدم و در انتها به هتل برگشتم يابانهایهم در خ گرید یساعت. بردم یآسفالت لذت م يبر رو

 ادهیبا عجله پارك کردم و پ. که مقابل هتل پارك کرده بود، شدم یبه هتل متوجه آمبوالنس دنیمحض رس به

 . شدم

 . بود ستادهیمقابل در ا طاهر

 شده؟ یچ_

 .سالم خانم_

 شده؟ یسالم چ_

خودش را به من  دیآمد و تا مرا د رونیب يهم از در سالن غذا خور یدهانش را باز کرد صنعت نکهیمحض ا به

 . رساند

 شده؟ یچ یصنعت يآقا_

 . میشد چارهیسونا خانم ب_

 م،یشد چارهیکه ب دیگو یم یکه صنعت یوقت. بود یو آرام الیخ یمعموال آدم ب یصنعت. به او نگاه کردم رتیح با

 . میحتما شده ا

 شده؟ یچ_

 :از او طاهر گفت زودتر
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 مرد یخانم فراهان_

 . دادم هیاراده دستم را به در هتل تک یو ب دیباره لرز کیزانوانم . محکم تکانم داد یکردم که کس احساس

 . خدا ای_

 .نگاه کردم یصنعت به

 ؟يچطور نکهیمنظورم ا یعنیچرا؟ _

 . کاغذ هم از خودش گذاشته کی. خودش رو کشته شهیخانم جان باورتون م_

 هان؟_

 چارهیحق داشت، ب یصنعت. زل بزنم یو به صنعت میهان بگو کیکرده بودم که فقط توانستم  رتیقدر ح آن

 . میشده بود

 آخه چرا؟..... آخه_

بود که در خودش بود و  یالبته چند وقت. میهمان روز صبح با هم حرف زده بود. لکنت زبان افتاده بودم به

 .....خودش را بکشد نکهیا یول. نکته شده بود نیهم متوجه ا یصنعت کهیبه طور. ناراحت بود

 یکه باعث م شد یم دایپ گریمورد د کیخواستم خاطره مرگ سهند را فراموش کنم  یم نکهیبه محض ا چرا

 شد تا دوباره به عقب برگشت کنم؟ 

 ....منظورم یعنیحاال کجاست؟ _

 یخانم فراهان يجنازه  گریو از طرف د دیسر رس سیپل نیطرف ماش کیجمله من کامل نشده بود که از  هنوز

به آمبوالنس از مقابل من با برانکارد  قایشده بود، دق دهیآن کش يهتل به رو ياز ملحفه ها یکی کهیرا در حال

 . منتقل کردند

بودم، آن هم جنازه  دهیبار جنازه د کیمن تا به حال . نمانده بود که غش کنم يزیچ ییلحظه ا يو برا واقعا

 . برادر جوانمرگم را

 . خورد یمانده بود و در هوا تاب م رونیملحفه ب ریاز ز دستش

 :سرم آمد و گفت يباال یصنعت يآقا. و در کنار باغچه نشستم نیزم ينتوانستم و همان جا رو گرید

 بابا جان؟  يشد یخانم سونا چ_

 :کرد، گفت یبه طاهر که هاج و واج ما را نگاه م رو

 اریآب ب وانیل هیطرز خبر دادنه؟ برو  نیسرت رو بخوره بچه آخه ا_
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 . نمیب یدود و مه م انیمرا از  زیکردم که همه چ یاحساس م. ام گذاشتم یشانیپ يرا رو دستم

 برس نهایشما برو به ا_

 .شدند ادهیپ نیدرجه دار و سرباز انداخت که از ماش کیبه  ینگاه

 ها خبر داده؟ نیبه ا یکس_

 . شد یفردا برامون دردسر م. که نشده یزخم. بابا مرده نیا. من خانم جان_

کف  يتوجه به او که قند ها یب. آب قند برگشت وانیل کیطاهر هم با . ها رفت سیرها کرد و به سراغ پل مرا

 . دمیرا گرفتم و نوش وانیزد، ل یرا به هم م وانیل

که ما  یآن هم زمان. شد ینم شتریب نیدردسر از ا. وستمیپ یهم نشستم و سپس برخاستم و به صنعت گرید یکم

 امیدر ا نکهیا يحمت من براآن همه ز. بود ختهیاعصابم به هم ر. میبود دیع يدر تدارك و آماده شدن برا

 . رفته بود نیاز ب میداشته باش یبازده التیتعط

دست آخر هم موضوع به روز بعد . میبود ریگ یو پزشک قانون يدر کالنتر روقتیآن شب تا د یو صنعت من

مراجعه  یجنازه به پزشک قانون لیتحو يآن مرحوم برا کیبستگان درجه  دیموکول شد و گفتند که فقط با

 یبه هر حال خانم فراهان. کردم یم دایپ یاز خانم فراهان يزیچ یدادم تا از او آدرس یبه باهر خبر م دیبا. کنند

 . باهر بود ییمایکارمند دفتر هواپ

 . نبود ییچاره ا یتماس را داشته باشم ول نیآنکه اصال دوست نداشتم که ا با

 دایام شماره او را پ یدر گوش. نشسته بودم يسخت کالنتر زشت و سفت و یکیپالست یصندل يرو کهیحال در

کنم که  یدرونم را راض يساعت هم با خودم کلنجار رفتم تا عاقبت توانستم سونا میدر حدود ن يزیکردم و چ

 نیاصال ا. که به او اطالع دهند میگوو ب رمیآراز تماس بگ ای نیدیتوانستم با آ یم. تماس گرفته شود نیا دیبا

به برادرانم نداشت،  یربط چیکه ه یخواستم به خاطر موضوع ینم یول. امکان را داشت که در کنار هم باشند

 . آنها را دل نگران کنم

 . ستادمیاسمش را لمس کردم و منتظر ا عاقبت

 سونا؟_

 . و تعجب بود یپر از شگفت شیصدا

 باهر يسالم آقا_

 شده؟ يزیچ_
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 . الم مرا هم ندادجواب س یقدر متعجب بود که حت آن

به من  یکس و کار خانم فراهان ایاز خانواده و  یآدرس ایشه شماره  یم. اومده شیپ یمشکل هیجا  نیبله ا_

 .دیبد

 شده؟  یسونا چ ؟یخانم فراهان_

که از ابتدا  يبا سرد. نزدم یحرف یول. از خود متشکر يندارد آقا یکه به تو ربط میخواست بگو یدلم م یلیخ

 :گرفته بودم، گفتم شیگفتگو پ

 . خانواده اش باشه ياز اعضا یکی دیجنازه هم با لیتحو يبرا. فوت شده یمتاسفانه خانم فراهان_

که خود من چند ساعت قبل  یهمان حال قایدق. توانستم حالش را درك کنم یم. خنده ام گرفت. نزد یحرف چیه

 . تجربه کرده بودم

 !خدا يوا_

 .گریسکوت د کی دوباره

 چطور فوت شد؟ یعنیآخه چرا؟ _

بود و از  ریهنوز درگ یصنعت چارهیب. و منگ بود جیسرم هنوز به شدت گ. دادم هیتک یو به صندل دمیکش یآه

 . چقدر به خاطر داشتنش خدا را شاکر بودم. رفت یاتاق به آن اتاق م نیا

 . خودش رو کشته_

 . گرید یسکوت دوباره

 ؟یچ يآخه برا_

 . میداد سیپل لیتحو یول میکرد دایکاغذ پ هیدونم  ینم_

 . دیکرد یکار خوب_

سهند من که . تکه کاغذ از خودش بر جا گذاشته بود کیکردند که او  یخانواده اش خدا را شکر م دیهم با باز

خواسته است که  ینم دیاصال شا ایچرا خودش را کشته است؟  نکهیا. کرده بود غیرا هم از ما در نیا یحت

 .خودش را بکشد

 . را دوباره منحرف کردم فکرم

 ؟ییاالن کجا_

 يکالنتر_
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 یبهشت زهرا، پزشک ،يکالنتر. شده بود دهیجور جاها کش نیمن به ا يعمرم امسال پا ياز تمام سالها شتریب

 ... یقانون

 شته؟یپ یصنعت_

 آره _

 شت؟یپ امیب يخوا یم_

 . کرد دایانعکاس پ میصدا در کهیبه طور. محکم زدم يپوزخند

 .دینگ يزیچ هیشه به بق یفقط اگر م. نه ممنون_

 . کامال مشخص و واضح بود دیکه کش یآه

 باشه_

 . پس من منتظرم_

 ....سونا_

که  يلحن سرد. سرد، حرفش را ادامه داد یبار با لحن نیاو هم سکوت کرد و ا یول. نگفتم و منتظر ماندم يزیچ

 . به تهران برنگشتم گریآنقدر مرا ناراحت کرد که روانه هتل شدم و د

 . دم یبهت خبر م_

 از خودش جواب دادم سردتر

 . بله ممنون_

 . بکوبم يرا محکم به کف سالن کالنتر یخواست که گوش یدلم م. را قطع کردم یگوش

را به خودش مشغول کرده بود و هنوز  بود که تمام مدت ذهنم یسوال نیخودش کرده بود؟ ا شیپ يچه فکر او

 . کنم دایآن پ يبرا ینتوانسته بودم جواب

رو به آن رو  نیگذراندم و به خانه خودمان برگشتم رفتار او از ا میکه با نس يدرست بعد از آن چند روز نکهیا

 گریدوباره همد هم نگرانش شده بود و بعد که برگشت و نیدیآ یحت کهیبه طور. نبود داشیرا پ يچند روز. شد

جا  نیشده بود و جالب ا گریآدم د کیاو  صالا نکهیمثل ا. مثل آنکه او را عوض کرده بودند میرا مالقات کرد

 .بود که رفتارش با همه همان بود که قبال بود و فقط با من عوض شده بود

او باعث شد که آنها فکر کنند که . ختیشک برادرانم را هم برانگ یکه حت ادیآن قدر ز. اعتنا یشده بود و ب سرد

با هم دارند راجع  یخانوادگ یکه فقط دوست بهیزن و مرد غر کی ؟يزیبحث درباره چه چ. میما با هم بحث کرد
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. کند یمهم نبود که او چه م میبرا. ختیکار او اعصاب مرا به هم ر نیکنند؟ هم یبا هم بحث م يزیبه چه چ

 ایبسپارد که از من بپرسد که آ يبه سارا میمستق ریمن غ نیدیشد که آ کار او و رفتارش باعث نکهیا یول

حرف  نینه؟ ا ایکند  یو سرد برخورد م یبا سونا عصب یآمده که انقالب کم شیباهرها پ يدر خانه  یمشکل

 . که باعث شده بود که خانواده ام را نگران کند نیا. من گران تمام شد يبرا

آمد که  یم شیپ یتیموقع نکهیبه محض ا یدر جمع بهتر بود ول دیشا. گرفت یاز من کناره م یلیدل چیه یب او

 . دیکش یاو به سرعت کنار م میشد یتنها م

 شیپ ییا هینظر. بخواهم بدانم که چه شده است نکهیا ينداشتم برا یدانم چه شده بود و اصال هم رغبت ینم

درست بود که آن اواخر به . شده ام شیکرد که من عاشق چشم و ابرو یبود که او فکر م نیخودم داشتم و آن ا

 شیپ يفکر نیشد که او چن ینم لیدل الاص نیا یول. کردم یاحمقانه تر نزد خودم م ییفکرها ییطور احمقانه ا

 . با او و در رابطه با او فاصله را حفظ کرده بودم شهیچون من هم. خودش کند

از او خوشم آمده و در دامش  ایبه او نشان داده بود که من به او توجه دارم  يزینداشتم که چه چ ينظر چیه

 . گرفتار شده ام

 یکسل بود و ب شهیهم. آمد یبه نظر خسته م. انقالب کال با همه عوض شده بود يریبه طور چشم گ البته

 یکه حت دیرس ینظر محاال آرام شده بود و به . و شاد بود دیخند یکه در قبل م ییدر جمع ها یحت. حوصله

 دمید یم یو اطرافش بود و گاه ورد مایدا. نگران تر از همه بود مینس انیم نیدر ا. حوصله خودش را هم ندارد

داد و کمتر  یبه او توجه نشان م شتریب. مستانه هم نگران بود یحت. کنند یکه با هم آهسته آهسته صحبت م

همان که . نکرده بود يرییطوفان تغ. ند و باعث رنجش اش شودداد که او را ناراحت ک یرا انجام م ییکارها

 . ها و خنده ها یهمان شوخ. بود شهیهم

 یزمان. کند یمصرف م يزیکردم که نکند او هم چ یحس م یلحظات يبرا یبود که حت ختهیآن قدر به هم ر او

 ییزمانها. داشت ادیافول و صعود ز يحالت ها نیاز ا یاو هم گاه. که آراز گرفتار بود را خوب به خاطر داشتم

 دیرس یبه نظر م. دست داده بود انقالبکه به  یدرست مثل حالت. سرد و افسرده ییسرمست و شاد بود و زمانها

 . برد یکه در دوران افول به سر م

مهم  من يبرا یول. است ختهیاو را به هم ر ادیمفرط و کار ز یگفت که خستگ یم. را بهانه کرده بود شیکارها

به من  یبا نگران يباعث شده بود که سارا نیمهم بود که او رفتارش عوض شده بود و هم نیمن ا يبرا. نبود
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به نظر . رفتارش عوض شده کمی. گم یم ياومده؟ کار شیپ یتو و انقالب مشکل نیب "که  دینگاه کند و بگو

 "اومده؟  شیکار تون تو هتل پ يبرا یمشکل. رسه که دلخوره یم

در نهان  یول. کرد یرا بهانه م يموضوع کار يسارا نکهیا. ها همه اش حرف است نیدانستم که ا یمن م یول

کردند که ممکن است من دوباره از  یآنها فکر م نکهیا. ها مرا کشته بود ینگران نیا. بود گرید يزینگران چ

کردند که من از  ینها فکر مآ هبدتر آن بود ک یول. کرد یم یعشق ضربه بخورم، مرا تا سر حد مرگ عصب

 نیکردند، پس دور از ذهن هم نبود که انقالب هم چن یرا م يفکر نیاگر آنها چن. انقالب خوشم آمده است

خودشان عالج واقعه قبل  الیکه من گرفتار شوم و به خ نینگران ا. هم آنها فقط نگران بودند دیشا. کند يفکر

 . دادند یاز وقوع انجام م

 یم ادی دیآنها با. هم به تهران نرفتم گریراه انداختم و به حالت قهر به هتل برگشتم و د یبحسا يدعوا کی

 کیآن قدر احمق نخواهم شد که به خاطر  گریکه من د دندیفهم یم دیآنها با. گرفتند که به من اعتماد کنند

 .ببرم نیمرد خودم را از ب

آنها  یول. يهم او و هم سارا. دانستم که با او بد حرف زدم یخودم هم م. چند روز اول را تماس نگرفت نیدیآ

 . کنم یباز هم تماس نگرفتم تا عذر خواه یول. شانیها یشک و نگران نیکردند با ا یم وانهیهم مرا د

دانستم که  یم. خودم تماس گرفتم. تک زنگ زد و قطع کرد کی نیدیکه در هتل بودم آ یروز پنجم نکهیا تا

من  یول. میزنگ زدم و حرف زد. میو حرف بزن یکن یعذر خواه دیتنگ شده با تیزن دلم برازنگ ب یعنی نیا

. فقط از خودم دفاع کرده بودم نم. باشد یعذر خواه ستهینکرده بودم که شا يبه نظرم کار. نکردم یعذر خواه

جلوه دادن  یعیطب يبرا یاو حت. میخودمان را زد يفقط حرف ها. به موضوع نکرد ییاشاره ا چیالبته او هم ه

شده است و قرار  دهیخر یمیخانه کوچک قد کی نکهیا. موضوع از باهرها و مخصوصا انقالب هم صحبت کرد

 .زدن خانه و ساخت مجدد آن شروع شود نیکار زم زهایه چیبعد از گرفتن مجوز و بق ياست که به زود

چاپخانه قرار بود که به . گفت که وام خواهند گرفتخودش . دیایکار قرار است که از کجا ب نیکه پول ا دمینپرس

که به جانش بسته بود را بفروشد و  ییها نیتکه از زم کیگذاشته شود و بابا هم قرار بود که  یبانک قهیعنوان وث

نظر  ریگفت که تمام مدت باهرها را ز یم. ن بودیخوش ب اریبس نیدیآ. کنند يگذار هیکار سرما نیهمه در ا

تجارت سابقه شان پاك و  نهیآنها در زم. و پرس و جو کرده است قیچند جا هم راجع به آنها تحق گرفته و از

 .در کار به او نارو زده است ایکه انقالب باهر پول او را خورده است  دیکس نبود که بگو چیه. درخشان بود

 .شدم یتر م یعصب ییا ندهیگفت و من به طور فزا یاز انقالب م او



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا b.hassani  –جان و شوکران 

wWw.98iA.Com ٢٩٦ 

با خودم خلوت  یلیدر آن چند مدت خ. داد یم امیپ یهم تماسش را با من قطع کرده بود و فقط گاه مینس یحت

بودم که احتماال  دهیرس جهینت نیها انجام داده بودم و بعد از آن به ا لیو تحل هیخودم تجز يکرده بودم و برا

او . دهم یگوش م شانیحرف هاو به  تمهس داریمتوجه شده بود که من ب دهیسپ کیانقالب آن روز صبح نزد

 ییهم متوجه شده بود و صبحت ها میاحتماال نس. دانست که به قول خودش من خودم را به خواب زده ام یم

 يبود بازهم برا یم یمیهر چند هم که با من صم تیدر نها. خواهر او بود نه من میباالخره نس. کرده بود

 . کرد و نه من یم يبرادرش دل سوز

و البد مثل سگ به  افتمیب شیباشم که بروم و به پاها دیمن با نیخودش فکر کرده بود که ا شیاو پ والبد

خاطر خودش را کنار  نیبه هم. کند داریخواست که مرا از خواب ب یخودش م الیحتما به خ. افتمیالتماس ب

 .تا من جلو بروم دیکش

 یحوصله اش را به خاطر م یهره خسته و بکه چ یگرفت و گاه یها در ذهنم به شدت قوت م هینظر نیا یگاه

 يکار یگفت خستگ یاو واقعا همان طور که م دیشا نکهیگرفت و آن ا یدر ذهنم شکل م يگرید هیآوردم، نظر

هر چه نبود تمام  االخرهب. کج خلق شود یبود باعث شده بود که کم شیشانه ها يکه بر رو يو فشار کار

طوفان عمال فقط وقتش را به خوش . دوش او بود يبه رو يو درشت کارمندان آن امپراطور زیر تیمسئول

 . کرد یم یدگیرس زیاو بود که به همه چ. گذراند یم یگذران

 نیکردم، ا یمن و او بود فکر م نیکه ب یهم که به تفاوت یو گاه دمید یخواهرانش را م يها یکه نگران یزمان

دختر  کیو هفت ساله، با من که  یمرد پخته س کی. که او انقالب باهر بود نیا. گرفت یقوت م شتریب هینظر

 یکه م ییکه سالها یآن هم زمان اشد؟توانست داشته ب یو پنج ساله بودم، چه کار م ستیجوان نسبتا خام ب

اهل تاهل بود که او کال  نیخودش نشان دهنده ا نیا. کند را مجرد گذرانده بود اریاخت يتوانسته بود همسر

 .ستین

او . بود دیکار از او و سنش بع نیچه؟ ا يبرا اورد؟یمرا به زانو در ب نکهیا يکند برا شهیپ يو سرد دیایوقت ب آن

. راحت آن را عنوان کند یلیتوانست خ یم ف،یشاعبه و چه با منظور و کث یداشت چه پاك و ب یاگر هم احساس

گونه بود که افکار مختلف در ذهنم  نیا. بفهماند نرا به م يزیکارها بخواهد چ نیجوان هجده ساله نبود که با ا

 . ختندیر یکردند و اعصابم را از چند جهت مختلف به هم م یشروع به رژه رفتن م

کردم که  یهم فکر م یرا از ارتباط با من منع کرده بود؟ گاه میکردم که چرا نس یفکر م نیهم به ا یگاه

 یآن قدر گرفتار شده بود که حت مینس یعنی یول. و گرفتار شده است ریدرگ میاشد و خود نسطور نب نیا دیشا
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و آن قدر خوش  میکه ما با هم دوست شده بود یآن هم زمان. تماس کوچک داشته باشد کیتوانست  ینم

گفته بود که مرا دوست دارد و به نظرش من دختر خوش  زیبا آن لحن محبت آم میکه نس یوقت. میگذرانده بود

. ازمن بپرسد یحال و احوال امیحد دگرگون کند که فقط با چند پ نیتوانست او را تا ا یم يزیهستم چه چ یقلب

 ؟يفقط گرفتار

 يخاطر که چه فکر نینسبت به او به ا. شد یم شتریخشم من روز به روز نسبت به او و خودم ب بیترت نیا به

انجام  ییکه چه حرکت نا به جا شتریحرکات را انجام داده بود و نسبت به خودم ب نیخودش کرده بود که ا شیپ

 يقدر به رو نیچرا اصال ا نکهیهم فقط به خاطر ا یو گاه. خودش کرده بود شیفکر را پ نیداده بودم که او ا

 . موضوع حساس شده بودم و تمام فکر و ذکر من شده بود نیا

 يبرا یرغبت چیبودم فرو رفته بودم و هرگز ه دهیکه به دور خودم کش یبه الک اریام مدت بعد از شهرتم من

 دیرفتارم با انقالب هم همان بوده که با وهیکردم که روش و ش یفکر م. با مردان نشان نداده بودم يبرقرار

 .داد یرا نشان م يگرید زیچ نم يها یفکر ها و نگران نیا. که نبوده است دمید یحاال م یول. باشد

فعال کارمون  میسونا خانم پاشو بر "که گفت  یصنعت يکندم با صدا یهمان طور که گوشه ناخنم را م یعصب

 . یکیسفت و سخت پالست يها یبه همان صندل. يبه سالن کالنتر. به حال برگشتم "جا تمومه نیا

 . تمرا به خانه رساندم و خودم هم به هتل برگش یصنعت. برخاستم

 شانیشب نبودند، هنوز به خانه ها فتیکه ش یبود و کارمندان امدهیبه وجود ن یشگیهتل هنوز آرامش هم در

به آنها  يو اخبار میبه هتل برگرد یصنعت ایبودند که من  نیهمه شان منتظر ا نکهیمثل ا. برنگشته بودند

 . دانستم به آنها هم گفتم یرا که م يتنها اخبار. میبده

 يزیچ یبعد هم خواهش کردم که به کس. کرده است یبا خوردن قرص خود کش یظاهرا خانم فراهان نکهیا

بماند  یخودمان باق نیب دیراز با نیکردند که ا دییظاهرا که همه قبول و تا. سوال نرود ریتا اعتبار هتل ز ندینگو

 . دانست یخدا م گریرا دتا چه حد حرفشان درست باشد و بتوان به آن اعتماد کرد  نکهیحاال ا یول

هوش  یبه رختخواب رفتم و خسته ب. خواب. خواستم یم زیچ کیقدر خسته و تحت فشار بودم که فقط  آن

 .شدم

خودش  ایکه آ نمیبب ای رمیرا بگ یشماره تلفن خانواده فراهان ایاش تماس گرفته بودم تا آدرس  یصبح با گوش از

. عاقبت مجبور به انتظار شدم. اش در دسترس نبود یام مدت گوشتم ینه؟ ول ایبا آنها گرفته است  یتماس

من فقط . کارمند هتل بود یخانم فراهان هباالخر. پارچه نوشته رفته بود کیهم به دنبال سفارش گل و  یصنعت
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مقابل  ییپارچه ا نکهیا یول. چطور مرده با خبر شود یخانم فراهان نکهیاز ا یاالمکان کس یخواستم که حت ینم

من  دیشا. میانجام ده میتوانست یبود که ما م يگفته شود تنها کار تیهتل نصب شود و به خانواده اش تسل

 . کردم یحال آنها را درك م یبهتر از هر کس

آن را طاهر  گریو طرف د یطرف آن را صنعت کیکه  یتیتسل يبودم و پارچه  ستادهیبود که من ا ازدهی ساعت

 . دندیرس یکردم که او و مرد جوان یگرفته بود طراز م

 رتیبا ح. یبراق مشک نیو کراوات سات رهیت يبلند خاکستر يپالتو. بود دهیپوش یمشک راهنیو شلوار و پ کت

که آن  یوقت. آمد یو مجلس کیش يادیبه نظرم ز یبود ول رهیمناسب و ت یلباسش با آنکه لباس. نگاهش کردم

  . به خودش گرفت يشترینظر قوت ب نیا دمیشد و من ظاهر او را د ادهیپ نیمرد جوان از ماش

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 هیبند کم داشت تا شب شیپ کیو  یکاله مخمل کیاحتماال . داشت یداش مشت یجاهل ماب بود و حالت کامال

 . لمیف نیدرست در سکانس آغاز. شود صریق لمیبه داش فرمون در ف

به  هیکرده بود و شب زیاز داش فرمون متما یاو را کم بود که يزیتنها چ دیاش شا يدسته موتور يها لیسب

رنگ و رو  اهیس راهنیپ کی. شده بود دهیچانه اش کش کیکه تا نزد ییها لیبیس. کرده بود دیجد يجاهل ها

 یسع. شد یشد نافش مشخص م یخم م یرفته به تن داشت که سه دکمه اول آن را باز گذاشته بود و اگر کم

 . او به من دست داده بود را پنهان کنم دنیکه از د يادیز رتیکردم که تعجب و ح

تا آسمان با او  نیزم یخانم فراهان. نباشد یکس و کار خانم فراهان دیشک کردم که اصال شا ییلحظه ا يبرا

چشمانش قرمز بود و حال . شکم برطرف شد یانقالب به عنوان برادر خانم فراهان یبا معرف یکرد ول یفرق م

به داخل دعوتشان . نداشته باشد یسکردم که در رفتارم انعکا یسع یتعجب کرده بودم ول اریبس. نداشت یخوب

 . کردم

با  یزد و فقط به طور اعصاب خورد کن ینم یحرف. ياو و خودم چا يانقالب قهوه سفارش دادم و برا يبرا

کرد و بعد  یآن را در مشت اش جمع م. کرد یم يوصل بود، باز شیها دیآن به کل يکه انتها یفیظر ریزنج

مغز من رها شده  يبه رو قایدق نکهیکرد و مثل ا یصدا م نگیجر ریزنج. کرد یرها م زیم يباره به رو کی

 . آورد یباشد، سرم را به دوران در م
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کوتاه  یله زمانفاص کیاشاره را گرفت و با . دیایبه انقالب کردم تا همراهم ب ییبرخاستم و اشاره ا عذرخواهانه

 . به طاهر سفارش کردم که مواظب داش فرمون باشد تا من برگردم. وستیبه من پ

 . اتاق خودم رفتم به

 شده؟ یچ_

که  یحالت..... خسته و . اش را به در داده بود و چشمانش به شدت خسته بود هیتک. نگاهش کردم نهیبه س دست

 . آن داشته باشم يبرا یفیتوانستم توص ینم

 دیشا. خنده ام گرفت. به عقب برداشت یقدم میدانم حرکت مرا چطور برداشت کرد که ن ینم. سمتش رفتم به

تفاوت دست دراز کردم و  یسرد و ب یخنده ام را گرفتم و با حالت يبه زور جلو. که به او تجاوز کنم دیترس یم

 . در را بستم

 د؟یبا خودتون آورد دیکه برداشت هیک نیا_

 :هر چه تمام تر گفت يبعد با سرد. نگاهم کرد هیثان چند

 برادر مرحومه_

داشتم که او را کتک  نیبه ا يدیشد لیم. دمیکش قیام گرفتم و چند بار نفس عم ینیرا مقابل دهان و ب دستم

دستم را مشت . اش یعضالن يهم به بازوها دیشا ای. اش بکوبم نهیدستم را مشت کنم و محکم به س. بزنم

 . بغلم پنهان کردم ریزکردم و در 

 ؟یاگر برام دردسر بشه چ. بابا به نظر شره نیا_

 . به سمتم برداشت یقدم. کرد اخم

کنه که  ینم يکار. ونهیبعد هم به من مد. و کوپاله الی یب ریمثل ش. االن عزاداره چارهیب نیا. شه ینم يزیچ_

 به ضرر من باشه

 . زدم پوزخند

 . نه ضرر من . ضرر شما البته_

 . مبل اتاقم نشست يهم فشرد و رو يرا به رو چشمانش

 ؟یبگ يخوا یم یچ_

 هتل يگم که دردسر نشه برا یم_

 . را باال برد و به من نگاه کرد سرش
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 زدم همراهش اومدم؟ میمن از کار و زندگ یچ يبرا يپس فکر کرد_

 :گفتم یعصب

 ....نبود که خودتون  اجیاحت يفرستاد یم بهتر بود کمیهاشون که  لیاز فام گهید یکیاگر . نبود یاجیاحت_

 :بودم، گفت دهیکه از او ند تیعصبان یرا قطع کرد و با کم حرفم

حتما  گهیدفعه د. نبود که بفرستمش ییا گهیکس د. برادر رو داشت هی نیفقط هم یکه خانم فراهان دیببخش_

 . کنم که اگر مرد بتونم قدرت مانور داشته باشم یکارمند پر از جد و آباد رو استخدام م هیگردم  یم

 يبرادر را داشت؟ رو کی نیفقط هم یخانم فراهان. کرد دایدر وجودم راه پ یبیحس عج. باز مانده بود دهانم

 دایاو پ يبود که به خاطر لحن صحبت ها ياما بدتر از آن حس بد. حس بد عذاب وجدان داشتم. تخت نشستم

 . کرده بودم

 . تخت نشست يو آمد کنار من رو برخاست

دلم براش سوخت، استخدامش  دمشیروز اول که د. رو نداره یکس. کس و کارش رو از دست داده يهمه _

 یکیبودم که با  دهیاواخر فهم نیا. نگهش داشتم گهید. ده یکارش رو خوب انجام م دمیبعد که فهم یول. کردم

و هم به  یکارمند خوب خواست کیاز من  نکهیهم به خاطر ا. ودکرده ب دایپ یاحساس يریمرد درگ ياز کارمندا

 . بشه يطور نیکردم که ا یاصال فکر نم. جا نیاون رو از اون حال و هوا خارج کنم فرستادمش ا نکهیخاطر ا

 . انداختم نیینگاهمان در هم گره خورد و من به سرعت سرم را پا هیچند ثان. را باال بردم و نگاهش کردم سرم

 کرده بود؟ دایپ یاحساس يریدرگ یبا ک_

 از کارمندها یکی_

 :گفتم رم،یدهانم را بگ ياز آنکه بتوانم جلو قبل

 شما؟ _

 . هر چه تمام تر نگاهم کرد رتیح با

 ؟يفکر رو کرد نیچرا ا_

 . دیآرام خند. حرف را زده ام نیدانستم که چرا ا یچون خودم هم نم. نزدم یحرف یام را باال بردم ول شانه

 ؟یگ یم یاگر اون شخص من باشم چ_

 :گفتم یتفاوت یب با

 . بود یدختر خوب. نیکه اون رو از خودتون روند دیکرد یگم که چه کار اشتباه یم_
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 . نگاهم کرد یو طوالن قیاش را باال برد و عم چانه

 . طور نیکه ا_

 دیبا. انداختم نییسرم را پا. گرم و آرم بود. تفاوت نبود یکه بعد از جمله اش بر لبانش نشست سرد و ب يلبخند

 :و گفت دیکش یآه. شد یفاصله حفظ م نیا

 خودش رو کشت؟ یبا چ_

 . قرص_

 سونا؟_

 . کردم نگاهش

 . شه ینم يزیچ_

 . را تکان دادم سرم

 د؟ینگفت يزیکه چ یبه کس_

 . انهیفقط طوفان در جر. نه_

به . خواست یم يگرید زیگفتگو تمام شود و هم دلم چ نیا عتریه سرخواست که هر چ یدلم م. نگفتم يزیچ

 . دل و افکارم دهنه زدم و برخاستم

 . بنده خدا بگو نیرو به ا اتیجز یدون یباشه هر طور که خودتون صالح م_

 .در را باز کردم و نگاهش کردم. تخت من نشسته بود ياو همچنان رو یبه طرف در رفتم ول. را تکان داد سرش

 .رونیب دییکه بفرما یعنی نیا

 یبرادر خانم فراهان. میرفت نییهم به من نگاه کرد و بعد از جا برخاست و همراه من به طبقه پا گرید هیثان چند

 یاجرا م زیم يدرون دستش را به رو ریزنج دنیهنوز آن جا نشسته بود و هنوز هم مراسم جمع کردن و کوب

به آشپزخانه رفتم و از . صحبت کند یخانم فراهان دربا برا یبه من کرد تا بروم و او بتواند به راحت ییاشاره ا. کرد

مات  چارهیب. سوخت یبرادر خانم فرهان يدلم برا. داد یم حیاو توض يآرام آرام برا. به آنها نگاه کردم واریپشت د

بردند،  یاز او حساب م ییمحله ا کیاش  بتیکه احتماال با آن سرو ه یکس. و مبهوت به انقالب زل زده بود

 . داد یداد و سرش را تکان م یانقالب گوش م يفقط به حرف ها چارهیو ب ونحاال زب

 . و در انتها انقالب به آشپزخانه به سراغ من آمد دیطول کش یلیخ شانیها حرف

 بشه اجیهتل به تو احت ریبه عنوان مالک و مد دیشا. میبر ایسونا تو هم ب_
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 .دمیپرس ینگران با

 شه؟ یهتل هم بد م يبرا_

بزرگتر به دختر  کیکه بر لب داشت لبخند دلگرم کننده  يلبخند. گذاشت و آن را فشرد میبازو يرا رو دستش

او  یول. اطرافمان نبود یکس. نگاهش کردم يو به سرد دمیکش رونیدستش ب ریدستم را از ز. بود شیکوچولو

توانستم رفتارش را که به شدت مرا ناراحت  ینم. بدون خواست خودم به من دست بزند دیکه نبا دیفهم یم دیبا

 . کرده بود فراموش کنم

 . انشاال که نه_

 .من حاضرم میباشه بر_

آن قدر طول . کند یشد خبرم م اجیانقالب گفت که اگر به من احت. من به داخل نرفتم. میرفت یپزشک قانون به

شدم و درها را قفل کردم و به  ادهیپ نیاز ماش. است يزیبدتر از هر چ يخبر یب. مشده بود یکه من عصب دیکش

ها نشسته  یاز صندل یکی يکراواتش را باز کرده بود رو کهیانقالب در حال ینبود ول یفراهان يآقا. داخل رفتم

 . زانوانش گذاشته بود يبه جلو خم شده بود و هر دو دستش را رو یکم. بود

 شد؟ یچ_

رنگ شده  یو ب دیلبانش هم سف کهیبه طور. بود دهیرنگش به شدت پر. را باال گرفت و به من نگاه کرد سرش

 . بود

 تو؟ يچرا اومد_

 . رنگ صورتش و حال و روزش منصرفم کرد یول. تفاوت باشم یخواستم سرد و ب یم. نشستم کنارش

 شده؟  یچ_

 :اشاره کرد و گفت یاتاق به

 يادار يهایکاغذ باز_

 ده؟یگتون چرا پررن_

 . اش عرق کرده بود یشانیسرد پ يدر آن هوا. دیصورتش کش يدستش را به رو کف

 ؟ياریمنو ب یام ج ومینیتو داشبورد شربت آلم نیاز تو ماش يریسونا م. معده ام درد گرفته_

 شده؟ يزیچ_

 . میرفت اطیبه در اتاق کرد و برخاست و دست مرا هم گرفت و بلند کرد و با هم به طرف ح ینگاه
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 . علت هم معده درد گرفته بود نیاحتماال به هم. یقرار است و عصب یکردم که ب احساس

 بوده زیچ یگن که خانم فراهان یم_

 . تعجب نگاهش کردم با

 بوده؟ یچ_

 :گفت آهسته

 . ظاهرا باردار بوده_

 . کرده بودم که فقط به دهان او زل زدم رتیح آنچنان

 باردار؟ _

سرش را . کرده است دایپ رادیا میمن گوشها ای. است گانهیزبان ب کی نکهیکلمه را ادا کردم مثل ا نیچنان ا آن

 . تکان داد

 آخه؟ يچه جور_

 چند وقته حالش چطور بود؟ نیا_

 . اورمیرا به خاطر ب يباردار ينشانه ها یکردم تا در خانم فراهان یو منگ بودم، سع جیهنوز گ کهیدرحال

رو  يزیشد چ ینم. نبود ییاهویوقت دختر شلوغ پر ه چیالبته ه. تو خودش بود کمی فقط. نداشت یمشکل_

 . آورد یباال نم یول. داد صیتشخ

آنقدر بهت . مرا هم گرفت و همراه خودش کشاند يرفت و بازو نیدر همان حال به طرف ماش. اش گرفت خنده

 . خورد یشربت اش را از داشبورد در آورد و کم شهیش. زده بودم که توان اعتراض نداشتم

 آخه دختر؟ ارنیمگه همه حامله ها باال م_

خودش  ينفس من و پا یو در جنگل به خاطر تنگ میشد که در گرگان بود یمثل زمان ییلحظه ا يبرا لحنش

 .دختر گفتن مثل آن زمان بود نیا. کنار من ماند

 . سوخت شیدلم برا. از درد جمع شد صورتش

 . جا بود نیاون که همه اش ا ؟یبا همون مرده رابطه داشته؟ آخه ک یعنی_

 :چشمانش را تنگ کرده بود، گفت کهیحال در

سراغش  یتو هتل کس. دنیرو د گریجا همد نیاومده ا دیشا. گرفت یاز من مرخص يبابا چند بار نیا. نهیهم_

 ومد؟ین
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که من تهران بودم آن مرد هم به مالقاتش آمده  ییدر زمانها نکهیامکان ا یول. دانستم نه یکه من م ییجا تا

 . دور از ذهن نبود یلیباشد خ

 . که من تهران بودم یزمان دیشا_

 .آورد یبا کف دستش به معده اش فشار م. داد رونیرا تکان داد و نگاهش را به ب سرش

 د؟یبرادرش فهم_

 :به من کرد و گفت ینگاه مین

 درد گرفت؟ یچ يمن برا چارهیب يمعده  نیا يپس فکر کرد_

 گفت؟ یچ_

 . چشانش ناراحت بود. و نگاهم کرد دیچرخ کامال

 ییابرو یکم ب. حق داره نمیب یذارم م یاون م يخودم رو جا یوقت یول. نیو بب ایراه انداخت ب ییمحشر کبرا_

 یلیخ. اش نهیفسه سکبود شده بود دستش رو گرفته بود به ق. ها شده بود ییاولش که مثل سکته ا. ستین

انداخت گردن  یبعد هم داشت م. گه یداره دروغ م یراه انداخت که پزشک قانون دادیبعد هم داد و ب. دمیترس

 . رو بهش گفتم انیجر يناموس شده که مجبور یهتل که خواهر من اون جا ب

 . داره یهتل؟ به ما چه ربط یچ يبرا_

 . داشبورد را باز کرد و داخل آن را نگاه کرد در

 .اتفاق افتاده خانم خانما نیتو هتل ا نکهیا يبرا_

 . را روشن کرد نیاخمم را با اخم جواب داد و ماش. کردم اخم

 کجا؟_

 . بخرم گاریس_

 . برگشت گاریسوپرمارکت نگه داشت و با س کی مقابل

 . که کشهیرو م ارویره  یحاال م_

 :بود گفت نییهنوز سرش پا کهین کرد و در حالروش يگاریس

به خانم  یکه اون آدم چ دید دیخب با یول. ادیبرم یبگ یهر چ یزمان تیموقع نیآدم، االن در ا نیاز ا. اره_

هتل دردسر  يبه هر حال داشت برا. کار رو کرده نیاونقدر درمونده شده که ا چارهیگفته که اون دختر ب یفراهان

 . بشه دهیکش کیبار يوگرنه اصال دوست نداشتم که کار به جاها. مجبور شدم. شد یم
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. داد یدختر جوان را نشان م کی صالیو است یاوج درماندگ یکار خانم فراهان. حق داشت. کردم سکوت

 یول. بند نبود ییهتل به جا ایاعتراض به من  يبرا یدرست بود که عمال دست برادر فراهان. ممنونش شدم

قرار بود  ندهیآ يروزها وصامخص. بود یهتل را فراهم کند، کاف یو بدنام یموجبات ناراحت یمدت يکه برا نیهم

 . ما باشد يکار يکه اوج روزها

 . اولمان برگشت يسر جا به

 تهران؟ دیبر یجنازه رو با خودتون م_

 . خودشون يتو روستا. جا دفنش کنه نیخواد هم ینه م_

نگاه  نیمعده اش گذاشت و به سقف ماش يخواباند و دستش را رو یرا کم یصندل. دیرا کامل کش گارشیس

 دیسف شیها قهیکنار شق. که در تهران بودم شده بود یکوتاه تر از زمان شیموها. بود دهیرنگش همچنان پر. کرد

 . جذاب ترش کرده بود یبود ول اهیس

 . ادیخواست ب یطوفان م_

 . بودم دهیکه منظور حرفش را نفهم یفتم وقتگ یم دیچه با. نگاهش کردم تنها

توقع داشت که از  نکهیمثل ا. نزدم یباز هم حرف. گرفت و به چشمان من داد نیرا از سقف ماش نگاهش

  ".يطوفان آمد يکه خودت به جا يکرد یجانم چه کار خوب يا "که  میبپرم و بگو نییباال و پا یخوشحال

مرد  کیبار ضربه خوردن از  کی. چرخاندم گریزدم و سرم را به طرف د از قبل نگاهش کردم و پوزخند سردتر

 . بود و مرا آزموده کرده بود یمن کاف يبرا

 ؟یناراحت_

 . کامال محافظه کارانه به خودش گرفته بود یچشمان او هم سرد شده بود و حالت. به او کردم ینگاه مین

 . خوبم ؟یچ ينه ناراحت برا_

 . نگاهم کرد قیدق دوباره

 . گرگان میر یم میخانم گفت که بهت گفته که ما دار يسارا. تهران یدفعه برنگشت نیسفر ا يبرا_

 :تفاوت گفتم یب

 . آره گفت_

روند و هر چه اصرار کرد که با آنها  یباهرها در گرگان م يالیگفته بود که به و يسارا. راست بود نیا البته

 . همراه شوم من قبول نکردم
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  ؟يومدیچرا ن پس_

 . دوست نداشتم_

کردم که به آن تسلط  یم یسع شهیمن هم یکرد ول یم ییها ییخود نما یوجود لجبازم که گاه مهین ان

 . داشته باشم، خودش را نشان داد

 . دیبعد خنده اش گرفت و آرام خند. لحظه با تعجب به من نگاه کرد چند

 . طور نیکه ا_

 :گفت د،یخند یهم چنان م کهیحال در

 . نمیبگو بب ؟یدوست نداشت یچ يحاال برا_

به  شتریشد که ب یباعث م نیهم. کرد یمثل بچه ها با من رفتار م. آمد یلحن حرف زدنش خوشم نم نیا از

 .بود فکر کنم نمانیکه ب یاختالف سن

 میزانو يکه رواو هم سکوت کرد و بعد دستم را  هیچند ثان. چرخاندم يگریسرم را به طرف د. را ندادم جوابش

 . بود در دست گرفت

تنها دست به . نکرد یحرکت یول. جا خورد. دمیکش رونیشدت برگشتم و نگاهش کردم و دستم را از دستش ب با

 . شد و به من نگاه کرد نهیس

 . و نگاهش کردم دمیچسب نیشدم و به در ماش نهیهم دست به س من

 ؟يقهر بود ؟يومدیچرا ن_

 :تمسخر گفتم با

 ؟یا کقهر ب_

 :دارد، گفت یکه کامال مشخص بود قصد شوخ یلحن با

 .با من_

 :تفاوت گفتم یب

 که بخوام قهر کنم؟ نمونهیب يزیمثال چ ای م؟یبا شما قهر کنم؟ مگه هم سن و سال هست دیچرا با_

 :نزد و بعد با خباثت گفت یحرف هیثان چند

 باشه؟ نمونیب يزیچ يدوست دار_

 . نگاهش کردم تیعصبان با
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 ؟ییبود نه آرزو یجمله ام سوال. دمیمن پرس_

 . دیخند آرام

 . باشه نمونیب يزیکه چ یدوست داشته باش دیگفتم شا_

 . نگاهش کردم رتیح با

 . ندارم ییعالقه ا نینه همچ_

 یکه نگاهش به پشت سر من، در مقابل در پزشک قانون دیبگو يزیدهانش را باز کرد تا چ. اش را باال برد چانه

 ستادهیداش فرمون مقابل در ا. و نگاه کردم دمیچرخ. را باز کرد و با عجله رفت نیدر ماش یحرف چیه یب. افتاد

 . سوخت شیدلم برا. کرد ینزار و داغان با او صحبت م یبود و با حال

. اصال با ما همراه نشد یفراهان يآقا. بعد برگشتند یکم. بار کمتر زمان برد نیکارشان ا. او به داخل رفت با

داشت که من احساس کردم که همان لحظه  یآن چنان ظاهر خشن و عصب. گرفت و رفت یهمان جا تاکس

انقالب آمد و گفت که  یلو. خواهد گرفت و به تهران برخواهد گشت و شکم طرف را سفره خواهد کرد نیماش

 . گفت که مراسم کفن و دفن فرداست. خودشان رفته يبه روستا

 هست؟ یطرف نامرد ک نیکه باالخره ا ینگفت_

 :در هم گفت ییاخم ها با

  ش؟یشناس یمگه تو م. حاال بگم_

 نه_

 :فکش منقبض شد و گفت عضالت

 . گهید يصف ها یب هیصفت مثل بق یآدم ب هی_

 تایینداشتم که تمام جز يمن هم اصرار دیخواست بگو یاگر او نم. بودم دهینگفتم چون با او هم عق يزیچ

 . مرده را به خط کنم کی یزندگ

 . طرف هتل راند به

 ه؟یخوابم خال یکه من توش م یاتاق_

او  یول. آن جا نداشت يچون ظاهرا که کار. گردد یبرم یدوست داشتم بپرسم که ک یلیخ. را تکان دادم سرم

 . حداقل نه آن روز را. برگشت نداشت الیهم ظاهرا خ
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کرد که تمام  یسع يهم با کنجکاو یصنعت. کنجکاو را به من حواله داد یهتل به اتاقش رفت و صنعت در

 یکه آدم نم ییها زیدوره زمونه چه چ نیتو ا! عجبا"گفت که  رتیدست آخر هم با ح. را از من بپرسد اتییجز

 "شنوه

 دیکر کردم که باف. آمد رونیکه به داخل رفته بود، ب یشب داغان تر از زمان. امدین رونیتا شب از اتاقش ب انقالب

. میغذا خورد یآمد نشست، کم. یعصب يریخسته بود و به طور انکار ناپذ. طور نبود نیا یول. سرحال آمده باشد

آتش زد و  يگاریس. رفت اطیبرخاست و به ح یحرف چیبعد هم بدون ه. کرد یم يباز شیبا غذا شتریاو ب یعنی

 . به من گفت و دوباره به اتاقش برگشت يریشب بخ

. جنازه خواهد رفت عییگفت که به تش. بر نگشت یکردم که به تهران برخواهد گشت ول یروز بعد فکر م صبح

درست نبود . میبا هم کار کرده بود یباالخره من و خانم فراهان. من هم در سکوت آماده شدم و همراهش رفتم

بزرگ  یاو هم تاج گل. دمیهتل خر فکوچک، از طر یدوباره تاج گل. جنازه اش حضور نداشته باشم عییکه در تش

 . باهر سفارش داد ییمایبه اسم دفتر هواپ

 یآن چنان لیخدا فام يبنده ها. خوشم آمد یلیخ. بود بایباغ ز کیدرست مثل . نبود ریقبرستان روستا دلگ يفضا

تعداد مردها کم  آن قدر. هم زن بودند شترشانیکه ب دندیرس یهمه عزا داران سر جمع به ده نفر هم نم. نداشتند

 .مردن اصال خوب نبود بانهیغر. سوخت ینخانم فراها يدلم برا. مانده بود نیزم يبود که تابوت به رو

را از انقالب گرفتم و به  دینتوانستم تحمل کنم و کل گرید. کرد یم یتاب یاز روز قبل ب شتریحاال ب برادرش

 ینم نییباال آمده بود و پا میبغض تا گلو. گرداند یجنازه سهند بر م عییمرا به روز تش. برگشتم نیداخل ماش

را  يزیشده بود و با حرارت چ نیخشمگ اریبس او. کرد یصحبت م یکه با برادر خانم فراهان دمید نیاز ماش. رفت

آرام  دستش را سر شانه او گذاشته بود و کیدر آرامش او داشت،  یسع کهیکرد و انقالب هم در حال یم فیتعر

کردند و  یبوس دهیعاقبت هم با هم د. کرد یاز آن مرد صحبت م یاحتماال برادر خانم فراهان. کرد یصحبت م

 . برگشت نیاو به ماش

همان طور که خودش گفته بود که . است لیقا يادیاو احترام ز يبرا یمشخص بود که برادر خانم فراهان کامال

به هتل . حرکت کرد یحرف چیبدون ه. از آن نزد یبود که حرف يزیچه؟ چ يبرا یول. است ونیبه من مد

آراز با من  ای نیدیکه اگر آ فتگ. گردد یگفت که تا شب برنم. رفت رونیکرد و ب ادهیبار مرا پ نیا. میبرگشت

خسته بود و نگاهش به طور . رفت و ساعت هشت شب بود که برگشت. جاست نیکه او ا میتماس گرفتند نگو

 . پر از غصه بود يریانکار ناپذ
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دستانش را . کنارم نشست و جلد کتاب را نگاه کرد. خواندم یخلوت بود و من هم کتاب م یالب. آمد یالب به

 . شد رهیپشت سرش به هم قالب کرد و به من خ

 . را نداشت يکار نیچن الیظاهرا خ یول. نگاه کردن بردارد رهیخ نیدست از ا دیشا. نکردم نگاهش

 معده تون بهتر شد؟_

 . تنها سرش را به نشانه مثبت تکان داد. معده اش بود يدستش به رو مایصبح همان روز دا تا

 ؟يبهتر یتو چ_

 . نبود میزیمن که چ_

 . زد لبخند

 يچرا قهر بود_

 یکرد که من نتوانم به آن صورت که دلم م یم يکار شیدر ضمن با حرف ها. مغزم بود ياز اندازه به رو شیپ

را  میخواست پاها یدلم م. رفت یحاال م نیکاش هم يا. بود ختهیعصابم را به هم ر. کنم يخواست از او دور

 . بکوبم نیزم يمثل بچه ها به رو

 قهر مال بچه هاست. ستمیمن قهر ن_

 یو جوون بایخانم ز هی. یستینه شما بچه ن_

 . سرم را به کتابم گرم کردم. دیکوب یت مقلبم به شد یول. نگفتم يزیچ. را پنهان کنم رتمیکردم ح یسع

 . به من نگاه کرد میزانوانش گذاشت و مستق يطرف جلو خم شد و ساعدش را رو به

 م؟یشام بخور رونیب میبر ادیخانم جوون م نیحاال ا_

 . بزند رونینمانده بود که قلب وامانده ام از دهانم ب يزیچ

 . میرستوران رو دار نیما که خودمون بهتر_

 . بود قراریب. نگاهش اصال آرام نبود یآرام بود ول لبخندش

 . هوا بخورم کمیدوست دارم _

 یکردن کلمات فیدر ذهنم به دنبال رد. دوست داشتم که دعوتش را رد کنم. داد هیعقب برگشت و به مبل تک به

بود که چه  نیبه فکر ااز ذهنم  يگرید میدر همان حال ن یول. گشتم تا بتوانم مودبانه دعوتش را رد کنم یم

 !بپوشم

 . غلبه کنم یذهن یآشفتگ نیکردم تا به ا یسع
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 ؟يایم_

 . دیش یاگر ناراحت نم. نه واقعا خسته ام_

آن جا  گرید یاگر کم. زد یم رونیحرارت ب میکردم که از گوش ها یحس م. حرف را زدم نیباال آمد تا ا جانم

 . اصال کم نبود رم،یحرفم را پس بگ نکهیاحتمال ا ستادیا یم

 . نگاهم کرد قیاش را باال برد و دق چانه

 چرا؟_

 . کردم نگاهش

 ؟یچرا چ_

 ؟یکن یمقابله به مثل م_

 . کردم که لحنم کامال خونسرد باشد یسع. شده بود یعصب. نگاهش کردم رتیح با

  ؟یمقابله به مثل با ک_

 . بود یهم عصب پوزخندش

 .....من _

شب  یاهیرا کنار زد و به س میپرده ضخ. رفت یبلند الب يبرخاست و به طرف پنجره . را قطع کرد حرفش

 . چشم دوخت

 دفعه رفتارتون عوض شد هیدوست دارم که بدونم چرا  یلیخ یول. رو ندارم يقصد نینه من چن_

پرسشم او فکر خواهد که  نیکردم که با ا یچون که حس م. قصد را نداشتم نیاصال ا. دمینتوانستم و پرس گرید

خواستم  یمن فقط م کهیدر حال. فکر کرده ام یمن مهم بوده است که راجع به آن کل يموضوع چقدر برا نیا

 .علت را بدانم

 چرا برات مهمه؟_

 شده به شما یاحترام یزدم که ب يزیچ ،یمن حرف دیدونم گفتم شا ینم_

 . دستم را گرفت. مبل نشستم يکنارم رو. طرف آمد به

  ؟یاحترام نباش نیقدر فکر ا نیشه ا یدختر عاقل، م_

 . نمانده بود که غش کنم يزیچ. دمیکش رونیرا از دستش ب دستم

 باشم؟ یپس فکر چ_
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 .دیخند

 .رونیب میبر ایب. فکر شام_

نازکم را با  يرفتم و مانتوسرم را تکان دادم و برخاستم و به باال  اریاخت یب. حالت خواهش داشت یکم لحنش

آمدن  نییپالتو و پا دنیکه صرف پوش یتمام مدت کهیدر حال. برگشتم نییعوض کردم و به پا میضخ يپالتو کی

هتل را به  یحرف چیه یب. بود ستادهیمقابل درب هتل ا. گفته بودم راهیاز پله ها کرده بودم را به خودم بدو ب

هم  دیشا ای. در فکر است قایکه عم دیرس یبه نظر م. هم سکوت کرده بوداو . طاهر سپردم و با او همراه شدم

. میصرف کباب رفت يبرا ییجا. کرد یم یاش عذر خواه ازهیو پشت هر خم دیکش یم ازهیخم. فقط خسته بود

 . ویباز و باربک يدر فضا

 یول. خودم را جمع کردم. میاز تخت ها نشست یکی يرو. نه آن اندازه که نشود تحمل کرد یسرد بود ول هوا

 . اوردمین رونیرا ب میچکمه ها

رو جون به لب کرد از بس از تو  چارهیب ياون سفر فکر کنم رضا  يتو. خانم دلش برات تنگ شده بود يسارا_

 . گفت

 . دیخند یچشمانش م. کردم نگاهش

 . یرضا هست يفکر کنم تو هوو_

 .دمیهم خند من

 .داره رو دوست يسارا. هیرضا مرد خوب_

آهسته و نرم . پرورده مقابلمان گذاشت تونیو نان و ز يظرف ماست و سبز کیآمد و  یبا لباس محل یگارسون

 .نرمک با همان ها خودش رامشغول کرد

 سونا_

و هفت ساله را  یمرد س کیحاال نگاه و حالتش، نگاه و حالت . نگاهم کرد يجد یلیخ. را به او دادم نگاهم

نه در ظاهر بلکه در . شد یجوان م یشکست و کم یآن غالب را م یاز شوخ یبا حالت یکه گاه ينه مرد. داشت

 . رفتار

 . هنوز هم هستم یعنی. خسته و گرفتار بودم کمیخودم . نداشتم یمن با تو مشکل_

مهم  میخواست سکوت کنم و با سکوتم نشان دهم که برا یدلم م. داد و مرا تحت نظر گرفت هیعقب تک به

 . لجباز من نتوانست هیآن روح یول. ستیوده و ننب
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 . یشما فقط با من مشکل داشت_

چند لحظه . او را به خنده انداخت کهیبه طور. متهم کننده بود یبا لحن يجمله خبر کی. نبود یام پرسش جمله

 یت و حرفبه سمت مخالف چشم دوخ. عاقبت سرش را چند بار تکان تکان داد. و کش دار مرا نگاه کرد یطوالن

 . نزد

 . با تو مشکل دارم يکه فکر کرد یخوشحال باش دیبا_

 . اش نامفهوم بود جمله

 ؟یچ یعنی_

 .عیکوتاه و سر. نگاهم کرد. خوداگاه اخم کرده بودم نا

 . ستیبه نفع آدم ن زهایچ یاوقات بعض یگاه_

 . دمینفهم يزیهم چ باز

 یگیم یفهمم شما چ یمن نم_

 . زد ییحوصله ا یب لبخند

 . کنم یم يکه من ازت دور یخوشحال باش دیتو با_

 : گفتم رتیح با

 چرا؟_

 یموضوع ب نیخودم از ا. شدم یم یواقعا نفهم و عوض یمن گاه. دمیاما پرس. دانستم اشتباه است یم نکهیا با

 . اطالع نبودم

 . آرام شد ییبه خنده ا لیحوصله اش تبد یلبخند ب حاال

از  یلیکه خ يدختر هیمثل من از  يمرد هیاگر  یدون یم. مرد به قول خودت بزرگ هستم هیمن  نکهیا يبرا_

که بتونم بگم حاال  ستمیمثل عاشق دلخسته جوون ن گهیمن د شه؟یم یچ ادیخوشش ب کترهیخودش کوچ

گر من ا. شهیم یچ بعد نمیتا بب میکن یم يباز نگولکیج کمیشم و  یاول باهاش دوست م. حاالها زمان دارم

  ست؟یبه نظرت ترسناك ن نیا. رم یتا ته ازدواج و بچه دار شدن هم م. کنم یبهش فکر م يجد. دل بستم

او از هر  میمستق ریابراز عالقه من غ نیا. باره به سمت صورتم پمپاژ شد کیکردم که خون تمام بدنم  احساس

که  ییجمله ا کی نیهم. گذار تر بود ریبه من گفته بود هم تاث اریکه شهر "رمیم یفدات بشم و برات م "چه 

با من کرد که  يمن هستم، کار شا یشد گفت که مخاطب قطع ینم یرساند و حت یرا هم نم یخاص زیچ یحت
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خود قلبم را،  چه،یو گوشت و ماه هیآن همه دنده و ر نیبود که او دست برده بود و از ب نیمثل ا. سابقه بود یب

 . را، نوازش کرده بود شیرو

نگاهش اخم داشت و . مثل احمق ها به او زل زده بودم. توانستم ینم یول اندازمیب نییخواست سرم را پا یم دلم

 . قرار بود یب

 . ینیچون دوست ندارم تو صدمه بب. نیفقط هم. رمیخاطر گفتم کنار بگ نیبه هم. من ترسناك بود يبرا_

 .کردم زمزمه

 صدمه؟_

 . نگاهم کرد يجد یلیخ

 ؟يکتریال از من کوچچند س یدون یم_

 :و گفت دیکش یآه. فقط نگاهش کردم. را ندادم جوابش

 . نمیب یخواهر و برادر هات رو م يها یکه عالقه و نگران یمخصوصا وقت. تهیمن ترسناك و پر مسئول يبرا _

 :گفتم یآرام يصدا با

 صحبت از منه؟_

خشک و سرد  هیچند ثان. تواند جلو برود یزند تا چه اندازه م یبودن م ياو که حرف از جد نمیخواستم بب یم

 . نگاهم کرد

 . کنم یشک م ادتیکه به اون هوش ز ينگو متوجه نشد. بله سرکار خانم صحبت از شماست_

دهانم . رفته است نیکردم که تمام بزاق دهانم از ب یحس م. بزنم یتوانستم حرف ینم. انداختم نییرا پا سرم

 . کرده است دایتا حلقم ادامه پ دیرس یکه به نظر م یخشک. خشک شده بود

 . عذاب آور بود شتریسکوت ب نیهم. نزد یحرف چیلحظه ه چند

 خیدستان من سرد و  ایدستان او داغ بود؟ . خم شد و دستم را در دست خودش گرفت یو کم دیکش یآه عاقبت

 زده؟

 . دستم را پوشاند و شروع به گرم کردن دستم کرد يرو گرشیدست د با

 .يکرد خی. میبخور نیتو ماش میبر چدشیبرم بگم بپ يخوا یم_

 . نگاهش کنم فقط سرم را تکان دادم نکهیا بدون

 . نه خوبم_
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 کی. دست راستش بود يانگشتر در انگشت حلقه . به دست داشت را نگاه کردم شهیکه هم ییطال انگشتر

 . رنگ اهیس ینیطال، با نگ نیانگشتر سنگ

 . میخور یما به هم نم. خودم گفتم بهتره که کنار بکشم شیپ_

 . بود نینگاهش خسته و غمگ. را باال بردم سرم

 ن؟یپس چرا برگشت_

 . نگاهم کرد یطوالن

 . هیسوال خوب_

 . را تکان تکان داد سرش

 شه ینم دایپ یسوالها جواب خوب یبعض يبرا یول_

غذا دست از  انینخورد و در م ادیز. کامال مشخص بود که بدون اشتهاست یمشغول شد ول. را آوردند مانیغذا

 . معده اش گذاشت و برخاست يدستش را رو. دیخوردن کش

 . گردم یاالن برم_

 . رفت تا احتماال شربتش را بخورد نیماش به

 د؟یر یچرا دکتر نم_

 . تخت در کنار من نشست يرو دوباره

 تا درمون بشه هاتیهم که کهنه بشه ه يدرد. درد کهنه شده نیا. رفتم_

 . نخورد يزیچ گرید

 جا هستم؟ نیکه من ا ینگفت يزیچ یبه کس_

 . تکان دادم یرا به نشانه نف سرم

 . يکرد یکار خوب_

 .دمیکرده بود را پرس ریذهنم را به خودش درگ یلیکه خ یکردم و سوال نگاهش

 با من در تماس نباشه هگیکه د دیگفت میشما به نس_

 :سرش را تکان داد و گفت يجد یلیخ

 آره من ازش خواستم_

 چرا؟_
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 . به خواهرش داشت ینداشتن او چه ربط ایدوست داشتن . زده بود رتیح میصدا

 . بهت بگه يزیخواستم چ ینم نکهیا يبرا_

 .و ادامه داد دیکش یآه

 یو بگ یبه من بزن یتو دهن هیخوام که االن  یکه داشته باشمت هم م خوامیهم م ه؟یحال من چ یدون یم_

بعد هم او دفتر . و منو به سالمت ریبرو تو رو به خ. يخوا یاز جونم م یچ يسن برادر بزرگ منو دار کهیمرت

 .رو الزم نداره تییمایکه هتل من دفتر هواپ یو بگ یبترکون یرو بزن ییمایهواپ

 . آتش زد يگاریرفت و ساز من فاصله گ یکم یعصب

 مشکل بزرگتر بشه نیا ندهیترسم که در آ یم. مشکل منه نیا ینیب یم_

 . اش خارج کرد ینیاش نگه داشت و از ب نهیدودش را در س. زد گارشیبه س یمحکم پک

االن خودش  دیما شا یشن؟ تفاوت سن یم یهم بکنم برادرات راض يکه اگر من خواستگار یکن یتو فکر م_

 شه؟  یم یچ یدون یم ندهیدر آ یرو نشون نده ول

 :گفت یآرام يبه طرفم خم شد و با صدا یکم

 . میسنم اونقدر باال رفته که مسخره خاص و عام بش گهیکه من د یخانم خوشگل و جوون هیتو هنوز _

 :آرام و لرزان گفتم يصدا با

 . ستین يطور نیا_

 نیکه من صد درصد دوستت دارم و ا یعنیبود  ياراد ریحرف من که کامال غ نیا. زبانم را گاز گرفتم بالفاصه

 . ستیمهم ن میاصال برا

ما در  نیسکوت کامل ب قهیدر حدود پنج دق. نگفت يزیچ. سرم را باال نبردم یشده بودم که حت یقدر عصب آن

 . کردم یکرده بود، نگاه م خیکه  ییو من به غذا دیکش یم گاریاو س. بود انیجر

به  میبرو نیبه طرف ماش نکهیا يدستم را گرفت و به جا یبرخاست پول غذا را حساب کرد و بدون حرف عاقبت

 . خواهد قدم بزند یمشخص بود که م. جهت عکس آن حرکت کرد

 . باز هم سکوت و سکوت. دمیکش رونیاز دستش ب یرا به نرم دستم

  ست؟یبرات مهم ن_

 . ندادمجوابش را هم . نکردم نگاهش
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که برات مهم  نهیتونم از حرفت بکنم و اون ا یم يریگ جهینت هیمن فقط  ستیطور ن نیا یگ یکه م یوقت_

 . ستین

 . نگفتم يزیهم چ باز

  ست؟یهم برات مهم ن نیا یول. که البته حق دارن. خانواده ات مخالف هستن ادیبه احتمال ز_

 . یحس چیبدون ه. صورتش سرد بود و خشک. نگاهش به روبه رو بود. را باال بردم و نگاهش کردم سرم

 . بود ییا گهید زیمن منظورم چ. خانواده ام برام مهم هستن_

 . به من کرد ینگاه مین

من . طلبه یها رو نم يباز یقرت نیا گهیگفتم که سن من د. خوام احمق به نظر برسم ینم. بده حیتوض ؟یچ_

کم ناز و ناز  هیکه  یسنت دوست داشته باش يبه اقتضا دیدونم که تو شا یم. بندم یاگر دل بستم کامل م

 . ستمیمن آدمش ن یباشه ول ونهیم نیهم تو ا یکش

 . و کامل نگاهم کرد ستادیا

رو با  يچند روز. جا هستم نیا نیهم يگم که ازت خوشم اومده، اگر آره که برا یصاف و پوست کنده بهت م_

اگر . زنم یگردم تهران با برادرات حرف م یبعد هم من بر م ادیکم اخالق هم دستمون ب هیتا  میگذرون یهم م

 چیه. يدیند يدیهم شتر د گهید. رم تهران یکنم م یحاال من سر و ته م نیهم جوابت نه هست که هم

 . من خدشعه دار بشه ایت به تو آراز نسب ای نیدیاعتماد آ یزمان هیشه که  یدرباره اش گفته نم یحرف

ابراز عالقه . آن همه باعث تحول من شود یو منطق يآن قدر جد ییابراز عالقه ا کیکردم که  یفکر نم هرگز

 یکیلرزان، در  يو با صدا کیرمانت یلیدوستانش خ انیدر م. گل و بادکنک همراه بود یو با کل کیرمانت اریشهر

 . اش هستم و بدون من ناقص است یدگو زن یاعتراف کرد که من عشق و تمام هست مان،یها داریاز معدود د

 نیدر نهان و ب دیکه با يزیبه نظرم اصال بد نبود که او چ. اعتراف غرق در لذت شده بودم نیآن زمان از ا چقدر

زنند و هو کرده بود و باعث شده بود که دوستانش دست ب انیجمع ب انیدو عاشق به آن اعتراف شود، در م

که داشتم  یسن کم. نشده بودم ضوعمو نیآن زمان متوجه ا. بد به من نگاه کنند یبا حالت یبکشند و حت

چقدر احمقانه  اریبعد که عاقل تر شدم متوجه شدم که کار شهر یبست ول یم یقتیهر حق يچشمانم را به رو

 . تا آسمان است نیاز زماو متوجه شدم که تفاوت  يابراز عالقه  نیو حاال با ا. بوده است
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تمام مدت به خودم اعتراف کرده بودم که  نکهیبا وجود ا یحت. که حاال به من دست داد قابل وصف نبود یحس

آن زمان  یول. بزرگ تر و قابل احترام است یلیو همکار است که از من خ یدوست خانوادگ کیانقالب فقط 

 .کردم یطور فکر م نیحداقل من که ا ای. داشتم عشق مطلق بود اریکه به شهر یحس

 :آن همه کوبش متالطم قلبم گفتم انیو در م یسخت به

 یچ چیه. حرف ها زده شده نیا د؟یرو به حالت اولش برگردون زیهمه چ دیخوا یم يچطور. اگر جوابم نه باشه_

 ؟يببر نیحستون رو از ب دیخوا یچطور م. شه یمثل اولش نم

زده  رونیرا که از کنار شال ب میدست دراز کرد و چند تار موها. نگاهش آرام بود و به خود مطمئن. کرد نگاهم

 :شال فرستاد و گفت ریبود به ز

من و برادرات . میکن یبا هم کار م میما دار. گرده به قبل یبرم زیفقط همه چ. بره نیاز ب ستیحس من قرار ن_

 .کنم یخودم درستش م. ادیب شیتفاهم پدوست ندارم که براشون سو. منظورمه

 . کرد یکامل و جز به جز به تمام صورتم نگاه م. نگاهش حاال مهربان بود و پر از توجه. کردم نگاهش

 برگردم؟ ایبمونم  ه؟ینظرت چ_

 یکه هنوز از حسم به او کامال آگاه یوقت میتوانستم بگو یمن چه م. خواست یرحمانه اعتراف م یب چقدر

به نظرم از همان ابتدا هم  یول. نداشت یخاص زیاو چ يچهره . مثل خودش. قیدق. نگاهش کردم. نداشتم

 .داشت که قابل تامل بود یآمد و محسنات نیدلنش

گردد  ینه او برم میدانستم که اگر بگو یم. بودم ریکه خودم در گ یآن هم زمان میبگو دیدانستم که چه با ینم

اگر . الف دختر به سن من شود کینبود که به قول خودش عالف  یآدم. نخواهد کرد و پشت سرش را هم نگاه

 . يو دوست پسر و دختر باز یناز کش يخواست نه برا یازدواج م يخواهم، برا یگفت تو را م

خواست به سرعت  یم نکهیا. از محسناتش بود گرید یکیهم  نینگاه کنم خب ا هیخواستم بهتر به قض یم اگر

 یشناخته بودم ول ياو را تا حدود. من هم ترسناك بود يبرا نیا یول. کرد یشود و وقتش را تلف نم یوارد زندگ

دانستم که مرد خود ساخته  یم. در هتل بودم اکه او در کنار خانواده ام گذرانده بود ر یوقت شتریمن ب. نه کامال

 . ستیوس نو ه يهو يزند از رو یم یو اگر حرف ستیا

امروز  نکهیا يبرا ییکه از من خوشش آمده قطعا آمده است چون به قول خودش، وقت و حوصله ا دیگو یم اگر

. من گذاشته بود يپا شیرا پ يبد یخب دو راه یول. برود را ندارد يگریرا با من باشد و فردا به سراغ کس د

که خودم هم دودل بودم و ناآگاه از  یوقت. نبود یستگفتم آره که به نظرم کار چندان در یاگر م. شده بودم جیگ
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دانستم چرا حسش مبهم است مرا سرزنش  یاز دلم که نم ییدادم گوشه ا یم یو اگر جواب منف. حس خودم

 .کرد یم

 .دونم ینم_

 . میبرگشت نیدستم را گرفت و با هم به سمت ماش. دیخند آرام

 . هیاز نظر من جواب خوب نیخب ا_

 . در همان حال آرام زمزمه کرد. شوم نیدستم را گرفت تا سوار ماش. را باز کرد نیماش در

 . مونم یم_

را با هم  يچند روز نکهیخواست بدانم که منظورش از ا یدلم م. نگفتم يزیچ. ختیر نییکردم که قلبم پا حس

دوست نداشتم که . بودند برادرانم به من اعتماد کرده. شد یبد م یلیخ دیفهم یم یاگر کس ست؟یچ میگذارن یم

 . او بود شناختن يبرا یدر ضمن روش خوب. از اعتمادشان سو استفاده کنم گریبار د کی

 د؟یمون یهتل م_

 . را تکان داد سرش

جا هستم  نیکه ا گمیو م رمیگ یو آراز هم خودم تماس م نیدیبه آ. جاست نیکار ا ينترس به همه بگو برا_

 ارهیبرات حرف در ن یکه کس

 ؟یگیم یبهشون چ_

 . را روشن کرد نیشد و ماش سوار

 . جا هستم نیکار خودم ا يگم که برا یم_

 . فشرد ییلحظه ا يرا در دستش گرفت و برا دستم

 . کنم ینگران نباش، درستش م_

 ؟ییجا نیا یبگ يخوا یکه م یگیبعد االن خودتون م. یجا هست نیکه نگم ا یاخه گفت_

 . زد یمیمال لبخند

 دیدونمه با یاالن که جوابت نم. دونم یکردم جوابت نه هست؛ نه نم یبود که فکر م ین مال زمانخب او_

نداشت که  یلیدل. خواستم امشب برگردم یم. نگفت يزیشه چ ینم گهید. هیبمونم که مطمئن بشم جوابت چ

چند روز اقامتم  يبرا لیدل هید یحاال با یول. آمده بودم یجنازه خانم فراهان عییتش يمن برا. بدونه يزیچ یکس

 . داشته باشم
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 .نزدم و او در سکوت به سمت هتل راند یحرف

 

 

 پانزدهم فصل

 یاو به نظر آرام م یمن اضطراب داشتم ول. فتادیکردم که چشمانم به چشمانش ن یم یصبحانه سع زیسر م بر

 زهایاز م یکیبود و پشت  یمهمان داشت که مرد جوان کیهتل . آرام تر از شب قبل یلیحداقل خ. دیرس

 . کرد یصبحانه اش را صرف م

 . را مزه مزه کردم میچا ییاشتها یب با

 چته؟_

 یچیه_

 . درون دستش باال آورد و نگاهم کرد يرا از روزنامه  سرش

 ؟يشد مونیپش ؟يقرار یقدر ب نیچرا ا_

 :گفتم یبدجنس با

 . نداره یمونیدونم که پش یدونم؟ جواب نم یجواب نم ؟یاز چ_

 :و گفت دیخند آرام

 . ستیتونم جوابت رو بدم، االن وقتش ن یفکر نکن نم_

 .دیداد و قهوه اش را نوش هیتک یبه صندل دیخند یهمان طور که م بعد

 ؟یبگ یچ يخوا یمثال م_

 . اش را باال داد چانه

 . حاال بماند_

 . به سمتم خم شد یکم

 . جا نبودم خانم خانما نیهم شک داشتم، االن ا یسرسوزنمن اگر . تمام شده است یاز نظر من همه چ_

 . دیخند. اخم کردم. گذاشت شیزد و فنجان قهوه اش را سر جا یچشمک

 يبر یتون یحاال هم م_

 . شد شتریاش ب خنده
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 . خوردم یجا جم نم نیگرفتم از ا یمن تا جواب مثبت از تو نم. کردم بابا یشوخ. چه بهش بر هم خورد_

 . سپر کرد نهیداد و س هیعقب تک به

جا افتاده رو  يآقا هیسن و سال  گهیکه د يریبگ ادی دینه؟ تو کوچولو با ایاقتدارم رو حفظ کنم  يجور هی دیبا_

 . یبه رخش نکش

 : دوباره به سمتم خم شد و آهسته گفت. نگاهش کردم رتیح با

 . رم یجا نم نیاز ا رمیگذشته من ازت خوشم اومده و واقعا تا جواب مثبت نگ یاز شوخ_

 :گفتم ییآهسته ا يصدا با

 ؟یاگر جوابم مثبت نباشه چ_

 . نگاهم کرد هیثان چند

 . شم یم روزیباالخره من پ. داده که صبور باشم ادیبه من  یزندگ. ادهیمن صبرم ز. کنم یصبر م_

 ؟یازدواج کنم چ ییا گهیاگر اصال با کس د_

 :دیخنده و چشمک پرس با

 نکنه عاشق دلخسته؟ آره؟ ؟یک_

 تو فکر کن که آره_

 !بندتش به رگبار یقطعا آراز م يخواستگار ادیبار اگر اون ب نیا یول. برادرات ممکنه من رو قبول کنن_

 :عوض کردن بحث گفت يبرا. خنده ام گرفت. داشت حق

  رون؟یب میبر يدوست دار_

 کجا؟_

 :آشپزخانه کرد و آهسته گفت ينجره به پشت سر من و پ ینگاه. اش را باال برد چانه

 . حرف زد یکه بشه درست و حساب ییجا_

 :گذاشت و گفت زیم يرا رو روزنامه

 زنگ بزنم به چند جا هیمنم . میبرو بپوش بر_

گفتم که با  یبه صنعت. مشغول حرف زدن با تلفن بود اطیدر ح. برگشتم نییآماده شدم و به پا. اتاقم رفتم به

 . میو به راه افتاد میشد نیماش. میاشاره کرد که برو. رفتم اطیبه ح. میرو یبه شهر م يکار يباهر برا يآقا
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 . رود یشدم که به خارج از شهر م متوجه

 م؟یر یکجا م_

 :آن که نگاهم کند گفت بدون

 . از دوستام یکیخونه _

 :گفتم رتیباح

 . امینه من نم_

 دیکرد و با خنده پرس ینگاه مین

 چرا؟_

 سختمه خب_

 . میگرد یو برم میخور یناهار م هی. فقط دوستمه. ستین یکس_

 نه_

 . کنار جاده نگه داشت نگیپارک نیسرعتش را کم کرد و راهنما زد و در اول. بار کامل نگاهم کرد نیا

 م؟یصحبت کن يخوا یچرا؟ مگه نم_

 . حرف زد شهیتو هتل هم م_

 . تعجب نگاهم کرد با

 ؟يبه من اعتماد ندار_

من  يبرا ؟يآورد یکه با خودت برداشت هیدختر ک نیگه که ا یدوستتون نم نیا. ستیموضوع سر اعتماد ن_

 اد؟یبرام حرف در نم ست؟یخودت بگو زشت ن ست؟یزشت ن

 :گفت یو ناراحت رتیح با

خودش تو رو . هیو دوستان خانوادگ انیخانم از آشنا هیهتل هم  سییسونا به دوستم گفتم که هتل هستم و ر_

 هیا گهیکه اون حرف د ياگر اعتماد ندار. ایخودش گفت پس با خانم ب. هم دعوت کرد

 یآن هم زمان. به تو اعتماد ندارم میتوانستم بگو یبود که نم تیاو آن قدر آقا و با شخص م؟یتوانستم بگو یم چه

 . بودم دهیاز او ند یراه کج چیکه ه

 . ستین نینه موضوع ا_
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 . بعد سرش را آرام تکان داد. نگاهم کرد هیثان چند

 . مییآ یکه نم گمیباشه م_

 . اش را در آورد تا تماس را برقرار کند تلفن

 . میزود برگرد یول. ستین ینه مشکل_

 . را روشن کرد و راه افتاد نیسرش را تکان داد و ماش يو جد خشک

که  دیرس یبه نظر م. بود ستادهیخودش هم مقابل در به انتظار ا. بود ییخانه کوچک روستا کیدوستش  ي خانه

 يآرام و موقر يچهره  اریبس یبود ول یرو به طاس یسرش کم. چهار شانه و قد بلند بود. از انقالب بزرگتر باشد

 . نیمحترمانه و سنگ یسالم و احوال پرس کیکرد و با من  یبوس دهیبا انقالب د. داشت

خانه  کی. دندیخند یزدند و م یاو و انقالب آهسته حرف م. من جلو جلو حرکت کردم. ان کردداخل دعوتم به

 ونیتلوز کی. دست باف یقرمز الک یشده و قال دهیکنار هم چ يها یپشت. مرتب و منظم داشت یساده ول

 یبه دل م یول. بود قساده و بدون زرق و بر زیهمه چ. ساده گذاشته شده بود یعسل کی يکوچک که بررو

که  يخورد که با مرد یبه انقالب باهر نم. دو از کجا با هم دوست بودند نیتعجب کرده بود که ا. نشست

 . یمیآن هم آن قدر صم. ساده دارد هم دوست باشد نیچن نیا یزندگ

 يامرد ما را بر. انقالب هم آمد و کنار من با فاصله نشست. نشستم نیزم يآوردم و رو رونیرا ب میها کفش

 . آماده کند يزیچ ییرایپذ يتنها گذاشت تا البد برا یلحظات

 ؟یراحت_

خواست تا  یم نکهیا يبرا دیشا. کرد که آن را نشان ندهد یم یسع یول. نگاهش پر از توجه بود. کردم نگاهش

 . من آرام باشم

 یآره مرس_

 :انقالب رو به من کرد و گفت. برگشت وهیو م يچا ینیبا س دوستش

 . میاز دوستان خوب من هست که خدمت با هم بود آقا آرش_

 . کرد یهم به آرش معرف مرا

که برات صحبتش رو کرده  یآپارتمان يبرا میشد کیبا برادراشون شر. هستن یاز دوستان خانوادگ رزادیخانم پ_

 . بودم
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از مسافران  ییرایآماده پذ دیع يشده و برا ایگفتم که هتل اح. دیکرد و درباره هتل پرس یاظهار خوشحال آرش

 . میکه انجام شده بود، صحبت کرد ییهتل و کارها يهم درباره  گرید یکم. هست

خانه دار به  يخاست و مثل خانم ها یبرم یو او هر از چند گاه. تازه ریس يبو. آمد یم یمحل يخوش غذا يبو

هم خاطرات خدمت  یالب و گاهانق يبا انقالب حول و حوش کارها شیصحبت ها شتریب. زد یسر م شیغذا

 . تشکر کردم و برخاستم. به گلخانه او بزنم يبه من تعارف کرد که اگر خسته شدم سر. گشت یم شانیسرباز

داشت و در پشت  يادیز اریمساحت بس. بودم دهیبود که تا به حال د ییجاها نیتر بایاز ز یکیاش  گلخانه

 . ابیکم یو حت بایز يگلخانه مجهز و پر از گلها کی. شده بود جادیساختمان ا

رز  يگلها. و درشت بود بایز اریبس یداد ول ینم ییبو چیه. دمییرز درشت اش را بو يگلها. در آن زدم یگشت

 . نیپر از برگ و رنگ یصدتومان يگلها. دیدرشت سف يها ومیلیل. یمخمل

 . و با لذت به اطرافم نگاه کردم که در وسط گلخانه بود نشستم یکوتاه ي هیچهار پا يرو

 جا چقدر قشنگه نیا_

همچنان نگاهش به من بود، کنارم  کهیجلو آمد و در حال. کرد یبود و به من نگاه م ستادهیا يدر ورد کنار

 . ستادیا

 کار دوستت پرورش گله؟_

جا  نیبعد از فوت همسرش، با دخترش ا. هیدامپزشک شیلیرشته تحص یول. ده یپرورش گل هم انجام م. آره_

غم و  یآدم ب. داره یغم هی شیتو زندگ یهر کس. است دهیکش یدست از زندگ ییجورها هی. کنه یم یزندگ

 . ینیب یغصه نم

 :گفتم یناراحت با

 پس دخترش کو؟_

 . دختر ده ساله است هی. هاشونه لیفام شیپ_

 . با باال بردم و نگاهش کردم سرم

 . رسه یبه نظر م یمرد خوب_

 م؟یقدم بزن کمی يدوست دار_

دستم را رها نکرد و انگشتانش را در . دستم را در دستش گذاشتم و برخاستم. را به طرفم دراز کرد دستش

 . نبود یدوستش در آن حوال. میآمد رونیقدم زنان از گلخانه ب. انگشتانم قفل کرد
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 پس دوستت کجاست؟_

 :گفتاشاره کرد و  ییسرش به جا با

 روستا ياز گاوها یکی مانیزا يرفت برا_

 رون؟یب میزد يجور نیزشت نباشه ما هم_

 . را تکان داد سرش

با خودمون  مینیبب م،یبزن یحرف هی م،یبزن یگشت هیگفتم . هیطوالن یلیگاو خ مانیزا. کشه یحاال طول م. نه_

 م؟یچند چند

ماسه ها  يرو. میکرد یط ادهیپ قهیده دق بایتقر. نبود یفاصله کم. میبه راه افتاد ایسکوت به سمت در در

 . را دراز کرد و هر دو دستش را از عقب، ستون بدنش کرد شیپاها. هوا خوب بود. مینشست

 ه؟ینظرت راجع به من چ_

 اول شما_

 . کرد نگاهم

 باهر؟  يآقا یهم بگ یتا شب عروس يخوا یانقالب؟ نکنه م ایباهر  يشما؟ من؟ آقا_

 . و ادامه داد دیخند

 چطوره هان؟. فهیگم ضع یتو بگو سرورم، آقا، منم م م؟یاش کن یمیقد يخوا یم_

 . دیبلند خند. دمیلباسش پاش يگرد کردم و با دستم ماسه به رو شیرا برا چشمانم

 .خوب یخودت خواست_

 :را صاف کردم و گفتم میصدا

 اول تو_

 :کرد و چانه اش را باال داد و گفت نگاهم قیدستش را ستون سرش کرد و دق کیو  دیچرخ

 . یکن یپخته تر و عاقالنه تر رفتار م یلینسبت به سنت خ. نیخانم، خوشگل، تو دل برو، محکم و مت_

 :و گفت دیخند

کارمند ها . ياز همه سن و از همه قشر. جور واجور در ارتباط هستم يبا دخترها میکه من به طور دا یدون یم_

 کی. پسندم یدارند که من نم یخاص ياخالق ها هی. هستن يجور هیکن که همشون باور  یول. گم یرو م
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موقع حرف زدن  یول لشهو هشت سا ستیدختره ب. اعصابه منه يدن که رو یبچگونه انجام م يکارها يسر

 . کنه یم جم،یعج جم،یعج

که او را هم به خنده  دمیآن قدر خند. بودم دهیجنبه از انقالب باهر را ند نیتا به حال ا. دمیخند يبلند يصدا با

 . انداختم

که همه  میما دوست دار. میها دار يلوس باز نیباور کن که منو خواهرت هم از ا. ما زنهاست تیخاص نیا_

 یخانم چهل ساله که نم هیممکنه من در برابر . و دخترونه باشه کیکوچ يو تا حدود يفانتز شهیهم زیچ

 ادیدخترونه ز يطنتهایو ش هاحرف  نیاز ا میکه دوستمه و هم سال میبا نس یحرف ها رو نزنم ول نیشناسمش ا

 . میدار

 :کرد و با اکراه گفت نگاهم

 جم؟یعج یگ یکه تو هم م یبگ يخوا یم یعنی_

 . خودش هم به خنده افتاد. شد شتریام ب خنده

 خب تو بگو_

 . کردم نگاهش

رسه که غم  یوقت ها به نظر م یبعض. یشیموقع ها کج خلق م یبعض. یمرد محکم و خود ساخته هست هیتو _

 ای یکن یاعتماد م رید یلیخ. یهست يریپذ تیمسئول یلیآدم خ. یشیوقتها هم بهتر م یبعض یول. عالم تو دلته

 .یکن یبهتره بگم اصال اعتماد نم دیشا

 : دمیدادم و پرس ایرا به در نگاهم

 چرا؟_

 . کرد یطوالن یسکوت

 نه؟ ایهستم  پیخوش ت ینگفت_

 . و چانه ام را باال دادم دمیخند. کردم نگاهش

 . هیچهره ات معمول یول یهست پیخوش ت_

 . را باال برد شیابرو

 طوفان بودم؟  تیبه جذاب یدوست داشت_

 . را تکان دادم سرم
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بعد از  یول. رهیگ یآدم رو م تشیجذاب شینیب یار اول مب يبرا یکه وقت هییطوفان از اون چهره ها ينه چهره _

 .طوفان فقط جذابه، مالحت و آن رو نداره يچهره . شهیم يتکرار گهیچند جلسه د

 . زنهیبفهمه خودش رو دار م_

 . شد رهیخ ایو به در دیخند آرام

دوستاش رکب خورد و به زندان  نیکه بابا از بهتر هیمال زمان. مال گذشته است. داره شهیمن ر ياعتماد یب_

 . شد دیو تبع دیبه خاطر اون بابا حبس کش. لو داده بود سیدوستش جاش رو به پل نیبهتر. افتاد

 . سخت و خشک. چهره اش سخت شده بود. کرد نگاهم

 ؟يدیرو د دیناخدا خورش لمیف _

 . را به نشانه مثبت تکان دادم سرم

 یکه با جذام ییها یزندان. بود یاسیس يها یاز زندان یبعض یزندگ تیواقع نیا یول لمه؟یف يالبد فکر کرد_

 هیها رو از سر گذروند به خاطر  نیپدر من ا. ها یها و دزدها و قاچاقچ یبا جذام. شدن یم دیجا تبع هیها تو 

 . اعتماد

 :هم فشرد و گفت يچشمانش را به رو. بود دهیبه شدت پر رنگش

 . رفت نیکه داشتم هم از ب يذره اعتماد هیهمون  گهیخوردم که د یاز نظر مال ییتو کار هم خودم ضربه ها_

 . کنم یچیدادم که بحث را ق حیترج. سوخت شیدلم برا. حالش خوب نبود. نگفتم يزیچ

 ؟ياومده بود ایاون موقع تو به دن_

 . دمیاله و پدر بزرگم شنخ ایکه من از مامان  هییزهایها چ نیا. ها رو تحمل کرده بود نیمامان تنها ا. نه_

. کردند یگفت باهرها بعد از فوت پدر و مادرشون باخاله شون زندگ یرا به خاطر آوردم که م یصنعت يها حرف

هم گفته بود که انقالب تصادف کرد و خاله اش او را  دیشا. به خاطر نداشتم قیدق. ها هیما نیدر هم يزیچ ای

 . به خارج فرستاد

 د؟یکرد یزندگ یبعد از فوت پدر و مادرتون با ک_

هوش و حواسش . آن جا دارد یکیزیف يکامال مشخص بود که فقط حضور یول. داد ایرا دوباره به در نگاهش

 . بود يگرید يجا

 . عموم شیپ. میخاله ام فوت شد و بعد ما به فرانسه رفت یمدت هیبعد از  یول. مدت با پدربزرگ و خاله ام هی_
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جذاب داشت که چهره اش را سخت تر نشان  ییانحنا. دار بود هیفکش محکم و زاو. رخش کردم میبه ن ینگاه

 . داد یم

 ه؟یزخم مال چ يجا نیا_

 . دیآن دست کش يناخوداگاه به رو. به زخمش نگاه کردم. کرد نگاهم

شکسته  ایم ترك برداشته بود تمام تن. افتادم مارستانیمن چند ماه تو ب. بود یتصادف سخت. تصادفه هیمال _

 .نوجوون بودم. زخم مال اون موقع است نیا. جمجمه ام یحت. بود

 :را تنگ کرد و گفت چشمانش

 ؟يدار یباهاش مشکل_

 . تکان داد یرا به نشانه نف سرم

 . شه یم دهیزخم کش نیزنم، ناخوداگاه نگاهشون به ا یکه باهاشون حرف م ییزنها دمید یآخه گاه_

 . که به نظر من جذابش کرده بود نگفتم

 :من زد و گفت يکف دستش سر زانو با

 تو از برادرت بگو. از زخم دختر کش من میبگذر_

 دمیتعجب پرس با

 برادرم؟ کدومشون؟_

 . اون که فوت کرد_

با  یحت. نزدم یحرف چیه قهیدر حدود سه چهار دق يزیچ. شدم رهیخ اینگاهم را از او گرفتم و به در. دمیکش یآه

 . شد یآوردم معده ام آشوب م یکه م ادیبه . بود یچه شب. بردن نام سهند هم به آن شب شوم برگشتم

 یخواد بگ یاگر سختته نم_

 . صورتم کنار زدم يبود از رو ختهیکه باد بر هم ر ییموها

 یاحترام یوقت ب چیه یول. میکرد یقهر م. میداشت يریتا دلت بخواد با هم بحث و درگ. ام بود گهیقل د_

هم  شهیهم یول. شد ینم یوقت طوالن چیقهرمون ه. میتو اوج دعوا هم احترام هم رو داشت یحت. نبود نمونیب

 .....شد یقدم م شیپ یآشت ياون بود که برا

 . کنم يخوددار میاشک ها زشیپشت سر هم پلک زدم تا از ر. فرو دادم یرا به سخت بغضم
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دوست داشتم . دمیبار جنازه اش رو د نیآخر يکه برا یزمان. دمیهمف رید یلیخ یدوستش داشتم ول یلیخ_

 ..... گفتم که دوستش دارم یکرد تا بهش م یلحظه چشماش رو باز م هی يبرا

دلم  يرو یبیغم عج. ختمیاشک ر زیآرام و رقت انگ. زدم هیگر رینتوانستم خودم را کنترل کنم و ز گرید

نگفته بودم که چقدر از تمام . کس تا به حال نگفته بودم چیبود که به ه ییها حرف ها نیا. کرد یم ینیسنگ

از  چیه هیبق ای يبه سارا زهایچ نیگفتن ا. گذشته بود متنفر بودم یکه با سهند به بحث و ناراحت ییلحظه ها

 . کرد یکرد و فقط حال آنها را بدتر م یاز من دوا نم يدرد

 :و هق هق گفتم هیبا گر. شانه ام گذاشت يرا رو دستش

من بعد از اون روز حس ناقص بودن . رو از دست بده کهیبهش نزد شتریکه از همه ب یبده که آدم کس یلیخ_

 . رو از دست داده يزیچ هیکنم که بدنم  یحس م. دارم

 یکه چه م دیفهم یاو م. بود نیاو هم غمگ یاخم داشت ول. نگاهش مهربان و پر توجه بود. کردم نگاهش

ام  هینا خوداگاه گر. به آغوشش پرت شدم. دیرا گرفت و مرا به طرف خودش کش میبازو یحرف چیبدون ه. میگو

. داشتم نیدیدر آغوش آ ینیچن نیا يکه زمانها یحس. داشتم یبیدانم چرا در آغوشش حس غر ینم. شد شتریب

 . تیحس خوب امن

او هم  يکه اشک تا پشت پلکها دیرس یر مبه نظ یحت. چهره اش به شدت گرفته بود. دمیرا کنار کش خودم

 . و نگاه از من گرفت دیدهانش کش يبه رو یدست. دیلرز یمردمک چشمانش م. آمده است

در  یبودند، کس ادیو فر غیکه آن طرف تر از ما مشغول و ج ياز چند دختر و پسر ریبه غ. خلوت بود ساحل

رغم ظاهر  یعل. دهد یقرار م ریدست او را به شدت تحت تاث نیاز ا ییصحبتها دیرس یبه نظر م. ساحل نبود

و به  یپدر در نوجوان گمر. بود دهیچون او هم صدمه د دیشا. و حساس داشت فیلط یخشک و محکمش روح

من که عالقه آن  يبرا یحت. بود که اثرش تا آخر عمر با آدم خواهد ماند يزیچ. بعد، مرگ مادر یفاصله اندک

چه رسد به او که تا آن حد عاشقانه درباره . به مادر و پدرم نداشتم هم تصور از دست دادنشان زجر آور بود یچنان

 . شد عمق عالقه را در چشمانش خواند یکرد م یصحبت م شکه از پدر یوقت. کرد یپدرش صحبت م

 . تونم درکت کنم یم_

 . زدآورد و آتش  رونیب بشیاز ج يگاریبه من کرد و س ینگاه مین

که متولد  ییاز اون لحظه ا. ادیم ایماست که با ما به دن يایدن نیا ریتقد نیسخت تر زیعز هیاز دست دادن _

 .فردا دیشا م،یرو از دست بد يزیامروز عز دیکه شا. سرمونه يباال هیعذاب مثل سا نیا. میش یم
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شروع به قدم زدن . دست مرا هم گرفت و بلند کرد. حالش خوب نبود. برخاست. هم فشرد يرا به رو چشمانش

 . میسکوت کرده بود. میدر خط ساحل کرد

 . ادمهیدفترم  يروز اول که اومد_

 . کرد نگاهم

 . رو بردار نکتیبهت گفتم ع_

 . زده بودم نکیورم کرده بود، ع هیبه خاطر چشمانم که از شدت گر. بود ادمی

 که چند سالته؟ دمیپرس ادتهی. يشکننده شده بود یوحشتناک يه طورب_

 . داشتم ادیرا هم به  نیا. را تکان دادم سرم

هتل  هیتونه  یم یداغون نیدختر به ا یعنیخودم گفتم  شیلحظه پ هیکه  يدیرس یاونقدر شکننده به نظر م_

 . ته دلم قرص شد یهست يتا چه حد تو کارت جد دمیبعد که د یرو اداره کنه؟ ول

 . نگاهم کرد. را قطع کرد حرفش

محکم و  نکهیا. بود نیکه ازت خوشم اومد هم ییاز علت ها یکی دیشا. يو نقشت جا افتاد تیخوب تو مسئول_

تو دهن  يدیکه متوجه ات بود به خاطر برادرت با مشت کوب يبا وجود خطر یحت نکهیا. یکن یعمل م یمنطق

 . عاشق دلخسته ات

 . دمیصله خندحو یب

 . داشت یکم حماقت هم قاط هیاون _

 . رفت نیاز ب یما کم نیب يو آن جو غم زده  دیخند

 نه؟یاز ا ریغ. یکن یکار رو م نیزمان تکرار بشه باز هم ا نیمن مطمئنم که اگر دوباره ا_

 طیطور بود و باز هم در شرا نیچون واقعا هم. فکر سرم را به نشانه مثبت تکان دادم هیثان کی یحت بدون

 . کردم یکار را م نیمشابه، من هم

 . من اشتباه نکردم. ینیب یم_

 :ام زد و گفت ینیب يو با انگشت اشاره اش آهسته به رو دیخند

 . چند مرده حالجه یدونم ک یو کسب تجربه م یهمه سال زندگ نیبعد از ا گهید_

 :و گفتم دمیخند

 راحت بشه التیکن خ یتالف هیطور نیبه دلت مونده؟ اگر ا یلیخ_
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 :گفت زیطعنه آم یزد و با لحن یچشمک

 به وقتش زیهمه چ. به وقتش_

 دیدخترها سرخ و سف هیمثل بق نکهیا يمن به جا یول. اشاره داشت يزیکامال مشخص بود که او به چه چ خب

 . و او را هم به خنده انداختم دمیخند. شوم

 . رفع بشه میدلشکستگ کمی دیکوچولو بگم شا ین یبهت ن ياگر بذار یول_

 . دیگو یرا م نیمن ا یبردن ناراحت نیو از ب یشوخ يدانستم که برا یم. کردم که او را به خنده انداخت اخم

 . میدر سکوت قدم زد یکم

 تره؟ یندازن؟ کدومشون وسواس یپام م يبرادرات چقدر سنگ جلو يخواستگار امیب یکن یفکر م_

 :بردم گفتم یبه کار م اریفقط در برابر شهر یکه زمان یطنتیش با

 دونمه یمن که هنوز جوابم نم ؟يخواستگار يایب يخوا یمگه م_

 . دستم را در دست خودش گرفت و پشت آن را نوازش کرد. دیبه من کرد و خند ینگاه مین

 نیدیبه نظرم آ. به داداش هات میحاال برس یول. به وقتش یهمه چ. کوچولو يد یجواب مثبت هم م_

 نه؟. تره یوسواس

 . را تکان دادم سرم

زودتر . که آراز مهربون تره، حساس تره نهیداره ا نیدیکه آراز با آ یتنها فرق. طوره نیآراز هم هم یول. آره_

 . هیآدم منطق هیکردن  یراحت تر از راض یآدم احساس هیکردن  یراض شهیهم. شهیم یراض

 يخودم کار هینکته بر عل نیبا ا ندهیخواستم که او در آ ینم. میبه او بگو دیدرباره آراز با دیه شاکردم ک احساس

هم بود آخر متلکش را  لیعاشق که مثال فام اریآن شهر. کرد ینیب شیشد پ یرا نم ندهیبه قول خودش آ. کند

 . جنگ اول به از صلح آخر است نیبنابرا. راجع به آراز گفت

 ......خدا رو شکر که به موقع ترك کرد و . بودن آرازه که اون بال سرش اومد یاحساسات نیبه خاطر هم دیشا_

 . مقابلم قرار گرفت دیچرخ. را قطع کرد حرفم

 مثل عاشق دلخسته تو صورتت بزنم؟ یزمان هیکه من هم ممکنه  يفکر کرد ؟یگیبه من م يرو دار نهایچرا ا_

 نیا. دستش را دراز کرد و گونه ام را نوازش کرد. نگاهش ناراحت بود. نگاهم کرد هیچند ثان. را تکان دادم سرم

 . دمیبار سرخ شدم و خودم را کنار کش
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اون مشکل برادرته . نداره یکنم چون به تو ربط یکار رو نم نیمن ا ؟یپس انقالب باهر رو هنوز نشناخت_

 . مونه یم یمشکل برادرت هم باق

 بشه  اریهرخواستم که مثل ش ینم_

 . و گونه ام را با انگشت اشاره اش به سمت باال تکان داد دیدیخن

 نیهمچ يزدیم. یهست یپا بروس ل هیشما که ماشاال هزار ماشاال خودت . طور بشه نیحاال به فرض هم که ا_

 . بره ادمیکه آدرس خونم رو هم  يکرد یمنو ناقص م

 . به خودش گرفت گرید یاو هم به خنده افتاد و بحث حالت. دمیخند

ناهار  يبرگشته و برا مانیتا باالخره دوستش تماس گرفت و گفت که از زا میهم در ساحل قدم زد گرید یکم

کردم که  یفکر م نکهیبا ا. میعصر به هتل برگشت. میو تا عصر هم ماند میبه منزل دوستش رفت. منتظر ماست

 ادیبعد از شام هم ز. فکر بود در شتریب. دیرس یته ماو به نظر خس. خوش گذشته بود یخوش نخواهد گذشت ول

 . نماند و به اتاقش رفت داریب

 

*** 

 

 . زد و داخل شد يلبخند. سنتور بلند کردم يدر سرم را از رو يصدا با

 . يجواب نداد. در زدم_

 . را کنار گذاشتم و دفتر نتم را بستم مضرابها

 . دمینشن_

 . دفتر گذاشت و مانع شد يرا رو دستش

 . من دوست دارم. بزن_

 . کردم نگاهش

 . نفرم هیمن که  ؟یکش یمنم خجالت م يجلو_

 . آوردم رونیو مضرابها را از جعبه ب دمیخند

 . یبخواب ینتونست نیا يفکر کردم با صدا_

 :به تخت کرد و گفت ییا اشاره
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 اد؟یبخوابم رو تختت؟ بدت نم_

 . تکان دادم یرا به نشانه نف سرم

 . تخت لم داد و بالشت مرا بغل کرد يرو

 . زده به سرم یخواب یب. نبود نیا ينه به خاطر صدا_

 بزنم؟ یچ_

 . ارمیدونم من که سر در نم ینم_

که  ییزمانها. من پر از خاطرات خوب بود يبرا. دوستش داشتم. را زدم انیاز استاد شجر یخودم آهنگ قهیسل به

. کرد یهم آراز دوستانش را دعوت م یگاه. میماند یم داریا او تا خود صبح بو ب میرفت یبا سهند به خانه آراز م

 یم يزیو تا خود صبح شمس تبر مینشست یآمدند م یم. اهل دل يبلندها سیآقا گ نیدیو به قول آ شیدراو

به علت حالت وجد و سماع خود  نیدارد و ا کیتمیر یشمس خود به خود حالت اتیغزل. زدند یخواندند و دف م

 . کند یم دایپ گرید یشود عالم یاشعار با دف خوانده م نیکه ا یوقت یول. موالنا در هنگام شعر گفتن بوده است

 . من ارزشمند بود يخاطرات برا نیا چقدر

 . تدست زد که مرا به خنده انداخ میبرا. کند قمیتا تشو ستادمیبزرگ منتظر ا يرهبران ارکسترها مثل

 .تخت کنارش نشستم يرو. ها را کنار گذاشتم و سنتور را در جعبه اش گذاشتم مضراب

 ؟ير یفردا م_

 . را تکان داد سرش

 . و نشست برخاست

که اندازه گرفته شده  يزیتو سند با چ نیمساحت زم. آره طوفان زنگ زد گفت که مجوزها به مشکل برخورده_

هم زنگ زد  نیدیاالن آ یخواد منو بکشونه تهران ول یدم که طوفان ماول فکر کر. خونه ینم دیمجوز جد يبرا

 . مشکل هست نیگفت که واقعا ا

 تو رو بکشه تهران؟ دیچرا طوفان با_

 . شه یخسته م عیافته گردنش سر یم تیچند روز که مسئول. تنبله نکهیا يبرا_

 شده؟ يجور نیچرا حاال ا_

 . اش را باال برد چانه

 نداشته یحساب کتاب درست و درمون ادیاون زمان ز. گهیبوده د یخونه کلنگ_
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 درست نشده آره؟ رهیساخت با سند چاپخونه بگ يخواست برا یکه م یگفت وام یم نیدیآ_

 . را تکان داد سرش

 . بشه کیتونه شر ینم نیدیاگر نشه آ. درست بشه دیشا مینیبرم بب. جا آشنا دارم هیحاال گفتم من . آره_

 بابا؟ ای نیدیآ_

 .نداره یمشکل فروشهیم نیبابات زم_

 یگاه. کمک کند نیدیحاضر نبود به آ یفروخت ول یم نیدانگ خودش زم يبابا برا. ختیبه هم ر اعصابم

 يپول را برا د؟یفهم یبابا نم. شدم تا خودم یم یعصب شتریکرد ب یکه با برادرها و خواهرم م ییاوقات از کارها

 یاش هم بزرگ م اجاتیاحت الطبعشود و ب یدارد روز به روز بزرگ تر م یدانست که عل یخواست؟ نم یچه م

 زیدو و هزار جور چ ي نهیو گز یکالس کنکور و قلم چ يساالنه چقدر پول برا نیدیکه آ دیفهم ینم. شود

 یعالدانشگاه  کیدر  یرشته عال کیدوست داشت که  نکهیا يچه؟ برا يبرا. کند یخرج م یعل يبرا گرید

 يکه خود بابا بر سر همه  ییمثل بال. دیگو یکه او م ییجا رخواهد و د یم نیدیکه آ یینه رشته ا. قبول شود

 .ما آورد

به آن  ییکه عالقه ا ییشده باشم نه در رشته ا لیفارغ التحص يبهتر یلیخ يتوانستم حاال در رشته  یم من

ما مجبور به  نکهیا یاست ول دیخودش مف يبرا يهر کار. نبود یلیصحبت من اصال سر رشته تحص. نداشتم

 . زجرآور بود مانیبرا میخواندن آن رشته شده بود

چون اگر مرده شورها . است يمرده شور ایشغل در دن نیداشت که مهم تر دهیعق شهیهست که سهند هم ادمی

که  یوقت یکرد ول یم انیب یرا به شوخمسئله  نیآن زمان ا دیشا. ماندند یم نیزم يما رو ينبودند مرده ها

برداشت که  زیهم خ يبار ندچ یهست که حت ادمی. گفت یراه نم یپر ب دمید یکردم م یحاال به آن فکر م

 . شد یدانم که چرا هر بار نم ینم یکند ول يثوابش مرده شور يبرود و برا

 . را منحرف کردم فکر

 شه؟یم یجور نشه چ نیدیاگر کار وام آ_

 .و موشکافانه قیدق. نگاهم کرد هیثان چند

 نیبب. ادهیراه ز. گهیبانک د هیحاال اون بانک نشد . است قهیوث نیچاپخونه بهتر. که بشه میکن یم یسع_

 ...سونا

 . و توجه ام را به او دادم نگاه
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 بله؟_

 یرم تهران باهاش صحبت م یحاال هم که دارم م. گفتم نیدیامروز سر بسته به آ نیهم ییزهایچ هیمن _

 يخواستگار يکنن برا یخبرت م یک نیبب. کنم

 ندهیدو روز به خرج داده بود و از خودش و آ نیکه در ا یتیبا تمام جد نکهیمثل ا. ختیر نییدفعه پا کی دلم

 یدرم مبه برا نکهیو حاال تنها با گفتن ا. را نداشت دیکه با یتیمن آن رسم يباز هم برا یصحبت کرده بود ول

حالت صورتم چطور شده بود که با اخم  دانم ینم. دمیهول کردم و ترس ند،یایب یرسم يتا به خواستگار دیگو

 :گفت

 ؟يدار یتو مشکل_

 دهیترس نکهیا اینداده ام؟  یقطع يمن هنوز به تو جواب بله  نکهیا م؟یتوانستم بگو یچه م. نگاهش کردم فقط

 ام؟

 . دونم ینم_

 . انداختم نییرا پا سرم

 . چانه ام فرستاد و صورتم را باال داد ریاشاره اش را به ز انگشت

 شده؟ یچ. نمتیبب_

 . را بلند کردم سرم

 .ازدواج ترسناکه_

 . دیخند یلحظه با تعجب نگاهم کرد و بعد به نرم چند

 ترسناکه؟ من؟ زشیچه چ_

 . اوضاع را بهتر کند یکرد تا با شوخ یم یسع

 م؟یرشه دست نگه دا یم_

 . دست دراز کرد و دستم را در دست خودش گرفت. اش جمع شد خنده

 ه؟یاختالف سنمونه؟ خود منم؟ خانواده امه؟ چ م؟یکن دایراه حل براش پ هیبگو تا  ه؟یمشکلت چ_

 دمیتکرار شده بود را پرس یلیچند روز در ذهنم خ نیکه در ا يزیچ

 دونه؟ یمستانه م_

 . سرش را تکان داد ریتاخ با
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از اونها  ییا نهیتو هر زم یکنم ول یکار خودم رو م تیدر نها نکهیمن با ا. دونن یهمه شون م. دونه یره مآ_

 . خوام یهم نظر م

 بود؟ یخب نظرش چ_

 . اش شد يصورت جد یاخم هم چاشن یکم

 چرا برات مهمه؟_

 از نظر شما؟ ستیمهم ن نیا. شه یمستانه خواهر شوهر من م میخب مهمه؟ اگر ما با هم ازدواج کن_

شد  یم یرا از عضالت فک منقبض اش به خوب نیا. شده بود ینگاهش حاال عصب. لحظه نگاهم کرد چند

 . داد صیتشخ

 یبرنم شهیت یول ادینفر خوشش ن هیممکنه که از . اون سرش به کار خودشه. مستانه نه مخالفه و نه موافق_

 . به کارت نداره يکار. ادیخوشش ناگر از تو به طور مثال . فتهیطرف ب شهیداره به ر

از  تیآمد که او در همه حال مشغول حما یحس در من به وجود م نیا شهیدانم چرا هم ینم. کردم نگاهش

با او  نکهیدانست و با وجود ا یرا خود انقالب هم م نیبود و ا یفکر واقع یخرابکار و ب کیمستانه . مستانه است

خواست که  یم یبه نوع شهیهم. کارانه هم نسبت به او داشت تیحما یحالت شهیهم یکرد ول یبحث م

 . کند حیمستانه را توج يکارها

 ؟یچ میطوفان و نس_

 . در هم رفت شتریب اخمش

 . دوست داره یلیخ یدون یکه م مینس_

 طوفان؟_

 :گفت ریتاخ با

 . ستیطوفان هم مخالف ن_

 :و گفت برخاست

 . تو هست که ممکنه دخترشون رو به من ندن يم خانواده مه. ستیمن ن يخوشگل خانم مهم خانواده _

 :و گفتم برخاستم

 ؟يمنو انتخاب کرد یچ يچرا من؟ برا_

 . دیخند آرام
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 چرا تو نه؟_

 نبوده که مورد پسندت باشه؟  یکس چیه يدیکه به سن ازدواج رس یچند سال نیتو ا یعنی_

 ..... نود و نه ساله، نود و نه ماهه ،يا غهیت ،ییا غهیص. بودن ییده دوازده تا هیچرا _

 . اش بلند تر شد خنده

 تو آخه دختر؟ یگ یم یچ_

 :با چشمک نگاهم کرد و گفت. من دستش را گرفتم یول. طرف در رفت به

 شب بمونم؟. يزیشگفت انگ شنهادیچه پ_

 . ام گرفت خنده

 . نکن تییاذ. کنم جوابم رو بده ینه خواهش م_

 .گرفتقرار  میروبه رو کامال

 ؟یبدون يخوا یم یچ_

 تا حاال؟ یداشت ییا غهیزن ص_

 . مکث کرد و با دقت به جزجز صورتم نگاه کرد یکم

 . نداشتم يا غهینه زن ص_

 . مرا دو به شک کرد یاو کم ریبا تاخ جواب

 .يجواب داد رید_

 . دیخند بلند

 من اول بگم؟......  نگیز نگیمسابقه است مگه آخه دختر جون؟ ز_

 راستش رو بگو_

 . قیو عم یطوالن ینگاه دوباره

 ه؟یجوابت چ. تو فکر کن داشتم_

 مطمئن باش. صد در صد نه_

 . زد لبخند

 .ییا غهیحداقل نه ص. نه نداشتم_
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 :دمیپرس دیشک و ترد با

 هم هست؟ ییا گهیمگه مدل د ؟ییا غهینه ص_

 :گفت يجد یلیخ

حق تو  نیکنم که ا یدم چون حس م ین بهت جواب مم. میکن یبحثو تموم م نیا شهیهم يبار برا کی_

  ؟یاوک. خوام یازت جواب هم م یدم ول یپس من جواب م. یهست که راجع به گذشته من بدون

 خواهم؟ یجواب هم م یدهم ول یجواب م یچ یعنی. نگاهش کردم جیگ یحالت با

 یکار رو داشتم ول نیا یکه استطاعت مال یدون یخودت هم خوب م نکهیبا ا. نداشتم يا غهیزن ص چیمن ه_

هم  دیسه تا شا دیشا. انگشت شمار یلیخ. زن بودن ییچند تا میتو زندگ یول. کار ندارم نیبه ا ییعالقه ا چیه

 يهمه ! تمام. هفته کیدر حدود  يزیچ. کوتاه مدت داشتم یکه با همشون هم ارتباط. ستین ادمیاصال . دو تا

. اون هم نه حاال. بوده نه عشق و عالقه اجاتیرفع احت ياون روابط هم اگر بوده برا. سمن کار بوده و ب یزندگ

زنم و تا  یسالهاست که من سرشب تو خونه کارت م. و هفت هشت سالم بود ستیب. که جوون بودم یزمان

 . از اون بپرس ياعتماد دار میاگر به نس. شم یم هوشیب یکله از خستگ هیصبح 

 . انداختم نییرا پا سرم

 خب حاال نوبت منه_

 . تعجب نگاهش کردم با

  ؟يچقدر مدت با عاشق دلخسته دوست بود_

 ....من_

دانستم که عکس العملش  یحال م نیدر ا یول. مینتوانستم بگو يزیآن قدر ناراحت شده بودم که چ. نیهم فقط

 . کرد یمرا به شدت عصب یول. کارش اشتباه نبود. من از او سوال کردم و او هم از من. است یمنطق

تو تمام . میو چهار ساعته هم رو ببن ستیب میاصال تهران نبود که ما بخوا اریشهر. میما فقط با هم دوست بود_

 . نیهم. میدیند گرویدست همد يما سر جمع به تعداد انگشت ها دیشا مونیمدت دوست

 گم؟  یبد م. حق من بود که بپرسم نیامن جواب دادم و حاال  يدیتو پرس ؟يجواب داد یچرا با ناراحت_

 :نباشد، گفتم میکردم در صدا یم یکه سع یتلخ یکم با

 ؟يقبول کرد. ستین ینه مشکل_

 . زد لبخند
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کارت  انیدونستم خودم در جر یتو م يرو درباره  زیمن همه چ. کردم ینم ياگر قبولت نداشتم که خواستگار_

تموم  يکرد یبچگ يرو از رو يکار هی. که قبولت داشت یعنی نیپس ا. کردم يبودم و اومدم ازت خواستگار

. وقت نبش قبر نکن چیهم ه گهیدفنش کن و د. ما نیجا تموم شد ب نیصحبت ها هم نیحاال هم ا. شده رفته

عمل  یبوده که هنوز احساسات یمال زمان يکرد یبوده تو هم اگر بچگ شیبودم مال سالها پ یمن اگر با کس

 ؟یموافق. وضوع از نظر من تموم شده استم نیا. يکرد یم

 .را تکان دادم سرم

 نیتو ا یول یرو به خودت جلب کن يتوجه هر مرد یتون یراحت م یلیکه خ یخانم خوشگل هست هیتو االن _

تو اگر . زنه یمن حرف اول رو م يزن برا کیمطمئن باش که نجابت . يد یرو نم یکه به کس دمیچند وقت د

 . کردم یمن نگاه هم تو صورتت نم يبود بینانج یول ياز طال هم بود

چون فقط او بود . رو نداده ام برادر خودش بود یکه به کس نیاحساس کردم که منظورش از ا یدانم چرا ول ینم

نکند . به شک افتادم ییلحظه ا يبرا. در اطراف ما نبود يگریمرد د. زد یم کیبا من ت مایمدت دا نیکه در ا

 . طوفان از جانب او بود که مرا امتحان کند يازدن ه کیآن ت

 ؟یبشه که منو امتحان کن کیبه من نزد يتو برادرت رو وادار کرد_

 . نگاهم کرد که خنده ام گرفت رتیچنان با ح آن

 به تو گفته؟ يزیمگه طوفان چ_

 . شده بود یبه شدت عصب یرفته بود ول نیاز ب تعجبش

 ....که یآخه تو گفت. نه_

 . کردم و ادامه دادم یمکث

 . ولش کن اصال_

 . راه گرفت ي مهیدستم را در ن. تا پرده را بکشم. طرف پنجره رفتم به

 بهت ابراز عالقه کرده؟. نمیبب سایوا_

 :تعجب گفتم با

 . نه اصال_

 :و گفت دیکش یآه. دیدهانش کش يدستش را به رو. چنان اخم کرده بود که مرا به تعجب انداخت آن

 ؟یکن یکار م یتو چ. ازدواج مخالفت کنن نینواده ات هر کدومشون حاال، با ااگر خا_
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 . دونم ینم_

قبول  يدق کنم و برا شینه آنقدر که بخواهم از دور یمن از او خوشم آمده بود ول. دانستم ینم واقعا

 . اورمیبه خانواده ام فشار ب شیخواستگار

 ...... يخوا یم_

 . را قطع کرد حرفش

 . ریشب بخ. ولش کن_

 . مرا در دست گرفت يبا هر دو دستش هر دو بازو. طرف در رفت و دوباره به سرعت برگشت به

 بود؟ یکرده بود جوابت چ يمن طوفان ازت خواستگار ياگر به جا_

 . کرد؟ صادقانه جواب دادم یآنکه حسادت م ایاو به برادرش اعتماد نداشت . شد شتریب رتمیح

 . همون اول نه بود. نه_

 . لبانش نشست يبه رو یآرام لبخند

 د؟یکش ینم نهایدونم و دو روز بمونه و ا یبه نم یعنیپس _

 . تکان دادم یرا به نشانه نف سرم

 . شد و کنار گوشم زمزمه کرد خم

 داشته باشم؟  شهینم یبوسه به عنوان خداحافظ هی. افتمیدختر خوب من فردا صبح زود راه م_

جواب من از  نکهیاز ا یو خوشحال طنتیش. او بود کنترل کنم ياز لحن پسرانه  یکردم خنده ام را که ناش یسع

 ریز ییجنبه که گو نیا. بود یدنیانقالب هم د تیجنبه از شخص نیا. بوده است یهمان ابتدا به برادرش منف

داد و به شدت  ینشان م راخودش  یشده بود و هر از گاه یانقالب باهر مخف تیشخص يجد يها هیال

 . یبامزه و دوست داشتن. بود نیدلنش

 . شانه اش زدم به

 . باهر يکنم آقا یخواهش م دیبر. زشته يوا_

 نیدر ا. باهر به شدت حساس است يلفظ آقا نیدانستم که او به ا یم. متقابل بود طنتیش یهم قصدم کم من

سخت بود که او را انقالب صدا کنم و در  میشدت برامن به . او یشده بود سوژه خنده و شوخ نیچند روز هم

چون از ابتدا او را با عنوان آقا صدا  دیدانم شا ینم. توانستم او را صدا کنم یکردم نم یم يدو روز هر کار نیا
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 یاسمش مقتدرانه بود و ناخوداگاه آدم احساس م. نبود نیبزرگ داشت و آهنگ یهم چون اسم دیشا ایکرده بود 

 . آقا کنار اسمش بگذارد کیهتر است که کرد که ب

خواستم  یحاال م. او شده بود حیخنده و تفر يبرا ییا هیدستما نیکردم و هم یآن چند روز او را صدا نم در

 . است یشوخ ،یو بوسه خداحافظ شیدانستم قصدش از جمله قبل یاو که م. او را بخندانم یکم

 . ام زد ینیآهسته سر ب. خنده ام را جمع کردم. کرد نگاهم

 یمن با شما شوخ! باهر شما سنتون قد بابابزرگ منه يدوباره آقا ینگ. يباب رو باز کرد نیباز هم خودت ا_

 . نشه نیکنم که به شما توه ینم

 یلیوجه او را خ نیا. بود دهیپسرانه انقالب باهر به اوج خودش رس تیشخص. بامزه بود. ام را رها کردم خنده

 . دوست داشتم

مکث کرد و بعد کمرش را  یکم. نرم و با احساس. دیراستم را بوس يفرصت استفاده کرد و خم شد و گونه  از

ضربان قلبم باال رفته بود و . دیبار بو کش نیبه چشمان بهت زده ام نگاه کرد و دوباره خم شد و ا. صاف کرد

 .ته استرنگ گرف میکرم که گونه ها یحس م

 تیدهانم را باز کردم تا با پرخاش و با عصبان. دادم یکار را به او نم نیا يمن اجازه . کرد یکار را م نیا دینبا او

 یمن از حرفش شوخ. را انجام ندهد يمن کار يرا به او بفهمانم که بدون اجازه  نیا شهیهم يبار و برا کی

 . بردم ادیرا از  زیهمه چ يبعد تیحرف و موقع با یول. شده بودم یو حاال به شدت عصب. برداشت کرده بودم

 .... يبو. یخوب يچه بو..... هوم _

 يادیشکسته شده بود و در آن حسرت و اندوه ز شیپلکها. حالت چشمانش عوض شده بود. را بلند کرد سرش

خواست بغلش  یدلم مکه  دیبه نظر رس نیآن قدر حالت صورتش خسته و غمگ يلحظه ا يبرا. شد یم دهید

 . خشمم در نطفه خفه شد. کنم تا اندوهش کم شود

 آره؟  یزن یم وایکرم ن. يد یمامانم رو م يبو_

 . را به نشانه مثبت تکان دادم سرم

من . داد یبو رو م نیسرم تا بوسم کنه هم ياومد باال یکه شبها م یوقت. داد یبو رو م نیهم شهیاون هم هم_

بو رو  نیکدومشون ا چیپوست ه يرو یزنن ول یکرم م نیو هم مستانه از ا میم نسه. بو هستم نیعاشق ا

 . مامان رو يبو) که به شدت لرزان شده بود، ادامه داد ییبا صدا. ( دهینم

 :گفتم یناراحت با
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 . دن یرو م ییبو هی یهر پوست يکرم ها رو_

 . سوخت شیدلم برا یلیخ. دییخم شد و دوباره پوست گونه ام را بو یاجازه خواهانه کم یحالت با

 . نیدیرم سراغ آ یتهران م دمیرس نکهیبه محض ا. مینیب یصبح هم رو نم. ریشب بخ_

 يزمان که مادرش برا. دوباره به آن زمان پرتاب شده بود نکهیمثل ا. حوصله بود یو ب نیکه زد غمگ يلبخند

 . داده است یم وایکرم ن يو بو دهیبوس یاو را م ریشب بخ

کردم که ما هر دو نفرمان از کمبود  یفکر م. رفت و مرا تنها و ناراحت برجا گذاشت رونیمکث از اتاق ب بدون

 . هم نه دیشا. میهم را درك کن میتوانست یم یما بهتر از هر کس دیشا. میبرد یمحبت پدر و مادر رنج م

من هنوز او را درست . رمیبگ میانستم درست فکر کنم و درست تصمتو ینم. به شدت مشغول شده بود فکرم

نظر خودم را  نیدیدانستم که اگر آ یاصال نم. ترس از ازدواج حاال خودش را نشان داده بود. شناختم ینم

 . به او بدهم دیبا یاتفاق خواهد افتاد، چه جواب نیبخواهد که قطعا ا

 یکنم و به خودم کم هیدغدغه به او تک یتوانستم ب یم. محکم بودو  تیبا شخص. بود یباهر مرد جالب انقالب

 ياو جد. که هرگز نداشتم يزیچ. را هم تجربه کنم يو شاد یتوانستم جوان یدر کنار او م دیشا. استراحت دهم

داد  یکه به او اجازه م یتیشخص. بودکرده  زیکه داشت او را متما يریانعطاف پذ تیشخص یول. و محکم بود

بدون آنکه نگران خراب . با من قدم بزند ایشلوارش را باال بزند و در کنار در يهم سن من شود و پاچه ها یگاه

 . کرد یم زیبود که او را متما ییزهایها چ نیا. سنش مناسب نداند يآن را برا ایشدن لباسش باشد 

دانستم که  ینم. دمیترس یز هم مبا نهایا يبا همه  یول. کرد یم یاز وجودش که او را دوست داشتن ییها جنبه

 یفقط من به علت شکست ایقبل از ازدواج دارند،  يها یمورد نگران نیاست و همه دختران از ا یعیترس طب نیا

 ام داشتم به آن مبتال شده بودم؟  یکه در رابطه قبل

چه خواهد شد؟ اگر  ندهیآ نکهیاز ا ینگران. مفرط یو ترس و نگران دیحس ترد. نبود یچه بود حس خوب هر

 . کرد ینم میفکر رها نیشود چه؟ ا اریانقالب بدتر از شهر

 

 

 شانزدهم فصل



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا b.hassani  –جان و شوکران 

wWw.98iA.Com ٣٤٢ 

بود که  بیعج یلیخ میبودم و برا ستادهیا د،یچ یم ینیرا در س يچا يآشپزخانه کنار ساناز که فنجان ها در

داشت که آن زمان  دهیساناز عق. نداشتم یاضطراب چیآمد ه يبه خواستگار اریکه شهر یوقت. اضطراب داشتم

 .کند یآدم هر چه سنش باالتر برود محتاطانه تر رفتار م. بچه سال بودم

به . از صبح سرحال نبود. آراز به آشپزخانه آمد. آمد یم لیدل یکه به نظرم ب زیناچ یاضطراب. دلشوره داشتم یکم

ساناز . ستادیداد و ا هیآمد و کنار من به کانتر تک. داد یم ریگ زیبه همه چ. حوصله و کم طاقت شده بود یشدت ب

و از  دیچرخ. چانه ام را باال بردم. که آراز چرا آن قدر اخمالود شده است دینگاهش کرد و با چشمک از من پرس

 .آراز زد يسر آراز قندان برداشت و آهسته به بازو يقفسه باال

 چشه؟ کهیداداش کوچ_

 .دیساناز خند. جوابش را نداد ینگاهش کرد ول آراز

 .يبله بد يخوا یخوبه تو نم. یگرفت افهیق يطور نیا انیواسه تو که نم. چته حاال تو هم. اوه_

 یبه نوع یحت. و خنده داشت یشوخ یلیساناز با آراز و آن زمان ها با سهند خ. هم آراز فقط نگاهش کرد باز

 .ساناز بدهد یبه حاضر جواب یت که جوابدر چنته داش يزیهم آراز چ شهیهم. از من شتریب

 .اخم نکن. داداش میر ینترس واسه تو هم م_

او هم . وارد شد نیدیپشت سرش آ. بار آراز دستش را به نشانه برو بابا تکان داد و از آشپزخانه خارج شد نیا

 :آهسته گفتم. بهتر از آراز بود یول. اخم داشت یکم

 چشه؟ گهید نیا_

 :فتهم آهسته گ ساناز

 .بندازن تیخواد ترش یدلشون م. رو شوهر بدن کهیکوچ یآبج ادیدلشون نم_

 .دمیخند

 :اشاره کرد و آهسته گفت نیدیبه آ ساناز

دختر شوهر  خوانیکه م ییشده مثل باباها. شه باهاش حرف زد ینم. دو سر ویکه از صبح شده مثل د نیا_

 .بدن راه دور

 :صورتش از خنده سرخ شده بود، گفت کهیدر حال بعد

اصال  ستیمعلوم ن. ادیدخترش خواستگار م يانگار نه انگار که داره برا. آروم. لکسیر. عمو قربونش برم خوبه_

 .کجا هست
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 .مچ دستم را چرخاند تا بتواند ساعت را نگاه کند. گفت یراست م. شد شتریام ب خنده

 .ومدیهم ن يسارا. هفت شد_

 .کنه یم هینشسته داره گر البد اون هم_

 . دیخند

 .نترس اون آب غوره هاش رو گرفته_

 .دندیرس یالیخ یو ب یو رضا و بعد بابا با سرخوش يبعد اول سارا قهیدق ده

اصال  کهیتماس گرفت و در حال يهفته بعد از رفتن انقالب سارا کی. طبقه باال رفتم تا لباسم را عوض کنم به

آن قدر آشفته بود که من تعجب . راجع به من صحبت کرده است نیدینداشت گفت که انقالب با آ یحال خوب

 یول. تر بودند یمیباهر از من صم ي وادهآنها با خان يباالخره همه . کردم که آنها مخالفت کنند یفکر نم. کردم

هم نزنم، در کمال تعجب متوجه  هتل یو از کار و زندگ میایهست تا من اصال ن یکه گفتم که اگر مخالفت یوقت

 .به خاطر شوهر کردن من است. ستیبه خاطر مخالفت ن يسارا یشدم که ناراحت

دوست . و بزرگ آن شوم نیسنگ تیو دغدغه و مسئول یگفت زود است که من وارد زندگ یم. داشت غصه

 دهیدر ضمن عق یول. نمکنم و از آن روزها استفاده ک ینکرده بود، جوان یخودش که جوان يداشت که به جا

با  یفقط کم. ددان یمن مناسب م ياست که او برا یهمان کس. ستین یسیداشت که خب انقالب باهر بد ک

از همه موافق تر  يشد گفت که سارا یم. بود که ظاهرا همه شان داشتند یمشکل یعنی. سن او مشکل داشت

گفت که انقالب سرد و خشک است و آن شور  یم. وصلت مخالف بود نیآراز بود که با ا شتریاز همه ب. بود

 .داشته باشد را ندارد دیکه با یجوان

 میکردن در کنار او برا یزندگ دیخواهد شد و شا شتریقطعا در او ب ندهیحالت در چند سال آ نیگفت که ا یم

گفت که  یاو م. داشت يگرید دهیاما عق يسارا. را ندارد يکار چیحوصله انجام ه گریکه د يمرد. مشکل شود

سکوت  نیدیآ. خواهد دانست شتریمرا ب يبایو ز یقدر جوان ندهیدر آ شتریبزرگتر است ب یلیچون انقالب از من خ

 یدر ضمن نم یآنها موافق بود ول يبا تمام حرف ها نکهیمثل ا. دینداشت که بگو يزیچ نکهیمثل ا. کرده بود

که  يزیچ. دیو ام ینگران. همراه بود یکه با نگران یسکوت یسکوت کرده بود ول. چه خواهد شد ندهیدانست که آ

 يپدر. پدر نگران بود کیمثل  نیدیتمام حاالت آ. ساناز حق داشت. شود یپدر به آن دچار م کی یدر هر وصلت

 .مراه شوده یوصلت با خوش نیدارد که ا نیبه ا دیدخترش است اما در ضمن ام ندهیکه نگران آ

 .به صورت گرفته اش کردم ینگاه نهییاز آ. آراز وارد شد. به در خورد ییضربه ا. را فر کردم میموها
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 چته؟_

 یول. آن چنان بلند نشده بود میموها. مرا نگاه کرد يتخت من نشست و بدون حرف فرکردن موها يو رو آمد

 .دمیو کنارش نشستم و دوباره پرس دستگاه را کنار گذاشتم و رفتم. باشد يدوست داشتم که فرفر

 چته؟_

 .آورد و به کنار پنجره رفت و آن را باز کرد رونیب بشیاز ج يگاریس. نگاهم کرد. گذاشتم شیرا سرزانو دستم

 نظرت مثبته؟_

 .لحظه نگاهش کردم چند

 .ستینظر تو ن_

 .سکوت کرد هیچند ثان. کامل بود يجمله خبر کی. نبود یام سوال جمله

 مثبت؟_

 .و دوباره چند لحظه نگاهم کرد دیچرخ

من . خودش فوق العاده است. به اون خواهرش و طوفان ندارم يکار. آدم فوق العاده است کیانقالب باهر _

 .....صاف صاف. تو حساب کتاب مثل کف دسته. شدم قیباهاش رف یلیهم خ

 .آمد و کنار من نشست. خاموش کرد مهیرا ن گارشیس. را قطع کرد حرفش

 پس مشکلت کجاست؟_

 مشکلم؟_

 .را تکان دادم سرم

 .ها بشه نیفقط دوست دارم برات بهتر. یچیه_

 شه؟یبا انقالب نم_

 .اخم کرد یکم

 ؟يدوستش دار_

 .دمیخند

 .دیخانواده رفت و آمد داشت نیاز من با ا شتریشماها که ب. که بخوام عاشقش بشم دمشیمگه من چقدر د_

 ؟یپس چ_
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. یکن یبزرگ و عاقالنه رفتار م نکهیتو خوشم اومده و ا یکه من از نجابت و خانمدونم به من گفت  ینم_

 یتمام حرف. نیهم. پسندم یبچگانه شون رو نم يدر تماس هستم که رفتارها يادیز يکه من با دخترها گهیم

 .بود نیکه گفت هم

 .سکوت نگاهم کرد در

 ؟يداد یبود تو به کدوم بله م یکرد و بابا هم راض یم يهم ازت خواستگار اریاگر االن شهر_

راه هم قدم  نیمن اگر تو ا. که آخرش مسدوده یاتوبان کیمثل . دهیمن به آخر رس يبرا اریشهر. انقالب باهر_

 .چون آخرش مسدوده. بذارم باز هم مجبورم دور بزنم و برگردم

 .ادهیتون ز یفاصله سن_

 .را تکان دادم سرم

 ت؟سیبرات مهم ن_

 .باهر بگم ياز آقا ریبه غ ییا گهید يزیتونم به اون چ یمن هنوز نم. چرا مهمه_

 .به طرفم خم شد یکم

 ؟یخب پس چ_

و گشوده و رو  یاحساس شهیآراز هم. کتاب گشوده بود کیمثل  میبرا. شناختم یمن برادر خودم را م. زدم لبخند

 یرفتار م يجور شهیآراز هم. آراز نه یول. شناخت یشد سهند را به راحت ینم. سهند تو دار بود. کرد یباز عمل م

 .نبود یاو کار چندان سخت يکرد که حدس زدن حرکت بعد

 تو چته آراز؟_

به هم  میپاها يدست من که رو يدستش را رو. خودش هم خنده اش گرفت. از هم گشوده شد شیها اخم

 .قالب کرده بودم، گذاشت

 .حساس شدم کمیبگم واال؟ فکر کنم  یدونم چ ینم_

 .در را باز کرد. جا برخاست و به طرف در رفت از

 .رو نامزد بمون یچند ماه هی. يجواب بله بد يخوا یاگر م رتایباالغ یول_

 .دمیخند

 .نداشته باش جانیقدر شور و ه نیا. باشه_

 .مدندرفت و چند لحظه بعد زنگ در خبر داد که خانواده باهر آ رونیدر ب از
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پا و آن پا کردم که  نیا ریآن قدر د. خواهد کرد ییرایساناز گفته بود که خودش پذ. رفتم نییپا رترید یکم

 .بود ییا هیچشمانش قرمز و گر یکم. به سراغم آمد يسارا

 چته؟_

 .را گرفتم شیبازو

 .قربونت برم یچیه_

 .به صورتم کرد ییا اشاره

 .دهیرنگت پر. يدیکش یمداد تو چشمات م هی_

 .دیدر چشمانم کش رهیت یینشاند و مداد قهوه ا مرا

 .نکند هیکرد تا گر یم یدر تمام مدت سع اما

 اومدن؟ ایک_

 .که دور صورتم را قاب گرفته بود، کنار زد و با سنجاق آن را ثابت کرد میفرفر ياز موها حلقه

 همشون اومدن. ادیفر بهت م يچقدر مو_

 ؟یچ لیفام_

 تنها هستن. نه_

 :تعجب گفتم با

 خبر ندادن؟ یعنیندارن؟  لیمگه فام_

 .چانه اش را باال برد یکم

 .اما انقالب گفت که همشون فرانسه هستن. چرا دارن_

 گرید يزیچ ياینگاهش گو یول. را چک کند شمیصورت و آرا اتینگاهم کرد تا مثال جز. کتم را صاف کرد لبه

 .افتاد هیو به گر دیو مرا در آغوش کش اوردیطاقت ن گرید. بود

 .ازش متنفرم_

 یبابا با تمام ب. به فکر ما بود شتریکردم که حداقل بابا ب یفکر م یگاه. دیگو یرا م یدانستم که چه کس یم

دکتر را  ياو گفته بود که مادر آقا یول میبه او خبر داده بود. از مامان به فکر ما بود شتریباز هم ب شیهایفکر

طور  نیا یول. آمده که جبران کند. که آمد گفت که آمده که بماند يروز. بهانه احمقانه کی. تواند رها کند ینم
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ماند و به هر  یم میاگر مهم بود. که بخواهد جبران کند میکدام از ما مهم نبود چیوقت ه چیاو ه يبرا. نبود

 .کرد یرا بزرگ م شیکه بود بچه ها یسخت

. کردند یو بزرگ م دندیکش یشوهرشان بچه ها را به دندان م دیشد ادیشناختم که با وجود اعت یرا م یکسان

. کار را نکرد نیمامان ا یول. را رها نکنند شانیبچه ها یمرد جان بدهند ول يکتک ها ریحاضر بودند که به ز

 .نکرد یکدام از ما از خود گذشتگ چیه يوقت برا چیه

. تنها آمد و دو روز بود و بعد هم رفت. عقد رساند يفقط خودش را با عجله برا. نبود يسارا يخواستگار زمان

مامان هرگز نبود که در روز . کدام از ما نچشاند چیرا به ه دنیخر هیمامان هرگز لذت به بازار رفتن و جهز

 .دادم که از او متنفر باشد یم قح يبه سارا. و اضطراب داشته باشد دیدخترانش اشک برز يخواستگار

 .آروم باش. ستیمهم ن_

 :و گفت دیکش یآه. اش را گرفت ینیب

 یکیخوام  ینم. نهیاز علت هاش هم یکیمن با انقالب موافقم . که چقدر مهمه یفهم یبعدها م. چرا مهمه_

 یفردا نم. مثل ما تنها هستن. هم االن خودشون اومدن نهایا. باشه که فردا پس فردا بزنه تو سرت اریمثل شهر

 .ادیم شیپ زهایچ نیا. تو ننه ات نبود یول تیلشکر آدم اومدم خواستگار کیتونه بزنه تو چشمت که من با 

 :اخم گفتم با

 رضا بهت گفته؟_

 .زد یتلخ لبخند

 .اون وقت تو مادرت هم تو بله برونت نبود میبود يجور نیکه ما ا دمیاز خانواده اش کم نشن یول. خودش نه_

 .ت گردن مامان را بشکنمخواس یدلم م. شده بودم یعصب. به حال نگفته بود تا

 يتا حاال نگفته بود_

 .مرا گرفت و از اتاق خارج کرد يبازو

که  یدوست دارم که اونقدر خوشبخت بش. یبش يجور نیخواهم تو ا ینم. الیخ یفدات شم؟ ب دهیچه فا_

 رضا يبتونم باهات پز بدم بزنم تو سر خواهرها

 .او لبخند زدم به خاطر آرامش. بود یخنده اش پر از نگران. دیخند

 .آمد یبلند طوفان م يخنده ها يصدا نییپا از
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که کرده  یمیمال شیآرا. مستانه کنار او نشسته بود. زدم یعصب يلبخند. همه به احترامم برخاستند. شدم وارد

 نیآست راهنیطوفان پ. شاد اریبس یول. ساده و آرام. بود شهیمثل هم مینس. کرده بود شیو دلربا بایز اریبود بس

 .پیپسرانه و خوش ت. کامل شده بود ونییبود که با پاپ دهیپوش دیسف يکوتاه ساده 

و  دیسف يموها. نیمردانه و دلنش. بدون کراوات. ساده دهیسف راهنیبود با پ دهیهم کت و شلور پوش خودش

و کج و پسرانه نا مرتب  یکم يموها. که به شدت سنش را باال برده بود. را رو به باال شانه کرده بود اهشیس

خنده ام را فرو . خورد یحاال چهل ساله م یول. داد یاو را کم سن تر از آن چه بود نشان م. آمد یبه او م شتریب

به بابا کرد  ییساناز اشاره ا. گرفت یخودش پرتقال پوست م يبرا یبابا با سرخوش. نشستم نیدیخوردم و کنار آ

 .و لبخندش را فرو خورد

 :با صراحت گفت نیدیآ. صحبت بر سر سن و سال بود. را شروع کرده بودند شانیآنها صحبت ها ظاهرا

 شه؟ ینم. شهیمشکل ساز م کمیبه نظرم . يکه دوازده سال از سونا بزرگتر یدون یم_

 .نگاهم کرد انقالب

مشکالت رو  شتریب نیمه. بزرگتر و جلوتر از سنشه یلیخ. کنه یسونا عاقالنه رفتار م. مثل سونا یکس ينه برا_

 .کنه یحل م

 .کرد یمکث

 .که نخوام از دستش بدم نیبه من حق بد. بهیو نج نهیسونا، خانم و مت_

 . کرد نگاهم

که خودتون بهش  يو کار یبا وضع مال. و هفت ساله یس. من انقالب باهر. رزادیپ يآقا ن،یدیآ. ظاهر و باطن_

. بکنم نیکه شما بخوا يحاضر هم هستم براش هر کار. کنم یخوشبختش م. خوام یدخترتون م. دیآشنا هست

هر . کنم یم يهر کار شیخوشبخت يخوامش و برا یرو بده که من م نانیاطم نیکه به شما ا يهر کار

 . یو چه از نظر رسم یچه از نظر مال. ینیتضم

موضوع  کیدانستن  یول. تمام نگاه ها به من ختم خواهد شد تیدانستم که در نها یم. به من نگاه کرد نیدیآ

به  فهیوظ نیحاال که تمام چشم ها به دهان من دوخته شده بود ا. آن با هم فرق دارد تیو قرار گرفتن در موقع

 . کرده بود دایکرد و وزن پ یم ینیشدت سنگ

 نیدیبه آ یبا درماندگ. ندیگو یچه م یتیموقع نیدانستم که دخترها در چن یگفتم؟ اصال نم یم دیچه با من

 :و آهسته گفت دیکش یآه. نگاه کردم
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 ؟یهم باهاش داشته باش گهیصحبت د هی يدوست دار یول. دیکم صحبت کرد هیدونم که تو هتل  یم_

 . آنها بود که مرا هم به اضطراب انداخته و نگران کرده بود یمشکل من نگران. من صحبت با انقالب نبود مشکل

 آره خوبه_

 :انقالب گفت به

 . دیبزن اطیتو ح یقدم هیشما  میکن یم ایتا ما بساط شام رو مه_

طوفان و  يخنده  کیشل يصدا. آمد یم یبه نظر عصب. سکوت کرده بود. میرفت اطیبه ح. برخاست انقالب

رفته بود و  نیاز ب يخواستگار نیظاهرا در داخل خانه و با خروج ما آن وضع سنگ. پشت سر آن هم آراز بلند شد

 . شده بود یپر از خنده و شوخ میمثل قد

 . ستادیا مقابلم

 خوام؟  یخاطرت رو م یبگم که بفهم یچ ستم؟ین اریبکنه من شهر تیبهت بگم که راض دیبا یچ_

گفت  یکه در هتل بود فقط م يدر تمام چند روز. زده بود یمحبت نسب کیاز  یبود که او حرف يبار نیاول نیا

 . که از تو خوشم آمده است

. نداشت دید اطیاز داخل خانه به آن قسمت از ح. داربست انگور خشک شده کشاند ریرا گرفت و به ز میبازو

 . به طرفم خم شد یکم

 ه؟یدوست دارم و عاشقت شدم، کاف ؟يبشنو يخوا یم یچ_

عالوه بر آن خشونت و  شیداکردم که ص یاما احساس م. آدمش دادم بینگاهم با به س. نکردم نگاهش

 . شوخ و سرکش شده بود یکم ،یخشک

 ه؟یکاف_

 . و خواب آلود دهیکش. چشمانش هم خندان بود. ام را باال برد چانه

 یول يبود که کامال جد يحاال نگاه و حالتش جور. رفته بود نیاز ب طنتیآن حالت ش. پر احساس بود نگاهش

 . ستادیار ااز ک ییلحظه ا يقلبم برا. بود یاحساس

بکنم که چشمم تو رو  دیکار با یخوام؟ چ یم یمن چ گهید. یهم که هست بیخانم و نج. یخوشگل که هست_

 گرفته، کار دست دلم داده؟

 . شوم یکردم که هر لحظه سرخ تر م احساس

 . زد لبخند
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 . که برات بکنم يکار دوست دار یچ ؟یگیم یچ_

 .زده شده بودم که زبانم بند رفته بود جانیآن قدر ه. نگفتم يزیچ یول. کردم نگاهش

 ؟یگیم یهان چ_

 . مچم را نوازش کرد یرا در دست خودش گرفت و به نرم دستم

 یچیه_

 . دیآرام خند. گرفته بود میصدا

 بله است؟ یچیه نیا_

که  يزبودم که مرا هم در آن چند رو دهیآن قدر از خواهر و برادرانم استرس و اضطراب د. نگاهش کردم دوباره

 . برگشته بودم، ترسانده بود

 ....دونم ینم. شما ندارم يرو یمن اصال شناخت. ترسم یم کمیراستش من _

 .میرا بگو قتیکردم تا حق یکردم و سع یکوتاه مکث

 . ستین یمن کاف يحداقل برا ای. ستین یکاف نیبه نظرم ا یمن هم از شما خوشم اومده ول_

 . را حفظ کرد لبخندش

 ؟یکن یم دایپ یچهار پنج ماه چطوره؟ به نظرت شناخت کاف. مینامزد بمون میتون یاگر جوابت بله باشه م_

توانستم  یآمد م یاگر از اخالق و منشش خوشم نم. خوب بود. پنج ماه نامزد بدون عقد ایچهار . فکر کردم یکم

هم انقدر عاشقش  دیشا. زنند یعقد برهم م یو حت ياز دخترها هستند که در نامزد یلیخ. را به هم بزنم ينامزد

حاال هم به  نیاو هم. نبود یشک چیبود ه ارگذ ریکه او تاث نیدر ا. شد یمهم م میشدم که فقط خودش برا یم

 . شود رشیآن قدر که به او فکر کنم و ذهنم درگ. گذاشته بود ریمن تاث يبه رو یاندازه کاف

 خوبه_

 :گفت م،یرفت یهمان طور که به طرف خانه م. دیبار بلند تر خند نیا

 غه؟یص یب ای غهیبا ص ينامزد_

 . اخم نگاهش کردم با

 کردم خانم نزن  یشوخ_

 . بود ستادهیکنار پنجره ا. آمد یبود که هنوز به نظر اخم آلود م نیدیتنها آ. و خنده بودند یهمه به شوخ داخل

 :دیبه استقبالمان آمد و با خنده پرس مستانه
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 نه ای میش یم لیشد؟ فام یخب چ_

 . نگاه کرد نیدیبا لبخند سرش را تکان داد و به آ انقالب

به  یساناز جمله درست. به سرعت خودش را کنترل کرد یول. دیپر نیدیرنگ آ ییلحظه ا يکردم که برا حس

. به کنارم آمد. خواد دخترش را به راه دور شوهر بدهد یشده بود که م يمثل پدر قایدق نیدیآ. کار برده بود

 . انقالب به سرعت از من فاصله گرفت

 ؟یمطمئن_

 . آرامش کنم يکردم تا با لبخند یسع. و نگران بود يجد نگاهش

. میزن یبه هم م شه،یمشکل ساز م میکه دار یکه فاصله سن دمید ای ومدیاگر ازش خوشم ن. میمون ینامزد م_

 . گهیگذاشتن د نیهم يبرا رو ينامزد

 .تکان داد رییرا با تاخ سرش

انشاال که . باز هم خوب چشم و گوشت رو باز کن یول. ستین یشک هیکه انقالب مرد درست نیدر ا. باشه_

 . رهیخ

 . دیام را بوس یشانیپ. بود دواریام لبخندش

نشان  يخود نکهیا ياما برا. گرید يتجار کیشر کی. از انقالب بهتر یچه کس. که صد درصد موافق بود بابا

 . اما با حرف انقالب دهانش بسته شد. کند يسنگ انداز هیمهر يخودش برا الیشروع کرد تا به خ. دهد

کنه اگر بخواد من  نییدوست داشته باشه و تع یهر چ. دونه یخود سونا م. ستیمهم ن هیمن اصال مهر يبرا_

که به  هینیزن د هیگفت مهر یم شهیمادر بزرگم هم. نباشم نشید ریدم که ز یعقد تمام و کمال بهش م يفردا

زنم به نام  یکه مال خودمه رو م گانگر يالیباشه من و یو شما و البته خود سونا راض نیدیاگر آ. گردن مرده

 . سونا

لبش را  يزد و از شاد يلبخند شاد يسارا. دیدرخش یدر چشمانش م تیبرق رضا یول. بابا باز مانده بود دهان

اما هنوز هم نگران  نیدیآ. آراز متعجب اما خوشحال بود. من خواسته بود يشده بود برا يزیهمان چ قایدق. دیگز

در  نکهیبزرگ بود و به علت ا اریبس الیو. ذردبتواند از آن بگ ینبود که هر کس يزیچ الیآن و. بود دواریو ام

. کرد که وارد جنگل شده است یشد در وهله اول فکر م یوارد باغ م یکه کس یبود وقت یعیمجاورت منابع طب

. وجود نداشت يوارید چیه. پشت باغ بود و باغ با فنس از جنگل جدا شده بود قایدق یعیچون جنگل و منابع طب

 .تومان ارزش داشت ونیلیهشتصد، نهصد م نیریبه قول بابا ش دیآن باغ شا. بود کردهباغ را با ارزش  نیهم
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 . کردم نگاهش رتیح با

 خوام یرو نم هیمهر نیمن اصال ا. ستین یاجینه احت_

باغ  نیدرست بود که ا. طوفان و مستانه اخم کرده بودند که به نظرم حق داشتند. نگفت يزیچ یول. کرد نگاهم

. نکرده بود يرییاما تغ مینس. از آن گذشت ینبود که بشود به سادگ يزیچ نیخب ا یمال خود انقالب بود ول

 . بود يکه از ابتدا برلب داشت، باز هم بر لبانش جار يهمان لبخند

 . هستم يبه انجام هر کار یهمه جوره راض یرو گفتم که بدون نیمن ا. يگفتم که هر طور دوست دار_

 :را باز کردم تا حرف بزنم که بابا با اخم نگاهم کرد و گفت دهانم

داره تو  یپشتوانه مال هیکه بدونه دخترش  نیپدر مهمه؟ هم هی يبرا یچ. بابا هیعال نیبله انقالب جان هم_

 . هستم صد درصد یمن که راض. خونه شوهر

 دیفهم یذره عقل داشت م کی یهر کس. خجالت زده شدم یلیخ. پوزخند زد و سرش با خنده تکان داد طوفان

 . طوفان هم احمق نبود. نه ایداشته باشم  یمن پشتوانه مال نکهینه ا. حرف بابا از طمع است نیکه ا

 :با اخم گفت نیدیآ

 يحاال انقالب لطف کرد برا. میدختر شوهر بد میخوا یما م. میدختر معامله کن میخوا یما که نم. اجازه بده بابا_

سونا که ماشاال . میقبول کن یما هم دو دست ستیرو داد قرار ن شنهادیپ نیرو ثابت کنه ا تشیحسن ن نکهیا

 هی. کنه یمعقول انتخاب م هیمهر هیسونا . ارمذ یبکنه من نم یاشتباه نیاگر سونا هم بخواد همچ یول. عاقله

 . نه سبک نینه سنگ ي هیمهر

 :به من کرد و گفت رو

 ؟يچطوره سونا جان؟ شما حرف من رو قبول دار_

 بله حتما_

 : ما بدهد، گفتم يه سرعت و قبل از آنکه کار دست همه ب. بزند یدهانش را باز کرد تا حرف یعصب بابا

 . مورد رو نیبه عهده خودم ا دیبذار. کنم یبابا خواهش م_

دانستم که بعد از رفتنشان مورد مواخذه  یم. نزد یباهر حرف يبه خاطر خانواده  یول. پر از خشم بود نگاهش

 . قرص بود نیدیپشتم به آ یول رمیگ یقرار م

اصرار داشت و  م،یمورد که نامزد بدون عقد بمان نیخدا را شکر بابا در ا. گذاشته شد ياز شام قرار نامزد بعد

و بعد من به هتل  میقرار شد که در همان هفته که من در تهران بودم نامزد کن. میعقد کن دینگفت که حتما با
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و هم  میتا هم ما کنار هم باش. ندیایبه هتل ب باهر همراه با خانواده من يهم خانواده  دیع التیبروم و در تعط

هتل مجبور  یو شلوغ دیع التیداد که به خاطر تعط یاحتمال م نیدیکه البته آ. میرا در هتل بگذران التیتعط

فکر  ادیچو فردا ب نکهیانقالب با گفتن ا. هم نبود یکه خب البته فاصله کم. به گرگان بروند ییکه عده ا میشو

 .بحث را تمام کرد م،یفردا کن

آن هم . را نداشتم رمیجشن بگ نکهیا یآمادگ یهنوز از لحاظ روح. فقط خودمان. میریشد که جشن نگ قرار

  ". خواهم زودتر از تو ازدواج کنم یمن م "گفت  یسهند م شهیآوردم که هم یم ادیکه به  یزمان

انقالب گفت . هم با نگاه انقالب ساکت شد که مخالفت کرد مستانه بود که او یکه عنوان کردم تنها کس یوقت

 یکه حت دیرس یکه علت را عنوان کردم به نظر م یدارد؟ وقت یعلت خاص ایخواهم؟ آ یکه چرا جشن نم

 . افتاد هیبه گر يسارا یول. هم قانع شده است ریگ رادیا يمستانه 

 نیته بود به آن مبتال شده بودم از بهف کیکه  ییآن حس دلشوره ا یول. افتاده بود میبرا یدانم چه اتفاق ینم

. اعترافات عاشقانه انقالب بود دهییزا دیکه شا یآرامش. آن آرامش به وجودم برگشته بود يرفته بود و به جا

به . که قلبم را تکان داده بود يجور. داشت فیلط یاعتراف به عشق تش،یو جد یکه با تمام خشک يمرد

 .نتوانسته بود قلبم را تکان دهد کیبا آن همه بادکنک و ک اریشهر کهیطور

طور  نیواقعا ا یول. تفاوت است یب میو بود و نبودش برا ستمیقبوالندم که من عاشقش ن یبه خودم م مایدا

 یو زود داشت ول رید. که آن هم قطعا زمان بر بود. چاکش نشده بودم نهیعاشق س دیدرست بود که شا. نبود

. قلقلک دهد یرا به اندازه کاف حساساتماز او خوشم آمده بود و او توانسته بود که ا یلیخ یول. نه سوخت و سوز

دختر  کی کهیو زمان. به او فکر کرده بودم یلیدر آن چند روز خ. میآن هم به طور دا. که به او فکر کنم يجور

 يدارد که آن مرد توانسته احساسات او را نوازش کند و تا حدود نیکند، نشان از ا یفکر م يگونه به مرد نیا

 . تحت تسلط خودش درآورد

خودشان صحبت  يو آراز راجع به کارها نیدیتمام مدت با آ. به من نکرد ینگاه چیانقالب ه گریآخر شب د تا

انقالب  نکهیا. واستخ یم يگرید زیدانم چرا دلم چ ینم یول. من دختر بچه نبودم. حوصله شدم یب. کردند یم

 یشوهرش منتظر هر فرصت کوچک هبودم ک دهیدر بله بران دختر عمه ام د. به من داشته باشد یگوشه چشم

بزرگترها به  نیدر ب میبه طور دا ایو . را با او صحبت کند ییو لحظه ا اندازدیب ریخلوت گ ییبود تا سمانه را جا

دانستم که  یمن م. همه را فراهم کرده بود یت خنده و شوخکه موجبا يجور. پرداخت یبا سمانه م ينظرباز
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به من داشته باشد،  یگوشه چشم نکهیا یول. دمیپسند یحد را نم نیهم تا ا مخود. ندارد یتیشخص نیانقالب چن

 . به نظرم بد نبود

اسفند را دوست  يهوا. پنجره را باز کردم. تخت چهار زانو نشستم يرا در آوردم و رو میکفش ها. اتاقم رفتم به

به در  ییدر حدود ربع ساعت بعد ضربه ا يزیچ. داد یگرما و بهار م يبو یهنوز سرد بود ول نکهیبا ا. داشتم

 . اجازه ورود دادم. خورد

 ؟ینشست یکیچرا تنها تو تار_

. آورد نرویب بشیاز ج يگاریبه کنار من آمد و س. در را هم کامل نبست. چراغ را روشن نکرد یول. داخل آمد به

 . پنجره را کامال باز کرد

 پتو بنداز روت هی. شهیسردت م_

 . زد یبرق م یکیچشمان خمار و خواب آلودش در تار. کرد نگاهش

 . ستیسرد ن. خوبم_

 . را آتش زد گارشیس

 ؟يشد مونیپش. ییحوصله ا یچته ؟ ب_

 . دمیخند

 .خوبم. نه_

 .فرستاد میاموه يحلقه ها ریدستش را به ز. تخت نشست يرو کنارم

 . داد رونیبعد نگاهش را به ب. به من نگاه کرد ییو چند لحظه ا دیدستش را کنار کش. خودم را جمع کردم یکم

 . نگرانته نیدیآ_

 . کردم دیینزدم و فقط با حرکت سرم تا یحرف

چهارستون  ادیکه م يهر خواستگار. دارم مینس يکه من برا ییدرست مثل ترسها. کنم یحس م. ترسه یم_

 . مستانه چشمم رو ترسوند. کنه تشیباشه، اذ یلرزه که نکنه طرف عوض یتنم م

 . نگفته بود که چرا مستانه از شوهرش جدا شده است هرگز

 چرا مستانه طالق گرفت؟_

 .قهیپنج دق دیدر حدود شا يزیچ. سکوت کرد. زد ینگاهم کرد و نه حرف نه

 . دیکش ییآخر هم کارشون به جدا. زن عموم بود يها لیاز فام. خواستش یمستانه نم_
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 . به من کرد ینگاه میرا چرخاند و ن سرش

 . تو رختخواب مچ طرف رو گرفت_

 . او بود مرا وادار به سکوت کرد يکه در صدا یو ناراحت یتلخ. نزدم یحرف یول. باز مانده بود دهانم

 کرد؟ یچرا باهاش عروس_

 .دوباره سکوت. فکش منقبض شد عضالت

. کنه یخواست مثال تالف یم. میکرد یم یبا عمو و زن عموم زندگ. میاون زمان ما تو فرانسه بود. مجبور شد_

بعد از طالق  یول. بود رانیپسره ا. کردن یعروس رانیا. کنه یعمو و زن عموم رو تالف يها یخواست خوب یم

 . شده بود ختهیربه هم . مستانه دوباره برگشت فرانسه

 . آرام شد ییبه زمزمه ا لیکه تبد ییتا جا. شد یخفه م شتریهر لحظه ب شیصدا

 . اون ها رو يها یخوب یتالف. میکرد یما همه تالف_

 .نیخاله ات بود شیکردم پ یفکر م_

 . پرت کرد رونیرا در لبه پنجره خاموش کرد و آن را به ب گارشیس

 . فرانسه میبر میم مجبور شدبعد از فوت خاله ا یول. میبود_

 . زده بود خیدستانش سرد و . دستش گذاشتم يدستم را رو. وجود داشت یغم فراوان شیصدا در

 .را محکم گرفت دستم

 . متاسفم_

تواند از  یکه نم یمثل کس. نگاهم کرد یو طوالن قیچند لحظه عم. داشت رتینگاهش رنگ ح. کرد نگاهم

 .دستش را باال آورد و گونه ام را لمس کرد. دل بکند ینگاه کس

 دختر مهربون؟ یتو چرا متاسف_

 . حوصله بود یلبخند او اما خسته و ب. زدم لبخند

 ؟یخاله ات رو دوست داشت_

 .را تکان داد سرش

 . مامان دوم هستن شهیخاله ها هم. آره مثل مادرم بود_

 يخاله و در کل خانواده  ،يو سارا نیدیبه نظر آ. له ام نداشتمبا خا ییرابطه ا چیچون ه. نظر نکردم اظهار

 . بابا و مامان بودند ییاز عوامل جدا یکی میمادر
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 . دیدست کش میبه موها دوباره

 . ادیبهت م یلیخ يفرفر يمو_

 یمرس_

 . به تمام صورتم کرد ینگاه کل کی

 . شهیم دایپ شیمرد خوب تو زندگ هیکه  شاالیا. نگران نباش مینس يبرا_

برخاست و دست مرا هم گرفت و با . نگفت و فقط سرش را تکان داد يزیچ یول. کرد یاخم کم رنگ. کرد نگاه

 . خودش بلند کرد

 . حلقه يبرا میبر امیفردا حاضر باش م. میبر دیبا گهیما د. نییپا میبر ایب_

 . باهر هم آهنگ رفتن کردند يبعد خانواده  یو کم میرفت نییبه پا. را تکان دادم سرم

 

*** 

 

 یانجام م دیکه با ییزدم و کارها یهتل قدم م يبه دست داشتم، در راهروها ادداشتیدفترچه  کی کهیحال در

 یم دهیجارو کش دیکه با ییبه تعوض داشت، راهروها ازهیسوخته که ن يالمپ ها. کردم یم ادداشتیشد را 

سفره هفت  يمشغول کار به رو یسحر در الب. برگشتم نییبه پا. شدن داشت زیبه تم ازیکه ن ییها شهیش. شد

کند من هم دو  یکار را م نیداد که ا شنهادیخودش پ نکهیو به محض ا. اش را قبول داشتم قهیسل. بود نیس

 . را داشتم یاز ته دل خوشحال بودم که او و صنعت دمید یقبول کردم و حاال که ماحصل کارش را م یدست

 دیسفره را هم از ظروف سف لیبود و تمام وسا دهیکش دیسف نیآن را سات يگذاشته بود و رو یدر الب یبزرگ زیم

و . زد، سبزه سفره بود یکه در سفره بود و در چشم م يتنها سبز. کم رنگ انتخاب کرده بود یمحو اب يبا گلها

 یگل یبدون کالم و شاد چادر نماز گل کیزمو یدر الب. دندیدرخش یسفره م دیسف نهیکه در زم یگل يها یماه

. بود یچه کس ي قهیدانست سل یزاده که فقط خدا م یاز شماع یو هشت شیش یآهنگ. شد یستار پخش م

 .که همه خوششان آمده است دیرس یاما به نظر م. خنده ام گرفت

 يردم و با هم گل هاکمکش ک. کردم که او را هم به خنده انداخت کیبه موز ییاشاره ا. کنار سحر رفتم به

داد که  ینشان م یبا کس یصنعت یسالم و احوال پرس يصدا. میرا چسباند دیسف يجام ها يرو دیمروار
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بم و  يصدا دنیبا شن. بودند دهما آم ياز حاال مهمان ها یمانده بود ول دیسه روز به ع. ستین بهیمهمانمان غر

 . نیدیپشت سرش آراز و پشت سر او هم آ. شد یوارد الب. آرامش سرم را بلند کردم

فاصله از در وارد  یکه با کم میبه نس يزیچ دیخند یغش غش م کهیآراز را هم باز کرد و در حال شین آهنگ

 . را هم به شدت به خنده انداخت میشد گفت که نس

 . ندارد یبخو یداد که حال و روز درون یصورتش نشان م دهیرنگ پر یول. آرامش بخش بود لبخندش

 . دمیو آراز را بغل کردم و بوس نیدیو آ. با او دست دادم. و جلو رفتم برخاستم

 ن؟یگذاشت هیچ نیا_

 .را چرخاندم چشمانم

 . مثال دیع. ستیاز بتهون ن يجا خبر نیا. که هست نیهم_

 . و به سمت سفره رفت دیخند

 . کردم یبوس دهید مینس با

 کوشن؟ هیپس بق_

 . پشت سرش مستانه و بابا و در انتها طوفان. کرد وارد شد یبه دو م کهی یبا عل کهیلحظه ساناز در حال نیهم در

سحر  کهیانقالب آهسته به طور. دمیخودم را کنار کش. دیخم شد و گونه ام را بوس یطوفان دست دادم ول با

 :نشود، گفت

 ؟يکرد یوبوسر ینکردم تو به چه حق یگوساله من با نامزدم روبوس ياوهو_

 :گفت يبا خونسرد طوفان

 . با تو فرق داره. کردم یبعد هم من به عنوان خواهر باهاش روبوس. ییعرضه ا یخب ب_

رفتار  يجور. درست بود يحرفش تا حدود. رفتار طوفان عوض شده بود يبعد از نامزد. زدم ییخجوالنه ا لبخند

 . زدن ها تمام شده بود کیآن ت گرید. کرد یکرد که آراز با من رفتار م یم

 کو؟ يسارا_

 :گفت آراز

 . رضا يبابا يرفت خونه  یم دیبا. لیبعد از سال تحو. ادیم_

 . یبه سالمت_

 . به بارو بنه شان کردم ینگاه
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 د؟یکن یخب شما چند روز اقامت م_

 .به خنده افتاد مینس

 یزن یکاسبکارانه حرف م_

 :افتخار گفتم با

 . نگه تون دارم ای رونیشما رو بندازم ب نکهیبدونم نفع با کجاست؟ ا دیمن با. معلومه_

 . دیخند انقالب

 گرگان میر یم يچند روز هیصحبت کرده  یبابات با صنعت. میر ینترس ما خودمون م_

 . جا رو ول کنم نیتونم ا ینم. امیمن نم_

 :را گرفت و آهسته گفت میبازو ریز. انقالب باال رفت يابرو

 . کارت دارم ایتو کدوم اتاق برن شما ب هیبگو بق_

از . میاو رفت یشگیزد حواله دادم و با او به اتاق هم یحرف م نیدیکه با آ یهمه را به صنعت. ام گرفت خنده

 . هم اتاق شود میبود و قرار بود که با نس یشانس خوبش اتاق خال

دستش را دور کمرم انداخت و مرا با فاصله از . به طرفم آمد. کتش را درآورد. گذاشت نیزم يرا رو ساکش

 . من کرد يبه سرتا پا ینگاه. خودش نگاه داشت

  ؟یجا رو ول کن نیا یتون یخب شما چرا نم_

 ممکنه سرمون شلوغ بشه  نکهیا يبرا_

 . هست یصنعت_

 . ام را باال بردم شانه

 . هتل هستم ریمن مد_

او به سرعت به سفر رفت و من هم به هتل  يبعد از نامزد. دیآورد و گونه ام را بوس کیسرش را نزد. دیخند آرام

 . میبود دهیرا ند گریهمد گرید. برگشتم

 هان؟ یبکن يخوا یهتل، شما بعد از ازدواج چه کار م ریخانم مد_

 . میدیقلقلکم گرفت و خند. گونه ام لب زد يرو

 . لبخندش آرام بود. فاصله گرفت و نگاهم کرد یکم. دییگونه ام را بو دوباره

 .دهیرنگت پر_
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 .را تکان داد سرش

 . خوبم_

 معده ات؟_

 . معده اش گذاشت يرا رو دستش

 . من به معده درد و معده درد به من. میبه هم عادت کرد گهیما د_

 یکش یفقط عذاب م يطور نیا. دکتر يبر دیشه با یکه نم يجور نیا_

 . سونا هیدردها عصب نیا. رفتم_

 . یش یم یخب چرا عصب_

 . کرد شانیرو رویو ز دیدست کش میشالم را باز کرد و به موها. دیخند آرام

 دلت برام تنگ شده بود؟_

 :گفتم صادقانه

 .کم هی_

 .داد هیاش را به سرم تک یشانیسرش را جلو آورد و پ. اش بلند تر شد خنده

_ )lovely girl  (دلم برات تنگ شده بود یلیمن خ یول . 

 . به قلبم وارد شد یخوب حس

 :همان طور که دستم را در دست داشت گفت. تخت کنار خودش نشاند يرا گرفت و رو دستم

 . يالزم دار يکاوریر هی. ییخسته ا. چشمات گود افتاده يپا. گرگان میر یم يچند روز هی_

 ....آخه هتل_

 . را قطع کرد حرفم

 . سونا جان_

 . کردم نگاهش

تو  ویویکه شما مثل  شهینم ؟یباالخره که چ. نکردم یبعد هم من درباره بعد از ازدواج شوخ. هست یصنعت_

 .یخط تهران بابلسر حرکت کن

 :گفتم ناراحت
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 . تو خونه نمیتهران بش امیبخونم بعد ب يقشم هتل دار يچهار سال از عمرم رو حروم نکردم که برم تو گرما_

 . هم کردنگا رتیح با

 . تو خونه؟ برو کار کن نیگفته بش یک_

 . دمیجا زحمت کش نیکه اون قدر ا یوقت. میکه خودمون هتل دار یکجا اون وقت؟ برم تو هتل مردم وقت_

 یدر همان حال پشت دستم را به نرم. حس کردم که هوشمندانه صبر کرده است تا من آرام شوم. نگفت يزیچ

 . کرد ینوازش م

 ؟يآروم شد_

 . را تکان دادم سرم

جات خوبه . چشمام يذارمت رو یم. خودم شیپ يایب یتون یشما م. نگفته برو تو هتل مردم کار کن یکس_

 اون جا؟ 

 . دیرا باال آورد و پشت دستم را بوس دستم

 ایکه ور دست طوفان  یمدت کی. يرو دار شییدونم که توانا یم. دستت دمیاز شعبه ها رو م یکی استیر_

 . آدم دلسوز و مطمئن کم دارم هیمن . یش یبه چم و خم کار وارد م یخودم باش

به  شهیهم. بود که به آن عالقه داشتم يزیچ ییمایآژانس هواپ کیکار در . نبود يبد شنهادیپ. فکر کردم یکم

د که بو يزیچ. کرد یم شنهادیرا پ شیاز بخش ها یکی استیخب او هم ر. بود یو با کالس کینظرم کار ش

 . از آن گذشت یشد به راحت ینم

 ؟يد یچقدر حقوق م_

 . دیخند بلند

 . میر یبا هم صالح م ایشما ب_

 . نه ایدل بکنم  زمیبدونم برام صرف داره که از هتل عز دینه من با_

 :قلبش گذاشت و گفت يدستش را رو. اش آرام شد خنده

 . زنم به نامت یخونه خودم رو م یخونه و خانم نیا استیر_

 ؟يخوا یدر عوضش م یچ_

 : گفت آرام

 . محبتت رو_
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 ؟يدیبهم م یچ_

 . کرد نگاهم

 .يکه بخوا یهر چ_

 . کردم مکث

 . منو مواخذه نکن ییا گهیوقت هم به خاطر کس د چیه. نکن غیمحبتت رو ازم در. نکن انتیبهم خ_

 . ا تکان دادنگفت و فقط سرش ر يزیچ. بود ينگاهش جد. لحظه نگاهم کرد چند

 باشه_

 .شد یم دهیبه زور شن شیلبها انیکه گفت از م ییا باشه

 . رفت نییاو هم برخاست و پا. به داخل آمد میبه در خورد و نس ییا ضربه

 انقالب چشه؟ چرا دوباره معده اش درد گرفته؟_

 . را باز کرد شالش

رفته با . ستیگوشش بدهکار ن یتو سمه ول يبرا هیتند و پر ادو يگم که غذا یبهش م. بگم؟ لج بازه یچ_

 خورده  يخورش کار يرستواران هند رونیدوستاش ب

 :تعجب گفتم با

 ؟يخورش کار_

 . را تکان داد سرش

 . ستیاصال به فکر خودش ن. هستم شینگران سالمت. تو رو خدا تو باهاش حرف بزن_

از . آراز بود قهیقطعا سل. شد یپخش م ایفرنیالحاال آهنگ هتل ک. نبود یدر الب. رفتم نیینگفتم و به پا يزیچ

شلوارش فرو کرده بود و به جنگل رو  بیدستانش را در ج. بود ستادهیا نیکنار ماش. نگاه کردم رونیپنجره به ب

 . شده بود رهیهتل خ يبه رو

 ؟یخوب_

 :کلمه گفت کیآنکه سرش را برگرداند، فقط  بدون

 آره_

 .گفت یم يگرید زیظاهرش چ اما

 . ارمیبرات شربت ب يخوا یم ؟يدرد دار _
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 . کرد ینگاه مین

 ؟يخبرها رو داده که تو نگران شد مینس. خوبم سونا نگران نباش_

 . ستادمیا کنارش

 . رینگ یرو الک يماریب نیکنم ا یانقالب خواهش م_

 . او را به نام صدا کرده بودم یبدون آنکه خودم متوجه شوم در اوج نگران. و نگاهم کرد دیچرخ کامل

 ارزشش رو داشت نه؟_

 :تعجب گفتم  با

 رو؟ یارزش چ_

 . بلندش را رها کرد يرا به عقب برد و خنده  سرش

 . ارزشش رو داشت نیبه نظرم ا. بشه دهیاز لب مبارك شما شن ریحق نیاسم ا نکهیا_

 . با تعجب نگاهش کردم هیثان چند

 . من نگرانتم. مسخره نکن_

 . را در دست گرفت تانمدس

 . واقعا به نظرم ارزشش رو داشت. کنم خوشگل خانم یمسخره نم_

 . به در هتل کرد یدستانم را رها کرد و نگاه. نگاهم کرد هیثان چند

 ؟یهتل بش الیخ یرو ب یساعت هی یتون یم_

 چطور مگه؟_

 . میقدم بزن ایلب در کمی میبر_

 .را تکان دادم سرم

 . بزار برم خبر بدم. باشه_

 .هستم نیمن تو ماش_

 یاو ب ینشود ول سیباال دادم تا خ یشلوارم را کم يمن پاچه ها. حوصله بود یب. داخل رفتم و خبر دادم به

گذاشتم تا در . در سکوت کنارش قدم زدم. ستیکه آن جا ن دیرس یبه نظر م. زد یدر آب و ماسه ها م الیخ

دوست . که تنها باشم نداشتمدر ضمن دوست  یدوست داشتم که در خودم باشم ول یمن هم گاه. خودش باشد

 . کنم دایآرامش پ یسکوت کند و اجازه بدهد که من کم یدر کنارم باشد ول یداشتم که کس
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 . میرا در سکوت قدم زد یساعت مین

 م؟یبرگرد ياگر خسته شد_

 . کردم نگاهش

 ؟يتو بهتر شد. نه خوبم_

 . آرام تر شده بود یحوصله بود ول یهنوز ب لبخندش

 . آره خوبم_

آغوشش گرم و آرامش بخش . نگفتم يزیچ. را بلند کرد و دور شانه ام انداخت و مرا به خودش فشرد دستش

 . بود

 کنه یتو سرم فلجم م رهیافکار ت یگاه_

که عالوه بر  دیرس یاو به نظر م یول. میداشت رهیافکار ت یما گاه يهمه . را بلند کردم و نگاهش کردم سرم

 . کرد یم ریبه شدت ذهن و فکرش را درگ یهم داشت که گاه يگرید يها یخستگ ادش،یز تیمسئول

 رون؟یب شونیزیر یچرا نم_

 :گفت کرد،یطور که به مقابلش نگاه م همان

 . د و دل کردهانقالب باهر در يانقالب باهر برا شهیهم. هست؟ فقط من هستم و خودم ییجا م؟یکجا برز_

 یبار همه را به دوش م دیاو با. را نداشت یاو کس یمن خواهر و برادرانم را داشتم ول. مرگ آور بود شییتنها

حق داشت که . زدند یمستانه و طوفان هر کدام ساز خودشان را م. نبود که درکش کند یو در ضمن کس دیکش

 . کند ییاظهار تنها

 همه سال؟ نیا يدرد و دل نکرد مینس يچرا برا_

 . بشه تیدوست ندارم اذ. خوام یحاال هم من نم. هنوز بچه سال بود میهام بودم، نس ییکه من تو تنها یزمان_

 به من بگو. من هستم_

 . آورد و نگاهم کرد نییسرش را کامال پا. را کم کرد شیگام ها سرعت

 بگم؟ یچ_

 تو دلته یهر چ_

دوست نداشتم که دستش را . آن حجم گرم را گرفت يباد سرد جا. تدستش را از دور شانه ام برداش. ستادیا

 . بردارد
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 . تو دل منه زهایچ یلیخ_

 بگو_

 یو پفک دیسف يدر سکوت به ابرها هیچند ثان. فرو کرد و صورتش را رو به آسمان گرفت بشیدستش را در ج دو

 . نگاه کرد

 . سونا ستین یگفتن زهایچ یبعض_

 . گونه ام گذاشت يآورد و رودر  بیراستش را از ج دست

شه و خفه ات  یآوار م. رو سر خود آدم زهیر یشه بهمن م یگفته که بشه، م. تو دل بمونه بهتره زهایچ یبعض_

 . کنه یم

 مربوط به بابا و مامانته؟_

 .را تنگ کرد و با دقت نگاهم کرد چشمانش

 . شد یچارگیو ب ییتنها. گند شد. افتضاح شد. مثل سابق نشد یزندگ گهیبعد از اونها د. آره_

کال استخوان . اریبزرگ تر از دستان برادرانم و شهر یلیخ. بزرگ بود یلیدستانش خ. دستش را گرفتم ناخوداگاه

 . او درشت بود يبند

 . دست مرا پوشاند گرشیدست د با

 . میبرگرد. کرده خیدستت _

 . میقدم بزن گهید کمی. نه خوبم_

 . حرف شروع به قدم زدن کرد بدون

. زد مونیطوفان به زندگ هی نکهیمثل ا. رو به اون رو شد نیدفعه از ا کی هیمن و بق یبعد از فوت اونها زندگ_

دو سال تمام درس و کنار . تو هپروت بود. بود دهیکنار کش یمستانه عمال از زندگ. بعد فقط من بودم و من

 ....م ینس. داشت يشب ادرار مایطوفان دا. کرددو سال ضرر . گذاشته بود

 . حلقه ام به انگشتم فشار آورد کهیبه طور. دستم را ناخوداگاه محکم تر گرفت. گرفت شیصدا

 انقالب آروم باش_

آوردم و پاف  رونیب بمیرا از ج ياسپر. رطوبت باال بود. میبه سمت موج شکن ها رفت. دستش کم شد فشار

 . کردم

 . رطوبت باالست. میبرگرد_
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 .همرامه يخوبم اسپر_

 :گفت تیجد با

 . کنم یقبول نم يتو من سهل انگار يماریتو ب. میگرد یسونا برم_

  يخور یم يبا دوستات خورش کار ير یتو رو قبول کنم؟ م يتو سهل انگار يماریتو ب دیچرا پس من با_

 . زد ییحوصله ا یب لبخند

از سوراخ . رهیگ یم شیکردم که اگر ها کنم همه رستوران آت یحس م. مثل اژدها شده بودم. افتضاح بود_

 . اومد یم رونیدماغم دود ب

 .دمیخند

 که بدون نامزدش بره گردش یکس يسزا نیا_

 :سرش را خم کرد و در گوشم گفت. را دور کمرم حلقه کرد دستش

 .....خانم رفتن هتل ينامزد يفردا محترم بنده بود که من باهاش نرفتم گردش، با دوستام رفتم؟ رینامزد مد_

 . را قطع کردم حرفش

 . به اون در نیا. آقا هم رفتن مسافرت_

 . دیخند آرام

 . میخور یم يخورش کار میر یدر بست مخلصت هم هستم با هم م. شمیباش پ_

 انقالب_

 . خنده اش بلند تر شد. را با اعتراض صدا کردم نامش

کردم که بردن نامش تا  یفکر نم. هم بود ندیخوشا یبه نوع یحت. صدا کردن نامش سخت نبود گرینظرم د به

 . بود بایبرام ز ینیداشت، که با وجود سنگ بایو ز نیوز یاسم. باشد ریاندازه دلپذ نیا

 .یکن یم يخوب کار ؟يدوست ندار يکار_

. شد کامال حسش کرد یم. در کنار آن بود. دیو اندوه را شن یشد عمق خستگ یاما در آن قهقهه هم م. زد قهقه

 . میتا به هتل برگرد میرفت نیدستم را گرفت و به سمت ماش

داد  یگوش م. حوصله شده است یکه او ب دیرس یبه نظر م یصحبت کردم ول يراه برگشت به هتل چند بار در

زد که نشان دهد  یهم م يلبخند یداد و گاه یگوش م میتنها درسکوت به حرف ها. زد ینم یحرف یول

 .خواهد بود یکردم که شناخت انقالب باهر کار سخت یحس م یگاه. من است يحواسش به حرف ها
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 يها هیال يهمه  نکهیا یول. کنم دایاز او دست پ یشناخت نسب کیتوانستم به مرور زمان به  یم دیشا من

نه؟ من  ایطور بودم  نیدانم من هم ا یمن. بود ياو را بشناسم به نظرم کار دشوار یدرون تیو شخص يوجود

 یگرا و اجتماع رونیک دختر بیتر از  ادیز تمیشخص يها هیداشتم و قطعا من هم ال ییدرون گرا تیهم شخص

در درونش داشت که او را از آن  ییاش، گره ها دهیچیپ تیشخص نیکه او عالوه بر ا دیرس یبه نظر م یول. بود

او با  نکهیا. که احتماال محصول مرگ زود هنگام پدر و مادرش بود ییگره ها. چه که بود درون گرا تر کرده بود

به  ای. برود یدفعه و نا بهنگام به درون زندگ کیکه به آنها داشت مجبور شده بود که  یقیوجود عشق عم

 .دپرت شو یبه درون زندگ گریعبارت د

و سر به هوا  تیمسئول یب یزن تیمسئول. یزندگ تیمسئول نیا. که او را خسته کرده بود دیرس یها به نظر م نیا

 کیشد از موز یراحت م یلیخ یرا حت نیا. ها همه او را از درون پژمرده کرده بود نیبه نظرم ا. مثل مستانه

 زیچ چیغمبار داشت و ه یتم. داد یکه او گوش م ییها کیتمام موز. داد صیداد هم تشخ یکه گوش م ییها

خودش هم  یحت دیکه شا ییجا. کرده است ریگ ییکه او در جا دیرس یبه نظر م. در آن نبود يو شاد کیتمیر

 . توانست به عقب برگردد و آن گره را باز کند یدانست و بالطبع نم ینم. دانست که کجاست ینم

 تیشخص نیتوانستم ا یسر به هوا بودم نم یگرا و شاد و کم رونیختر بد کیاگر  دیشا. سوخت یم شیبرا دلم

 حیبودم و انزوا را ترج ریگوشه گ. نداشتم يشاد تیمن خودم هم شخص یول. او را تحمل کنم يخسته و پژمرده 

که  يکار. انجام دهم يکه کار شتمکردم و دوست دا یم يدلسوز شیخاطر بود که برا نیبه هم دیشا. دادم یم

 .رها کند یخمودگ نیگذشته و ا يگره ها نیاو را از ا دیشا

 يبه رو نیکه سفره هفت س يزیآمدند و دور م یکه در هتل بودند به الب یاکثر مسافران لیسال تحو ي لحظه

 . هم از کارمندان هتل آمدند يچند نفر. میریسال را جشن بگ لیتا با هم تحو ستادندیشده بود ا دهیآن چ

 یکه به نظر م يزیچ. روزهیف فیدستبند ظر کیشمس داد و  اتیغزل وانیجلد د کیبه من  يدیع عنوان به

کرد مثل  یاو به من توجه نشان دهد احساس آرامش م نکهیاز ا نیدیآ. واقع شده است نیدیمورد توجه آ دیرس

 . کرد یرا راحت تر م نیدیآ الیاز جانب انقالب خ یهر توجه نکهیا

هتل مسافر داشت و ما  نکهیبعد به علت ا یول. آن جا ماندند لیروز بعد از سال تحو کیو  نیروز اول فرورد تا

 گرید. به اتاق من نقل مکان کرد. میرفتند و فقط او ماند تا با هم به گرگان برو هیبق میداشت اجیبه اتاق ها احت

که  میهم گفته بود یصنعت یو حت هیبه بق. میکن دواجدانستند که ما قرار است با هم از یهمه کارمندان هتل م

. تا او بتواند راحت بخوابد میو کنار پنجره گذاشت میبه اتاق من آورد گرید ينفره  کیتخت  کی. میعقد کرده ا
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شده بود و از انبار به اتاق من منتقل  ضیهتل بود که تعو یمیقد ياز تخت ها میآورده بود شیکه برا یتخت

 . شده بود

جاها او زمام  یبعض یگاه. کرد یبه من کمک م. میگذراند یرا کنار هم م يشتریاز رفتن آنها ما ساعات ب بعد

 داریبرود و به د یبه مرخص یشده بود که شش روز اول سال را صنعت نیقرار بر ا. گرفت یامور را به دست م

 . همراه با او به گرگان بروم را انجام دهد و بعد من شیدهایو بازد دیشان برود و د انیاقوام و آشنا

آدم به  نکهیا. شدم یخسته و درمانده م یکه به هتل آمده بود من واقعا گاه یو با آن همه مهمان ینبود صنعت در

. تفاوت داشت یلیبه کار ببندد خ تیو بعد بخواهد آن را در واقع ردیبگ ادیرا در دانشگاه  يزیچ يعنوان تئور

کرده  ایکرده بودم و هتل را اح ریآن چند ماه اخ رکه د يمسافر متوجه شده بودم که کار يحاال با آن حجم باال

گرفتم به خودم و بابا لعنت  یپا درد و کمر درد م یکه شبها از شدت خستگ یوقت. نبود یبودم عمال کار سخت

 .کار را قبول کرده بودم نیفرستادم که ا یم

مربوط به نظارت و  يشد گرفته تا کارها یکه به رستوران برده م ییغذااز مواد . شد ینظارت م زیبه همه چ دیبا

که  یمثال آن جنس ای. رفتند یدر م رکاریشدم از ز یاز کارگرها غافل م ییکه لحظه ا نیهم. نظافت هتل یحت

 .کردند ینم هیرستوران ته يرا برا دیبا

 بیترت نیبه ا. بود کیآوردند درجه  یم من يکه در فاکتور برا يزیچ ینبود ول کیدرجه  جاتیو سبز وهایم

زمام . دیاو به دادم رس یاحوال نیدر چن. هم در پشت سرم داشته باشم گریچشم د کی دیکردم که با یاحساس م

 . بود یرا بر عهده گرفت و کمک بزرگ

همه  شیبلند کردن صدا یو حت یحرف چیداشت که بدون ه ییکرد و آن چنان جذبه ا یکارها نظارت م به

آنکه  ایبردند  یبه زن بودن من ربط داشت که از من حساب نم نیدانم ا ینم. بردند یکارمندان از او حساب م

 . دادم ینشان م يادیمن راهش را بلد نبودم و نرمش ز

با فاکتور هم  يزیکرد و اگر چ یم ستیو تمام قلم به قلم جنس ها را ل ستادیا یها مقابل اشپزخانه م صبح

 . داد یاشت همه را عودت مند یخوان

و  یکردند و شوخ یگذاشت، تمام کارگرها و آشپزها خودشان را جمع و جور م یکه قدم به آشپزخانه م یوقت

 . گذاشتند یرا کنار م یلودگ

نظارت در آشپزخانه را . من بهتر بود يبرا. کرد یو به کارشان نظارت م ستادیا یسرشان م يعقاب باال مثل

اتاقها خانم  يها یاکثر نظافتچ. با خانم ها طرف بودم شتریمربوط به هتل من ب يدر کارها. دوست نداشتم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا b.hassani  –جان و شوکران 

wWw.98iA.Com ٣٦٨ 

در آشپزخانه  یول. هتل در ارتباط بودم یاخلبا طاهر و چند نفر از کارمندان مربوط به امور د تیبودند و من در نها

. میکار موقت استفاده کن يرویاز ن میمجبور شده بود دیمخصوصا که به خاطر ع. اوضاع کامال فرق داشت

دانند که موقت  یشوند چون م یمشغول م ییکه به طور موقت در جا یکسان. نداشت يادیکه تعهد ز ییروین

 یدانند که ماندن یچون م. دهند یاز خودشان نشان نم یچندان یاخالقو  يخاطر تعهد کار نیهستند به هم

 . ستندین

بود که در آشپزخانه خودمان و با کارمندان ثابت خودمان  يزیچ کیها زشت و به کار بردن کلمات رک یشوخ

در  میصحنه ها دا نیکرده بودم و اگر قرار بود که ا یو چند ماه با آنها زندگ نیمن چند. بودم دهیهرگز ند

که  دیرس یبه نظر م یول. کنم یزندگ وتوانستم در آن جا کار  یهتل تکرار شود که من اصال نم ایآشپزخانه و 

 . آشپزخانه را به او سپردم لیو من با کمال م. موقت اوضاع کامال فرق کرده است يبا وجود کارگرها

 يزینظارت داشتم که نکند چ نیکه تمام مدت سرپا بودم و به ا نیا. همان کار هتل هم مرا خسته کرده بود یول

 یلیخودش باشد خ يسرجا زیکه همه چ نیا میچون ما تازه کار بود. مرا از پا درآورده بود. شود ادیکم و ز

که  يگرید زیو چ. به کار کرده بود عکه تازه شرو یهتل یبود با بدنام ينکته کوچک مساو کی. داشت تیاهم

 نیبود و به هم امدهیم نبود که من تجربه نداشتم و به اصطالح هنوز قلق کار به دست نیمهم تر بود ا یلیخ

که باعث شده  يزیچ. بگذارم هیخودش باشد مجبور بودم که از خودم ما يسر جا زیهمه چ نکهیا يخاطر و برا

 . ام گرفت هیاول از شدت کمر درد گر شب کهیبه طور. خسته شوم اریبود بس

. ورم کرده بود میپاها یطوالن يها ستادنیبه خاطر ا. متورم و دردناکم را ماساژ دادم يدوش نشستم و پاها ریز

 . نقش انداخته بود میمچ پاها يآن چنان که کش جوراب رو

 که حالم خوب است؟  دیپرس یبه پشت در حمام آمد و با نگران. بود دهیمرا شن هیگر يصدا

 . شد زیخ میآمدن من ن رونیبا ب. خواند یتخت نشسته بود و کتاب م يرو. رفتم رونیو ب دمیپوش لباس

 شده؟ یچ_

 . تخت خودم نشستم يرا تکان دادم و رو سرم

 . کنه یکمرم درد م_

 . شانه ام را نوازش کرد يکف دستش رو با

 چرا کوچولو؟_

 . سرپا بودم یلیخ_
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 .دیخند آرام

 یشیداغون م گهیتا پنج روز د يطور نیا. سونا يرینداره اون قدر به خودت سخت بگ یاجیاحت_

 کم و کسر بشه يزیدوست ندارم چ_

 بخواب کمرت رو ماساژ بدم. خودت یفقط سالمت دیشا. شهیکم و کسر نم يزیچ_

 ینه مرس_

 . را ماساژ داد میکمرم کف پاها يو مرا خواباند و به جا دیدستم را کش اما

 يد یماساژ م ییحرفه ا يماساژورها نیمثل ا_

 :گفت انهیو موذ دیخند

 حاال؟ هم ماساژت داده تا يا گهیمگه کس د_

 :تر از خودش گفتم انهیرا باال بردم و موذ میابرو

 ؟یگرفت ادی یتو از ک_

 :خنده گفت با

 . همسران من يهمه _

 . دمیخند

 بود آره؟ لمیف_

 :گفتم. آشنا بود میبرا اسمش

 . دونم فکر کنم ینم_

 . به نظر در فکر بود. گفت ینم يزیچ

 انقالب_

 جانم؟_

 شده؟ يزیچ_

 . سرش ستون کرد ریدستش را ز. دیتخت خودش رو به من دراز کش يرا کنار گذاشت و رو میپاها ماساژ

 نه چطور مگه؟__

 یساکت_
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 . زد لبخند

 .شم یجور موقع ها ساکت م نیا. کنم یم يزیبرنامه ر. کنم یدارم فکر م_

 ؟یچ يبرا يزیبرنامه ر_

 . ام کنار زد یشانیپ يرا از رو میدراز کرد و موها دست

 . يخور یموهات رو خشک کن سرما مپاشو _

 . هم برخاست و نشست خودش

 .زهایچ نیو ا یخودم، عروس يکارها يبرا يزیبرنامه ر_

 آره؟ ییپر مشغله ا یلیخ_

 . را تکان داد سرش

هم راحت  گهید کمیدوست دارم که . ارمیبهش فشار ب ادیخوام ز یمن هم نم. تهیمسئول یب کمیطوفان . آره_

 . کنه یجوون. باشه

 ؟ينکرد یخودت جوون_

 . حوصله پوزخند زد یب

 . ینه نوجوون ینه جوون. چینه ه_

 . میکن یم يریحاال با هم پ_

 . بود يکه بر لب آورد کامال اجبار يلبخند. بیعج یو همراه با حس یطوالن. کرد نگاهم

 . ختیمرا به هم ر يو در همان حال موها برخاست

 . کنم یم يریاره درکنارت پ_

 ياش را از کمد برداشت تا به رو شرتیسو. برخاستم. کردم که دوباره درباره سنش به او برخورده است حس

من واقعا  یول. ناراحت شده بود. حدسم درست بود. برود رونیخواست ب یم. سه دکمه اش بپوشد شرتیت

 . نداشتم يمنظور

 انقالب؟_

 بله؟_

ام را به کتفش  یشانیپ. دیکش شیدرون موها یو دست ستادیا نهییآ يروبه رو. ستادمیکنارش ا. نگفت جانم گرید

 . دادم هیتک
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 . نداشتم يمن منظور_

 . سرد نبود یبود ول نیحالت چشمانش غمگ. و صورتم را باال داد دیچرخ

 ؟یداشت يمن گفتم منظور_

 يناراحت شد ینه ول_

 . دیخند آرام

 اون وقت؟  يدیاز کجا فهم_

 . نمدو یم گهید يناراحت شد_

 . بیعج یکاوش گرانه و با حس. لحظه نگاهم کرد چند

 . میدوست دارم زودتر عقد کن_

 .....قرار بود که _

 . را قطع کرد حرفم

  نیهم. خودم رو گفتم یمن فقط عالقه قلب. بود یدونم قرار مون چ یم_

 . انداختم نییسرم را پا. نگفتم يزیچ

که به هم محرم  یدوست ندارم وقت. خودم دارم ياصول و چهارچوب برا يسر هی یول ستمین یمن آدم مذهب_

 . بشم کیبهت نزد ادیز میستین

 . دمیسوظن پرس با

 ؟یبودن هم داشت تیکه تو زندگ یاون دو تا زن ياصول و چهارچوب رو برا نیا_

 . اخم کرد یکم

 رفته؟  ادتی مینگ يزیدراون باره چ گهیسونا قرار شد که د_

 . آمد یم یعصب یبه نظر کم. چند لحظه سکوت کرد. تکان دادم ینشانه نفرا به  سرم

آخه چرا . دختر جون  یقراره زنم بش. یتو نامزدم یول. بودن نکارهینکردم چون اونها ا تیاونها رعا ينه برا_

 .....زن  هیخودت رو با 

 .هم فشرد يچشمانش را رو. را قطع کرد حرفش
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هم خواهشا اون  گهید. میهم باشه ما به هم حالل باش یکیو من دوست دارم اگر نزد یسونا تو قرار زنم بش_

 ؟یاوک. نکش شیبحث رو پ

 .متاسفم. باشه_

 . حرف را زده بودم نیاز او ناراحت بودم که چرا ا شتریاز دست خودم ب. گرفته بود میصدا

 نه؟ ای میزودتر عقد کن يحاال دوست دار ینگفت_

 . باشن یو آراز راض نیدیفکر نکنم که آ. دونم ینم_

 . شانه ام گذاشت يرا رو دستش

 ه؟ینظر خودت چ ؟یخودت چ_

چند مدت  نیهر چند که در ا. شناختم یاو را نم دیو شا دیمن هنوز آن چنان که با. خودم هم نه بود نظر

من هنوز  يبود که برا یاو کس. ودباز هم اظهار نظر درباره او سخت ب یول. به وجود آمده بود ینسب یشناخت

 ینکرده بود ول اریمثل شهر نیآتش یعشقبود که با آنکه ابراز  یکس. یدوست داشتن یناشناخته ول. ناشناخته بود

 .کرده بود اریاز شهر زیکه داشت او را متما يمحکم و قو تیشخص. در عمل بهتر از او رفتار کرده بود

که باغ گرگان مال خود من است و اگر سونا بخواهد آن را به  دیراحت بگو یلیکه آن قدر اراده داشت که خ او

را نداشت که رو  نیجرات ا یحت اریشهر یول. کار نیخواهر و برادرش از ا یتیبا وجود نارضا یحت. کنم ینام او م

 . خواهد یکه من را م دیو بگو استدیمادر خوش ب يبه رو

 .بهتره میصبر کن کمیبه نظر خودم هم _

 . ثابت شد میو موشکافانه به رو یطوالن نگاهش

 . یباشه هر طور راحت_

 .را گرفتم دستش

 ؟يناراحت شد_

 . در آن نبود ياز دلخور یکه زد دلگرم کننده بود و نشان يلبخند

 . من تنده شیآت. نهیدرستش هم دیشا. یواسه چ یناراحت. زمینه عز_

 . کردم اخم

 . دیانقالب پل-

 . بعد خنده اش را بلند تر کرد. ییکوتاه و لحظه ا یلیخ. دیخند آرام
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 . ایب ییایاگر م. بخورم ییهوا هیمن برم _

 . قدر خسته بودم که دوست داشتم فقط دراز بکشم تا کمر دردناکم آرام شود آن

 خودت برو. نه من خسته ام_

خلوت کنم و درباره او فکر با خودم  یخواست کم یدلم م. به رختخواب رفتم. زد رونیگفت و از در ب ریبخ شب

 . فرو رفتم یقیبالش گذاشتم به خواب عم يآن قدر خسته بودم که به محض انکه سرم را به رو یکنم ول

بود که من  نیتازه اواخر پنجم فرورد. شدم یکردم که اگر او نبود من واقعا درمانده م یبعد حس م يروزها

تمام شد و آمد تا  یصنعت یشدم که مرخص یاول خسته نم يمثل روزها گریقلق کار دستم آمده بود و د یکم

هم  ییچاره ا یبدهم ول یرا به دست صنعت تیریمد یحت دمیترس یبا انکه م. او به مسافرت بروم يمن به جا

 . میانقالب مانده بود که با هم به گرگان برو. نبود

را به گرگان رسانده بود و همه آن جا منتظر ما  زخودشیاز تبر میو مستق دیاینتوانست به هتل ب گریهم د يسارا

 . میو به سمت گرگان به راه افتاد میخسته و کوفته بارو بنه را جمع کرد. بودند

. ساکت و سوت و کور بود الیو. گردش رفته بودند يهمه برا. نبود الیکس در و چیه میدیکه ما رس يروز

او به نظر خسته  یما به هم ول یکیرغم نزد یود که علب يچند روز. حوصله بود یخسته و ب یانقالب هم کم

شده  کیبه هم نزد شیاز پ شتریم بیپنج روز، تمام مدت شبانه روز را با هم گذرانده بود نیما که در ا. آمد یم

 . میبود

که  او. بود یو دوست داشتن زیدل انگ یلیشده بود خ جادیکه در قلبم ا ییعالقه ا. شدت از او خوشم آمده بود به

 . مرا به شدت به خودش عالقه من کرده بود. بود تیبا توجه و مهربان و با شخص

. میشد یهم آشنا م یاخالق اتیبه خصوص شتریو ب میکرد یو صحبت م مینشست یها در کنار هم م شب

به گفته  کهیبه طور. مقاوم اریمحکم بود و بس. کرد هیبه او تک یشد در زندگ یبود که م يانقالب باهر مرد

 يشد به رو یو م بودخود ساخته . بود خم نشده بود دهیکش یکه در زندگ يادیز يها یرغم سخت یخودش عل

 . او حساب کرد

 کهیبه طور. دمیکش یم رونیبا اجبار از او حرف ب دیبود که من با یگاه. تو دار هم بود اریخب در ضمن بس یول

  ".یبکش رونیچطور از آدم حرف ب یدانیم. يشد یم یس آگاهبازپر دیتو با "گفت  یافتاد و م یبه خنده م
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 يکه گفته بود، پا یاو به شدت به همان چهار چوب یول میکرده بود دایکه به هم پ يادیز اریبس یکیوجود نزد با

 ینوازش م یو نرم متیگرفت و با مال یدست مرا م. به من نکرده بود یکیبر نزد یمبن یهرگز حرکت. بند بود

 . گونه ام بود يروبوسه به  کیتمام محبت و ابراز عالقه او . حد نیدر هم یول. کرد

 . محکم او بود تیهم نشان دهنده شخص نیا. بابت خوشحال بودم نیکه از ا. کرد یم يبه شدت خوددار او

از گذشته . میو حرف بزن میبخور وهیو م مینیدوست داشتم که شبها کنار هم بنش. بود ندیخوشا میبرا یکینزد نیا

بود که  نیتعجب آور بود ا میکه برا يزیچ. هم از خاله و پدر بزرگش یگاه. از پدر و مادرش. گفت یخودش م

کرده  ییجورها هیاو را  يها یخوب یکه به گفته خودش همه شان تالف یکس. گفت یکم م یلیخ شیاز عمو

 . فرانسه رفته بودند که بعد از فوت خاله اش به نزد آنها در یکس. بودند

شد و  یحوصله م یب. کرد یبحث را عوض م دمیپرس یاز او م یشد و من سوال یاز او م یکه حرف یگاه

 . شد یم دهیبر دهیکوتاه و بر شیجوابها

و من هم دردو . دیپرس یاز سهند م. چرا متارکه کرده اند نکهیاز مامان و بابا و ا. دیپرس یهم از گذشته من م او

قولش زد و باز هم  ریز یبماند ول رانیاز مامان گفتم که بعد از مرگ سهند قول داده بود که در ا. کردم یدل م

راحت ما را  یلیو چهار سال قبل که خ ستیمثل ب. شهیمثل هم. قرار داد شیدر زندگ تیما را در درجه دوم اهم

 . رها کرد و رفت

و آن هم از  میلطمه خورد یدر زندگ یما همه به نوع نکهیحرف حرف خودش است و ا نکهیاز ا. گفتم یبابا م از

 . میبود دهیها را د بیلطمه ها و آس نیها، بلکه از جانب پدر و مادر خودمان، بزرگ تر بهیجانب نه غر

گفت  یم. میو ماه عسل به کجا برو میچند بچه داشته باش نکهیدرباره ا. میزد یحرف م ندهیهم درباره آ یگاه

با  میدانستم نس یمن که م یول. کند یطوفان زندگ ایدارد برود و با مستانه  الیبعد از ازدواج ما خ گفته میکه نس

در  نیو تحس یبرق خوشحال. کند یدادم که با خودمان زندگ شنهادیپ ست،یکدام از آنها آن چنان سازگار ن چیه

 . جالب بود میچشمانش برا

 کیبه چشم  میمن به نس. من مهم نبود يبرا یول. گفته دوست ندارد که مزاحم ما شود میگفت که نس یم

 . ام ناراحت نبودم یکردم و اصال از وجودش در زندگ یدوست نگاه م

به نظرم  یول میخسته بود نکهیبا وجود ا. میکردم که چقدر خوب شد که ما آن چند روز را با هم گذراند یم فکر

 . او را بشناسم شتریمن ب نکهیش اارز. ارزشش را داشت

 .ستین یکس_
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 . دیام را بوس قهیشالم را کنار زد و شق. دیمرا به سمت خودش کش. شد و دستم را گرفت ادهیپ نیماش از

 .....سر یب. بهتر_

 :اعتراض گفتم با

 .انقالب_

 . اش بلند تر شد خنده

 بگم بوق  خواستم یم. من حرفم رو کامل کنم یجانم؟ خوب تو که نگذاشت_

 . دمیخند

 . آورد رونیب نیمرا از ماش ساك

 . دیبه سرگوششان کش یانقالب دست. دندیکه نگهبان باغ بودند به سمت ما دو یسگ بزرگ سه

 ياریسونا جان اون کتاب منو از تو داشبورد م_

 يبه خاطر آوردم روز. بود ندیآ یکه به صدا در م يکتاب زنگها برا. را تکان دادم و در داشبورد را باز کردم سرم

 . خنده ام گرفت. کتاب در کنار تختش بود نیبه اتاقش رفته بودم ا یکه دزدک

  ؟يخند یم یبه چ_

 . لبم نشسته است يبزرگ به رو يمتوجه شدم که ناخوداگاه لبخند. را باال بردم و نگاهش کردم سرم

 یچیه_

 نیمن عاشق ا. شمان خواب آلودش فوق العاده بودچ. شد رهیدر چشمانم خ. را تنگ کرد و جلو آمد چشمانش

 . شوم رهیبودم که در آنها خ

 . نمیاعتراف کن بب_

 . او را هم به خنده انداخت کهیبه طور. ام بلند تر شد خنده

 . شرم آوره_

 . را باال برد ابروانش

 . نمیبگو بب. من عاشق موضوعات شرم آورم_

 . بودم دهیکه تا به حال از او د ییخنده ا نیبلند تر. خنده اش بلند شد کیشل. دمیدست آزادم به شانه اش کوب با

 زود بگو کوچولو. جانم يا_

 . کتاب را ورق زدم. دمیخند یهم چنان م کهیحال در
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 نه؟ یکتاب رو تموم کن هیکشه  یطول م یلیخ_

  دیبا تعجب پرس د،یخند یهم چنان م کهیحال در

 به موضوعات شرم آور داره؟ یچه ربط_

 . دمیکوب شیبار محکم تر و با کتاب به بازو نیا

 ادته؟یموندم  مینس شیبود که اومدم خونتون پ يچند روز_

 . را تکان داد سرش

 .کتاب اون موقع هم رو تختت بود نیا. رفتم تو اتاقت یروز دزدک هی_

 . نشست شیلبش کنار رفت و اخم به جا ياز رو لبخند

  يکرد يبدکار _

 . زد خیدستم هم  يپنجه ها یحت. باره تمام بدنم را فرا گرفت کی ییکردم که سرما احساس

 .....من_

 نیکردم که عکس العمل او ا یاصال و ابدا فکر نم یول. درست بود که کار من خوب نبود. ناتمام ماند حرفم

 .به او بزنم یکه نبودم بخواهم حرف ماریوگرنه ب. باشد نیچن

 ؟يکرد یکار خوب يفکر کرد ؟یکن یبهش افتخار هم م يتازه دار ؟يکرد یچه کار زشت یبفهم یتون یم_

 . بچگانه بوده یلیسونا کارت خ ؟ینیمردونه داشته باشم که نخوام تو بب زیچ هیمن  دیشا ینگفت

 ين دختراحمقانه بود م. آمده است میکردم که اشک تا پشت پلک ها یحس م یول. کردم خوددار باشم یسع

او که  يحاال با حرفها یول دیایاشکم در ب یاز کس دنیشن ادیکلمه کم و ز کیو فقط با  ینبودم که به راحت

 . دهم بود اشکم در آمده بو یمنطق يتا حدود دیچندان هم تند و خشن نبود و شا

 . متاسفم_

 يچشمان اشک آلود من ساك درون دستش را رو دنیبا د. کنار رفت و رنگ صورتش هم بهتر شد شیها اخم

 . گذاشت میشانه ها يهر دو دستش را رو. دیمرا گرفت و به سمت خودش کش يگذاشت و بازو نیزم

 . تند رفتم. منم متاسفم_

 . ام را نوازش کرد گونه

 . نمیخواستم اتاقت رو بب یمن فقط م_
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 مینگاهش حاال آرام و مال. ام را باال برد و مرا نگاه کرد چانه. آب دهانم را به زور فرو دادم. لرزان بود میصدا

 یو حرف م مینشست یکه کنار هم م ییمثل شبها. میکه در کنار هم بود یمثل تمام آن چند روز عال. شده بود

 .میزد

 برات جالب توجه باشه؟  دیبا بهیمرد غر هیچرا اتاق  ؟ینیبب یخواست یچرا م_

 . ام را فشرد ینیب نوك

باهر؟ نکنه اون موقع  يتو اتاق آقا یخواست یم یباهر بودم نه؟ چ ياشتباه نکنم اون موقع هنوز برات آقااگر _

 هان؟ ،يکرد یرو نم یهم به ما داشت ينظر مچهین هی

 . حالم گرفته بود یخواست بخندم ول یم دلم

 . فتهیخود ش_

 . کرد یآرام خنده

 ؟يکرد یفضول یبه چ ؟یرفت یسر چ نمیخب بگو بب_

هم که  یالبته با هر مدل. موضوع حساس است نیا يبودم که او رو دهیفهم گرید. سانسور کردم گریبار د نیا

دانم چرا توقع نداشتم که  ینم یول. نه عکس العمل او. کار من بود که درست نبود نیخواستم قضاوت کنم ا یم

 . گونه تند واکنش نشان دهد نیا

 . فقط به کتابهات نگاه کردم. یچیه_

 .کج زد يلبخند. شد قیچشمانم دق در

 يو بم اتاق منو چک کرد ریکه تمام ز گهیم. گه یم ییا گهید زیچشمات چ_

 . نزدم يزیدست به چ. که تو اتاق بود یلیفقط کتاب خونه ات رو نگاه کردم و وسا. نه_

 . و پر کشش داشت بایز ییاش انحنا نییلب پا. جلو آورد ییا بندهیرا طور فر لبانش

 اهیچشمام س يمن داره جلو. میبخور میدرست کن يزیچ هیباال  میبر ایب. یحداقل خوبه که روراست. خب یلیخ_

 . شه یم

 یمن کم یزد ول یخنده دار م يکرد و حرف ها یم یشوخ. اوردیشب تمام تالشش را کرد تا مرا سرحال ب تا

 . حوصله شده بودم یب

حوصله به حرف  ینشستم و ب نهیکنار شوم. را روشن کند نهیکه مجبور شد شوم ادیآن قدر ز. رد شده بودس هوا

 . دادم یگوش م ییمایدفتر هواپ يدرباره  شیها
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 .را گرفت دستم

 ؟ییحوصله ا یب ه؟یچ_

 . را به نشانه مثبت تکان دادم سرم

 . لحظه نگاهم کرد چند

 ؟يشد يطور نیگفتم که ا یمگه من چ. يدختر نازناز_

 :گفتم يسرد یکم با

 یمنو بزن يریکم مونده بود بگ یچیه_

 . دمیخند

 . غلطها بکنم نیمن غلط بکنم از ا_

 . نزنم یدادم که حرف حیترج یول. ناراحت شده بودم. نگاهش کردم فقط

و اتاق من بود خودت اگر ت ه؟یچ یدون یمردونه م يزهایچ. که کارت بد بوده یکن یسونا جان چرا قبول نم_

 . يشد یمعذب م

 . دیکف دستم را به لب برد و بوس. زد یمیلبخند مال. نگاهش کردم دوباره

 ؟یاوک. به بعد نیباشم از ا یکه پسر خوب رمیگ یم ادی. یعادت کردم به امر و نه کمیباز هم معذرت من _

 . سرم را به نشانه مثبت تکان دادم و برخاستم فقط

 . استراحت کنم کمیرم باال  یم_

بالش را بغل . داد یاز عطر او را م یو اندک قیرق يبالشش بو. دمیتخت خودش دراز کش يرو. طبقه باال رفتم به

 . شده، خوشبوتر و آرامش بخش تر بود قیعطر مانده و رق نیا. بردم یلذت م شتریاز عطر مانده اش ب. کردم

بلند شدم که باعث شد  عیسر. عرق بودم سیخ. دمیاز خواب پر دیکش یرا م میکه بازو یبا تکان دست. برد خوابم

ام کنار  یشانیپ يرا از رو میخم شد و موها میبه رو یبا نگران. چنگ زدم شیبه بازو. شود اهیمقابل چشمانم س

 . زد

  ؟یخوب_

 شده؟ یچ. آره_

 . نوازش کرد یدستم را به نرم مچ

 يکم نااروم بود هی. يکرد یناله م. يدید یگمونم خواب م_
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 شهیکه هم یشاپ یبا هم به کاف. خواب سهند را. بودم دهیخواب د. گفت یراست م. لحظات خواب پرت شدم به

آنقدر . کرد یم فیمن تعر يرا برا ییزهایخورد، آهسته آهسته چ یقهوه م کهیو او در حال میرفته بود میرفت یم

خواهش . دمیشن یو م دمید یمن م کهبود  شیحرکت لبهاآهسته و  ییتنها زمزمه ا. دمیشن یآهسته که من نم

 . دهانش برده بودم تا بهتر بشنوم کیسرم را نزد. اما او باز هم همان زمزمه را ادامه داد. دیکردم که بلند تر بگو

انداخته  نییمواد زده است و بعد از باال خودش را به پا نکهیا. زد یدرباره مرگش حرف م مارگونهیو ب ییایخولیمال

 . است

 . دیهم تنم لرز بیآوردن آن خواب عج ادیبا به  یحت

 ؟یسونا خوب_

 . نگاهش کردم جیو گ گنگ

 ؟یچ_

 . را گرفت میبازو نگران

 ؟یخوب زمیسونا جان عز_

. پدرانه يتا حدود يها ینگران نیا. ها نداشت یدست نگران نیاز ا اریشهر. بود ندیدرون چشمانش خوشا ینگران

 یدرباره من رنگ شانیها یآراز و سهند هم نگران یحت. بودم دهید نیدیو آ يکه فقط در وجود سارا ییها ینگران

 نیاو هم در ا دیشا. است نیدیبه آ هیاو شب یرانکه نگ دیرس یو حاال به نظر م. داشت يو سارا نیدیمتفاوت از آ

حالت در  نیخواهر بزرگ ترش و طوفان بوده است که ا یچند سال آن قدر نگران خواهر کوچک تر و حت

 نیمن به شدت دلنش يو حاال برا. برد یکه ناخوداگاه درباره من هم به کار م يزیچ. شده بود نهیوجودش نهاد

 . بود

 بچه ها اومدن؟ ساعت چنده؟. خوبم_

 . دیکش یآه

 . میپاشو شام بخور. همیساعت نه و ن. رسن یوقت م ریزنگ زدن گفتن د. ومدنینه بچه ها ن_

 . رفت جیدوباره سرم گ. برخاستم. را گرفت دستم

 . ارمیبرات آب قند ب يخوا یم. کمی نیبش_

 . دمیحوصله خند یب

 .غش کردم، اون هم تو خاك کردن برادرم بود مچهین هیبار  هیمن فقط . خوبم انقالب_
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 . در قسمت خاك کردن برادرم لرزان شد و افت کرد و آهسته شد میصدا

 ؟يدید یخواب اون رو م_

 . نگاهش نگران بود. کردم نگاهش

 . زمیر یبه هم م نمیب یکه خوابش رو م یوقت. نهیهم شهیهم! آره_

آغوشش امن  .دیبار مرا در آغوش کش نیاول يدستم را گرفت و برا. کننده تینگران و حما. بود ریاش دلپذ اخم

 . و آرامش بخش بود

 اجیاحت. داشتم اجیاحت یکینزد نیبه ا. باال آوردم و دور کمرش حلقه کردم. بود زانیرا که در کنار بدنم آو دستانم

کرد فقط با خواهرم به دست خواهم  یکه فکر م یآرامش. کرد یم يسارا شهیکه هم يکار. داشتم تا آرامم کند

همان . داشتم يرا داشتم که در کنار سارا یآغوش او هم همان حس آرامش بخش حاال با او و در یول. آورد

 . درست و به جاست زیگفت همه چ یکه م یحس

که خودش به شدت نا  دیرس یبه نظر م یکرد ول یمرا آرام م. بوسه زد میموها يآهسته به رو. افتادم هیگر به

چشمانش غصه . سرم را باال بردم و نگاهش کردم. اش کامال منقبض شده بود نهیعضالت بازو و س. آرام است

 . که قابل وصف نبود یحالت. یچارگیغصه و ب. داشت

 . من خوبم_

دستم را سر . او را آرام کنم دیمن هستم که با نیا دیرس یحاال به نظر م. او حساس بود. را پاك کردم اشکم

 . شانه اش گذاشتم

 . انقالب_

 . حوصله بود یاجبار و ب يکه زد کامال از رو یجک لبخند

 . جانم کوچولو_

 . من خوبم_

 .ام بوسه زد یشانیپ بر

 .خدا رو شکر_

 نییبا هم به پا. خواست مطمئن شود که حالم خوب است یم نکهیمثل ا. نگاهم کرد گریچند لحظه د دوباره

و  نیاو در فکر بود و من غمگ. ستیکه حال هر دو نفرمان مساعد ن دیرس یبه نظر م یول. میشام رفت يبرا
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و . با آراز هم اتاق بودم رفتم بلکه بار ق یخواب به اتاق يگفتم و برا ریبعد از شام من شب بخ. ناراحت بودم

 .به خانه برگشتند یک هیبق ایو  دیخواب یکه او ک دمینفهم

بود و دهانش باز مانده بود و مثل پسر بچه  دهیکمر خواب يبه رو. دمیصبح که بلند شدم آراز را کنار خودم د فقط

. افتاده بود رونیو شکم اش ب. اش در تنش کج و کوله شده بود یلحاف را کنار زده بود و رکاب. ها شده بود

 رایبود و به الم داریب. ذره شده بود کی شیرادلم ب. نمیرا بب يرفتم تا سارا رونیو ب دمیکش شیلحاف را رو

 یم. اش بود یاوج دلتنگ. در آغوشم گرفت و چنان مرا به خودش فشرد که خنده ام گرفت. داد یصبحانه م

از . دیاز اخالقش پرس. چه شده است میکه درهتل با هم بود يدر آن چند روز نکهیو ا دیاز انقالب پرس. دانستم

مطمئن اش . نداشت یتمام يسارا يها یاننه؟ نگر ایهست  ینه؟ فرد مناسب ایبه او عالقه مند شده ام  نکهیا

 جادیهم ا ییعشق و عالقه ا مچهین کیکرده ام و  دایاز او دست پ ینسب یاست و به شناخت یکردم که مرد خوب

 . شده است

در  يدغدغه سارا نینداشته باشم بزرگتر میدر زندگ یمن خوشبخت باشم و نگران نکهیا. دیدرخش یم صورتش

را به  یمحبت و نگران. مادرانه است. ستیو عالقه اش خواهرانه ن یکردم نگران یفکر م یگاه. اش بود یزندگ

 یعاشقانه به آراز م. ما حساس بود هدرباره هم. مادر کامل بود کی يسارا. داشت رایبه الم قایمن داشت که دق

 .کرده بود يسهند مادر يو برا دیرس

به خاطر نداشتم  یول میداشت ادیز يریمن و سهند با هم درگ. بود و تمام مدت با هم همدل بودند نیدیآ قیرف

انها  دیدانم شا ینم. همسان بودند يدرست مثل دوقلوها. مخالف هم زده باشند یحرف یحت يو سارا نیدیکه آ

آنها را  یزمان چیکه من به عقل آمدم ه یاز زمان یول. با هم بحث و جنگ و دعوا داشته بودند یهم در بچگ

 یکه حاال من با از دست دادن قلم، حسرت آن را م يزیچ. در کنار هم بودند شهیهم. بودم دهیمقابل هم ند

 .دمیکش

که با هم غذا  ییحسرت زمانها. میبدون چتر در کنار هم قدم بزن یو باران یروز برف نیکه در اول یلحظات حسرت

که با هم  يو بعد هم از آش شله قلم کار میمنفجر کنماند که آشپزخانه را  ینم يزیو چ میکرد یدرست م

. بود یتکرار ناشدن گریداشتم د سهندکه من با  یلحظات ناب نیا. میکرد یهم م فیتعر یکل میدرست کرده بود

تب  کیو بعد با  میکرد یم يبا هم به حد مرگ دعوا و کتک کار نکهیا. کدام از آنها نداشتم چیکه با ه یلحظات

 . بود که من فقط با سهند داشتم یلحظات نهایا. میرفت یکردن طرف مقابل عاشقانه قربان صدقه هم م
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از من بزرگ تر بود  یخواهر کوچک رضا که دو سال يبا افتخار اعالم کرد که برا. دمیرضا پرس يخانواده  از

 ياز من و انقالب برا التیم تعطگفت که در تما. شود یانگشت کوچک انقالب هم نم یخواستگار آمده است ول

 .کرده و آنها را دق داده است فیآنها تعر

. است یکارها هم سطح نیدانستم که ا یم. که در نگاهش بود کامال متناقص با چشمان مهربانش بود یبدجنس

به قول خودش که . بزند یبه کس يجد یو جسم ینبود که بخواهد و بتواند صدمه و لطمه روح یآدم يسارا

نشان  يخود یگاه طفق يسارا. ردیگ یگاز نم یکند ول یپارس م ادیهستم که ز یگفت من سگ یم شهیهم

 . کند يرینتواند در برابر دشمنش هم جبهه گ یشد که حت یکه داشت باعث م یفیلط هیروح یول. داد یم

در آن سالها  يگریاز هر زمان د شتریاست و ما در آن سال ب یکردم که اوضاع عال فیتعر شیبرا. دیهتل پرس از

خوب تر از  يکردم که سارا یفکر م یگاه. دیمن در چشمانش درخش يبرا گرید يباز هم افتخار. میمسافر داشت

داشته  يمثل سارا یفرزند خوب نکهیا اقتیل مانبه عبارت واضح بابا و ما ای. آن است که فرزند مامان و بابا باشد

 . باشند را نداشتند

سرد نبود و فقط  یلیهوا خ. بود یعال. گذشت یول. آن قدر به من خوش بگذرد التیکردم که تعط ینم فکر

 . میرا روشن کن نهیشوم ایو  يبخار میشد یشد که مجبور م یباران آن قدر سرد م کیشبها و بعد از  یگاه

. هم ما را به حال خود گذاشته بودند هیکه بق دیرس یبه نظر م. گذراندم یساعات را با انقالب م شتریو ب روزها

 یم یناهارخوران منته يکه به جاده  یابانیدر خ یطوالن يساعت ها. میبا هم آشنا شو شتریخواستند تا ب یم

تا  کهیبه طور. میشد یشتر با هم آشنا میو ب شتریو ب میزد یحرف م. میکرد یو گردش م میزد یشد، قدم م

چه . متنفر است ییو از چه غذا دیآ یاز همه خوشش م شتریب ییدانستم که او از چه غذا یمن م التیتعط انیپا

گفت که  یبا خنده م. افتاده است یدندان او در هفت سالگ نیدانستم که اول یم یحت. پسندد یرا م یرنگ

ته و از مستانه در بس رهیگفت که نخ را به دور دندان و بعد به دستگ یم. است دهیخودش با نخ، دندانش را کش

 .بود دهیاش را کش يریدندان ش بیترت نیو به ا. خواسته تا در را ببندد

 یم. سر نشکند کینبوده است که در کوچه  يبوده است و روز یطانیبچه ش نکهیا. گفت یاش م یکودک از

 يازو ب نندیاالن نبودند که سوسول باشند و فقط در خانه بش يگفت که آن زمان بچه ها مثل بچه ها

 ییها يباز. کردند یم يباز شانیها يگفت که آن زمان بچه ها در کوچه و در کنار همباز یم. کنند يوتریکامپ

. کرد یم دایپ یبیکرد صورتش حالت عج یم فیخاطراتش تعر نیکه از ا یوقت. بود یکه گاها خشن هم م

 .یهمراه با ناراحت يشاد
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 دنیمادرش هربار با د نکهیا. کرد یم فیآهسته تر تعر ییشد و با صدا یم رهیخ ییبه نقطه ا چشمانش

دست  یزمان چیه یول. کرده است یمفصل م يدعوا کیو پاره شده بود، او  دهییاو که سرزانوانش سا يشلوارها

او را درون گل  نکهیا. کرد یم فیربا مستانه تع شیها طنتیاز ش. یلفظ ییفقط دعوا. او بلند نکرده بوده يبه رو

 . کرده است یگذاشته و او را گل باران م یکه با آجر درست کرده بوده م یکوچک

 یکردنش هم عوض م فیحالت و فرم حرف زدن و تعر جیشد به تدر یاش دور م یکه از خاطرات کودک یوقت

 دایپ یکیزیف يگشت و فقط حضور یعمال ذهن و روحش به آن زمان برم یکرد و گاه یسکوت م یگاه. شد

هم  یو گاه کرد یروشن م گاریس. شد یپر از استرس م. کوتاه و خفه. کرد یصحبت م دهیبر هدیبر. کرد یم

 نیاو مربوط به زمان بعد از مرگ والد يها یبودم که تمام ناراحت دهیدانستم و فهم یم. گرفت یمعده اش را م

 .بوده است که در فرانسه بوده است یمتعلق به زمان نشانیشتریو ب. اش است

آن قدر . کرد یم یبار حرف زدن شانه خال ریکه شده از ز يشد او به هرنحو یصحبت از فرانسه م که یزمان

 . کردم یسوخت و خودم بحث را عوض م یکه من دلم م ختیر یبهم م

پر از دعوا  یعالم. میداشت یکه سهند بود و ما با هم عالم ییاز زمانها میکرد یمن صحبت م یخاطرات کودک از

 یکردن درباره آن دوران مشکل م فیمن هم تعر يبرا یگاه. لذت بخش خواهر و برادرانه يها یو قهر و آشت

 . متحمل نشوم شتریکرد تا من رنج ب یکرد و بحث را عوض م یآن موقع او بود که مرا آرام م. شد

دوست  .ما صرف کند يبرا شتریکه حسرت داشتم که بابا زمان ب ییزمانها. که حسرت مادر داشتم ییزمانها

. به او ندارم ییعالقه ا چیه نکهیگفتم ا یاز مادرم م. ما داشته باشد يبرا يشتریب يداشتم که بابا پدرانه ها

من کرده  يبرا شتریب يبه مراتب مادر ياسار. با نسبت دور بود ل،یفام کیکه به او داشتم در حد  ییعالقه ا

از عالقه و . از تارا و آلما گفتم. در حق ما کرده بود يشتریب ياو هم مادر نکهیگفتم از ا مایاز س یحت. بود

 . ما داشت ياز ما، به همه  يبا وجود دور یتارا که حت یوابستگ

گفتم که بابا  یم. کردم یبا او دردودل م. کنم یام را خال يریبودم و دوست داشتم که دلگ ریدلگ یلیمامان خ از

. بابا ما را رها نکرده بود میمنصفانه قضاوت کن میخواست یاگر م .اش را در قبال ما انجام داده بود فهیبهتر وظ

راحت گذاشته و  یلیمامان خ یول. انجام رسانده بود هب یاش را هر چند ناقص، ول فهیکنار ما مانده بود و وظ

 . رفته بود



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا b.hassani  –جان و شوکران 

wWw.98iA.Com ٣٨٤ 

 ندهیآ عالقه نداشت که راجع به ادیشدم که ز یمتوجه م. شد یم دهیکش ندهیبه آ مانیهم صحبت ها یگاه

هر زمان چه در کار و چه در  نکهیا. اخالق اوست نیبودم که ا دهیشدم چون که فهم یناراحت نم. صبحت کند

 . میفکر فردا کن دیایگفت که چو فردا ب یآمد، م یم انیبه م یصحبت گریموارد د

دوست داشت که زمان . من زود است يگفت که برا یدر ضمن م یکه به بچه عالقه داشت ول دیرس یبه نظر م

گفت که دوست  یم. نداشت یمخالفت. آورد انیمن صحبت به م لیاز ادامه تحص. میخودمان باش يرا برا شتریب

 . استمیخودم ب يپاها يکنم و رو یدارد که من از همه لحاظ ترق

که مرا  ییاز علت ها یکیبه گفته خودش . آمد یشدند خوشش نم یم شانیکه وابسته به مردان زندگ یزنان از

مستقل  دیداشت که زن با دهیعق. ام بود میمن به مردان زندگ یمستقل بودن و عدم وابستگ نیبود هم دهیپسند

طرز تفکر،  نیدم متوجه شدم که علت ایکه علت را پرس یوقت. و وابسته به مردش نباشد چارهیباشد و آن قدر ب

 یبار زندگ ریوجه ز چیمادرش که آن قدر وابسته به پدرش بود که بعد از او نتوانست به ه. مادرش بوده است

 . و بدون مردش برود دیجد

ضعف مادرش بوده است  نیداشت که ا دهیاو عق یرسانده است ول یعشق مادرش را م نیداشتم که ا دهیعق من

 . آمد یطور از پا در نم نیمحکم تر بود ا یو اگر مادرش کم

 . التیو تحص يو چه از لحاظ ماد یچه از لحاظ عاطف. داشت که من مستقل باشم دوست

. واقعا واجب بود يآن نامزد. میدیرس یم يشتریبه شناخت ب میکرد یکه صحبت م يزیهر چ ي درباره

کامال مشخص بود که  یرد ولدرباره عقد نک یصحبت گریاو د. از او داشتم یمن که شناخت اندک يمخصوصا برا

به  شتریداشت که ب يرادیچه ا. میمن هم چنان دوست داشتم که نامزد بمان یول. مسئله راغب است نیبه ا اریبس

آن زمان مسائل . کرد ینم ياز من دور گریخواه نا خواه او د میکرد یکه عقد م یوقت. میشد یم کیهم نزد

 . که به نظرم اشتباه محض بود يزیچ. گرفت یشناخت را م يجا یجسمان يو کشش ها گرید

داد و دوست داشتم که آرامش داشته  یاش مرا عذاب م یناراحت. مهم شده بود میجالب بود که او هم برا میبرا

او که . چهارده پانزده روز به طور مدام در کنار هم بودن مرا به او وابسته کرده بود. به او وابسته شده بودم. باشد

 یکوتاه و مقطع يابراز عالقه ها. بود تیشخص باو  يجد. نداشت يرفتار سبکسرانه ا چیه اریربر خالف شه

 . داد یکه داشت قلب مرا تکان م یتیبود و با وجود جد نیاش دلنش
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 نیبا ا یکه خواهر و برادرانم هم مشکل دیرس یبه نظر م. را در کنار او بگذرانم يشتریداشتم که ساعات ب دوست

من با  نکهیا. بود یاو کاف يمن برا يشاد. شد یما روحش شاد م یکیکه با نزد يمخصوصا سارا. مسئله نداشتند

 . بود زیچ نیبهتر يسارا يانقالب شاد بودم برا

 یم گرید. بود يکه خشک و جد يمرد. من نبود يبرا ییمرد ناشناخته ا گریانقالب باهر د التیتعط انیپا تا

جالب  ییاظهار عالقه ا. عاشقانه ها را داشته باشد نیتواند بهتر یاو م. دیایب انیعاشقانه به م يدانستم که اگر پا

پسر جوان شوخ و  کیانقالب باهر،  ریمد شهیمخشک و ه هیال نیرایدانستم که ز یم گرید. و منحصر به فرد

مرا  اریداد و بس یخودش را نشان م مانیدر خلوت ها یکه گاه یطانیش يپسر بچه . نهفته است طانیش

بودم که آن  ییزمان ها فتهیش. آمد یپسر بچه شوخ وشر خوشم م نیبه شدت از ا. کرد یمتعجب و عاشق تر م

 . داد یانقالب خودش را نشان م يرو

و نهفته که به نظر  یدرون هیال کی. ریبه شدت جذاب و دلپذ یانقالب. شد یم يگریکرد و کس د یم طنتیش

 . فقط مخصوص من است دیرس یم

را در  يو انتظار لحظات شاد. کرد هیبه او تک یشد در زندگ یاست که م يدانستم که انقالب باهر مرد یم گرید

 یدر وجودش م ییبه گوشه ا طانیش يکه غصه دار است آن پسر بچه  یدانستم که زمان یم. کنارش داشت

او را به حال خودش رها کنم و  داابت یمواقع نیدر چن دیدانستم که با یم. شود یم نیکند و غمگ یخزد و کز م

صورت من  يکه غصه دارد، بو یدانستم زمان یم. با او صحبت کنم متیبه سراغش بروم و بامال یبعد از لحظات

 . کنم يو با انگشتانش باز رمیاست که دستش را بگ نیا فتهیدانستم ش یم. کند یآرامش م

که به همه نشان داده بود در  یقرص و محکم تیرغم شخص یاست که عل يدبودم که انقالب باهر مر دهیفهم

لحاظ او را با آراز برابر  نیتوانستم از ا یآن قدر حساس که م. و خسته است ریپذ بیبه شدت آس ينهان مرد

 يدر درون دست به خود آزار هشد ک یاز اندازه باعث م شیب تیحساس نیا یکه گاه دیرس یبه نظر م. بدانم

 کیو در سکوتش همه نشان از  یقدم زدنها طوالن. شد یکه به آن مبتال م یطوالن يها يخود خور. بزند

 . که انقالب با انقالب داشت يریدرگ. داشت یدرون يریدرگ

. هم به گفته خودش حضور من یزمان و گاه. کند یکه فقط زمان او را آرم م دیرس یمواقع به نظر م نیا در

و  میو راه برو رمیفقط در کنارش قدم بزنم و دستش را بگ نکهیا. یحرف و صحبت چیون هو بد یکیزیحضور ف

 . داشته باشد هیاجازه بدهم که او در درون تخل
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را به کارها و حساب و  يخواستم تا چند روز یم. آنها به تهران برگشتند و من به هتل التیتعط انیپا با

 . رومکنم و بعد به تهران ب یدگیهتل رس يکتابها

نگفت و  يزیچ. آمد یم نیو غمگ یبه نظر عصب. تنها با من دست داد. بود هیمان در کنار بق یخداحافظ مراسم

داد که دلتنگ من  یم نینشان از ا. من دلگرم کننده بود يناراحت بود برا نکهیا. فقط گفت که زود برگردم

 . او را نگران و ناراحت کرده است نیخواهد شد و هم

توانم به  یدانست که نم یم. تا هم در کار حساب و کتاب هتل به من کمک کند. میآراز به هتل برگشت با

 نیبه هم. مدام کالفه خواهم کرد ياو را با تلفن کردن ها تیبه کار حساب و کتاب هتل برسم و در نها ییتنها

کند و در  ییاز راه دور مرا راهنما کهاست  نیو خودش کار را انجام دهد بهتر از ا ادیخاطر گفت که همراهم ب

 . نرود شیاز پ يهم کار تینها

 

 

 هفدهم  فصل

گفت که به دفتر بروم . منتظرش هستم نییزنگ زدم و گفتم که پا. و دوبله پارك کردم ستادمیدفترش ا مقابل

 نگیکگفت که به پار. ستیپارك ن يگفتم که دوبله پارك کردم چون جا. دیطول خواهد کش یچون کارش کم

 . کند  ین را پارك میو نگهبان خودش ماش ردیگ یکه همسر او هستم خودش تماس م میشرکت بروم و بگو

دختر ساده تر و سن باال تر  کی. بار اول به دفتر رفتم، نبود يکه برا یقبل یاش آن منش یمنش. دفترش رفتم به

توانم به دفتر  یباهر منتظرم هستند و م يگفت که آقا ییبا خوشرو. کردم یخودم را معرف. بود و متاهل بود

 . بروم

 يمرد قد بلند. هم سن وسال طوفان هم در اتاق بودند گر،یمرد جوان د کیطوفان و . زدم و وارد شدم در

 غینس در ماهواره تبل تیو ف يو الغر یچاق يپودرها يکه برا یدرست مثل کسان. تنومند بود اریداشت و بس

به احترامم . دیکاخ سف يگاردهایدبا. ها بود لمیدرون ف يگاردهایبه باد هیشب. اشتخشن د ییچهره ا. کنند یم

 . کرد یطوفان او را معرف. با طوفان خوش و بش کردم. برخاست و موشکافانه به من نگاه کرد

مان را هم  يکرد و نامزد یسالم و اظهار خوشبخت. آنها در ساخت آپارتمان يتجار کیدوست و شر. فالح مانیا

سرد . همراه بود ییگستاخانه و با پرو یدانم به نظرم کم ینم. طرز نگاهش را دوست نداشتم. گفت کیتبر

 . نگاهم کرد رتیجا خورد و با ح کهیبه طور. جوابش را دادم
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و  پیهم رفته خوش ت يرو. دهیکش کیکالس ینیو ب اهیس دهیکش يچشم و ابرو. برنزه خوش رنگ بود پوستش

بود که با  دهیدر او د یتیدانم انقالب چه سنخ ینم. دمیپسند یکه من اصال نم ییها پیاز آن ت. دختر کش بود

 .شده بود کیاو شر

قرار بود که با انقالب . زنم تا کار آنها تمام شود یم ابانیدر خ یروم و چرخ یکه اگر مزاحمشان هستم م گفتم

 . کار آنها هم تمام خواهد شد میبنش قهیکه اگر چند دقاما انقالب گفت . میعقد برو دیخر يبرا

با  اریکه داشت بس يمرد بر خالف ظاهر غلط انداز. انقالب است که با او کار دارد نیکه ا دیرس ینظر م به

 . دوبلورها يمثل صدا. پخته و بم بود اریبس شیصدا. کرد یصحبت م یجذاب ياطالع و با صدا

به ما  نیدیبه در خورد و آ ییو دار بود که ضربه ا ریگ نیدر هم. درباره ساخت آپارتمان بود شانیها صحبت

به نظر . من به اندازه من تعجب کرده بود دنیظاهرا او هم از د. نمیاصال توقع نداشتم که او را انجا بب. وستیپ

 مانیانقالب او را به ا. نبود شهیهم نیدیبود آ هاما هر چ. نتوانستم بپرسم که چه شده است یول. آمد یگرفته م

 . میزد رونیو از در دفتر ب میکرد یخداحافظ. با من برود دیکرد و بعد گفت که با یفالح معرف

 کرد؟ یکار م یجا چ نیا نیدیآ_

 :جواب سوالم گفت يجا به

 . میمجبور شد نهیسنگ یلیپروژه خ. میشد کیشر مانیپروژه ما با ا نیتو ا_

 فالح؟ مانیا نیهست حاال ا یک_

 . ام را بردارم نیرساند تا ماش یگفت که بعد مرا دوباره به شرکت م. خودش شد نیماش سوار

 . درد یمرفه ب. دار هیبچه ما هی_

 . دیخند

 هیپسر خوب یول_

 . ام را باال دادم چانه

 . ظاهرش غلط اندازه_

 . شد شتریاش ب خنده

 ندارم يکار شیخصوص یبه زندگ. واسه من مهمه  نیهم. تو معامله رو راسته یول. گرهیج کمیآره _

 با طوفان دوسته؟_

 . دیچیپ یاصل ابانیباال آمد و با مهارت در خ نگیپارک ییسرباال از
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 . هاشون با همه یخوش گذرون. تاق و جفت همن. خورن یشه گفت که به هم م یم شتریب. ینگ یبگ يا_

 . ام دادم ینیبه ب ینیچ

 کرده؟ یبا تو هم خوش گذرون ؟یبا تو چ_

 .گرفت شگانیدستش را دراز کرد و گونه ام را آهسته ن. خنده نگاهم کرد با

آخه من که االن چهار ماهه در رکاب شما هستم سرکار . هستم کوچول موچولو داتیشک و ترد نیعاشق ا_

 ؟يدیاز من د يزیچ. خانم

من به خانه  یگاه. نبود انیدر م يگرید يزیچ م،یهم داشتکه با  ییآن چهار ماه به جز اوقات فوق العاده ا در

همه کنترل  میکه داشت یاندک يعاشقانه ها. گذاشت یفراتر نم مشیرا از گل شیاو هرگز پا یول. رفتم یآنها م

 . بند بود يبه آن پا سختانهداشت که سر یهمان طور که خودش گفته بود او چهار چوب. شده بود

 . گمیقبال رو م_

 . دیخند آرام

 . ابیحال رو در. قبال مال قبال خوشگله_

 . ستادیچراغ خطر ا پشت

برخورد  ياز مسائل کار ریفالح به غ مانیوقت با ا چیمن ه. بگم نه دیکنه با یرو راحت م التیاگر خ یول_

 . نداشتم ییا گهید

 .زد یچشمک

 راحت شد؟ التیخ_

 . خنده سرم را تکان دادم با

کالم  یچه ب. بودم کیموز نیمن عاشق ا. مونامور بخش شد يفرانسو يبایآرام و ز کیموز. را روشن کرد ضبط

 . اش و چه با کالم اش

کرد و  یقیکه ضبط جر دیدکمه آف دستگاه کوب يلرزان رو یبعد آن چنان با دستان. لحظه به ضبط زل زد چند

 . اد، اصال تعجب آور نبودافت یهم م نییشکست و از قابش پا یاگر م یآن چنان که حت. داد يبد يصدا

به . دیلرز یم یبه طور نامحسوس نشیریلب ز. بود که مرا ترساند دهیرنگش آن چنان پر. نگاهش کرد رتیح با

چراغ سبز شده بود و او . من را خودم آورد يپشت سر يها نیماش يناسزا يبوق و صدا. نفس نفس افتاده بود

 . هم چنان لرزان به فرمان زل زده بود
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 انقالب_

 "؟یمگه مست اروی يهو " کیهمراه با . آبدار نثارمان کرد یاز کنارمان رد شد و فحش ینیماش

 انقالب چراغ سبز شده_

دستم را . نگاه کرد رونیاز پنجره به ب. نگه داشت ابانیاما بعد از چهار راه کنار خ. خودش آمد و حرکت کرد به

 . گذاشتم شیزانو يرو

 انقالب؟_

کرده  دایآن قدر به او عالقه پ یول. ترساند یمرا م یگاه. یاز هر حس یته. بود یگاهش سرد و تهن. کرد نگاهم

گذاشتم به حساب  یها را م ینگران نیا. ها و ترسها هم نتواند مرا از او زده کند ینگران نیا یبودم که حت

در خودش فرو  یحساس بود و گاه آراز هم. شتمنمونه از آن را کنار خودم دا کیمن . از اندازه او شیب تیحساس

آراز  کیدوست نداشتم که . خواستم کنارش باشم یم. دیایب شیپ ياو خطر يدوست نداشتم که برا. رفت یم

 . دردناك بود یاز اندازه گاه شیب يها تیحساس نیا. داشته باشم گرید

 ؟یخوب_

 .کرد دایپ انیکم کم به درون آن جر یزندگ نکهیمثل ا. گرم شد چشمانش

 ؟يشد یچ_

 . داد رونینفسش را با صدا ب. هم فشرد يرا به رو چشمانش

 . برگشت به عقب داشتم هی. خوبم_

 آهنگ؟ نیبا ا_

دوباره . ختیخواهد ر رونیب شیکه احساس کردم هر لحظه دندان ها دیآن قدر شد. فکش منقبض شد عضالت

 . را فشردم شیزانو

 . آروم باش_

 . نگاهم کرد درمانده

 خونه؟ میبر يایم_

 :تعجب گفتم با

 ....دیخر میقرار بود بر_

 کنم سونا یخواهش م_
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 . سرم را تکان دادم. مرا نرم کرد شیدرون صدا التماس

 . باشه_

 .را روشن کرد و سرو ته کرد نیماش

 . کنم یم یتالف. یمرس_

بزند  یمبل نشست و بدون آنکه حرف يرو. قهوه درست کردم. دانشگاه است میگفت که نس. نبود یخانه کس در

 . شده بود رهینقطه خ کیکند تنها به  يکار ایو 

 انقالب_

 . را نداشت يقرار یآن التهاب و ب گرید. نگاهش آرام شده بود. کرد نگاهم

 جانم؟_

 شده؟ به من بگو یچ_

 . اخم داشت یکم

 خوبم کوچولو_

 .ت صورتش گرفتمشانه اش گذاشتم وصورتم را باال و سم يام را رو چانه

 به من بگو. یستینه خوب ن_

آن قدر شوکه شده بودم که سرم را . دیبار مرا بوس نیاول يبرا ،یحرف چیلحظه نگاهم کرد و بعد بدون ه چند

 . دستش را پشت سرم قرار داد و نگذاشت یول دمیکنار کش

 . شوم یکردم که هر لحظه برافروخته تر م یم حس

 . حاال بهتر شدم_

 . به قهوه اش اشاره کرد. آرامش بلند شد يخنده  يصدا. انداختم نیپارا  سرم

 يتو که قهوه دوست ندار. زیبر ییخودت چا يبرا_

گونه، کار  يکوتاه به رو ياز بوسه ها ریبه غ یدر آن چند ماه او هرگز حرکت. جا برخاستم و به آشپزخانه رفتم از

کردم تا بر  یدادم و سع هیبه کانتر تک. عمل کردن او مرا شوکه کرده بود یضربت نینکرده بود و حاال ا يگرید

 یمسائل عادت م نیبه ا دیخواهم شد و با شمن همسر ندهیروز آ ستیب ؟یباالخره که چ. خودم مسلط شوم

 . کردم
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تا توانستم بر آن موج  دیطول کش ییچند لحظه ا. مرا به حال خودم رها کرده بود تا آرام شوم. امدیسراغم ن به

 . میآ قیاحساسات فا میعظ

با نشستن من کنارش به خودش آمد و . و به شدت در فکر بود دیکش یم گاریس. و به هال برگشتم ختمیر يچا

 . معده اش را گرفت. را خاموش کرد گارشیخم شد و س. لبخند زد

 ؟يدرد دار_

. مرا نگران کرده بود کهیبه طور. شده بود شتریبود که فواصل دردها کمتر و دردها ب یمدت. را تکان داد سرش

 . کرد یبه دکتر برود، او سرسختانه مقاومت م یکامل و اندسکوپ نهیمعا کی يکردم تا برا یهرچه اصرار م یول

 يبه کارها راجع ییزهایچ. طوفان بود. را برداشت یگوش. تلفنش زنگ خورد. داد هیرا به عقب تک سرش

 . فقط گفت که در خانه خودش م،یبود کجا هست دهیخودشان به او گفت و در جواب سوال او که پرس

 . را قطع کرد یگوش

 کنه؟ یم تیدر رابطه با اون آهنگه که تو رو اذ يزیچ_

 .کرد اخم

 .کنمیخواهش م. حاال نه سونا_

 گهیروز د ستیب. من نامزدت هستم ؟ياد نداربه من اعتم ؟یگ یچرا به من نم. خوام کمکت کنم یمن فقط م_

 زه؟یر یبه هم م يجور نیتو گذشته ات هست که تو رو ا یبدونم چ دیمن نبا ؟یباالخره که چ. شم یزنت م

 . کشم یمن هم عذاب م يطور نیما به هم گره خورده ا یانقالب زندگ

 . انگشت شصت اش پشت دستم را نوازش کرد با

 . ستمیاصاال رو مود ن. حاال نه یول. من همه حرف هات رو قبول دارم. دونم کوچولو یم_

 ؟یچ یباالخره ک_

 . ستمین ینترس من اونقدرها هم روان_

کس  چیه يهاش برا یاون هم از ناراحت یول. آراز هم حساسه. کنم یدرکت م. یتو حساس ؟یمن گفتم روان_

 . طاقت ندارم گهیمن د. یبش يجور نیخوام تو ا ینم. ادرو آورد به مو. یچیشد؟ ه یبعد چ. نگفت

 . اش فشرد نهیدست در گردنم انداخت و مرا به س. پر از محبت شد. رنگ عوض کرد نگاهش

 . حاال نه یول. کنم یدردو دل م یکه بهتر باشم حتما برات حساب يروز هی. نگران نباش_



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا b.hassani  –جان و شوکران 

wWw.98iA.Com ٣٩٢ 

به هم  شتریو ب شتریه اگر مقاومت کنم تنها او را بدانستم ک یم. بود زیچشمانش التماس آم. کردم نگاهش

 . سرم را تکان دادم. فتدیبود که من اصال دوست نداشتم که اتفاق ب يزیچ نیو ا. ام ختهیر

از دانشگاه مرا به خانه  میبا من حرف هم نزد و شب هم قبل از آمدن نس یشب او به حال خودش بود و حت تا

آن چنان به هم  یدفتر او مانده بود و او از لحاظ روح نگیدر پارک نمیماش. کاره مانده بود مهین دمانیخر. رساند

به سراغم آمد تا با هم به  شهیآن روز سرحال تر از هم يفردا یول. بود که به مرا به شدت ترسانده بود ختهیر

 یانقالب. شده بود شهینقالب همهمان ا. یو نه حرکت ینه حرف. به اتفاق روز قبل نکرد ییاشاره ا. میبرو دیخر

 . طانیشاد و ش هیروح یبا کم يجد

 یتوانسته مبلغ نکهیا. کرد یصحبت م نیدیخودش و آ يرا گرفته بود و عاشقانه و آرام آرام درباره کارها دستم

 . بود د،یکه گرفته بودند کم تر از آنچه که با یاما مبلغ. رندیرا وام بگ

گفت که به  ؟یکه به چه عنوان دمیپرس. فالح صحبت کند تا او به بابا قرض بدهد مانیخواهد با ا یکه م گفت

 :گفتم رتیبا ح. صورت نزول

 .رهیگ ینزول نم نیدیآ_

 دهیعق. نزول نکنند یکار صرف نظر کند ول نیسود و ازا نیاو حاضر بود که از ا. دانستم یبرادر خودم را م اخالق

آدم خشک  نیدیآ. و هم گرفتن و هم دادن آن کراهت دارد. استیپول دن نیتر فیداشت که پول نزول کث

بودم که چطور انقالب توانسته او را  کردهحاال تعجب . بود ریاش تزلزل ناپذ دهیمورد عق نیدر ا ینبود ول یمقدس

 .کند یکار راض نیبه انجام ا

 ده یبابات مهمه چک و سفته ها رو هم . رهیگ یبابات م. رهیخواد بگ ینم نیدیآ. دونم یم_

بودم، بابا  یکه من بچه کوچک یمدتها قبل زمان. کرده بود يبابا باز خرابکار. و نفسم را حبس کردم دمیرا گز لبم

که حاال  دیرس یبه نظر م یول. کار را کنار گذاشته بود نیا گریحاال مدتها بود که د یول. کرد یکارها م نیاز ا

 . دوباره شروع کرده بود

 گه؟ یم یچ نیدیآ_

 .کرد نگاهم

 سونا؟) گفت یکرد و نگاهم کرد و با وسواس خاص یمکث.(صددرصد مخالفه_

 بله_

 . پا و ان پا کرد نیا یکم
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 ولش کن یچیه_

 . باباست دیجد يکار نیریدانستم که راجع به ش یم. شدم سرخ

 دونم راجع به باباست یم. نه بگو_

به  نیدیآ. تو رو خدا ادیبدت ن. دیبابا باش نیا يخوره که بچه ها یاصال نه به پسرها و نه به شما دخترها نم_

 . از بابات دلخوره یلیحاال هم خ. کنار دیکار رو بکنه کش نیخواد ا یکه بابات م دیشن نکهیمحض ا

ما  ،يو سارا نیدیبعد هم که آ. گرفته یازاون خط مش ییجورها هی. با بابا بزرگمون در رابطه بود شتریب نیدیآ_

 چیه یکرد ول یم یاومد ابراز محبت یم یگاه. ما بود يبرا يعنوان دکور کی شتریبابا ب. رو بزرگ کردن نه بابا

 . محبت ها پر رنگ و پدرانه نشد نیوقت ا

 مادرت؟ يبابا_

 . سه هزار با بابا فرق داشت یتومن امرزیاون خدا ب. میپدر بزرگ پدر. نه_

 . مادامه داد. اش را باال داد چانه

گن که بابا بزرگ  یم شهیهم يو سارا نیدیآ یول ستین ادمیدونم من که  ینم. بابا اصال به پدرش نرفته_

 ایها است که گرفته  نیدونم اون ناله و نفر ینم. کرد یم نشینبود و تا دم آخر هم نفر یاصال از بابا راض

 شه یخود بابا ست که روز به روز بدتر م تیشخص

 . کرده بود و من چقدر ممنونش بودم سکوت

 تو دفتر بود؟  روزید نیهم يفالح برا مانیپس ا_

 . را تکان داد سرش

 اومده بود؟ یچ يبرا نیدیآ_

 . ده یرو انجام م ییاجرا يفقط کارها نیدیاالن آ. کارها رو بابات کرده. بابات فرستاده بودشون_

  ست؟ین کیشر گهید نیدیآ یعنی_

 .تکان داد یه نفرا به نشان سرش

 . ده یم يدرصد هیاگر خود بابات بخواد بهش  یول. نه_

 . قبول کند نیدیدانستم که آ یم دیبع

 ينزول برا گرید. اش فروخته بود تونیز يتکه از باغ ها کیاو که . بابا چرا نزول کرده بود. شده بودم یعصب

 . آمد که دست به امالکش بزند یچون بابا معموال دلش نم. طور گفته بود نیهم به ما ا دیشا. چه بود
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 پرخرج شده بود؟ یلیمگه کارتون خ_

 . را تکان داد سرش

 . جور کنه دیرو که با يزیهم که اصال نتونست اون چ نیدیآره بابات پول کم آورد و آ_

 ؟يکرد یرو معرف مانیتو ا ؟يکار رو کرد نیتو ا_

 آره_

 :گفتم یناراحت با

 .يکرد یکار رو م نیا دینبا_

 . را نوازش کرد میبازو

. قابل اعتماد هم نبود دیکه شا گهید یکی. کردیم دایرو پ گهید یکیکردم بابات  ینم یرو معرف مانیمن اگر ا_

 يکرد، من فقط آدم قابل اعتماد تر یکار رو م نیسونا بابات ا. از همه جا قابل قبول تره مانیدر ضمن اسکنت ا

 . نیهم. کردم یرو بهش معرف

 يزیچ چیکس و ه چیه گرید. خواست انجام دهد یرا م يکه بابا کار یوقت. حق داشت. کردم نگاهش

 . جلوداراش نبود

 . دونم یآره م_

کت کوتاه کامل  کیکه با  ییو دکولته ا يریش راهنیپ. افتضاح بابا منحرف کند نیکرد تا حواس مرا از ا یسع

. توانست آرامم کند ینم زیچ چیبودم که ه یمن آنقدر عصب یول. بود را نشانم داد نیتریشده بود و پشت و

کار  ادیکه به  یوقت. نبود ندیآ خوش میبرا گریدرون چشمانش د نیتحس یول. نشانش دادم. دمیرا پوش راهنیپ

ام و  ندهیشوهر آ شیمرا پ يآبرو نکهیا متیبه ق ؟یمتیآخر پول به چه ق. شدم یافتادم خجالت زده م یبابا م

 ریبابا نزول گ نکهیا. خواهد کرد يخودش چه فکر شیکرد که انقالب پ یرا نم نیخانواده اش ببرد؟ بابا فکر ا

 . نزول خوار انایاست و اح

 یآدم اهن کیمثل . ام را از دست داده بودم جانیتمام شور و ه. فرو روم نیخواست آب شوم به زم یم دلم

مرا به خودم رها  د،ید یحال م نیو او که مرا به ا دمیشن یانقالب را نم يحرفها شتریب مین. کردم یم دیخر

 . تا آرام شوم. کرد

 یقیموس ياز درون خانه صدا. در را باز نکرد یزنگ زدم ول. گلوله آتش به خانه آراز رفتم کیمثل  دیاز خر بعد

با دو نفر از دوستانش . حدسم درست بود. زاپاس در را باز کردم دیبا کل. دیشن یاحتماال صدا را نم. آمد یم
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توقع داشت که خواهرش را شاد و . کرد بو هم تعج دیمن آن هم به آن حال، هم ترس دنیبا د. مشغول بود

 . ندیبرگشته بب دیشنگول از خر

کتک مفصل به بابا  کینمانده بود برود و  يزیشده بود که چ یآن چنان عصب. کردم فیتعر شیرا برا ماجرا

شب به . کردند و رفتند یسر و صدا خداحافظ یآمده است ب شیپ یدوستانش که متوجه شده بودند مشکل. بزند

 . منزل نرفتم

خواست  یو دلم م دمیلرز یم. میدیکش یم ادیآن قدر که بر سر هم فر. کردم يدیبا بابا بحث شد یتلفن فقط

چون اگر عقل داشتم هم خودم و . گفت که مثل مادرم عقل ندارم. مق خواندبابا مرا اح. بابا را خفه کنم ایخودم 

پول ها را مثل فراعنه  نیکه او ا میدیهمف یم دیمن کرده است، با شیاو را پ یکه چغل شعورمیهم آن شوهر ب

کار او سود  نیمال من و شوهرم هم خواهد شد و ما هم از ا تیمصر با خودش به گور نخواهد برد و در نها

 . برد میخواه

را در خانه او  میکه اگر جرات دارم پا دیکش ادیاو هم فر. خواهم یاو را نم فیکه من پول کث دمیکش ادیفر

گفت که نظر  شهیبابا مثل هم تیو در نها دمیکش ادیو بر سر هم فر میساعت تمام با هم بحث کرد کی. بگذارم

ما  يداند به صالح همه  یکه م يارک. کار خودش را خواهد کرد و او ستیمهم ن شیارزن هم برا کیما قدر 

 . مو چشیو او پ مینیب یچون ما مو م. احمق ها است

بار به سمت من  کی قهیزد و هر از چند دق یشده بود و در اتاق قدم م یرا به خاطر آراز که به شدت عصب بحث

 نیهم. کنم کیتحر نیاز ا شتریدوست نداشتم او را ب. تمام کردم رد،یرا از من بگ یداشت که گوش یبرم زیخ

 . انبار باروت شده بود کیطور هم آراز 

. او بمانم يکه تا زمان عقد در خانه  اوردیمرا ب لیکه بابا حرف بزند و فقط گفتم که فردا برود و وسا نگذاشتم

 دیشا. ن نداشت که دل کندن از آن دشوار باشدم يبرا يزیآن خانه چ. حاضر نبودم که به آن خانه برگردم گرید

 میکه آن هم برا. بود یدوران کودک یدلتنگ ودهر چه ب. نیهم. که با سهند داشتم نیریخاطره ش يفقط مقدار

 . و خودم را خالص کنم اندازمیآسان بود دور ب

مرا  لیا بابا کرده بود وساب یبحث و جدل حساب کیآن روزعصر، آراز به خانه رفته بود و عالوه بر آنکه  يفردا

 . برداشته و آورده بود

گفت . بابا خودش خواسته است. ندارد ییگفت که چاره ا یم ینبود ول یهم راض نیدیآ. تماس گرفتم نیدیآ با

. آنها را انجام دهد ییاجرا يقرار بود که کارها. دیآ ینم راویهم گ يکه خودم را ناراحت نکنم چون که سود بد
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که از هر سه  يسود. انقالب بوده است شنهادیپ نیگفت که ا یم. گرید يکار زهیکارگرها و جواز و هزارجور ر

سه  يبرا يمانکارینوع پ کی. گرفت، چندان هم کم نبود یفالح م مانیبابا و انقالب و ا یعنیسر معامله 

 . کیشر

از  يزیچ یول. را انجام دهد ییاجرا يکارها نیدیبود که قرار است آبه من نزده بود و فقط گفته  یحرف انقالب

بودم  دهیکه فهم یاز زمان. خوشحال کرد یلیکارش مرا خ نیبا ا. او بوده است، نگفته بود شنهادیپ نیا نکهیا

برادرم  بینص يحاال هم به نظر سود بد یول. شود غم عالم مرا گرفته بود کیتواند در آن کار شر ینم نیدیآ

 . کردم یم یتشکر حساب کیاز او  دیبا. بود یمن کاف يبرا نیکه هم. شد ینم

 یداد م. دیرس یهم به گوش م رونیجر وبحث او و طوفان از ب يصدا یول. خانه نبود مینس. خانه شان رفتم به

ه او درس الف بچه ب کیخواهد آن  یگفت که نم یم. او دخالت نکند يگفت که در کارها یزد به طوفان م

جمله آخرش را . خواهد گفت ن،م یعنیگفت که هر زمان که صالح بداند به سونا،  یو م دیکش یهوار م. بدهد

پس موضوع به من هم . که حس کردم هر لحظه هنجره اش پاره خواهد شد دیکش ادیبلند فر يآن چنان با صدا

 . در زدم. مربوط بود

من عالوه بر  دنیبا د. صورتش برافروخته بود. نمانده بود در از لوال کنده شود يزیچنان در را باز کرد که چ آن

 . تر هم شده است یکه عصب دیرس یتعجب کردن به نظر م

 . بد موقع مزاحم شدم_

 . دیکش یقیآه عم. را تکان داد سرش

 تو اینه ب_

 رونیداد که از ب یم نینشان از ابه تن داشت که  رونیلباس ب. بود ستادهیطوفان کنار آشپزخانه ا. شدم داخل

 . آمده است و در خانه نبوده

 دعواتون شده؟_

 . آره_

 .اومد یم نییتا پا ادتونیداد و فر يصدا_

 . نزد یحرف یول. چشمانش را تنگ کرد و مرا نگاه کرد یکم

 . نکرد یدرست یبا من هم سالم و احوال پرس یحت کهیبه طور. بود یبه شدت عصب طوفان

 انقالب_
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 .انقالب دستش را باال برد و در هوا تکان تکان داد. زیبلند بود و تحکم آم شیصدا

 . تمومش کن. حاال نه طوفان_

 . نمیشد را بب یهم نشان داده م يبه رو شیدندانها دنیتوانستم عمق خشم طوفان که با کش یم

 شده؟ يزیچ_

 :به طوفان کرد و بعد گفت یانقالب نگاه. دو نفرشان نگاهم کردند هر

 ؟یداشت يجا کار نیا يچطورشد تو اومد. برادرانه است يدعوا. نه_

 . تشکر کنم يکرد نیدیآ يکه برا يکار ياومده بودم برا_

 . حوصله بود یسرد و ب لبخندش

 . نکردم یکار خاص_

 .دمیآهسته پرس. از کنار من رد شد و به اتاق انقالب رفت طوفان

 ادیم ادیز کمیانقالب؟ دعواتون به نظر  شده يزیچشه؟ چ_

 هیمسئله کار. ستین يزینه چ_

طوفان از . خواهد ادامه دهد یکه خودش تا کجا م نمیخواستم بب یم. دیبه من بگو دیرا با يزیکه چه چ نگفتم

 . کرد شیاتاق خواب صدا

 انقالب_

 . من نگاه کرد به

 قهیدق هیسونا جان _

طوفان  شان،یچند لحظه بعد همراه با بلند شدن صدا. شد یم دهیزمزمه شان شن يحاال صدا. اتاق خواب رفت به

 .مرا صدا کرد

 .....جا کار نیا ایب قهیدق هیسونا _

تخت نشسته بود و  يرو یالیخ یطوفان با ب. باز بود مهیدر ن. به طرف اتاق رفتم. کاره ماند مهیحرفش ن اما

 .گفت یبه او م اریا با خشم بسر يزیبود و آهسته چ ستادهیانقالب مقابلش ا

 . که مربوط به من هم هست هیشده؟ چ یطوفان چ _

. نگاهم کرد. طوفان برخاست و جلو آمد یول. دینگاهش را از من دزد. قرمز شد ییلحظه ا يانقالب برا رنگ

 :رو به انقالب کرد و گفت. کج زد يلبخند. قیچند لحظه عم
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 .کر باشه که نشنوه یکی دیبا يدیتو هوار کشاون طور که  یعنی. دهیبفرما خودش شن_

 . به من نگاه کرد دوباره

 .....گه  یگم به سونا بگو، م یمن م یهر چ. یچیه_

 .طوفان دوباره به من نگاه کرد و ادامه داد. نگاه انقالب کامال درمانده بود. و به انقالب نگاه کرد دیچرخ

 رهیبذار تو عمل انجام شده قرار بگ. شه یگه سونا ناراحت م یم_

 :دمیبه انقالب کردم و پرس رو

 شده؟  یچ_

 . نگاهم کرد یبا درماندگ انقالب

 شده؟ یگم چ یانقالب با توام م_

 .او طوفان جواب داد يجا به

 ؟یش یتو ناراحت م. یعروس يبرا ادیاز ما نتونه ب یممکنه کس_

 . هم فشرد يچشمانش را به رو اریو انقالب با خشم بساو و طوفان رد و بدل شد  نیکه ب ینگاه

 :اخم گفتم با

  ان؟ینم یچ يبرا_

 .به حرف آمد انقالب

 داره باالخره يکار هی یدونم هر کس ینم_

 :کرد و با اشاره به انقالب، رو به من گفت ثانهیخب ییخنده ا طوفان

 . زبونش باز شد_

 .به سرشانه اش زد. طرف انقالب رفت به

 سخت نبود بود؟ ؟يکرد يگر یداداش هوچ يدید_

 . کرد یو با من خداحافظ دیچرخ

 حالش گرفته بشه یبذار حساب. ها سونا یقبول نکن_

وسط اتاق  یفیبا بالتکل. دادم و نگاهش کردم هیکنار کتابخانه اش تک واریهمان طور به د. زد رونیدر ب از

 . بود ستادهیا

 ؟یراستش رو گفت_
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 . قرار بود یآشفته و ب. دیکش شیرا درون موها دستش

 ستیسونا جان خواهش االن اصال وقتش ن_

 :خشم گفتم با

 . نیفقط هم ؟یراستش رو گفت گمیوقتشه؟ دارم م یپس ک_

 . به آغوشش پرت شدم. دیرا گرفت و کش فمیاز پشت سر ک. طرف در رفتم به

 . ستیاالن اصال وقتش ن. ولم کن انقالب_

 :ا حد امکان آرام باشد، گفتکرد ت یم یکه سع یلحن با

 ست؟ین يوقت چه کار_

 . از صورتم بود، نگاه کردم یرا چرخاندم و به چشمانش که با فاصله کم سرم

 یبمال رهیشدن به من سرمو ش کیبا نزد يبخوا نکهیوقت ا_

 .اش را باال برد چانه

 کار رو کردم که بار دومم باشه نیا یمن ک_

 . را از آغوشش جدا کردم خودم

 دهیکه اگر االن من نشن هیچ. من نه که نامزدت هستم نه یبدونه ول دیکه طوفان با هیچ نیبود؟ ا یچ انیجر_

 يبودم تو به من نگفته بود

 :گفتم يجد یجدا کردم و با لحن فمیک رهیدستش را از دستگ. نگفت يزیچ

 باشه خداحافظ_

 . دستم را گرفت گریبار د اما

 چند لحظه هی. نه سونا_

 .و نگاهش کردم ستادمیا نهیکردم و دست به س توقف

 شنوم  یم_

 . موضوع سر دختر عمومه_

 . ناخوداگاه در هم رفت میها اخم

دختر  لیاز فام دیو با ستیمن کم ن يبرا لیفام يازدواج داشتم دختر تو الیگن اگر من خ یعمو و عمه ام م_

 . رمیبگ
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 . رفت یدرهم م شتریهر لحظه ب میها اخم

 اونها يخواستگار یخب چرا نرفت_

 .آمد و دستم را گرفت جلو

 من از تو خوشم اومده نکهیا يبرا_

 :خشم گفتم با

 . رو به اونها هم بگو نیخب ا_

 .را فشرد دستم

و بابات  نیدیخودت با آ شهیاگر م يجور هیفقط . کنم موضوع رو کش نده یسونا جان باشه خواهش م_

  .ادین شیپ یصحبت بکن ناراحت

او را تنها گذاشته بودند چرا حاال  شیها ییکه در تنها یلیفام نیدانم ا ینم. شده بودم یعصب. کردم سکوت

 . آمده بود که دخترشان مناسب اوست ادشانیبه ازدواج گرفته بود، همه  میحاال که او تصم. دلسوز شده بودند

 .فقط نگاهش کردم. میبگو يزیتر از آن بودم که چ یعصب

 باشه؟_

 . دمیکش رونیرا از دستش ب دستم

 . هستم یمن االن عصب. بعدا انقالب_

 .به دنبالم آمد. رفتم رونینشان دهد از اتاق ب یاز انکه بتواند عکس العمل قبل

 .... سونا جان.... سونا_

شده  تر یعصب کهیو من درحال امدین یول دیایتوقع داشتم که دنبالم ب. زدم رونینگذاشتم و از در خانه ب محل

به . خانه نبود. تماس گرفتم يبا سارا. حرف بزنم یداشتم که با کس ازین. آمدم رونیاز آپارتمان ب نیبودم خشمگ

 . رودبه دکتر ب دیبا رایواکسن الم يخاطر آوردم که گفته بود برا

 .نوشت یساخت و نت م یآهنگ م. در خانه بود. شدم و به خانه آراز برگشتم نیسوار ماش درمانده

 ته؟چ_

 . دمیطرفش چرخ به

 یمون یفکر کردم شام م ؟يچه زود اومد_

 .خودم را پرت کردم شیمبل کنار يرو
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 . چته؟ آروم مبل شکست_

 . و دفتر نتش را کنار گذاشت قلم

 شده؟ يزیچ_

 . تکان دادم یرا به نشانه نف سرم

 با انقالب بحثت شده؟_

هم  شیاز سر شانه ها. بلند شده بود یلیخ شیموها. به طرفم خم شد یکم. زدم و نه نگاهش کردم یحرف نه

 . تر و جذاب ترش کرده بود پیخوش ت. آمد یبه او م یلیخ یول. تر آمده بود نییپا

 شده؟ یکه چ یبگ يخوا ینم_

  نه_

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 . دوباره دفتر نتش را برداشت. اش گرفت خنده

 بگو يپس حداقل به سارا_

 . خونه نبود. کنمب خواستمیکار رو هم م نیهم_

 میتا شب ن. فکر کردم و فکر کردم. مرا آرام کرد ینداد، کم ریبه موضوع گ نکهیآرامش او و ا نیهم. دیخند آرام

آن قدر آرام بود که  گریانقالب به خانه آراز آمد، من د ازدهیکه ساعت  یرفته بود و وقت نیخشمم از ب شتریب

 . شک نه و يدلخور یه بود ولرفت نیخشم از ب. نداشته باشم يرفتار بد

در . داشت یو ناراحت یبه من نشان از عذرخواه گاهشیگاه و ب ياما نگاه ها. با آراز حرف زد شترینماند و ب ادیز

به دستانم  ییکه آراز به اتاقش رفت تا جواب تلفن دوستش را بدهد به کنار من آمد و با بوسه ا ییچند لحظه ا

به عقد کنان مان  گریروز د ستیما کمتر از ب. ندک دایکش پ نیازا شتریخواستم موضوع ب ینم. کرد یعذر خواه

 میهمه متوجه شده بودند که ما نامزد هست نکهیو ا ينمانده بود دوست نداشتم حاال که بعد از چهار ماه نامزد

از او هم  ییفکر جدا یحتکرده بود که  دایکه آن قدر به او عالقه پ ینه وقت. را برهم بزنم زیبخواهم همه چ

را برهم  يگفته بود مطمئن است که انقالب هم نامزد لیفام يکه کوکب خانم به همه  یزمان نه. دردناك بود

 . خواهد زد



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا b.hassani  –جان و شوکران 

wWw.98iA.Com ٤٠٢ 

 . شدم دهیبخش_

 :اخم گفتم با

 یبگ نیدیبه آ دیخودت با یول. نمیتا بب_

 . را گرد کرد چشمانش

 یکار رو بکن نینداره که تو ا یراه چیه_

 . تکان دادم یرا به نشانه نف سرم

 . دیخند

 . نیدیآ شیلباس ضد گلوله بکنم تنم برم پ هی دیبا. کنم یم يباشه شما قهر نکن من همه کار_

که به شدت ذهنم  يزیچ. تا مقابل در با او رفتم. کرد ینماند و خداحافظ گریانقالب هم د. آمد رونیاز اتاق ب آراز

 . دیخواست بگو یم يگرید زیطوفان چ دیکردم که شا یمن حس م. دمیپرسکرده بود را  ریرا به خودش درگ

 انقالب؟ _

 .بست یرا م شیشده بود و بند کفش ها خم

 جانم دلبرم؟_

 ریکه مرا درگ یسوال دنیعاشقانه مرا از پرس نیخواستم ا ینم. رمیبگ دهیکردم تا لحن عاشقانه اش را ناد یسع

مشغول خواهم  يدانستم که در آن صورت تمام شب را به خود خور یچون م. خودش کرده بود منصرف کند

 . شد

 خواست بگه؟ یرو م نیواقعا طوفان هم_

 :تعجب گفت با

 آره چطور مگه؟_

 . فقط توجه و محبت. نبود يزیچ چیه ياینگاهش گو. کردم نگاهش

 خواست بگه یم ییا گهید زیکنم چ یدونم چرا فکر م ینم_

  ؟یمثال چ_

 .ام را باال بردم شانه

از  یکه او خواهش کرده بود که صحبت ینه؟ آن هم زمان ایهست  حیحرف صح نیگفتن ا ایدانستم که آ ینم

 . که در گذشته او بوده اند، نکنم یزنان
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 .چانه ام برد و صورتم را باال داد ریرا ز دستش

 تو دلته سونا جان؟ بگو یچ_

 یش یناراحت م_

 . دیخند

 سر خوشگلته نیتو ا یبگو چ. شم یت نمناراح زمینه عز_

 . به من بگه یزن هیخواست درباره  یکنم که طوفان م یحس م_

 . تعجب نگاهم کرد با

 ؟یچه زن_

 . کردم یحماقت م حس

 انقالب ولش کن اصال یچیه_

برادر  نیاون هم به خاطرحماقت ا. ادیب شیخوام سوتفاهم برات پ یمن نم. درست بگو. نمیبب ساینه نه وا_

 . احمقم

خواست بگه؟ چون حس  یرو م نیطوفان ا ؟يزیچ ينامزد ؟یبا دختر عموت رابطه داشت ونه؟یدر م یزن يپا_

 . کردم که طوفان حرفش رو عوض کرد

 . نگاهم کرد هیثان چند

 خدا لعنتت کنه طوفان يا_

 .ام گرفت خنده

وسط  یزن چیه يه خاك پدر و مادرم، پابه خدا، به جان خودت، ب. نه عشق من. نه جان من. من زینه عز_

 . اخه؟ تو رو خدا خودت رو عذاب نده هینامزد چ. يتو ذهن و فکر و قلب من فقط شما جا دار. ستین

 آخر خبر بشم؟ دیمن با یبدونه ول دیپس چرا طوفان با_

 .را گرفت دستم

چون . کرد که موضوع رو کش داد یطوفان بدجنس ؟يبوده که خبر به شما ندادم ناراحت شد یخوب زهیچ_

با  يموضوع کار هیآخه عصر سر . رهیخواست حال منو بگ یموضوع حساس شدم م نیا يبود که من رو دهیفهم

 . آخر هم کار خودش رو کرد. گهیکرد که موضوع رو بهت م دیهم بحثمون شد اون هم تهد
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  ؟يزد ینم یگفت تو حرف یاگر اون نم یعنی_

خب کامال معلومه  یکار رو بهانه کردن ول. امیچون همه گفتن که ما نم. مجبور بودم. فتمگ یم تیچرا در نها_

 . هیچ يکه برا

 یقسم نیچن یزمان چیه. شکم برطرف شد گریکه خاك پدر و مادرش را قسم خورد د یوقت. را تکان دادم سرم

 . نخورده بود

 . اش فشرد نهیرا دور شانه ام حلقه کرد و مرا به س دستش

 تو عقلت رو نده دست اون. کم مخش تاب داره هیاون . طوفان گوش نکن يبه حرف ها گهید_

 . ام گرفت خنده

 باشه؟. ستین یزن چیاز خودت ه ریمن به غ یمطمئن هم باش که تو زندگ_

 باشه_

 . دیرا بوس میموها يرو

 .فعال. هامون دیکارها و خر هیبق يبرا میدنبالت بر امیفردا م. خوشگلم نیآفر_

اعتماد  یباعث شده بود که به عالم و آدم ب اریشهر. هم فشار دادم يچشمانم را به رو. من جدا شد و رفت از

 . شوم

 

 

 هجدهم فصل

گفت که آنها از  یم. منفجر شود ينمانده بود که سارا يزیچ. ما مصادف شد با عقد کنان خواهر رضا یعروس

 یعقد کنان خواهر رضا بود و عروس. نبود یمسئله کوچک. ا در فشار قرار بدهندکار را کرده اند که او ر نیقصد ا

 یکدامشان هم نم چیکنند و در ضمن ه یتوانستند از مراسم خودشان چشم پوش یکدام نم چیه. يخواهر سارا

 . رندیتواسنتند انتخاب کنند که به کدام مراسم بروند و کدام را قلم بگ

کرده بوده  فیاو آن همه از انقالب تعر نکهیه آنها به خاطر حسادت به من و اصد درصد مطمئن بود ک يسارا

 . ماه وریو گرنه از روز اول قرار بود مراسمشان مهر ماه باشد و نه شهر. است عقد کنان را جلو انداخته اند

خاطر مجبور شده بودند که عقد کنان را جلو  نیبه هم. بعد کاشف به عمل آمد که عروس خانم حامله است یول

 . بسته شده بود را سرپوش بگذارند تیمحرم غهیص کیو تنها با  يکه در نامزد ییتا نطفه ا. اندازندیب
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 یحت کهیو افتخار سرش را باال گرفته بود به طور یبا بدجنس يحالش گرفته بود و سارا یرضا حساب چارهیب

 . انداخته بود یمستانه را هم به خنده و شوخ

مسئله هم باعث نشده بود که رضا نخواهد در جشن عقد کنان خواهرش شرکت کند و  نیا یباز هم حت یول

تا انکه . که هم خودش و هم رضا را به عذاب انداخته بود ادیآن قدر ز. تر کرده بود یرا آتش يسارا نیهم

آنها  نکهیبه ا میهست یکه ما راض مییشد که بگوو قرار  میهم گذاشت يرا رو مانیباالخره من و انقالب فکرها

رضا هم حق داشت که دوست داشته باشد  چارهیب. را نزد خانواده رضا گرید میاز مراسم را نزد ما باشند و ن یمین

 یمتوجه م میکرد ینگاه م هیقض نیبه ا رونیما که از ب یول. گفت یزور م يسارا. در عقد کنان خواهرش باشد

 . که رضا هم حق دارد میشد

با خانواده مامان که اصال . مینداشت یما مهمان آن چنان. میرا کرده بود مانیدهایکارها انجام شده بود و خر تمام

پسران و دخترانشان را . ام ییخاله ها و دا. دعوت شده بودند کیاز طرف مامان فقط اقوام نزد. میدر تماس نبود

از . میهم از خانواده بابا دعوت کرد يتعداد. بود اریسب ندیایدند امکان که نش یاگر هم دعوت م. میدعوت نکرد

 .کانیحداقل نه از نزد. دیایقرار نبود که ب یخانواده انقالب هم کس آن چنان

 یکه مانده بودند و مثل صنعت ییکه همه فوت شده بودند و با آنها شیخانواده مادر. از دوستانشان يتعدا فقط

اش هم که به خاطر موضوع ازدواج  ينداشتند و خانواده پدر یرفت و آمد آن چنان ادیشتند که زدا ينسبت دورتر

تنها چند نفر از خانواده دورشان گفته بودند که . دما ظاهرا دلخور شده بودند و راه دور را بهانه قرار داده بودن

و آن . شده بود دیجنگ شه لیاش سالها قبل و ظاهرا در اوا ییدا. شانیزاده ها ییاز دا یکیها و  یصنعت. ندیایم

 . بود ییهم فرزند همان دا

در باغ  میتوانست یو ما م. دندیو درشت و دوست و آشنا به صد و پنجاه نفر هم نرس زیما با تمام ر يها مهمان

 .کوچک و جمع و جور یباغ. میریاز دوستان انقالب جشن را بگ یکی

انقالب الغر . نجام شده بود و فقط کت و شلوار انقالب مانده بود که مشکل به هم زده بودا مانیها دیخر تمام

 نیبه هم. گشاد شده بود یکم میکرده بود هیته شیکه سه هفته قبل از مراسم برا ییشده بود و کت و شلوار

 . آمد یشنا مبود که به نظرم آ یهمراه با مرد جوان. میدیرا د ریکه ام. میپرو مجدد رفت يخاطر برا

تا  یول. از قبل دعوتش کرده بود نیدیآ. خواهم ازدواج کنم یدانست که م یم. دوست صاحب فروشگاه بود ریام

 یکرد اشاره کردم و با آنها سالم و احوال پرس یرا پارك م نیبه انقالب که ماش. بود دهیبه حال انقالب را ند

 . کرد یدوستش را معرف ریام. کردم
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احتماال او . حاال به خاطر آوردم که چرا چهره اش آن قدر آشنا بود. که دوست سهند هم بوده است ییاعال نیرام

از  ریکرد و ام یاظهار خوشبخت. بودم دهید م،یرفت یشاپ م یبه کاف ریکه با سهند و ام ییاز زمانها یکیرا در 

 : گفت ریحال ام ماندر ه. تشکر کردم و منتظر انقالب شدم. دیو آراز پرس نیدیآ

 . که صحبتش رو کرده بودم، آشنا کرده بود يکه سهند رو با برادر و خواهر هیدوست نیسونا رام_

 . نگاهش کردم. خوردم جا

کنم  یاصال فکر نم یول. دیگفت که شما و برادرتون دنبالشون هست ریام. رزادیمتاسفم خانم پ یلیسهند خ يبرا_

 . به اون خواهر و برادرش داشته باشه یکه مرگ سهند ربط

 کرد؟ چرا؟ چون خودش معرف آنها به بردارم بوده است؟  یم تیاز آنها حما. نگاهش کردم ناراحت

 ست؟ین یکاف نیا. ربط داشته باشه؟ اونها به سهند مواد دادن دیچرا نبا_

 .....من با اونها آشنا بشه  قیاز طر نکهیقبل تر از ا یلیسهند خ_

 : آمد، کرد و گفت یرا پارك کرده بود و به سمت فروشگاه م نیبه انقالب که ماش ییاشاره ا ریام

 يصحبت ها جلو نیا ستیدرست ن. صحبتها نیا دهیچه فا شهیسونا داره عروس م. نیبسه رام گهیخب د_

 . سهند رو اگر بود االن خوش خوش بود امرزهیخدا ب. شوهرش

 : نگاه کرد و گفت ریبه ام نیرام

 . نداره دهیحرف ها فا نیا گهید گهیراست م ریآره ام_

 د؟یشناخت یشما از کجا اونها رو م_

هام با  یاز مهمون یکیتو . بود یسال کیدر حدود  يزیچ. وقت نبود که باهاشون آشنا شده بودم یلیمن خ_

از . میشد یمیدعوتشون کردم و با هم صم شتریب گهیبودن د هیپا دمیاز دوستانم آمده بودند که بعد چون د یکی

 . هام یاز مهمون یکیتو . من هم سهند با اونها آشنا شد قیطر

 .دمیرا تکان دادم و دوباره پرس سرم

 اونها باشه؟ ریکه مرگ سهند تقص دیکن یکه فکر نم دیچرا گفت_

 :گفت د،یایو قبل از انکه انقالب به داخل ب آهسته

 نیهمچ. دهیباشن به نظرم بع لیبخوان در مرگش دخ نکهیا. نیبودن هم هیامواد پ يبه نظرم فقط برا_

 .نداشتن یتیشخص

 رفتن؟ یدر م دیبه کفششون نبود چرا با یگیاگر ر. برادرم رفته بود در خونه شون رفته بودن خارج_
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با انقالب گرم  ریام. کردم یآنها را به هم معرف. نا خواسته بحثمان قطع شد. وستیبه داخل آمد و به ما پ انقالب

 . گرفت و شروع به صحبت و آشنا شدن کرد

 :در ادامه بحثمان آهسته گفت نیرام

 مرگ سهند رو بندازه گردن اونها  یکه کس دنیاونها هم بنده خداها ترس دیشا_

آنها هم از  دیشا نکهیا. داشت دهیهم به آن عق نیدیبود که آ يزیچ نیخب ا. نزدم یحرف یرا تکان دادم ول سرم

 ییاعال نیرو به رام. از کشور خارج شده اند یمدت يبرا میاندازیما مرگ سهند را به گردن آنها ب نکهیترس ا

 :گفتم

 د؟یمالقاتشون نکرد گهیشما د_

 نه_

 . نگفتم يزیچ

 . انقالب را صدا کرد فروشنده

 :آهسته گفت ریام

 شوهرت خبر داره؟_

 . يتا حدود_

ازش  یلیخ نیدیآ. هم به پستت خورده یخدا رو شکر مرد خوب. رو بکن تیعروس. کشش نده سونا گهیپس د_

 بذار سهند هم تو آرامش بمونه. کردیم فیتعر

 . بغض کرده بودم ینگفتم ول يزیچ

 ؟يایکه م یعروس. دمتیخوشحال شدم د. ریام یمرس_

 . کردم و او را هم دعوت کردم نیرام روبه

 .میش یخوشحال م دیاریب فیشرت ریشما هم با ام_

بعد از رفتن . کردند و رفتند یآنها زودتر از ما خداحافظ. به کنار من برگشت واو هم دعوت را تکرار کرد انقالب

 . میبرگشت نیآنها انقالب هم لباسش را پرو کرد و ما هم کارمان آن جا تمام شد و به ماش

 شه؟یحاضر م یگفت ک_

 رادرت بود؟دوست ب ن؟یبود ا یک. فردا_

 . ها نگاه کردم نیماش کیبه تراف شهیش از
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 . آره_

 که فوت شده؟ یدوست همون_

 آره_

 نیمثل خود من که در چن. را بدهم شیتوانم که جواب حرف ها یخواهم و نم یو نم ستمیمود ن يکه رو دیفهم

 .آرام شود، مرا به حال خودم گذاشت تا آرام شوم یگذاشتم تا کم یراحتش م یمواقع

 

*** 

 

 . یوفتیمواظب باش ن_

و  نیخودم هم با دست چپم دامن پر چ. دست راستم را گرشیبغلم را گرفت و با دست د ریاز دستانش ز یکی با

لب به  ریبروم ز یصندل يکرد تا از باال یهمان طور که کمک م. لباسم را جمع کردم تا کله پا نشوم یپفک

. داد یرا م شیآهسته جواب ناسزاها یولباز  شیبود و با ن ستادهیا گفت و مستانه هم کنار ما یمستانه ناسزا م

فرستاده بودند که دسته گلم را  یصندل يپاشنه بلند و لباس عروس مرا باال يبا آن کفش ها. خنده ام گرفته بود

احتماال . تز احمقانه از کجا به مغز مستانه افتاده بود نیدانم ا ینم. جماعت دختران دم بخت پرتاب کنم يبرا

 دهیها د لمیصحنه را فقط در ف نیچون ا. بوده است يوودیهال يها لمیف دنیشب قبل از مراسم ما مشغول د

 .یرانیا یعروس کینه . بودم

گرفته  یکه ما در آن عروس یآخر باغ یول. کار مد شده است نیهم ا رانیها در ا یبودم که تازگ دهیچند شن هر

از  یکیمتعلق به  یباغ شخص کی. را داشته باشد یمراسم عروس کیباغ مراسم نبود که امکانات  کی. میبود

 يخاطر من مجبور شدم که به رو نیبه هم. ما گذاشته بود اریدوستان انقالب بود که لطف کرده بود و در اخت

از سطح باغ باال تر  یعروس و داماد نداشت که حداقل کم گاهیبه عنوان جا یگاهیجا چیچون ه. بروم یصندل

 . باشد

 یو ساناز موضوع را دو دست يدر درجه اول سارا یکنند ول یکار مخالفت م نیفکر کردم که همه با ا اول

 ییایگفت که رو یخوشش آمده بود و م یلیخ يسارا. نگذاشتند یمن باق يبرا يراه فرار چیه گریگرفتند و د

 . شکست یم ایرفت  یدر م میپا اافتادم قطع یکرد که اگر من با آن کفش پاشنه بلند م یرا نم نیفکر ا. است

 . انقالب هنوز دستش را از پشت کمرم بر نداشته بود. رفتم و لباسم را رها کردم یصندل يباال باالخره
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 . مواظب باش_

من اصال مهم  يبرا. ردمدسته گل را پرت ک يهشدار چیحالت ممکن و بدون ه نیتر عیزدم و با سر يلبخند

. مهم بود که از آن وضع وحشتناك رها شوم نیمن تنها ا يبرا. خواهد شد یچه کس بینبود که دسته گل نص

 . رومطرف و آن طرف ب نیقبل از انکه مجبور باشم که تمام ماه عسلم را با عصا به ا

شده که همه آن چنان به خنده  یچه کس بیکه دسته گل نص نمیتا بب دمیهمه، ناغافل چرخ يخنده  يصدا با

انقالب کمرم را محکم گرفت و . بخورم يقبل ازانکه سکندر یول. خورد چیپ میپا یو کم دمیچرخ. افتاده بودند

 . نجاتم داد

. بود یآن طرف تر کنار صنعت یبود و با فاصله کم ستادهیبابا که اصال آن جا ن. گل به دست بابا افتاده بود دسته

 لمیف. انقالب هم. خودم هم به شدت خنده ام گرفته بود. گل چطور به آن جا پرواز کرده بود دانم دسته ینم

 يبردار لمیگرفت و ف یباال گرفته بود، عکس م رابردار هم پشت سر هم از بابا که با خنده و افتخار دسته گل 

 . کرد یم

 بود  ییمعرکه ا يریواقعا که نشونه گ_

 . دمیکردم و خند نگاهش

 . تونستم پرتاب داشته باشم ینم نیبهتر از ا تیون موقعتو ا_

خورد و هم  یدر صورتش به چشم م یوالوصف دیزا یهم خوشحال. بود ریچهره اش وصف ناپذ. جلو آمد نیدیآ

 . هم زمان دیو ام میب. یو ناراحت ینگران

 انقالب اگر خوابت گرفت بزن کنار. دیخب مواظب خودتون باش_

 . دیخند انقالب

 .گوشمونه خیگرگانه ها، ب. برادر من میبر میخوا یمگه کجا م_

 . ییخسته ا يدیهم نخواب شبیباشه د_

 . سرش را تکان داد انقالب

 . باشه اگر خوابم گرفت حتما_

 . کرد و مرا در آغوش گرفت یبوس دهیبا انقالب د. جلو آمد مامان

 ...... یداشت یاگر مشکل. مواظب خودت باش_

 . کردمرا قطع  حرفش
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براش دو تا مراسم رفته و  رمیبم. از صبح نگران و خسته است. باشه يشما حواست به سارا. من خوبم مامان_

 . زهیر یساعته داره اشک م کیحاال هم که . گذاشته هیتو هر دو تاش هم از جون ما

 مامان جان یاز خوشحال_

 اشحواستون بهش ب. فتهیفشارش زود م. حساسه يسارا یدونم ول یم_

آمده و به سرعت  عینشد که روز آخر تنها و سر يسارا یخدا رو شکر مثل عروس. بود که آمده بود ییهفته ا دو

. که از برادر و خوهرانم نبود یتنها کس. دکتر آمده بودند يبود که با آلما و آقا ییحاال دو هفته ا. هم برگشته بود

 . دیایطفلک هر چه کرده بود، نتوانسته بود ب. تارا بود

 .شما حواست به خودت باشه. باشه مامان جان_

. هر دو نفرشان هنوز مثل بچه ها بودند. گرفت یاز رفتارشان خنده ام م. جلو آمد و مامان با قهر کنار رفت بابا

 . دسته گل را دوباره به انقالب برگرداند. کرد  یبغلم م کهیبابا در حال

 . ها یداشت یبابا جان خوب پرتاب_

 . به خودش گرفت یحس کردم که نگاهش رنگ غم و ناراحت. دیسرم را بوس يباال

 . خواهرت نگرانه. حتما زنگ بزن يدیرس. دیمواظب خودتون باش_

 . دمیرا بوس شیبلند شدم و گونه ها میپنجه پاها يرو

 .حتما. باشه بابا_

من هم . کنده شدم نیزم يز روآراز جلو آمد و آن چنان بغلم کرد که چند سانت ا. انقالب فقط دست داد با

حس کردم که اگر . نزد یحرف چیه یچند لحظه نگاهم کرد ول. دستانم را باال آوردم و دور گردنش حلقه کردم

 :گفت ییخفه ا يصدافقط با انقالب دست داد و با . خواهد افتاد هیدهانش را باز کند به گر

 مواظبش باش_

 . هم فقط سرش را تکان داد انقالب

بودم  دهیبا انکه د. بود ییا هیهنوز چشمانش گر. آخر از همه آمد يسارا. آمدند  یو ساناز و عل نیدیباره آدو بعد

هنوز به  یکرد ول یزد و احتماال آرامش م یبود و آهسته حرف م ستادهیکنارش ا نیدیبود که آ یساعت میکه ن

زودتر از ما  یلیرضا مراسم عقد کنان را خ ادهخانو. دیبار یاز صورت و چشمانش م یخستگ. شدت غصه دار بود

که آورد  یشانس نیخب بزرگتر یول. دیایتوانسته بود ابتدا به انجا برود و بعد به مراسم ما ب يگرفته بودند و سارا

توانست در هر  ینم يوجه سارا چیو گرنه به ه. زینه تبر. بود که مراسم آنها هم در تهران برگذار شده بود نیا
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شرکت کرده بود  یدر دو مراسم. حاال کامال مشخص بود که چقدر خسته شده است یول. شرکت کند سمدو مرا

 . و عقد خواهر شوهرش کمتر شتریمن ب یعروس. داشت تیمسئول یکه در هر دو مهمان نبود و به نوع

 . مواظب خودت باش_

 .منم همه اش نگرانت هستم يطور نینکن ا هیگر گهید يباشه سارا_

 . گونه ام گذاشت و چند لحظه نگاهم کرد يو فقط دستش را رو نگفت يزیچ

با  یو منگ بود ول جیبود و گ دهینوش یطوفان کم. کردند یبا هم جلو آمدند و از ما خداحافظ میو نس طوفان

 دیرس یبه نظر م. با او دست هم نداد یکرد و حت ینگاهش م یانقالب عصب. کرد یخداحافظ ینسب ياریهوش

مستانه جلو . است يکار سائلگفت که بر سر م یانقالب م. داشتند يریبود که بحث و درگ ییهفته ا کیکه 

بر دستش بوسه زد و . و با من هم فقط دست داد دیبرادرش را با محبت بوس يآمد و برخالف تصور من گونه ها

. دیگو یم که راست مدانست یم. برهم بخورد شمیخواهد آرا یگونه ام گذاشت و گفت که نم يدستش را رو

شده بود اخطار داده بود که مرا  کیکه به من نزد یکه از مراسم گذشته بود به هر کس یچون درتمام مدت

 . پاك خواهد شد شمیچون آرا. نبوسند

او بود که تا آن اندازه ماهرانه و قشنگ  یوقت. نرفتم شگاهیبه آرا. کار خودش بود  میصورت و موها شیآرا تمام

 . هدر دهم شگاهیکار بودم که فقط و پول خودم را در آرا یکرد مگر ب یم شیآرا

را  میخواست که کفش ها یدلم م. پاشنه بلند به شدت ناراحت بود يدر آن کفش ها میشده بودم و پاها خسته

 يو به سو میکرد یکه مانده بودند خداحافظ یبا تعداد اندك مهمانان. را ماساژ دهم میو راحت پاها اورمیدر ب

آراز . کرد یالزم را م يها هیستاده بود و توصیا نیلحظه نگران کنار ماش نیتا آخر نیدیآ. میگرگان به راه افتاد

 . کرد یدود م گاریبود و س ستادهیگرفته کنار در باغ ا ياما با حال و روز

 . شدبودند دور  ستادهیا یکیکه مقابل درب باغ و در تار یدور زد و از جماعت انقالب

 ؟يچطور_

 . دستم گذاشت يدستش را رو. کردم نگاهش

 . خوبم_

 . چشمانش به شدت خسته وخواب آلود بود. به من داد ییلحظه ا يرا برا نگاهش

 میافت یفردا صبح زود راه م م؟یفتیشب راه ن يخوا یم ییاگر خسته ا_

 . را نوازش کرد دستم
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 . ندارم یمشکل. نه خوبم_

 . دیچیپ یباغ به داخل جاده اصل یزد واز جاده فرع راهنما

 يخوشگل شد یلیخ_

 . دمیخند. نگاهش به جاده بود. کردم نگاهش

 :کرد و گفت ینگاه مین

 گم؟ یدارم دروغ م یکن یفکر م هیچ_

 . را به نشانه مثبت تکان دادم سرم

 :گفت يجد یلیخ

 ....امشب _

 . نگفت يزیرا قطع کرد و چند لحظه چ حرفش

 . امشب عاشقت شدم_

 . دمیخند

 ؟يمگه قبال نبود_

 .چند لحظه سکوت کرد دوباره

 . يشتریو با شدت ب گهیبار د هی_

شور و . دمیرخش را چرخاند و من تمام صورتش را د مین ییلحظه ا يبرا. نزدم وفقط نگاهش کردم یحرف

 .واقعا عاشق شده بود نکهیا مثل. بودم دهیدر نگاهش بود که تا به حال و در آن چند ماه ند یاقیاشت

 تونه خوددار باشه؟ یمرد تا چه اندازه م هی_

 . خنده ام گرفت شتریب

 . ادامه داد یچارگیب با

 . کنم یم يمن االن چهار پنج ماهه که دارم خوددار_

 . زد یو چشمک دیچرخ

 . خوشمزه یلیوان نگیپود هیمثل . يدلبر شد یلیامشب خ یول_

 :گفتم یرا جمع کردم وبا ناراحت صورتم

 ؟یکن یم سهیبا غذا مقا یچ يمنو برا_



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا b.hassani  –جان و شوکران 

wWw.98iA.Com ٤١٣ 

 . به طرفم خم شد یکرد و کم يبلند ي خنده

 . گهیخورن د یم. کننیرو چه کار م نگیپود. بخورمت الیبه و دنیدارم به محض رس الیخ نکهیا يبرا_

تا . طور بودم نیا شهیمن هم. مان فکر کردم یبه مراسم عروس. نزدم یحرف یخنده سرم را تکان دادم ول با

شوم تازه  یکه از موضوع خارج م یوقت. توانم تمام و کمال از آن لذت ببرم یهستم نم يزیکه در بطن چ یوقت

 قایبوده است و دق یعال اسمکردم که مر یحاال حس م. دهد یآن زمان است که احساساتم واکنش نشان م

انقالب سنگ . و نور يپر از شاد یشب. را داشتم شیآرزو یو نوجوان یکودک شده بود که در تمام يزیهمان چ

مراسم به  یبودند ول امدهیهم که دعوت شده بودند، ن ییآنها مین. مینداشت يادیما مهمان ز. تمام گذاشته بود

 . نحو احسنت برگذار شد

با عکس  یجالب يعاشقانه ها. را دوست داشتم مانیعکس ها. من با فکر کردن به لحظه لحظه آن لذت بردم و

دوست داشتم که زودتر . شده باشد یعال دیبه نظرم با. خوشم آمده بود یلیخ مانیاز ژست ها. میداشت مانیها

از خانواده ما هم . آمدند ینم يبد خانوادهبه نظر . اندك انقالب آشنا شده بودم لیبا فام. نمیحاضر شده اش را بب

شلوغ و خسته  یلینبود که خ ییهم رفته از آن مراسم ها يرو. شده بود یکه آمده بود به انقالب معرف یهر کس

 . خوب بود و به نظر خودم کامل بود. ساکت و سوت و کور یلیکننده باشد و نه خ

واب رفتم به سرعت از خ یهر بار که به خواب م یچرت زدم ول یکم الیتا و. دمینخواب یول. خسته بودم یلیخ

تازه از . میدیرس الیساعت هشت صبح بود که به و. نکند او هم خوابش ببرد و کار دستمان بدهد دمیپر یم

 . میدیزنگ زد و انقالب گفت که همان لحظه رس يشده بودم که سارا ادهیپ نیماش

با . دادم را ماساژ میدرون هال نشستم و کف پاها يهایراحت يهمان جا رو. خسته بودم. داخل خانه رفتم به

 . سر من آمد يساکها را کنار در گذاشت و باال. او هم خسته بود. درون دستش به داخل آمد يساکها

 ؟ییخسته ا_

 . را باال بردم و نگاهش کردم سرم

  یلیخ_

مبل  يدستم را گرفت و مرا از رو. وار بود فتهیش. نگاهش را دوست داشتم. دو زانو نشست يمن رو يرو روبه

هر دو نفرمان در تور و  کهیبه طور. کنارش نشستم یبا همان دامن پفک. دیو کنار خودش کش نیزم يبه رو

دستش را ستون بدنش کرده بود  وخواباند و همان طور که هر د نیزم يبا دستش تورها را رو. میگم شد نیسات

 . دیمرا بوس یصورتش را جلو آورد و گرم و طوالن
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 يدلربا شد یلیخ_

 . زدم ییخجوالنه ا لبخند

 :زد و گفت ییبعد لبخند خسته ا. به من نگاه کرد گریلحظه د چند

. شم یهوش م یمن واقعا دارم ب. میکم بخواب هی. رمیگ یدوش م نییمن هم پا ریدوش بگ هیبلند شو برو باال _

 . خورمت یبعدا سر فرصت م

 . گفت ظیجانم غل يا کیو  دیو گردنم را بوس دیخند. دمیکوب شیمشت به بازو با

به . دمیخواب دیایرا خشک کردم و قبل از انکه او ب میموها. را عوض کردم میلباس ها. رفتم و دوش گرفتم باال

رفت و  نییتخت پا. تا نور به داخل نفوذ نکند دیرا کش میضخ يپرده ها. من خودم را به خواب زدم یاتاق آمد ول

به صورتم خورد و باعث  شینفس ها. استخم شده صورتم  يمتوجه شدم که به رو. دیتخت خواب ياو هم رو

از من  يشتریاو هم با شدت ب. دمینتوانستم و خند. گونه ام فوت کرد يآهسته به رو. ردیشد که خنده ام بگ

 . دیدستم را گرفت و مرا به سمت خودش کش. دیخند

 . بچه؟ من خودم استاد دور زدنم یکن یمنو دو در م_

 . دمیخند

 . يام نگرفته بود باور کرده بود اگر خنده رینه خ_

 . سونا دیلرز یپلکهات داشت م_

 گفتم يلجباز با

 . ستیطور ن نیاصال ا رینه خ_

 :گفت زیآم دیتهد یرا تنگ کرد و با حالت چشمانش

 . حاال بخورمت ها نیکنم هم نگینکن به سرم بزنه و هوس پود يکار هی_

 :اش کرد و گفت یبه ساعت مچ ینگاه

 . من هم که گرسنه. االن هم وقت صبحانه است_

 :گفتم طنتیرا باال بردم و با ش میابرو کی

 .معده ات ضرر داره يبرا_

 زیبه طرفم خ. از او فاصله گرفتم. کرد يداد خرخر یرا نشانم م شیدندانها کهیرا باز کرد و در حال دهانش

 رهایگ یرا در هوا گرفت و مرا مثل کشت میامچ پ یو از تخت فرار کردم ول دمیکش ییخفه ا غیج. برداشت
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و  دیصورتش را کنار کش. دمیشک غیاش گذاشتم و ج نهیس يدستانم را رو. کوب کرد خیتشک م يچرخاند و رو

 :گفت ییبا اخم با مزه ا

 . غویج غیدختره ج ياو_

 . است دهیکه خواب از سرش پر دیرس ینظر م به

 . حرکت هر دو مچ دستم را گرفت کینگاهم کرد و با  رتیبا ح. دمیاش کوب نهیمشت به س با

 فه؟یضع یکن یرو من دست بلند م_

بود تا دلهره ها  يزیخنده ها فقط گر نیا. ام دهیدانستم که ترس یم یول دمیخند یم. را با خنده تکان دادم سرم

 . دخترانه ام را پشت آن پنهان کنم يو ترسها

 :زد و گفت یچشکم

 . اگر من صبحانه ام رو صرف کنم يندار یپس حرف دهیواب از سرت پرتو هم خ نکهیمثل ا_

 . بست ییبکشم که دهانم را با بوسه ا غیتا دوباره و با خنده ج خواستم

 

*** 

 

 یکم. رفت جیگ یسرم کم. تخت نشستم يرو. او در تخت نبود. و منگ به اطرافم نگاه کردم جیزدم و گ یغلط

هوا کامال . گوشه پرده را باال زدم. چشمانم گرد شد. بود مینه و ن. و ساعت را نگاه کردم دمیچرخ. مکث کردم

آهسته و . دمیلحاف خز ریبه ز. دیآ یداد که باال م ینشان م یپله چوب يرو شیپاها يصدا. شده بود کیتار

 داریشده بود که من بهنوز متوجه ن. که در دستش بود به اتاق آمد یبدون انکه چراغ را روشن کند با بشقاب

از بشقاب درون دستش . بود که به شدت بامزه اش کرده بود دهیشلوارك کوتاه پوش کیو  یرکاب کی. هستم

به شدت احساس ضعف و . بود ینیریقطعا ش. آمد لیوان يبو. دبرداشت و در دهانش گذاشت و خور يزیچ

 . کردم یگرسنگ

 . تخت نشست يخاست و آمد و کنارم روبر. زدم یغلط. که در اتاق بود نشست یمبل يرو

 کوچولو پاشو یکن یضعف م ؟یستیشه؟ گرسنه ن ینم داریخوشگلم ب_

 . را نوازش کرد میموها

 . سالم_
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 .حوصله اش کرده بود یکسل و ب ییاحتماال تنها. حوصله بود یب یلبخندش کم. زد لبخند

 . ماهت يبه رو_

 ؟يداریوقته ب یلیخ_

 . گرفتم ینیریرفتم ش. هست یساعت کی _

 . را روشن کرد یپاتخت يخواب رو چراغ

  ؟یخوب_

 . سرم را به نشانه مثبت تکان دادم. بود قیدق نگاهش

 ؟ياون روبدوشامبر منو از تو ساك بد شهیانقالب م. آره_

 .آورد رونیبرخاست و کنار ساك زانو زد و آن را ب. دیخند

 . لباس را به سمتم گرفت. طرفم آمد به

 حمام؟ يبر يخوا یم_

 آره_

 . برداشت و مقابل دهانم گرفت ینیریش کیظرف  از

 رو بخور اول نیا_

ابتدا  شهیهم. بخورم متنفر بودم يزیشدن چ داریبالفاصله بعد از ب نکهیاز ا. را به دهان گذاشتم ینیریاکراه ش با

 . داشتم اجیحاال واقعا به آن احت یول. شستم یرا م میدهان و دندان ها دیبا

 ؟يخوا یمشت و مال نم_

 . کرد یبا تلفن صحبت م. آمدم رونیدوش گرفتم و ب. به حمام رفتم. دیآرام خند. کردم اخم

 . آره خوبه_

_...... 

 . دستش را به کمرش زده بود به من نگاه کرد کهیکرد و با اخم در حال یمکث

 . نه نشد_

_..... 

 . من ماه عسل اومدم. طوفان بحث نکن من اصال حوصله ندارم_
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_..... 

  ؟يندار يکار_

_...... 

 ادیکارکن تا حالت جا ب. هیجور نیاره ا_

_..... 

 ؟يندار يبرم کار دیگفتم با_

 . قطع کرد یرا بدون خداحافظ تلفن

 بود؟ یک_

 . ستادیو مقابلم ا آمد

 .طوفان_

 . تعجب نگاهش کردم با

  د؟ینکرد یواست؟ شما هنوز با هم آشتخ یم یچ_

 . تو کار من دخالت نکنه گهیباشه که د نیتا ا. ادیکارها رو بکنه حالش جا م ییحاال که مجبور شد تنها. نه_

 را ماساژ داد تا خشک شود میو آرام موها دیسرم کش يرا رو حوله

دستانش  انیتخت نشست و سرش را م يرو. مسائل او با برادر و خواهرانش به خودش مربوط بود. نگفتم يزیچ

 . گرفت

 کنه؟ یچته؟ سرت درد م_

 . سرش را آهسته تکان داد. نشستم کنارش

 . دارم یگمونم هنوز کم خواب. آره_

 . قیو دق یطوالن. سرش را چرخاند و به من نگاه کرد. را سر شانه اش گذاشتم دستم

 ه؟یچ_

 . زد لبخند

 یچیه_

 . داد یبه من دست م یکرد حس خوب ینگاهم م قیطور دق نیکه ا یوقت. هم لبخند زدم من
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 ؟یکن ینگاه م يطور نیچرا ا_

 . پررنگ تر شد لبخندش

 . کنم یدارم فکر م_

دستانم را . گذاشته بود، گذاشتم شیها قهیشق يدستانش که رو يشانه اش برداشتم و رو يرا از رو دستم

 مدیپرس یبه آرام. برداشت و دستان مرا در دست گرفت

 ؟یبه چ_

 . دیدستم را به لب برد و بوس پشت

 . یبه تو، به خودم، به زندگ_

 . دیخودش را به طرف من جلو کش یکم

 سونا؟_

 بله؟_

 حست به من در چه اندازه است؟  ؟يمن رو دوست دار_

 :دمیپرس متیمال با

 ؟یپرس یم یچ يبرا_

 . خوام بدونم یم_

 . زمزمه کردم آهسته

 . عاشقت شدم_

که  اریشهر یحت. بودم دهیکس ند چیشد که تا به حال در نگاه ه ینگاهش پر از حس خوب. برق زد چشمانش

 . داشت یعشق و عاشق يادعا یزمان

 . منم عاشقت شدم_

 . هم لرزان و پرشور شده بود شیصدا یحت. الیو آرامش خ تیاز سر رضا ییخنده ا. دمیخند

 ؟يمگه عاشقم نبود_

 . دیام را بوس یشانیجواب پ يدر بر گرفت و به جا مرا



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا b.hassani  –جان و شوکران 

wWw.98iA.Com ٤١٩ 

 زیخودم رو حل آو يداد یاگر جواب رد به من م یبود ول زیدوست داشتم و خاطرت برام عز. يطور نینه ا_

 ....حاال یول. کردم ینم

 . مرا رها کرد و برخاست. را قطع کرد حرفش

 .....تمام وجودت، خودت، روحت. يبدجور برام مهم شد_

 . تخت بلند کرد يعاقبت دستم را گرفت از رو. به من کرد یطوالن یتنها نگاه. نداد ادامه

 . نییپا ایب. غذا سفارش بدم هیلباست رو عوض کن سرت و خشک کن، من _

 . طرف در رفت به

 انقالب _

 . دیچرخ

 جانم؟_

 م؟یمون یم یتا ک_

 . دیخند

  ؟يخسته شد. میتازه اومد_

 . اش کرد یساعت مچ خیبه تار ینگاه

از نظر تو . رهیزنه تو کار م یگند م. ستیقرار دارم که کار طوفان ن هیمن هم شانزدهم . امروز هشتمه. پانزدهم_

 هان؟ ستیکه کم ن

 . را تکان دادم سرم

 یتو اون کلبه جنگل میروز هم بر هیشه  یم_

 . به طرفم آمد و مرا محکم بغل کرد. دیخند

 . من در خدمت هستم. شما امر کن_

 . شانه اش زدم به

 غول چراغ جادو_

 .رفت نییو پا ختیرا به هم ر سمیخ يموها
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 نوزدهم فصل

انقالب به . نبود که آرامشم را مختل کند يزیچ چیه. ام را در کنار او گذراندم یزندگ يروزها نینتریریاز ش یکی

مرا هم  نیهم. نبود يکش خبروحشتنا يآرام بود و از معده دردها. کرد یمراعاتم را م. شدت حواسش به من بود

که  یوقت. گرفت یاز من فاصله م یلحظات يبراکه  یآن هم زمان. رفت یدر خودش فرو م یگاه. آرام کرده بود

شش . تمام و کمال با من بود گرید. که با من بود یزمان یول. که دوباره در خودش است دمید یگشتم م یبرم

 .نبود يخبر شیهایها و خودخور ینگرانشاد تر بود و از . دانگ حواسش با من بود

آرام . کرد یم یشوخ. بود یکه به شدت دوست داشتن یوجه. داد یپسرانه انقالب باهر خودش را نشان م وجه

روح و روان  يکه به شدت به رو ییعاشقانه ها. میکرد یرا تکرار م یلذت بخش يبود و در کنار هم عاشقانه ها

به من دست  يآرامش و سبکبار سآن چنان ح میکدام از لحظات زندگ چیدر ه کهیبه طور. گذاشت یمن اثر م

 یتمیر. گرفت یبه خودش م يگرید تمیر. شد یم يگرید زیچ یاو که با من بود و در کنارم بود زندگ. نداده بود

 . آرام بود و وجود مرا هم سرشار از آرامش کرده بود. که تکرار نداشت

در کنار هم، ساعت ها . که با هم گذشت ییلحظه به لحظه ا. ظه ماه عسلمان راداشتم تمام لحظه به لح دوست

و حس  میداد یدر سکوت، حس م یو گاه میگرفت یدست هم را م. میزد یدر باغ قدم م ایجنگل و  هیدر حاش

 . میگرفت یم

مان عوض شده  ياول نامزد يابراز عالقه اش نسبت به روزها وهیو ش انیکردم که نوع و ب یحس م یگاه

 . گفت، من دوباره عاشقت شدم یبه گفته خودش که م. تر و عاشقانه تر یواقع. تر شده بود نیدلنش. است

در  ن،یآغاز يآن حس توجه و عالقه اندك روزها. کرده بود دایبود که به من پ یاز سر شناخت دیکه شا یعشق

هم فقط به  یکرد و گاه یم انیپر شور ب یکه گاه یعشق. کامل و پخته شده بود یبه عشق لیوجودش تبد

 .کرد یبا چشمانش بسنده م ییابراز عالقه ا

عاشقش شده بودم و . دوستش داشتم. شدم یم یخواندم و غرق در خوش یکه ناگفته، من تا ته آن را م يزیچ

انم به کردم که بتو یهرگز فکر نم. عطر تنش وابسته شده بودم یوار به وجودش، روحش، قلبش و حت وانهید

 یبودم که از ابتدا او را کم هشد يبه شدت دلبسته مرد. شده بودم یول. دلبسته شوم اریاز شهر ریبه غ يمرد

به سن او و اخالق او چگونه است؟ و  يمرد يکردم که عاشقانه  یبا خنده فکر م یدانستم و گاه یخشک م

کردم که در  یکه هرگز تصور نم يزیچ. کرد یو عاشقانه در گوشم زمزمه م متیکه چه با مال دمید یحاال م

 . او باشد یاحساس ییحد توانا
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به کمال مطلوب خودش  ییدر وجود من رشد کرده بود با ازدواج و رابطه زناشو يکه در تمام مدت نامزد یعشق

شده بود که مثل شب اول ازدواج  يزیچ. آن هم دچار تحول شده است دیرس یکه به نظر م ییرابطه ا. دیرس

ما را تحت شعاع قرار  یکه تمام زندگ یتحول. عاشقانه و پرشور بود. نبود ازین يمان خام و پر از دلهره و از رو

 يزیدر کنار او چ کهیبه طور. کرد یکامال اغنا م یشده بود که مرا از لحاظ روح يزیدرکنار او چ یزندگ. داده بود

حس  یکه در تمام لحظات زندگ یمن. م آرام شده بودروح. کردم ینم افتیو عشق و آرامش در یاز خوب ریبه غ

فقط  یکمبود من در زندگ نکهیمثل ا. رفته بود نیحاال با وجود او آن حس از ب. دارم کمرا  يزیکرده بودم که چ

 . او بود که حاال جبران شده بود

. توانستم مشاهده کنم یآرامش و عشق را در تک تک حرکاتش م نیا. کردم که او هم آرام است یم حس

 جیاحتا کی يورا يزیچ م،یریو عشق بگ میعشق بده م،یبزن یبدون انکه حرف یو حت میدر کنار هم باش نکهیا

 . بود یروح زخم خورده او هم کاف يبرا دیرس یکه به نظر م يزیچ. بود

خوش  یلیو خ میرده بودب لیبا خودمان وسا. میشبانه روز کامل را آن جا گذراند کیو  میرفت یکلبه جنگل به

 . میگذراند

و به  الیشد در آن و یتا ابد که نم. میمجبور بود یول. خواست که به تهران برگردم یدلم نم کهیطور به

 . میبمان یخصوص در آن کلبه جنگل

هر چه اصرار کرده بودم گفته بود که آن جا . به خواست خودش به نزد طوفان رفته بود مینس. میتهران برگشت به

بود که  يزینزد ما باشد چ میبخواهد به طور دا نکهیا یماند ول یم شمانیپ ادیگفته بود که م. راحت تر است

 میانقالب تصم. تمنداش یبود، من حرف راحتطور  نیاگر ا. نکردم شتریاصرار ب. کرد یمعذب م شتریخودش را ب

 . خودش گذاشته بود يرا به عهده 

مرا سربلند و  یکرده بود ول دایسر مسئله نزول برخورد پ یدوران تجرد من حساب يروزها نیدر آخر نکهیبا ا بابا

تا  میاو را بفروش لیوسا شتریب مین میما مجبور شد کهیبه طور. کامل به خانه انقالب فرستاد هیجهز کیبا 

 . من در خانه جا شود هیجهز

 کهیبه طور. از روز قبل به خانه رفته بود و تمام خانه را گلباران کرده بود يسارا. میدیکه به تهران رس يروز

کرد و مقابل هر  یبه اطراف نگاه م نیانقالب با تحس. کرد جیعطر گلها ما را گ يبو م،یوارد خانه شد یوقت

 . دیبو ین را مکرد و آ یتوقف م دیرس یکه م یگلدان گل

 زنگ بزن تشکر کن ازش. درد نکنه يدست سارا_
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قربان صدقه رفتن تازه  یرا برداشتم و بعد از کل یگوش. بود يخود سارا. لحظه تلفن زنگ خورد نیهم در

با احترام . را به او دادم یگوش. انقالب اشاره کرد که او هم حرف بزند. گذاشت که حالش را بپرسم و تشکر کنم

 . دیرا هم پرس رایتشکر کرد و احوال رضا و الم و محبت

. را مرتب کردم میموها نهییرا در آوردم و مقابل آ میمانتو. تلفنش را تمام کرد و به اتاق آمد. اتاق خواب رفتم به

 . دیرا کنار زد و پشت گردنم را بوس میو موها ستادیکنارم ا

 ؟یموهات رو کوتاه کن يخوا ینم_

 ؟يتو کوتاه دوست دار_

 . نگاهم کرد و سرش را تکان داد نهییآ از

 .یشیکوچولوتر م. ادیبهت م یلیخ_

 . بر لبانم زد، به ساعتش هم نگاه کرد عیسر ییهمان طور که بوسه ا. و دست در گردنش حلقه کردم دمیچرخ

 . طوفان منتظره. برم دیبا_

 . انقالب در آن جا حاضر باشد دیآمده است و با شیکار پ يبرا یراه تماس گرفته بود و گفته بود که مشکل در

 . زد رونیعوض کرد و از خانه ب یرسم ياسپورتش را با لباسها يلباسها عیسر

ماه عسل خوش  ایآ نکهیو ا دیاز انقالب پرس. مینشست و حرف زد یکم. آمد دنمیبه د میاز رفتن او نس بعد

. آمد دنمیبعد از رفتن او آراز به د. قرار داشت یبا کس ییجا. برود دیگفت که با. نماند ادینه؟ ز ایگذشته است 

 . خودم هم تعجب آور بود ياآن قدر دلتنگش بودم که بر. آورده بود میجعبه شوکوالت برا کی

. شیاز کار و درسش و آهنگ ساز. میاز همه جا صحبت کرد. ماند شتریاو ب. کرد و مرا به خودش فشرد بغلم

به او  یکه زندگ یخوش. کار کند رانیا یسنت يگروه ارکسترها نیاز مطرح تر یکیشده بود که با  شنهادیپ نکهیا

 . بدهکار بود را به او برگردانده بود

او آن جا بوده  يپا شیپ نکهیگفتم و ا میاز نس. میصحبت کرد يو از هر در میدم کردم و با هم نشست يچا

 . نداد یجواب درست یلو دمیپرس. دیرس یدلخور به نظر م یکم. است

 . گرفت یبود که کناره م یچند وقت مینس. من دهان باز کرد يعاقبت با پافشار یول

 ؟يدوستش دار_

 :چانه اش را باال برد و گفت. دیرا آرام و آهسته نوش شیچا

 . هم خوشم اومده یلیخ. ازش خوشم اومده. یتوجه باش یشه بهش ب ینم_



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا b.hassani  –جان و شوکران 

wWw.98iA.Com ٤٢٣ 

 که ناراحتش کرده یگفت يزیچ دیشا_

 . را تکان داد سرش

 یول. ستنینرمال ن کمی. خانواده حساس هستن نیا يبه نظرم تمام اعضا. حساسه مینس. ستیطور ن نینه ا_

دهنم  دیبا گهیمخصوصا من د. میچون ما خودمون از همه آنرمال تر هست. میحرف بزن دیخب به قول تو ما نبا

 .رو ببندم

 .دمیخند

 هحساس میآره نس_

  ؟یانقالب چ_

 . لحظه سکوت کردم چند

بعد هم  رهیتو خودش م. کشهیدفعه عقب م هیکه  ادیم شیموقع ها پ یبعض. داره ادیز يانقالب هم خودخور _

 . شهیخوب م

 . زگذاشتیم ياش را رو یخال فنجان

 . ستین یانقالب کار راحت ایمثل من  یحساس يتحمل آدم ها ؟يندار یمشکل ؟يایباهاش کنار ب یتون یم_

 کیدو تا بچه کوچ تیبعد هم مسئول يپدر و مادرت رو از دست بد نکهیا. سوزه یدلم براش م یگاه یدون یم_

کنه که اون  یفکر م نکهیا زه؟یر یبه هم م شتریانقالب رو ب یبه نظرم گاه یچ یدون یم. گردنت باشه سخته

تونن بگن  یم يو سارا نیدیآ. ندادهرو درست انجام  تیمسئول نیا دیاون طور که با. خوب نبوده دیجور که با

شه دست به  یکه باعث م نهاستیفکر کنم هم. ستیطور ن نیانقالب ا یول. ما موفق بودن تیکه تو ترب

 .....بزنه يخودخور

 .مکث کردم یکم

. کردن که اون هم فوت شده یبعد از پدر و مادرش با خاله اش زندگ. هم نداشته يشاد یزندگ نکهیدر ضمن ا_

گفت که اگر من تونسته  یشد م یموقع ها که صحبت م یچند وقت بعض نیتو ا. عموش شیبعد هم رفتن پ

شد به  یداشت و مجبور نم ينرمال مثل سارا یزندگ هیاالن مستانه  دیشا امیبرب زیبودم درست از پس همه چ

به نظرم . ستیخوب ن ادیز شیبا خانواده پدر. ناخواسته بده تن به ازدواج ارهیدل عموم رو به دست ب نکهیخاطر ا

 .ارنیخاطر که پشت سرش حرف در ن نیبه ا. کرده از سر اجبار بوده یاگرهم تالف

 . گذاشتم و از جا برخاستم و فنجان ها را جمع کردم شیرا سر زانو دستم
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خواهرت  یکه خراب شدن زندگ یهمه اش فکر کن نکهیا. سوزه ینگرانشه و براش م یلیدونم واال دلم خ ینم_

 . دست تو بوده سخته

 ؟یهست یراض ؟يندار یخودش چطوره؟ مشکل_

 . هم به آن شک نکرده بودم ییلحظه ا یبود که حت يزیچ میاز زندگ تیرضا. را تکان دادم سرم

دوباره  تیدر نها یتو خودش بره و کم حرف بشه و عذاب بکشه و از من دور بشه ول ییلحظه ها هی دیشا. آره_

 . شهیو به قول خودش، فقط با من آروم م گردهیبر م

 . داد یرا نشان م الشیآرامش خ تیآراز نها لبخند

 . صحبت کنم میبا نس يدوست دار_

 . ذهنش بودکردن موضوع در  نیمشغول سبک سنگ نکهیمثل ا. نزد یلحظه حرف چند

 .نداره یانقالب اگر بفهمه صورت خوش. دونم ینم_

 یول. میبا هم کرد یصحبت مچهین هیبار  هی ه؟یاصال مزه دهن خودش چ نمیبذار بب. گمیم مینه به خود نس_

 . خب نشد که کامل حرف دلش رو بفهمم

وهم  ستیراجع به خودش چ میهم دوست داشت که بداند نظر نس نکهیمثل ا. دودل بود. لحظه مکث کرد چند

 . من فراهم شود یکه انقالب ناراحت شود و موجبات ناراحت دیترس یم نکهیا

 . گه ینم يزیهم باشه باز به انقالب چ یاگر جوابش منف هیدختر عاقل مینس. بذار صحبت کنم باهاش آراز_

 .اش را باال برد چانه

 انقالب ناراحت بشه. هتلخ نش تیزندگ. یدون یدونم واال هر طور خودت م ینم_

 . دستش گذاشتم يرا رو دستم

 . نه تو ناراحت نباش_

. مانند یهمان جا م ایگردد  یدوباره برم ایبرگشته است و آ یک نکهیا. دمیعوض کردن بحث از مامان پرس يبرا

احتماال آلما نزد  یول. برخواهند گشت رانیدکتر روبه بهبود است و ظاهرا دوباره به ا يگفت که حال مادر آقا

جا  نیدرك فرهنگ ا. آن جا راحت تراست مامامان گفته بود که آل. در خارج از کشور برخواهد گشت شیعموها

 .سخت است شیبرا

از دوستانش شد مجبور  یکیکه از طرف  یبا تلفن. میهم صحبت کرد گرید يهم نشست و از جاها گرید یکم

 . شد که برود
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گزارش  یصنعت. دمیتماس گرفتم و از حال و روز هتل پرس یبا صنعت. دمیرس میکارهااز رفتن او من هم به  بعد

 نیجواب دادم که در اول یمن هم به شوخ. برخواهم گشت یکه ک دیپرس یداد و بعد هم به شوخ يکار مختصر

 . فرصت

از همه . ار شده بودوارد بود و به کار سو یصنعت. را قبول کند تیریدوباره مد یراغب بودم که خود صنعت شتریب

هتل را بر عهده  تیریکه قبل از من مد یمدت و در مدت نیدر ا. بود یو پاک نیمرد ام یها گذشته صنعت نیا

 ینشان نداده بود ول دیالزم راکه با اقتیل نممکن بود آ یدر آن دوران صنعت. نشده بود دهیاز او د يزیداشت چ

 یامکانات چارهیب یداشتم آن زمان هم صنعت دهیکه البته من عق. شک نبود يو پاك بودنش جا يدر امانت دار

بابا عمال هتل را به امان خدا رها . خودش و هتل را نشان دهد دینداشت که نتوانسته بود آن طور که با اریدر اخت

 .نبود اقتیل یعرضه و ب یآن چنان هم ب هوگرن. کرده بود

هم  یو صنعت دمیو درشت هتل و کارمندان پرس زیاز تمام اتفاقات ر و من میهم با هم صحبت کرد گرید یکم

قبلترها  يبه حال و هوا یسنتور زدم و کم. دمیخودم رس يبه کارها یبعد از صحبت کردن با صنعت. جواب داد

 . برگشتم

 

*** 

 

ور در رشته آزاد حومه تهران بدون کنک ياز دانشگاه ها یکیمن در . گذشت یم مانیسه ماه از عروس بایتقر

. من پر از لحظات شاد بود يبرا. را دوست داشتم دمیجد یزندگ. ثبت نام کرده بودم و مشغول بودم يمعمار

آدم به  یگاه. کامل یوشبختخ کی. که من با او خوشبخت بودم يمرد. تمام بود زیمرد همه چ کیانقالب 

ام کامل  یرا کم دارم تا خوشبخت زیمثال فالن چ یخوب و روبه راه است ول میخب االن زندگ دیگو یخودش م

 يما در کنار هم و در سرما يشبها. کم نداشتم يزیچ. در رابطه با انقالب من کامال خوشبخت بودم یول. شود

 یاز او م يزیاگر چ. کرد یبا من برخورد م متیانقالب با مال. ودگرم و لذت بخش ب يپر از عاشقانه ها زییپا

 . کرد تا آن جا که ممکن است خواسته مرا اجابت کند یم یسع. اوردین بود که نه بخواستم محال ممک

 یکه حت دیرس یبه نظر م. زد یحوصله بود و حرف نم یآمد ب یکه خسته از سر کار م یبود که گاه درست

 ریز. شدم که مرا تحت نظر گرفته است یمتوجه م یبعد از ساعت یول. که من هم حرف بزنم ستین لیما

قدم  شیآورد و خودش پ یو دست اخر هم طاقت نم. کرد یم يکرد و با من نظر باز یبه من نگاه م یچشم
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مرا در آغوش  نکهیا يفقط برا دیشا. کرد یتر م کینوازش خودش را به من نزد کیبوسه و  کیشد و با  یم

 يباز شیت داشت که با موهادوس. بگذارم تا آرامش کنم میپاها ياز من بخواهد سرش را رو نکهیا ایو  ردیبگ

 . کرد یآرامش م شیها قهیحوصله بود ماساژ شق یکه سر درد داشت و ب یزمان. کنم

. جور واجور نبود یو خنده و بزن و بکوب و مهمان یهمراه با شوخ اهویپر از ه یزندگ کی. ما آرام بود یزندگ

 یها و شوخ یها و پارت یاز مهمان یآمدند و گاه یکه م یکسان. متاهلم يها یهم کالس یحداقل نه مثل زندگ

 . کردند یم فیکه داشتند تعر یجانیپر از ه یها و خنده ها و زندگ

کدام برون گرا و  چیما ه. میخاطر بود که هر دو نفر ما آرام بود نیبه ا دیشا. داشت یآرام تمیما ر یزندگ

که  ییها یتا مهمان میرفت یکه م ییها یمهمان. داشت یآرام تمیر مانیخاطر زندگ نیبه هم. مینبود یجانیه

 . و آرام بودند یهم همه خانوادگ میداد یم

را که انقالب سر شب خانه  یزندگ نیدوست داشتم ا. دغدغه بودم یآرام و ب یزندگ نیا فتهیمن به شدت ش یول

گفت و  یاو از روزاش م. میکرد یتماشا م لمیو ف میکرد یصحبت م مینشست یبود و بعد از شام و قهوه اش م

 . میمن از کالسها

کرد و با حرف زدن با من ذهنم  یناراحت بودم آرامم م ییاگر از جا. داد یرا ماساژ م میداشتم پاها یخستگ اگر

 . آرام بود را دوست داشتم يپر از لحظات ناب عاشقانه  یکه ساده، ول یزندگ نیا. کرد یرا منحرف م

زد و  یچشمانش برق م یاز جانب من هر چقدرهم که خسته بود ول بایلباس ز کی دنیداشتم که با پوش دوست

 جانیدر پس پره یلحظات که حت نیا. برد یزد و با خودش به اتاق خواب م یم ربغلیاز همان دم در مرا ز

 . شان هم آرامش نهفته بود را دوست داشتم نیتر

سه روز در هفته کالس داشتم  نکهیبه علت ا یول. دمنظر خودش کارم را شروع کرده بو ریز. رفتم یشرکت م به

کار کردنم در دفتر . کار نداشتم يبرا یوقت آن چنان دمیرس یم میبه درسها دیهفته را هم با يروزها هیو بق

 یگاه نکهیا. میبا هم باش یکارهم گاه ردوست داشتم که س نکهیداشت و ا یحیجنبه تفر شتریباهر ب ییمایهواپ

جالب  میبرا د،یبوس یپسرانه مرا م یو با حالت یو دزدک ستادیا یبست و پشت در م یدر سر کار در اتاقش را م

 . بود

 نیعتریخواست در سر یکه م يرا بلند کند هر کار شیبدون آنکه صدا. با کارمندانش پر از ابهت بود رفتارش

شد، طوفان  یبلند او شامل حالش م يکه در آن جا صدا یکس نیشتریب دیشا. شد یزمان ممکن انجام داده م
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از آن چه که انقالب از  ریبه غ ییهاکه مشغول انجام کار دیرس یبه نظر م شهیهم. طوفان که سربه هوا بود. بود

 . او خواسته است، بود

حد و  کیزد و عجب آن بود که از  یبا همه شان الس م. به شدت مورد عالقه کارمندان مونث شرکت بود یول

 یشرکت با به آسمان رفتن جوابش را م يکه دخترها ییها یها و لودگ یفقط شوخ. رفت یباالتر نم ییاندازه ا

 . رابطه اش با من خوب بود. دادند، بود

 دایل پبه او اعتماد کام کهیبه طور. گذاشت یفراتر نم مشیرا از گل شیهرگز پا یول. کرد یم یمن هم شوخ با

 یانقالب جهتش کامال عوض شد و شوخ يزد با خواستگار یم یکیداشت و ت ياو اگر هم منظور. کرده بودم

 . کرد دایپ يگریجهت د شیها و خنده ها

کرد که سر  یگرفت و خواهش م یآمد و با من تماس م یم رید. کرد یم ياز من هم استفاده ابزار یحت یگاه

 . گفت که جبران خواهد کرد یبعد هم م. صدا به اتاقش برود یو ب عیانقالب را گرم کنم تا او سر

دانستم که انقالب  یم. کردم تا طوفان به اتاقش برود یرفتم و سرش را گرم م یهم به اتاق انقالب م من

انجام بدهند و او  ینبود که کارمندان دزدک يزیاصال چ. آورد یخودش و من نم يبه رو یول. شود یمتوجه م

 . آورد یمن نم صوصامخ یکس يبه رو یول دیفهم یم. دا در اتاقش نشسته بود متوجه نشودص یکه ب

که با خاموش  یاحترام. احترامش را نیدوست داشتم ا. گرفت یها خنده ام م يباز اهیس نیخودم هم از ا یگاه

 یر اتاق را مشدم و د یقدم م شیآن زمان خودم پ. گذاشت یبچگانه من، به من م يماندن در برابر کارها

من و  يبرابر کارها و توطئه ها رد شیپاداش صبور يبرا ییبوسه ا. دمیبوس یاو را م یبستم و آهسته و دزدک

 . برادرش

و من . کرد یکرد، مرا رها نم یخواست کارش را نم یزد و تا به طور کامل و آن طور که م یبرق م چشمانش

زد و ما مثل دو گناهکار  یاش در م یکه منش ییلحظه ا. بودم جانیلحظات پر از کشش و ه نیا فتهیش

 يرینظ یکه خالق لحظات ب وا. او را دوست داشتم. التهابات را دوست داشتم نیا. میدیکش یخودمان را کنار م

 . بود یمن پر جذبه و دوست داشتن يبرا یکه آرام بود ول یلحظات. من شده بود یدر زندگ

کار دارد و  ییآن روز طوفان گفته بود که جا یول. شده بودم نیخانه نش میر درسهابود که به خاط يروز چند

 کیبه بانک رفتم و بعد با . انجام دهم شیرا برا یکار بانک کیاو  ياز من خواسته بود که به جا. دیآ یم رترید

کرده بود نتوانستند چک  دایبانک مشکل پ ینترنتیا ستمیس نکهیبه علت ا. پر از پول به شرکت برگشتم فیک

به . یو دوهزار تومان یهزار تومان يهمه دسته ها. پول من دادند یگون کی شیصادر کنند و به جا یبانک نیب
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شدم و به  نیسوار ماش اطیبا احت. گاو صندقشان بود را به من غالب کرده بودند يگمانم آن چه که ته مانده 

 . شرکت برگشتم

 میرا مقابل دانشگاه زده بودند و نس مینس فیچون ماه قبل ک. ختیر یطوفان را مخون  دیفهم یاگر م انقالب

. تمام بدن و صورتش کبود و پر از خراش شده بود. شده بود دهیکش نیزم يرو يکه مقاومت کرده بود چند متر

اشت که اگر د دیتاک مایو دا. بود ردهک دایمن پ يرفت و آمد ها يرو یاز آن زمان به بعد انقالب وسواس خاص

گرفتن آن همه پول به  يکه طوفان مرا برا دیفهم یحاال اگر م. را رها کنم فیافتاد ک میبرا میمشابه نس یاتفاق

 . کرد یبانک فرستاده است در جا سکته م

که با  يانقالب هنوز از سر قرار کار. دمیرس گرمید يدادم و به کارها لیشرکت پولها را به حسابدار تحو در

خودش را تا قبل از آمدن  يبه قول خودش جلد. بعد طوفان هم برگشت یکم. و بابا داشت برنگشته بود نیدیآ

 . انقالب رسانده بود

من  یول دیمرا ند. دسته گل وارد شد کیبا  یکه کس میکرد یو صحبت م ستادهیهم در مقابل اتاق انقالب ا با

. کردم شیبه سمتش برداشتم و صدا یقدم. ند بوددوست سه ییاعال نیرام. و به سرعت شناختم دمیاو را د

 . لبخند زنان جلو آمد

 . طرفها نیاز ا. ییاعال يسالم آقا_

دسته گل را به طرفم گرفت و مودبانه . آورده است ریرا از کجا گ ییمایدانستم که آدرس دفتر هواپ ینم اصال

 . کرد یسالم و احوال پرس

 احوال شما؟ . رزادیسالم خانم پ_

 . به اطراف انداخت و ادامه داد ینگاه

 ندارن؟ فیباهر تشر يآقا_

 :گل را گرفتم و با تعارف گفتم دسته

 . گهید شهیم داشیپ. کار داشت یینه جا ن؟یدیچرا زحمت کش_

 : آورد و به طرفم گرفت و گفت رونیب بشیپاکت هم از ج کیدسته گل اشاره کرد و  به

 . بود زیمن عز يها برا نیاز ا شتریسهند ب. ناقابله. امیب یشرمنده نتونستم عروس_

 . را گرفتم و دوباره تشکر کردم پاکت

 . نیدیزحمت کش یمرس_



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا b.hassani  –جان و شوکران 

wWw.98iA.Com ٤٢٩ 

 :دستم به طوفان اشاره کردم و گفتم با

 . طوفان باهر. برادر شوهرم_

انستم که د یم. کرد و او هم به خاطر گل و کادو تشکر کرد یسالم و احوال پرس نیجلو آمد و با رام طوفان

 دمیپرس نیبنابرا. داشت يگریقطعا کار د. است امدهیکادو و گل به آن جا ن کیدادن  يقطعا برا

 . انجام بدم ادیاز دستم برب یکمک شمیخوشحال م_

از صبح . رازیاومده ش شیبرام پ يکار هیمن فردا . گرفتم ریجا رو از ام نیمن آدرس ا رزادیواال راستش خانم پ_

نفر گفت که اگر آژانس  کی. کنم دایپ خوامیکه م یاون ساعت يرفتم نتونستم پرواز تو ییمایآژانس هواپ یهر چ

آدرس شما رو  ریشد که ام نیا. و واجبه يهم کار ارقر. برام بکنن يکار هیتونن  یآشنا داشته باشم م ییمایهواپ

 . شرمنده به هر حال گهید. که من مزاحم شما بشم. داد

 يبرد و دختر زهایاز م یکیاو را به سمت  ییطوفان هم با خوشرو. ن دادم و به طوفان اشاره کردمرا تکا سرم

به چند . نشست و شروع کرد پروازها را چک کردن ستمینشسته بود را بلند کرد و خودش پشت س زیکه پشت م

 يبه قدر ییاعال. دازدانیراه ب ار ییوقت تلف کرد تا آخر توانست کار اعال یساعت میتماس گرفت و ن ییجا

همان طور که گفته بود  دیرس یبه نظر م. نمانده بود بپرد و طوفان را بغل کند يزیخوشحال شده بود که چ

 . مهم بوده است اریقرارش بس

انقالب  یو از او هم تشکر کند ول دیایخواست انقالب هم ب یم. سفارش قهوه دادم شیبرا. هم ماند گرید یکم

کرد و  ینماند و خداحافظ گریخاطر او هم د نیبه هم. دیطول خواهد کش شتریب یزنگ زد و گفت که کارش کم

 .درش را باز کرد وچنگ زد  زیم يخنده دار به پاکت رو یبعد از رفتنش طوفان به حالت. رفت

 نه؟ ایارزش داشت براش وقت تلف کردم . بهتون داد یچ نمیبذار بب_

 .را گرد کرد و پاکت را به طرف من گرفت چشمانش

 .حاال برو بفروشش سهم من رو بده نیهم. فقط نصفش مال منه ها. نه کامال ارزشش رو داشت_

طوفان به طرفم . گذاشتم فمیبا خنده پاکت را در ک. بود يسکه بهار آزاد مین کی. به داخل پاکت کردم ینگاه

 .برداشت تا پاکت را از دستم بقاپد زیخ

 .نصفش مال منه گهیسونا بد نشو د_

 اون وقت؟  یچ يبرا _

 .دیباز خند شین با



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا b.hassani  –جان و شوکران 

wWw.98iA.Com ٤٣٠ 

هم  دیشا. برد یداشت با خودش م یدسته گل رو هم برم نیاگر نه هم. براش جور کردم طیمن بل نکهیا يبرا_

 . دیکوب یدسته گل تو سر جفتمون م نیبا هم

بعد هم تازه . یماست نه زحمت جنابعال یعروس يکادو برا نیا. دوست داداشم از اول کادوش رو داد رینه خ_

 .بار هم رمضون هیشعبون  شهیهم. بار هم تو هی کنمیم يتو فداکار يهمه من برا نیا. ينکرد یکار شاق

 :بچگانه که به شدت مرا به خنده انداخت گفت یحالت با

 .اشکال نداره. باشه همه به من ظلم کردن تو هم روش_

 . دمیکوب شیبازو به

 . ات انهیاخالق مظلوم نما نیبا ا يشد یفروشنده م دیتو با ؟یدونست یم یکن یبازار گرم م یلیخ_

 . خنده ام گرفت شتریحالت صورتش ب از

 انیجر. آورده است مانیبرا یدسته گل و سکه را نشانش دادم و گفتم که چه کس. بعد انقالب هم برگشت یکم

به درد خورده و توانسته او را  ییجا کیکردم و با خنده گفت چه عجب که طوفان در  فیتعر شیبرا. دیرا پرس

 . کند دیرو سف

بامزه و  یلیخ. دوستش داشتم. کرد، چشمک زدم یانقالب را نگاه م زانیخنده به طوفان که با لب و دهان آو با

 . اوردیبه وجود ن يرخنده آو تیموقع ایخنده دار  زیبکند که در آن چ يشد کار ینم. بود طانیش

. شب دعوت کرده بود يبه او زنگ زده بود و ما را برا يسارا. میو برو میگفت که آن روز زودتر جمع کن انقالب

. حق داشت. را برداشتم و نگاه کردم یگوش. در دسترس نبوده است میگفت که هر چه با من تماس گرفته گوش

 . آنتن نداشتم

دستم را گرفت و با  نیدر ماش. میزد رونیو از شرکت ب میکرد یخداحافظ. ماندطوفان گفت که تا آخر وقت ب به

 :خسته گفت یبا حالت یول یمهربان

 ؟یجانان؟ خوب يچطور_

 . دادم هیسرم را به شانه اش تک. خلوت بود نگیدر پارک. را تکان دادم سرم

  ؟يآره تو چطور_

 .را باال بردم و به چشمان خسته اش نگاه کردم سرم

  ؟ییخسته ا_

 .دمیشه_
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 میبر میتون یزنگ بزنم بگم نم يخوایاگر م_

 : را روشن کرد و گفت نیماش

 . هم کار دارم نیدیبا آ. دهیگناه داره تدارك د يسارا. میبر دیبا. نه_

 کار؟ یچ_

 . دیام را کش ینیب

 یفهم یحاال م. فوضول کوچول موچولو_

از . کردم شیمن هم لباس عوض کردم و آرا. دوش گرفت و لباس عوض کرد. میطرف خانه به راه افتاد به

 . کردم یم شیآرا شتریکرده مرا دوست دارد ب شیبودم که او صورت آرا دهیکه فهم یزمان

 :زد و با خنده گفت یسوت. به من نگاه کرد نهییکرد از آ یهمان طور که خودش را خشک م. آمد رونیحمام ب از

 .يخوشگل کرد_

 :زد و گفت یچشمک. ناز سرم را تکان دادم با

 .....هستم میبرگشت شاالیا. میاالن که وقت ندار_

 . تخت برداشتم و به سمتش پرتاب کردم متوقف شد يکه من از رو یبا بالش حرفش

_ااکردن سمت شوهر  یپرت نم دیرس یدم دستشون م یهر چ. میقد يزن هم زنها. ادب یدختر ب... ا

 .....تاج سرم . سرورم. کردن واسه شوهراشون یآقا آقا م. بود یبود احترام یتعز. چارشونیب

 .را قطع کردم حرفش

 وهیاگر از روز اول با ش. مید یجوابش رو پس م میکارها رو کردن که نسل ما االن دار نیهم. گهید نیهم_

 .بود نیبا شما مردها برخورد کرده بودن االن وضع ما بهتر از ا یاصول

 .حوله را به دور کمرش بست و جلو آمد. دیخند

  ؟یکدوم اصول_

 . آوردم رونیب شیزبانم را برا. ستادیبه کمر مقابلم ا دست

و خنده ها آن قدر دست  یشوخ نیبا هم. دستش فرار کردم ریو از ز دمیکش غیج. برداشت زیخنده به سمتم خ با

 .میافتیو راه ب میبپوشبا عجله  میتماس گرفت و ما مجبور شد يتا سارا میدست کرد
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و آراز به تراس رفتند و به صحبت کردن  نیدیانقالب و آ دن،یبه محض رس. میدیکه رس میبود ينفر نیآخر ما

فقط . میما زنها هم در آشپزخانه جمع شده بود. وستیبعد رضا هم به جمعشان پ یکم. پرداختند دنیکش گاریو س

 . کرد یم يباز رایالمبابا بود که تنها در سالن نشسته بود و با 

 :با اشاره با تراس گفت ساناز

جوونه  نکهیکه عمو چقدر رو ا دیدون یم. تنها مونده ها شهیجلسه گرفتن؟ عمو االن ناراحت م نهایا هیچ انیجر_

 تو بحث جوونها شرکت کنه حساسه دیو با

 . کرد یبار با غضب به تراس نگاه م کی قهیبابا هر از چند دق. گفت یراست م. دمیخند

 . کار داره نیدیانقالب به من گفت که با آ. دونم واال ینم_

 . چاقو هم به دستش داد کیساالد را مقابل ساناز گذاشت و  لیوسا يسارا

 ساالد رو درست کن تا بگم چه خبره نیا ایب_

 :میو ساناز هم زمان گفت من

 چه خبره؟ _

 :را آهسته کرد و گفت شیصدا

خودش و بابا و  یعنیهرسه نفر رو  يمانکاریداده که خودش دستمزد پ شنهادیپ نیدیانقالب به آ نکهیمثل ا_

از طرف  شنهادیپ نیگفت که ا یرضا م. باهاش چاپخونه رو از بابا بخره نیدیده تا آ یرو م کشونیاون پسره شر

 . خود انقالب بوده

زد  یخم شده بود و حرف م نیدیدوستانه به سمت آ یول يجد یبه انقالب که در آن لحظه با حالت یمهربان با

 :کرد و گفت

 يبرا یکار و حت نیا یروزها هر کس نیگفت که ا یرضا م. هیپسر با معرفت. دوستش دارم یلیخ يبرادر يجا_

 نیدیتونن آ ینم. پول خودش رو گرفته نیدیآ. ضرر کنن یلیاگر اونها به هر دل گهیراست م. کنه یهم نم لیفام

 .میدستمزد تو رو بد میخونه ها فروش نرفته پول ندار نکهیبدونن به خاطر ارو سر 

در حال حاضر در چاپخانه از  نیدیآ. بود یعال نیا. کرد یم ریابرها س يساناز رو. نگاه کردم يبه سارا رتیح با

در ماه درآمد  نهایاز ا شتریب یلیتوانست خ یشد م یاگر چاپخانه متعلق به خودش م یول. گرفت یبابا حقوق م

 نیدیآ شیتوانست پ یآراز هم باز م. کرد یم ریزبابا سرا بیرا به ج يچاپخانه در ماه سود سرشار. داشته باشد
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 یالبته م. دیایب رونیبابا ب وغی ریخودش بپردازد و بعد از سالها از ز يها یتوانست به دلمشغول یکار کند و هم م

 . نها رها نخواهد کردرا دست ت نیدیدانستم و مطمئن بودم که آ

 خوبه یلیکه خ نیا_

 .دستم را گرفت زیم ياز رو ساناز

 شهیعمو راحت م يهم از دست غرغر ها نیدیآ. شهیم یعال یلیآره سونا خ يوا_

آنقدر خوشحال شده بودم و آن قدر حس . سرم را تکان دادم. نبود یکار کردن با بابا اصال کار راحت. داشت حق

 . و عشق نسبت به انقالب تمام وجودم را در بر گرفته بود که همان طور خشکم زده بود یحق شناس

 . کرد که او را کنار گذاشته اند یحس م. شده بود یعصب یبابا هم حساب. بودند رونیزمان شام همه ب تا

ان طور که هم. آمد یصحبت کردن آرام انقالب م يصدا. تراس رفتم تا آنها را صدا کنم يشام به رو يبرا

دستش را گرفتم و به . کاره گذاشت مهیهم ن دیشا ای. حرفش را تمام کرد یول. کرد به داخل آمد یصحبت م

 یساعت تمام در تراس پچ پچ م کیاست  يزیگفت که چه چ یم نیدیبابا داشت با غرولند به آ. طبقه باال بردم

 است؟ بهیغر گریکردند؟ حاال او د

 . میرفت رایاتاق الم به

 دلخور شد نه؟ یبابات حساب_

دستش را با  یول. تعجب کرده بود. و عشق در آغوشش فرو رفتم نانیرا دور گردنش حلقه کردم و با اطم دستم

 . باال آورد و دور کمرم حلقه کرد ریتاخ یکم

 شده؟  یچ_

 . زمزمه کرد میگوشم و در موها کنار

 . کج کردم و نگاهش کردم یرا کم سرم

 . یکن یم نیدیآ يکه برا يکاربه خاطر  یمرس_

 . دیام را بوس یشانیبعد خم شد و پ. لحظه به چشمانم نگاه کرد چند

 . نیهم. دم یکه حقشه رو زودتر بهش م یفقط دارم پول. نکردم يکار_

 .کنه یکار رو نم نیا یهمه کس. هیلیخودش خ نیهم_

به نظرم تمام زحمت . ادیب رشیها گ نیاز ا شتریب نیدیمن دوست دارم که آ. استحقاقش رو داره نیدیآ_

 . حقشه که مال اون بشه نه،یدیچاپخونه گردن آ
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 . ام کنار زد یشانیپ يرا از رو میموها ینرم به

 ؟يبهت گفت؟ سارا یک_

 . را به نشانه مثبت تکان دادم سرم

  ؟يخوشحال کرد یلیکارت منو خ نیبا ا یدونست یم_

 . دمیبلند شدم و او را بوس میپاها يسرم را باال بردم و رو. زد لبخند

 . بوسه و اون بغل پر از احساست معلوم بود نیاز ا_

 مونه یتو ذهنم م نیا ،يکار رو کرد نیتو به خاطر من ا_

 . لحظه نگاهم کرد چند

حس  نیا. کنن شرفتیمن دوست دارم که جوونها تو کارشون پ. اش به خاطر خودم بود هیبق. آره کمشی_

 شرفتیرو قبول دارم و دوست دارم که پ نیدیآ. بود نیدیمقدارش هم به خاطر خود آ هی. ده یبه من م یخوب

 . کنه

 یمرس_

 . دیخند

 زشته منتظر موندن نییپا میبر. یقدر تشکر کن نیخواد ا یبسه جانان نم_

گرفته بودند که  میدر آن جمع چند نفره در تراس تصم نکهیمثل ا. کار نشد نیاز ا یصحبت گرید. میرفت نییپا به

تا آخر شب . زد ینم یحرف یخورد و با کس یبابا هم چنان ناراحت بود و فقط غذا م. از موضوع نفهمد يزیبابا چ

بابا هم کم کم به جمع شان  کهیطوربه . گشت یم يساختمان ساز يحول و حوش کارها شتریصحبت ها ب

 . را فراموش کرد شیدلخور یوارد شد و کم

 . میدیرا در ظرف چ ینیریو ش وهیو م میساناز ظرفها را جابه جا کرد با

 ؟يتو راه ندار يزیچ ،یفنچ ،ییجوجه ا_

 :با خنده گفت يسارا

 تازه شروع کرده به درس نیا. چارهیبکشه ب ینفس هیبذار . کرده یمگه چند وقته عروس. بسه ساناز تو هم_

 از دستتون در رفته باشه دیگفتم شا_

 میشانه ها یبه شوخ کهیدانم حالت صورتم چطور شده بود که هر دو نفرشان به خنده افتادند و ساناز در حال ینم

 :داد گفت یرا ماساژ م
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 . کردم باهات یشوخ. یفتیخب بابا تو هم پس ن یلیخ_

و ما  دیرس انیبود، شب به پا وستهیآراز با ساناز که به جمع ما در آشپزخانه پ يها یها و شوخ یشوخ نیهم با

 .میبه خانه برگشت

 

 

  ستمیب فصل

 يدرس خواندن برا نیا. را تیمشغول نیدوست داشتم ا. ترم بود و من به شدت مشغول بودم انیپا امتحانات

 . لذت بخش بود میکه دوست داشتم برا ییامتحان، آن هم در رشته ا

کرد که به او  یگله م. انقالب را به صدا درآورده بودم کهیبه طور. دادم یرا به درس اختصاص م يشتریب وقت

 . توجه شده ام یب

 يزیچ میزندگ. بود یروزگار عاشق. بردم یتا به حال تجربه کرده بودم به سر م یکه ازکودک یحالت نیآرام تر در

که با او  یتدوست داشتم تمام لحظا. شد یتر م ایما بود روز به روز شکوفا تر و پو نیکه ب یعشق. کم نداشت

لذت بخش  میما در نمو بود، برا نیکه ب یفحالت رشد عاط نیا. را در کنار او یدوست داشتم عاشق. گذشت یم

 .بود

از . میکرد یمن صحبت م ياو و درس ها يو از کارها مینشست یآمد م یانقالب از سر کار م نکهیبعد از ا شبها

واگذار نکردن  يبهانه برا کیهزار و . رفت یبار نم ریبابا ابتدا ز. برادرم يخوشحال بودم برا. گفت یم نیدیآ

 مین نکهیا. مسکن گفت يباال متیاز ق. داش کن یعاقبت انقالب توانست راض یول. آورد نیدیچاپخانه به آ

ا پرداخت فالح ر مانیقرض ا نهایتر از ا عیسر یلیتوانست خ یم دیفروش شده بود و بابا شا شیواحد ها پ شتریب

خود آنها هم از ابتدا  دیکه شا ییخرج ها. خرج تراش شده بود یلیپروژه خ. رفت یجلو م عیسر یلیکارها خ. کند

ها باال  نهیباعث شده بود که هز نیرفته بود و هم شیپ يبه کند يادار يکارها. جاد شودیکردند که ا یفکر نم

 . خواهد داشت یعال ندهیساختمان آ نیداشت که ا دهیخود بابا هم عق یحت لیتفاص نیبا تمام ا یول. برود

به . کرد یآمد بدون چون و چرا قبول م یم شیپ نهیمسئله باعث شده بود که بابا هر چه که هز نیهم دیشا

و انقالب با آن مخالف  نیدیکه آ يزیچ. قرض گرفت مانیدوباره از ا شیبه جا یرودبار دست نزد ول يها نیزم

 . هم با ارزش تر بود شیهااز بچه  تونیآن باغ کوچک ز. کش به جانش بسته بودبابا امال یبودند ول
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را نگران کرده  نیدیکه آ يزیچ یول. را بپردازد مانیتواند قرض ا یداشت که به محض تمام شدن کار م دهیعق

. داد یبابا باز هم ادامه م یول. کمر شکن ییربا. کرد یپرداخت م دیبود که هر ماه بابا با يادیز اریبود اسکنت بس

پا به . دارد یکرد که سن و سال یرا نم نیفکر ا. ریخسته و درگ. دیرس یبه نظر م شهیروزها خسته تر از هم نیا

نبود که به حرف گوش  یبابا کس یول. دمیترس یم شیبرا یگاه. رفت یم شیپ مانیو ا نیدیانقالب و آ يپا

 .بدهد

. انقالب هم به شدت خسته شده بود. رفت یم شیکند پ یکارها خوب ول نیدیانقالب و آ يطبق گفته ها بر

 یکرد که تمام توجه اش به من باشد ول یم یسع. برد ینشست، خوابش م یکه م یهمان مبل يشبها رو یگاه

 . شد یهوش م یبه خانه ب دنیآن قدر خسته بود که بعد از رس. شد ینم یگاه

 نیشتریب میبود گریکه در خانه همد ییها یدر تمام مهمان گرید. هم خسته شده است نیدیگفت که آ یم ساناز

کارها و پول  نیآراز اما فارغ از تمام ا. ما زنها را خسته کرده بود کهیبه طور. بحث و صحبتها از کار آنها بود

 یفت و آهنگ مر یخودش به دانشگاه م يدر آرامش برا. دیرس یبه کار و عشق خودش م. درآوردن ها بود

 . نوشت یساخت و نت م

کامال مشخص بود . کرد یم یبار صحبت شانه خال ریهر دفعه او از ز یدرباره او صحبت کرده بودم ول مینس با

 یبا هم صحبت م یکه با چه عشق دمید یم دندیرس یها به هم م یکه در مهمان یگاه. که آراز را دوست دارد

که صحبت از عشق و  یوقت مینس یولزنند  یحرف م یقیو از موس نندینش یدر کنار هم م یکنند وبا چه تفاهم

 . دیکش یشد، کنار م یم یعاشق

با  میو نس دیکش یهنوز زنده بود و نفس م میکه در نس یعشق. خورد یم یمیقد ینظرم به عشق شتریدانم ب ینم

و ساناز مفصل  يبا سارا. یمیکردن آن عشق قد یاز قربان دیترس یکرده بود، م دایکه به آراز پ يوجود عالقه ا

آراز  ياز گذشته  میداشتند که نس دهیآنها عق. آنها اما با نظر من مخالف بودند. میباره صحبت کرده بود نیدر ا

 . شد یم دایقطعا مورد بهتر از آراز هم پ مینس يبرا. نباشد یانقالب راض دیاحتماال شا نکهیا. ترسد یم

 نیهمچ يزمانه برا نیا يخانواده سطح باال که جوانها کیاز . کرده بود لیخوشگل و خانم و تحص مینس

 . دهند یجان م يمورد

به نظرم . دوست داشتم که با هم جفت شوند. کند دایپ تیکه در چشمانشان بود، واقع یداشتم آن احساس دوست

مانع شد و گفت که دست نگه  يسارا یکنم ول خواستم با انقالب صحبت یم. شدند یزوجها م نیاز بهتر یکی

با شوهرم را تحت شعاع قرار  همن رابط ستیداشت که درست ن دهیعق. شد یرام م مینس ندهیدر آ دیشا. دارم
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 نیکند و هم يریانقالب جبهه گ دیگفت که شا یداشت، م میکه انقالب به نس ییبا توجه به عالقه ا. بدهم

 . ما نیب یراحتبحث و نا يبرا يزیبشود دستاو

. قطع نکرده بودم میرابطه دوستانه ام را با نس یول. را به زمان واگذار کردم هیقض نیخاطر هم من ا نیهم به

که من  ییدر زمانها. خواست که به آراز جواب بله بدهد، باز هم دوست من و خواهر شوهرم بود یاگر او نم یحت

 . میگذراند یخوش م یحسابو  میرفت یم دیدرس نداشتم و او هم سرش خلوت بود با هم به خر

خواست که شال مناسب  یاو م. میزمستانه برو دیخر يبرا میدلچسب بود که قرار گذاشت يزییروز پا کی عصر

 . کنم دایمناسب پ يپالتو ایبافت  کیخواستم  یزمستانه بخرد و من هم م

بود که در اتاق انقالب به  یساعت میفالح ن مانیطوفان و انقالب و ا. میبا هم قرار گذاشت ییمایهواپدفتر  در

 . ونددیهم به آنها بپ نیدیقرار بود که آ. بحث و تبادل نظر مشغول بودند

تمام . یبه شدت دوست داشتن یسرد بود ول یکم. بود یهوا عال. میبه راه افتاد ادهیو پ میاز ساختمان خارج شد ما

تا خش . میبرگها بگذار يرا درست رو مانیکه پا میکرد یم یبچگانه سع یبود و ما با حالت ختهیبرگ درختان ر

 . میخش آنها را بشنو

بود و  دهیهنوز او شال نخر یول. میدیخورد را خر یبه دردمان نم یکه حت ییزهایچ. میسر زد دیچند مرکز خر به

 . من هم پالتو

که در آن  یشاپ یبه کاف. میرا کامل کرد دمانیرفتن در پاساژها خر نییو ساعت تمام باال و پابعد از د باالخره

گفت که  یو م دیخند یم. کرد و من از انقالب فیتعر شیو او از درسها میقهوه سفارش داد. میبود رفت یکینزد

من شوق و  یکرد ول یمسخره م. است قالبآن درباره ان يبرم، هشت تا یکه من به کار م ییاز ده کلمه ا

او هم  يداشت برا یبرادرش زنگ آرام یکه زندگ نیا. خواندم  یعالقه را در چشمانش م نیشعف حاصل از ا

 . آرامش بخش بود

 دیخواهد بگو یم میرود و اگر نس یطوفان با او تماس گرفت و گفت که به خانه م نکهیتا ا. مینشست یساعت مین

 . نبود رید یشده بود ول کیهوا تار. که کجاست تا او را هم با خود ببرد

از همان . فالح آمد مانیبا ا. آن جاست گرید قهیدق یو طوفان گفت که تا س میشاپ را داد یآدرس کاف ما

نگاهش رنگ عشق و . کند ینگاه م میبه نس بیغر یبا حالت مانیمقابل در که وارد شدند من متوجه شدم که ا

 . عالقه داشت
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 يزیچ. بود میتمام توجه و حواسش به نس. نگاه کردم مانیدوباره به ا. بود الیخ یاما ب مینس. نگاه کردم مینس به

 مانیفکر کردم که برادر من در برابر او چقدر شانس دارد؟ ا. است مینس فتهیکامال مشخص بود که ش ینگفتم ول

 پیخوش ت. رفت یقطعا پولش از پارو باال م یندارم که پولش را از کجا آورده بود ول يکار نیپول دار بود به ا

 . هم بود افهیخوش ق. به اندازه خودش خوب بود یکه من بپسندم ول یپینه ت دیشا. بود

 ینانپول آنچ. هنرمند کی. و با محبت یاحساسات. میو مال شهیعاشق پ اریبس اریبس. چه؟ آراز مهربان بود آراز

توانستم با چشمان بسته  یو من م. فالح سواد و هنر و ذوق داشت مانیا کلیبه اندازه تمام سر و ه ینداشت ول

مشترك  یزندگ کی يکه برا ییو اندازه ا یبه اندازه کاف ینداشت ول مانیبا ا یتیسنخ چیه میکه نس میبگو

 .با آراز داشت يادیباشد نقاط مشترك ز یموفق، کاف

آورد و  یم رونیب سهیرا از ک چارهیب مینس يها دیکرد و با خنده دانه به دانه خر یم یطبق معمول شوخ طوفان

. کرد یهم با آرامش و خنده به حرکاتش نگاه م مینس. داد ینظر خنده دار م کیکرد و درباره هر کدام  ینگاه م

 . به کار من نداشت يکار یکس. ودمب الثشخص ث انیم نیمن هم در ا. شده بود مینس يهم محو تماشا مانیا

دربست به خانه  یرفت و گفته که من خودم با تاکس یم ییجا نیدیبا آ دیطوفان گفت که با دمیانقالب پرس از

به . بروند مانیا نیخواستند با ماش یبود و آنها هم م اوردهین نیطوفان هم ماش. میآمد رونیشاپ ب یاز کاف. بروم

 مانیبود که ا يجور رمانیمس نکهیو هم ا ممن دوست نداشتم که هم مزاحمشان بشو یمن هم تعارف کردند ول

 . رساند و بعد مرا یاول آنها را به خانه م دیبا

بود که او به بابا  نینسبت به او نداشتم که به گمانم به خاطر ا یحس خوب. نداشتم که با او تنها شوم دوست

 . ن اش بودهم به خاطر چهره خش دیشا. نزول داده بود

 میمن هم تصم. آنها هم سوار شدند و رفتند. روم یچه تعارف کردند من قبول نکردم و گفتم که خودم م هر

. را دوست داشتم يزییقدم زدن در آن سرما و سوز پا. رمیبگ یباالتر تاکس یبروم و از کم ادهیپ یگرفتم تا کم

 . و پاك بود زیتم یلیهوا خ

. و پشت سرم را نگاه کرد ستادمیا. کرد میصدا یلیبه نام فام یشاپ دور نشده بودم که کس یآن قدر از کاف هنوز

 .قطعا با خود من کار دارد رزادیخانم پ دیگو یم ابانیدر خ یکس یندارم و وقت یمعمول لیمن نام فام

 .دیبود که هن هن کنان به مقابلم رس ییاعال نیتعجب متوجه شدم که رام با

 . دیر یقدر تند مماشاال خانم چ_

 . گرفت یستون کرده بود و نفس م شیرانها يخم شده بود و دستانش را رو یکم رمردهایمثل پ. ام گرفت خنده
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 .شاپ دنبالتون هستم یاز کاف_

 در خدمتم دییبفرما_

 :نفس گرفت و گفت یکم

که کنار برادر  ییاون آقا. دیآقا و خانم و برادر شوهرتون بود هیبا . دمیشاپ شما رو د یکاف يمن از طبقه باال_

 د؟یشناس یشوهرتون بود رو م

 :تعجب گفتم یکم با

 دوست شوهرم و برادرشه_

 :گفتم. با تعجب به من نگاه کرد هیثان چند

 چطور مگه؟_

 . سکوت هیچند ثان دوباره

 .شدند یکه با خواهرش توسط من به سهند معرف ییهمون آقا. گهید بهیغر يخب اون همون آقا_

تمام هوش و حواسم از کار افتاده  دیرس یشده بودم که به نظر م جیآن قدر گ. کلمه خشکم زد یواقع يمعنا به

 شتریتعجب اش از من ب دیرس یبه او که به نظر م. به او نگاه کردم رتیهمان طور با بهت و ح هیچند ثان. است

 . است

 ....اون_

بفهمم  دیشا نکهیا يتمرکز برا. که بهتر بتوانم تمرکز کنمهم فشردم تا بل يرا قطع کردم و چشمانم را رو حرف

باعث مرگ او شده است، چطور و از کجا با طوفان و  دیکه با سهند دوست شده و با او مواد زده و شا یکس

 انقالب آشنا است؟

که حاال  نکند. دهد یقصد و قرض انجام م يرا از رو شیکارها نینکند او تمام ا. مغزم واکنش نشان داد ناگهان

 دیطور بود با نیاگر ا. آنها باشد يبرا یآوردن مشکل شیشدن به انقالب و طوفان پ کیهم هدفش از نزد

 . گفتم یموضوع را به انقالب م

 مانیاست؟ اصال ا یفالح چه کس مانیدانستم که ا یمن اصال نم. خودم یانقالب و زندگ يبرا. بودم دهیترس

 یدروغ گفته است، قطعا با هدف تشیکه درباره هو یدرست است؟ کس تیکدام هو ب؟یغر يآقا ایفالح است 

 . شده است کینزد مبه شوهرم و خانواده ا یباز با هدف دیو حاال هم شا. شده است کیبه سهند نزد
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به  دیبا. کردم تا بر خودم مسلط باشم یسع. کرد دنیشروع به لرز میچنان دچار هراس شدم که دست و پاها آن

 .دادم یمانقالب خبر 

 یمعرف گهید یلیفام کیگفته به شوهر من خودش رو با  لیفام کینداشته چرا به شما  ياگر اون قصد بد_

 کرده؟

 :باال رفته گفت يابروها با

 ه؟یچ لشیواقعا؟ به شما گفته که فام_

 فالح مانیا_

 . را چند بار تکان تکان داد سرش

 . اسم خواهرش هم مهرانا بود. بیمهران غر_

 . داشته باشه یشدن به شوهرم هم هدف کیترسم از نزد یم_

 . فکر فرو رفته بود در

 ....ادمی قیدق یول. دمیکه همراهتون بود رو هم د یاون خانم. هم هست گهید زیچ هی_

 :مکث کرد و ناگهان گفت یکم

با هم  يچند بار. دبو یکه شما گفت یهمون ای بیغر يخواهر آقا یمیصم ياون دختر از دوستا. افتاد ادمیحاال _

 . خونهیشاپ و چا یرفتن کاف یبا سهند م. بودمشون دهید

و منگم را  جیجامع و کامل، حال گ یفکر کوتاه، ول کی نیهم با او بود؟ هم مینس. و منگ نگاهش کردم جیگ

بود که تا به  یحس نیو بدتر نیمبهم تر. کردم دایکه پ یحس. شد یخال میپاها ریاحساس کردم که ز. تمام کرد

 . گذاشت درست فکر کنم ینم کهحفره  کی. شد جادیخال در مغزم ا کیمثل  يزیچ. حال تجربه کرده بودم

 يو حال بد بیغر یحس. کرده بود دایکردم تا قلبم ادامه پ یکه در سر انگشتان دستم حس م یمحسوس يسرد

 . مشمئز کننده بود يکه داشتم به طور مرگ آور

 ه؟یقض نیبکنه به حل ا یتونه کمک یم ؟یشناخت یاون خانم رو م_

 میگذاشت و آهسته صدا میبازو يدستش را رو یکه با نگران دیدانم در نگاهم چه د ینم. نگاهش کردم فقط

 .کرد

  ؟یخوب رزادیخانم پ_

 . شده است نیکردم که زبانم سنگ یحس م. نگاهش کردم دوباره
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 ؟یبابا خواهر من خوب يسونا خانم؟ ا_

 :شده ام گفتم دیکل يدندان ها انیو از م یسخت به

 . برم دیبا دیببخش_

 :اخم کرد و گفت یکم

 ؟یشناخت یشده؟ اون خانم رو م يزیسونا خانم چ_

 .سرم را تکان دادم یکم

 شهیحل م. ستین ینه مشکل_

 .بود یکه بر لب آوردم کامال مصنوع يلبخند. ساعتم نگاه کردم به

 . دینگ يزیچ ریبه ام شهیاگر م. دیخبر داد نکهیاز ا یمرس. شده رمید_

 . دارد رادیکار ا يجا کیحس کرده بود که  نکهیمثل ا. کرد یموشکافانه نگاهم م همچنان

 . دیآمد، خبرم کن یبود که از دست من برم یکمک ایشد  ياگر خبر. ستین یباشه مشکل_

 .آورد و به طرفم گرفت رونیب بشیاز ج یکارت

 .باهر يهم خودتون و هم آقا. دیمواظب باش. خوشحال شدم_

 ممنون. حتما_

هر چه . به سر بردم یتمام راه تا خانه را در همان خال ذهن. بلند کردم یگرفتن تاکس يهمان جا دستم را برا از

کردم که حفره  یاحساس م. توانستم یچه بکنم نم دیکه اصال با نمیخواستم ذهنم را جمع و جور کنم تا بب یم

توانستند به طور محکم  یو نم ختندیر یم نییپا هشده است که تمام افکار از آن جا ب جادیدر مغزم و ذهنم ا ییا

 . و منسجم باهم رابطه برقرار کنند

 نییبود که تمام مدت در ذهنم باال و پا يفکر نیا. که خواهر شوهرم بود یمیماجرا بود؟ نس نیا يکجا مینس

را  هیکرا. به شماره کردم ینگاه. زنگ خورد لمیموبا. شدم ادهیپ نیاز ماش. نداشتم شیبرا یا جوابام. رفت یم

 . دمدا هیآب به درخت چنار لب باغچه تک يپرداختم و همان جا کنار جو

با فکرش هم قلبم از کار  یماجرا بود؟ حس کردم که حت نیا ياو کجا. شدم رهیدرون دستم خ یبه گوش مردد

به من  يبد یچارگیبود؟ حس ب هیقض نیا يکه عاشقش بودم و شوهرم بود کجا ياو، مرد نکهیفکر ا. افتاد

 . را برداشتم یگوشبه هر جان کندن که بود . بکنم دیدانستم چه کار با یاصال نم. دست داده بود

  ؟ییسونا کجا_
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 . نگران بود یکم شیصدا

 .لرزانم را صاف کردم میصداکردم و  ییا سرفه

 . خونه هستم يمن جلو. سالم_

 :کرد و گفت یمکث

  ؟يکرد رید_

 .با اون حرف زدم کمی دمیرو د ییاعال يبعد از رفتن بچه ها آقا_

 باال  ایخوب ب. طور نیکه ا_

اول از  دیبا ایدادم  یبه برادرانم خبر م دیبا. درمانده شده بودم. باال رفتم زانیافتان و خ. را قطع کردم یگوش

بحث  دیچطور با. میعشقم، زندگ نم،یهم بال. او شوهرم بود. نبود بهیآدم غر کیکردم؟ او  یشوهرم پرس و جو م

انقالب خواهر تو و دوست تو چه کار با برادر من داشتند؟ چرا به او  م،یبروم و بگو نکهیا دم؟یکش یم شیرا پ

 نیخواهر تو در ا یشدند؟ اصال اگر حت دیهمه شان ناپد یطور مشکوکمواد داده بودند و بعد از مرگش هم به 

او که تمام مدت عکس سهند را در . شناسد یهم نبوده است چرا از روز اول نگفته که سهند را م لیماجرا دخ

 . بوده است دهیبه وفور د يو سارا نیدیما و آ يخانه 

 شتریعاشقش بودم و از چشمانم به او ب. که همسرم بود يمخصوصا از مرد. دینبود که بشود پرس يزیچ نیا

دروغ  ییاعال نیمطمئن بودم که رام یاز طرف. بزرگ یو تهمت ياعتماد یاوج ب یعنیحرف  نیاعتماد داشتم و ا

 بود؟  نکرده ییطوفان اشاره ا ایچرا به انقالب . دروغ نداشت يبرا یلیدل. دیگو ینم

به . تر کرده بود جیدر سرم به راه افتاده بود که مرا گ یوحشتناک کیتراف. ودافکار به مغزم هجوم آورده ب تمام

 . فکر کردن را از من گرفته بود ییتوانا کهیطور

. همان نگاه صبح را داشت. نگاهش کردم. بود ستادهیدر به انتظارم ا انیانقالب در م. آسانسور را باز کردم در

بهتر  ي مهین نیتوانستم به او، به ا یچطور م. جه، عشق و احساسبا تو. همان نگاه روز قبل و هفته قبل را

به  یشد که کس یکردم؟ اصال مگر م یم دیبه خودم، به عشقم، به احساسم، شک کنم؟ چه کار با م،یزندگ

 . وجودش گرید میبه خودش به ن. عشقش شک کند

 . دیدست دراز کرد و مرا به داخل کش. در جوابش، لبخند زدم ریبا تاخ. بودم جیهنوز گ. زد لبخند

 جانان من چشه؟ _
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. دمیکنار کش یناخوداگاه، خدا شاهد است که ناخوداگاه، خودم را کم. دیو بو دیرا بوس میرا باز کرد و موها شالم

 . بود ياخم داشت و نگاهش جد یکم. سرش را بلند کرد و نگاهم کرد

 چته کوچولو؟_

 . لبخند زدم. باشم يخودم را کردم که عاد یسع تمام

 . خسته ام کمی_

 . را از دستم گرفت دیخر سهیو ک فمیک

 .منه شیدردت پ يدوا. زمیعز ایب_

 یکیتحمل نزد. فتمیب هینمانده بود که به گر يزیچ. را دور کمرم حلقه کرد و به طرف اتاق خواب برد دستش

 . توانستم ینم. را نداشتم شتریب

 ؟يدیخر یچ نمیبده ببنشونم _

پالتو هر دو دستش  يبا اخم نگاهم کرد و به جا. آوردم و نشانش دادم رونیب سهیپالتو را از ک یآدم آهن کی مثل

 :گذاشت و گفت میشانه ها يرا رو

 سونا چته؟ _

 ؟یچیه_

 . به من نگاه کرد یدر سکوت با دقت و طوالن. لحظه سکوت کرد چند

 شده؟  یچ. پرسم یازت م گهیبار د هی_

 . انداختم نیینگفتم و فقط سرم را پا يزیچ

 . نیکنه هم یسرم درد م کمی_

 . سکوت کرد گریو چند لحظه د دوباره

 .مسکن بخور هیخب _

 . او جدا شدم وبه سمت حمام رفتم از

 .گرم شم بهتره. سردم شده دیشا. رمیگ یدوش م هی_

خودم را به دستش . نتوانستم مقاومت کنم. دیبوس یگرم و طوالنمرا در بر گرفت و . راه متوقفم کرد مهین در

کند و هم دوست  دایعاشقانه ادامه پ نیخواست که ا یهم دلم م. افتضاح و کشنده یحس. بود يحس بد. سپردم

 ند؟فالح دار مانیبا ا يکه چه سر و سر میداشتم که او را پس بزنم و بگو
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 . نگاهم کرد يچشمانش با کنجکاو. از من جدا شد عاقبت

 .دوستت دارم_

و  قینه آن قدر عم. واژه را به کار نبرده بود نیا یتا به حال با همچون احساس. دیگفت و من احمقانه قلبم لرز او

 . کج زدم و به حمام رفتم يفقط لبخند. نگفتم که من هم. نگفتم يزیچ شهیبرخالف هم. از ته قلبش

او اصال  دنیبا به خانه آمدن و د. اصال بهتر نشده بودم. بودم جیگ. دوش نشستم ریرا درز یحمام مدت طوالن در

 یهم نم دیدانم شا ینم. توانستم درست فکر کنم ینم. تر و درمانده تر جیگ. بدتر هم شده بودم. بهتر نشده بودم

ن چون ته آ دیشا. شد یم یقیمنجر به روشن شدن حقا دیدرست و جامع که شا يفکر. خواستم درست فکر کنم

و به  دشیشد که به ام ینم دهیدرآن ته د ينور چیه. مطلق بود یکیتار. در کار نبود یروشن چیه. دانستم یرا م

و تار،  رهیت يافکار انیو در سکوت مطلق و در م کیاتاق تار کیکردم که در  یحس م. حرکت کنم شیسو

 یم دهیپازل در ذهنم کنار هم چ کیو حرکات و حرف ها و حاالت، حاال مثل  ااز کاره یبعض. افتاده ام ریگ

 . و نرمال بود يعاد. اصال مبهم نبود میبرا یدر آن مقطع زمان دیکه شا ییزهایچ. شدند

پازل در ذهنم  نیدوست نداشتم ا. زمیدستانم را مشت کردم تا افکار را برهم بر. هم فشرد يرا به رو چشمانم

که مغز و  يزیچ. شد یم یمنته زیچ کیبه  دیکه شا یقتیحق. را بدانم قتیدوست نداشتم که حق. کامل شود

 . کرد یذهن و روحم به شدت از آن فرار م

اش آن  جهینت دیشد شا یم دهیطرف و آن طرف پراکنده شده بود، اگر کنار هم چ نیکه در ذهنم ا یپازل قطعات

 . من باشد لیشد که مطابق م ینم يزیچ

را به  یآگاه نیکنم که زمان ا یم یکردم که کامال ناخوداگاه و در درون خودم سع یخاطر احساس م نیهم به

 . اندازمیب قیتعو

 یاحساس م. نتوانستم ادامه دهم گرید. دادم و صورتم را رو به آب باال گرفتم هیحمام تک يها یرا به کاش سرم

اصال  مینس دیشا نکهیا. در سرم رژه رفتدوباره و دوباره همان فکر . به انفجار سرم نمانده است يزیکردم که چ

ها  نیاز همه ا. بود ادیز اریمن و سهند بس اهتشب. ممکن ریغ يزیچ. دانسته که سهند برادر من بوده است ینم

هم در  یاگر تصادف یحت. بود دهیسهند و عالقه من به سهند را شن فیگذشته او بارها و بارها عکس سهند و تعر

 با برادر مرحوم من داشته است؟  ،ییجز یحت ییگفت که آشنا یم دیکار بوده است، او نبا
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فکر به نظرم  نیا. باشد گرید يزیچ انیجر دیکردم که شا یفکر م نانهیاحمقانه و خوش ب یول. دانستم یم

فالح آدم بد قصه  مانیوسط مقصر نبوده است و فقط ا نیا یکس چیه نکهیا. فکر بود نیدردسرتر یو ب نیبهتر

 .بد يفکر ها اماز تم میکوتاه کردن دست عشق زندگ. خواستم یبود که من م يزیچ نیا. است

 يصدا. در باز کردم يال. آمد یصحبت کردن م میمال ياز هال صدا. آمدم رونیو از حمام ب دمیرا پوش حوله

کردند  یآنقدر آهسته صحبت م یول. طوفان بود. خب گوش دادم. آمد یم یصحبت کردن آهسته انقالب و کس

جا چه  نیطوفان ا. داد ینم یخوب یاصال و ابدا دلم گواه یول. دمیشن ینم فیخف یبه جز پچ پچ يزیکه من چ

 کرد؟ یکار م

او شوهر من بود و . يگریکردم نه کس د یحل م دیمشکل را فقط خودم با نیا. کردم تا خونسرد باشم یسع

انقالب . سالم کردم. هم بود میا تعجب متوجه شدم که نسب. رفتم رونیو ب دمیلباس پوش. او يآنها هم خانواده 

 . و به من نگاه کرد دیگفت چرخ یرا به او م يزیآشکارا چ یبود و با خشم ستادهیکه مقابل طوفان ا

 شده؟ يزیچ_

حس کردم که  یباشم ول شهیهم يخواستم همان سونا یم. میبا دقت به من نگاه کرد و من به نس طوفان

کردم که  یچون واقعا حس م. من نتوانستم. شد یخوشحال م یکه با آمدن آنها کل شهیهم يآن سونا. ستمین

 یدادم، باز هم نم یکه در ذهنم انجام م یبا همه تالش. جمیکردم که گ یحس م. وسط اشتباه است نیا يزیچ

 . تصادف بوده است کیفقط  نیدرست است و ا زیتوانستم به خودم بقبوالنم که همه چ

 . یچیه_

ما  یحالت. انداخت نییسرش را پا بیغر یهم با حالت مینس. گرفتم میمن نگاهم را از نس. به سمتم آمد انقالب

 . یو درماندگ یشرمندگ نیب

  ؟يبهتر شد_

 یم دیبا. احمقانه را ادامه بدهم يباز اهیو س يکمد نیتوانم ا ینم گریاحساس کردم که د. نگاهش کردم فقط

 . که داشتم، سکته کنم یحال مخوف نینمانده بود که از ا يزیچ. دانستم یم دیبا. گفتم

 شده؟  یچ_

دستم را ازدستش . تر شد و دستم را در دست خودش گرفت کینزد. نزد یحرف یول. در هم رفت شیها اخم

 .قدم از او فاصله گرفتم کیو  دمیکش رونیب

 ه؟یچ انیانقالب جر_
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 . کامال گارد گرفته به طرفم آمد طوفان

رفته بود که  ادتی م،یرو بهت بد نیتا ا میداره؟ برگشت يبا تو چه سر و سر ییاعال کهیمرت نیا ه؟یتو چ انیجر_

 کار با دوست برادرش داره؟ یزن شوهر دار چ هی. یزن یباهاش حرف م يدار دمید

 دهیخر میبود که عصر همان روز با نس يوریپل سهیک نیا. مبل برداشت و نشانم داد يدسته  ياز رو سهیک کی

صحبت  نیرا در ح ییدادن آن به من برگشته بودند و اعال يظاهرا برا. جا مانده بود مینس دیدرساك خر. میبود

 یبه من نگاه م نهیدوباره رو به انقالب که دست به س. خواست مرا در فشار بگذارد یحاال او م. بودند دهیبا من د

 :کرد، نگاه کردم و گفتم

 ه؟یچ انیجر_

 :گفت ينسبتا بلند ییصدابا  طوفان

 ه؟یچ انیجر یبگ دیتو با ؟یچ انیجر_

 . دمیخشم به طرفش چرخ با

 ياز اصل موضوع دور شود؟ برا يگر یبا هوچ نکهیا يچه؟ برا يبرا. خواست به من وصله ناجور بچسباند یم او

چه شده آن . اعتماد دارم شتریگفت من از چشمانم به تو ب یم شهیکه هم يگفت؟ مرد ینم يزیچه شوهرم چ

شد دانستن و سرپوش  یم یمنته زیچ کیداد؟ همه به  یبرادرش نم يگر یبه هوچ یاعتماد؟ چرا جواب

 . دمیکش ادیفر بایبا خشم تقر. برادر و خواهرش يکارها يگذاشتن به رو

 ....هست تونیزیچ هیشما . ندارم یانیمن جر_

 :دمیپرس یبا ناراحت و دمیچرخ میرا قطع کردم و به سمت نس حرفم

 .... ؟یداشت يتو با برادر مرحوم من چه سر و سر_

 :به سمت انقالب و طوفان برگشتم و گفتم دوباره

بوده  یدونم ک یکه اصال نم يدختر هیکه با  هیک یفالح مانیا د؟یدار يچه کار یفالح مانیا نیشما با ا_

. گفت یداشت م ییبود که اعال يزیچ نیداد؟ ا یکرده بود و بهش مواد م کیخودش رو به برادر من نزد

 مانیاست؟ ا کهیتو سر اون مرت یتو سرتونه؟ چ یچ. کرده بود یفالح رو به سهند معرف مانیبود که ا ییاعال

 مردك؟ نیا هیکدومشونه؟ اصال ک ب؟یمهران غر ای یفالح

بود که حس کردم همان طور سر پا آن چنان به من زل زده . شده بود واریرنگش مثل گچ د. نگاه کردم مینس به

 .سکته کرده است
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 خونهیگفت تو هم باهاشون به چا یم ییاعال. يهاشون بود یتو هم تو مهمون. يتو با اون دختر دوست بود_

 ان؟یجر نیبوده ا یچ. یرفت یم

همان . شده بود میاو بدتر از نس. به سمت انقالب برگشتم. شده بود رهیهمان طور به من خ. نزد یحرف چیه

 یانیواقعا جر نکهیا. دست داشته انیجر نیشوهرم هم در ا نکهیا. حال او تا ته خط را به من فهماند دنید

کنند و  یهمه شان کتمان م حاالکرد  یچه احمق بودم که فکر م. در کار نبوده است یاتفاق و تصادف. هست

هم  ییو اعال میکرد یرودررو م ییرا با اعال میو نس مانیبعد هم ا. کند یاشتباه م ییکه احتماال اعال ندیگو یم

 . گشت یشد و به روال سابق بر م یتمام م یوخوش یبه خوب زیکرد و همه چ یاعتراف به اشتباه م

 .....بهش مواد داده بود یفالح مانیچرا اون ا ؟یخواست یم یاز جون برادرم چ_

من و  نیب يچند قدم فاصله . کرده بود، قطع شد دایاز آنها خودش را پ عتریسر یلیتوسط طوفان که خ حرفم

 . کرد و جلو آمد و مچ دستم را گرفت یخودش را ط

خورش  زیما چ. زد یمواد م یگرام ياخو. میشو با هم بر ادهیپ) زد و ادامه داد یچشمک. (خوشگله یه یه یه_

 ....مینکرد

 نکهیمثل ا. یمینفرت ناب و قد کی. بودم دهیرا ند رشیه حال نظبود که تا ب يزیدر چشمانش چ. کردم نگاهش

را با آن  نینفرت سهمگ نیبود که او تمام مدت به صورت زده بود تا ا یخندان او نقاب شهیآن چشمان شاد و هم

 . بپوشاند

 ینم ریمچرا از ا. بنگ ش،یحش شه،یش. زد یجلو مواد م میرو بفرست مانیما ا نکهیقبلتر از ا یلیداداشت خ_

 نکهیا يبرا. رکاههیمارمولک و آب ز یلیبهش مواد داده آره؟ خ مانیا نکهیبهت گفته هان؟ ا یچ ریام ؟یپرس

از اون  یگفت ک. زده بشیغ مانیکه ا هدونست یچون م. رو انداخته گردن ما رهایخودش رو تبرئه کنه همه تقص

چون اون . سهند رو معتاد کرده بود یکه ک دینش ریگ یاندازم گردنش که شما پ یرو م رهایبهتر؟ همه تقص

چرا از خودش . شرف یب کهیمرت. دیکرد یدوست سهند بود و شما در درجه اول به اون شک م نیتر کینزد

جا  نیاز ا. زدن که بتونن درس بخونن یم شهیامتحان ش يتمام شبها. که برادرت رو معتاد کرده بود یپرس ینم

 . مانینه ا ریاون هم با ام. ت بود که آلوده بودوق یلیبرادرت خ. شروع شده بود

شده بود و رشد کرده  دهیتا کجا دوان شهیر نیو ا. صحبت ها بود نیدارتر از ا شهیمسئله ر. باز مانده بود دهانم

 .دانست یفقط خدا م. گرفت ینفرت از کجا سرچشمه م نیماجرا و ا نیبود و ته ا

 د؟یهست یشما ک_
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کرد و رنگ به  یاو برگشت و به انقالب که به ما نگاه م یول. آمد و سوالم از او بود یاز ته چاه در م میصدا

 :صورت نداشت، نگاه کرد و گفت

 بهش بگو  ایب د؟یهست یپرسه شما ک یزنت داره م ایب_

طوفان آهسته . به طوفان بود ظیگمشو غل کیآمد،  رونیشده انقالب ب دیکل يدندان ها انیکه از م يزیچ تنها

 : و رو به من گفت دیخند

 .گم یحاال بهت م_

 کهیبه طور. آهسته اریبس. گفت یبه کس يزیچ. تلفنش را در آورد و از ما فاصله گرفت يگریبدون حرف د بعد

 . تماس گرفت يگریدوباره با کس د. دمیرا شن ایمن فقط پس زودتر ب

حاال  یول. که هرگز در کنار انقالب تجربه نکرده بودم یحس. یحس ناامن. به من دست داد ياحساس بد ناگهان

و آرامش را از شوهر و  تیزن تمام حس امن کی. حس به سراغم آمده بود نیخودم ا يبا وجود و او در خانه 

آن خانه و شوهرم ترك  تیامن واریحس و د نیکردم که ا یکند و حاال من احساس م یم افتیخانه اش در

 .است یپاش برداشته و در حال فرو

که آن چنان کز  مینس. نکرد یحرکت یول. کرد یطوفان با نگاه موشکافانه اش مرا نگاه م. طرف اتاق رفتم به

 ..... انقالب هم. سوخت شیدلم برا ییلحظه ا يهال در خودش فرو رفته بود که برا يگوشه  چارهیکرده و ب

او چه . داد یبه من دست م یکه فقط با نگاه کردن به او حس خفگ یکس. رمیبگ دهیکردم تا او را ناد یسع

 ينقشه؟ برا نیبود ا يزیاصال چه چ ت؟یواقع اینقشه بود  ش؟یداشت؟ چه بود آن عاشقانه ها انیم نیا ینقش

خنده دار . شد دهیهم کش اریذهنم به سمت شهر یحت ییلحظه ا يبرا رزاد؟یخانواده پ ایسهند؟ من؟  ؟یچه کس

و  عتریکردم وس یکه من حس م يزیچ. کند يکار نیها بود که چن نیاحمق تر و نادان تر از ا اریشهر یول. بود

 . باشد اریبود که کار شهر نهایبا برنامه تر ازا

چند . گرفتم یتماس م نیدیبه آ دیبا. اپن آشپزخانه گذاشته ام يآمد که رو ادمی. گشتم یاتاقم به دنبال گوش در

 . از چه قرار است انیدانستم که اصال جر یچون نم. بکنم دیدانستم چه کار با ینم. تخت نشستم يلحظه رو

اگر هم فقط مشکل من . کند دیهم هست خانواده ام را تهد يدوست نداشتم اگر خطر. شدت دودل بودم به

. حالم خوب نبود. تلفنم هم در اتاق نبود یاز طرف. دیایب انیخانواده ام به م يبودم، باز هم دوست نداشتم که پا

عادت ماهانه ام  يکه در زمان ها یالح. دلم به شدت درد گرفته بود ریز یاز طرف. سرم در حال انفجار بود
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 ینم. شد یاصال نم یول. کردم تا با تنفس آرام و منقبض کردن عضالت شکمم درد را کمتر کنم یسع. داشتم

 .توانستم

گشت و حاال من و انقالب  یبه اول برم زیدوست داشتم که همه چ. کردم یم یگچاریشدت احساس ب به

چقدر دوست داشتم آن لحظات ناب . میکرد ینگاه م لمیو ف میاحتماال شام خورده بود. میعاشقانه کنار هم بود

رم دست که در مرگ براد یکس ؟یعاشقانه با چه کس. باال آمد میبغض تا گلو. آن لحظات عشقانه را. آرام را

درد . بدتر در قلبم بود يدرد. ندادم تیاهم. شده بود شتریدرد ب. و چشمانم را به هم فشردم دمیداشت؟ لبم را گز

 .عذاب عشق

سهند را معتاد کرده بود؟ آن روز را به  ریام ایبودند؟  لیدخ انیجر نیواقعا در ا ایمن چه کرده بودند؟ اصال آ با

حرفش را  ریام یول دیخواست بگو یرا م يزیچ نیرام. کردم تا ذهنم را به آن روز بفرستم یسع. خاطر آوردم

چه  نیرام. ستیحرف ها خوب ن نیگفتن ا شوم یعنوان که حاال که من دارم عروس م نیبه ا. قطع کرده بود

 اتییبه جز یبودم که توجه یعروس يکارها ریآن زمان هم آن قدر درگ. اوردمیبه خاطر ن د؟یخواست بگو یم

 . را برهم فشردم میدندانها. دیچیدر قلبم پ يمان دوباره درد یعروس ادیبا . نداشتم

 . دانم چقدر زمان گذشته بود ینم. بود ستادهیطوفان در آستانه در ا. اتاق باز شد در

 .مهمون برات اومده. ایپاشو ب_

مثل . عوض شده بود قهیدر عرض چند دق نکهیمثل ا تش،یتمام لحن صحبتش، حاالتش، شخص. کردم اخم

 یکه او در ط ینه آن کس. است یطوفان باهر واقع نیکه ا دیرس یبه نظر م. شده بود يگریانسان د کی نکهیا

 . سال گذشته به ما نشان داده بود کی

با  مستانه. رفتم رونیب. آمد یهم م گریمرد د کیحرف زدن آهسته مستانه و  يصدا ییرایاز سالن پذ حاال

با . بود ستادهیفالح کنار انقالب ا مانیگوشه از سالن ا. به من نگاه کرد یحس و حالت چیسرد و بدون ه یچشمان

 يادیبه اضافه مقدار ز. همان نگاه گستاخ روز اول را داشت. آمدن من حرفش را قطع کرد و به من نگاه کرد

 :دراز کرد و گفت مانیدستش را به طرف ا. طوفان به سمت ما آمد. نفرت همراه با آن

معرف حضور که . رزادیهم سونا پ شونیا. ما يپسر خاله . يرودبار انیبیغر مانیا يکنم آقا یم یمعرف_

 . هستند

 :گفت يبلند يبا صدا یو عصب یعاص انقالب

 .اصال حوصله ندارم. حرف اضافه نزن. حرف مفت نزن. فقط خفه شو. خفه شو طوفان_
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 . دیغش غش خند طوفان

 .يحاال راحت شد. يخسته شد گهیکه د یچند بار گفت ادتهی. خوب شده باشه دیتو که با يچته داداش؟ برا_

خودم را . بکشم غیخواست ج یدلم م. طوفان به من دست داد يحرفها دنیکه بعد از شن يزیمرگ بود چ حس

که  يمرد. به انقالب بود یاهنگ. که توانستم انجام بدهم يتنها کار یول. بکشم ادیفر. آنها را بزنم. بزنم

 کیبه من از خودم هم نزد دمکر یکه فکر م يمرد. داشت اریکه جسم و روحم را در اخت يمرد. عاشقش بودم

مرا کوچولو  ییگفت و با چنان عالقه ا یبه من جانان م یکه با چنان عشق یبودم کس دهیحاال فهم. تر است

حس . بال را به سر من آورده است نیچه ا يدانست برا یبوده است که فقط خدا م شهیهنر پ کیکرد،  یصدا م

 . از من گرفت اآن چنان بود که توان ر یچارگیو ب یسرخوردگ

 .زد رونیبا خشم طوفان را کنار زد و از سالن ب. دینگاهش را دزد. دینگاهم را د انقالب

 ....فرار کرد ایب_

 . ا کردرا قطع کرد و انقالب را صد حرفش

 . انقالب فرار نکن ایب_

 . دیکش ادیانقالب از همان اتاق خواب فر اما

 . خفه شو طوفان بذار آروم باشم_

. دیدزد یاما نگاهش را از من م مینس. کرد یفقط به من نگاه م یحس چیمبل نشست و بدون ه يرو مستانه

 :گفت میطوفان به طرف من آمد و با همان حالت شوخ قد

 .....پسر خاله ما هستن شونیا. گفتم یمبله داشتم _

 :گفت يجد یبه طرفم خم شد و با حالت. را قطع کرد حرفش

 بود، آره؟  یاون دختر ک یکه بدون ینیتو کف ا یلیخ. ختیر یکه با سهند طرح دوست یکس_

 . نزدم یحرف چیه. نگاهش کردم فقط

 . مانیخواهر ا. الهام _

 دایخواست ادامه پ یمعما تا کجا م نیا. بودم دهیهم از او نشن یکه تا به حال اسم یکس. نگاهش کردم رتیح با

 . کند

  ؟یچ يبرا_

 :طوفان پوزخند زد و گفت. جان یرمق و ب یب. لرزان و آرام بود میصدا
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 . یبفهم دیبا ،یبدون دیبا. همه در خدمتتون میامشب رو هست. داریشب دراز است و قلندر ب. حاال صبر کن_

به سمت  یحرف چیبدون ه. داد یم گاریس يبو. بود دهیهنوز هم رنگش به شدت پر. آمد رونیاز اتاق ب انقالب

 ییچه توقع احمقانه ا. زد یموج م یچارگیب دیدزد یاما در نگاهش که از من م. مستانه رفت و کنار او نشست

 . خواهد کرد رونیاز خانه ب راکردم او به سراغ من خواهد آمد و بعد هم همه آنها  یداشتم که فکر م

داده بود و  هیوارتکیاز سالن، به د ییگوشه ا. آمد یم نیبه نظر غمگ. حاال آن حالت گستاخ قبل را نداشت مانیا

 . به من زل زده بود

 . در آن جمع از همه به خود مسلط تر است دیرس یکه به نظر م یکس. شروع کرد طوفان

از اون نزول خور  ز؟یهمه چ یب رسگیاز اون پ ؟یپرس یا از بابا جونت نمچرا؟ آره؟ خب چر یبدون يخوا یم_

 یم. بپرس ایب ؟یبدون يخوا ینشونده؟ م اهیحروم زاده ات چقدر آدم رو به خاك س ياون بابا یدون یم. فیکث

 ....کرد چارشونیب. ساقطشون کرد ستینناموست از هست و  یاون بابا ب نکهیا يو الهام؟ برا مانیچرا ا یپرس

 . دیکش شیخشن دست درون موها یبا حرکت. را قطع کرد حرفش

 .کار کرده یچ شرفیاون ب یبپرس تا بدون. بم بپرس میبر ایب. برو رودبار بپرس ایب _

بود؟ از  دهیکرده بود که آنها را آن طور به آتش کش يبابا چه کار کرده بود؟ بابا چه کار. باز مانده بود دهانم

 يبرا. بست خیحس کردم که تمام تنم . کرده بود که آه همه به صدا درآورده بود یرودبار تا بم، بابا چه غلط

دانستم که چه کرده که آن طور  یفقط نم. تمشناخ یپدر خودم را م. شک نکردم شیهم به حرف ها ییلحظه ا

مردم زلزله زده؟ وجه مشترك هر دو  ؟یه کساناز چ ؟ينزول؟ مال مردم خور. ساقط کرده است یهمه را از هست

بابا چه کرده بود با ما؟ با خودش؟ با . کرد خیپشتم از حس بد عذاب وجدان . شهر، فقط زلزله زده بودنشان بود

 به ما داده بود؟ چه کرده بود که آهش وبال دامن ما شده بود؟ یزده؟ چه نان بتیمردم مص نیا

 :ه انقالب گفترو ب. چهار زانو نشست نیزم يرو

 . بده تیراجع به پدر زن گرام ينظر هیشما هم  ایب. شازده ایب_

و  ییا شهینگاهش ش. یخاص یو خشک يبا سرد. یحس چیبدون ه. یحرف چیبدون ه. فقط نگاهش کرد انقالب

 . مرده کیدرست مثل نگاه . سرد بود

شرطمون رو  دیمن هم با يانداز یرو گردن من م زیباشه پس حاال که همه چ ؟یحرف بزن يدوست ندار_

 .....رفته که  ادتیالبته اگر . بندازم ادتی
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. قبل از او خودش را به من رساند مینس یول. شد زیخ میحرف طوفان تمام نشده بود که انقالب با خشم ن هنوز

 :بودم، گفت دهیکه تا به حال ند یو با لحن و خشونت ستادیمقابل من ا

 ؟یوونیمگه تو ح. ینیب یمنو نم گهید یست بزنبه روح مامان اگر بهش د_

خورد  يسکندر مینس. او را گرفت و به سمت راست هل داد يجلو آمد و بازو. خونسرد برخاست یبا حالت طوفان

 . فتادین نیزم یول

که تو  ستیمن اصال مهم ن يبرا. ده یخانم تاوان کار باباش رو پس م نیا ست؟یمشخص ن. وونمیآره من ح_

 دمیمن برنامه چ. شهیخوشگله امشب دست به دست م نیا. يبخور يخوا یم یمانتال چه گه یخانم سانت

 . براش

 . به انقالب کرد و ادامه داد ینگاه مین

. زد رشیز یشرط رو، قبول کرد ول نیا ای یکن یشب زفاف رو براش جهنم م ایشازده گفتم  نیکه به ا یوقت_

شرط من اجرا  دیحاال با. نشد، نتونستم. یچیه گهیم. شد یچ گمیهش زنگ زدم مب یعروس يکه فردا یوقت

 . بشه

 . دیرا گرفت و مرا به سمت خودش کش دستم

فهمه  یاون وقت م. هیدست ک ایفهمه دن یکه آش و الش فرستادمش دم خونه بابا جونش اون وقت م یوقت_

 ...دیبا. يلحظه چشمت رو ببند هی هیفقط کاف. نداره يبودن کار وونیفهمه ح یاون وقت م ه؟یدرد چ

 . مچ دست طوفان را که دست مرا در دست داشت، فشرد تا دستم را رها کند. برداشت زیبه سمتش خ انقالب

 . رونیتن لش ات رو از خونه من ببر ب_

 دهیتا به حال د که یحالت نیترسناك تر. شده بود بیصورتش مه. آمد یم رونیب شیدندانها انیاز م کلمات

 . شد از جز به جز صورتش خواند یکامل را م رتیح. بخصوص گرفته بود یچهره طوفان اما حالت. بودم

 ؟يعاشقش شد_

که کامال واضح و  یقتیحق. کند یم انیمسلم را ب قتیحق کیبود که  یلحن طوفان مثل کس. سوال نبود نیا

 . کوچک از جانب خود صاحب آن موضوع دارد دییتا کیبه  ازیفقط ن. آشکار است

 . از سر خشم و جنون ییخنده ا. دیطوفان خند. نداد یجواب یول. نگاهش کرد انقالب

 .يپس عاشقش شد_

 . کرد مانیمستانه و ا روبه
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تونه،  یآدم نم نیکه گفتم ا یوقت. شه، همه گفتن تو خفه شو یما گرم نم يبرا یآب نیکه گفتم از ا یوقت_

 . کنه یرو درست م زیانقالب گفته خودش همه چ. همه گفتن تو حرف نزن

 :به انقالب کرد و گفت رو

خاك تو سر ما . با عاشق شدن؟ خاك تو سرت انقالب ؟یکن یرو درست م زیهمه چ يطور نیا ؟يطور نیا_

با انگشت .....(نه تو. یستیار نک نیکه تو آدم ا میدیفهم یم دیاز همون اول با. دست تو میرو داد ارمونیکه اخت

خانم  نیا. به کار ما دیجفتتون گه زد. یانمام شیتیخانم ت نینه ا) زد و ادامه داد میاشاره اش محکم به گونه نس

 ....ستمیکه گفت من ن

 زیخورده به طرفش خ ریپلنگ ت کیبعد مثل . نگاه کرد میرا قطع کرد و چند لحظه موشکافانه به نس حرفش

 . برداشت

 ؟يتو هم عاشق شد_

 میبود به سمت مستانه رفت و پشت او قا ریانقالب دستش به من گ نکهیو به خاطر ا دیکش یفیخف غیج مینس

 . طوفان هم به دنبالش رفت. شد

 با تو هستم؟  ياوهو_

 . تونم یمن نم. ستمینه من عاشق ن. ولم کن_

 :طوفان گفت مستانه دستش را گرفت و روبه. آهسته و رنجور بود مینس يصدا

 ؟يبسه طوفان سگ هار شد_

 :به طرف طوفان رفت و با تحکم گفت مانیا

 .بسه_

به من  نکهیتوان ا گرید. دمیکش رونیدستم را از دست انقالب ب. بود نهینگاهش پر از ک. به من نگاه کرد طوفان

حالت نگاهش . گرفت و به من دوخت مانینگاهش را که پر از خشم بود، از طوفان و ا. دست بزند را نداشتم

 . دوختم مانیبرگرفتم و به طوفان و ا ونگاه از ا. را داشته باشد شهیدوست نداشتم که ان نگاه هم. عوض شد

 . کرد یهم چنان با خشم به من نگاه م طوفان

من  يبرا. حاال آقا به شرطش عمل نکرده. يدیبود؟ فکر کنم فهم یسونا شرط من و شوهرت چ یدون یم_

 ....کنه یرگ گردن هم کلفت م

 بابا چه کرده بود؟ . گرفت يفکر در ذهنم جا کیدوباره . چهره جذابش از نفرت و خشم درهم رفته بود. آمد جلو



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا b.hassani  –جان و شوکران 

wWw.98iA.Com ٤٥٤ 

 زتیهمه چ یب يکه اون بابا يهمون طور. کنم یکار رو م نیبه خاك مادرم که ا. کنم یدست به دستت م_

 دیبا فشیذات کث. زن و پول. براش مهمه شیتو زندگ زیت که فقط دو چناموس یب يبابا. منو عذاب داد يخاله 

 دیشا. نه؟ دوستت داره گهید یهست شیتو براش مهمه؟ ته تغار یچقدر ناراحت یکن یفکر م ه؟یبفهمه درد چ

فرستم در خونه اش  یکه تو رو م یاش رو وقت افهیخواد ق یدلم م یلیخ. باالخره باباته یباشه ول الیخ یب کمی

 دارم؟  يمن چه درد یدون یتو چه م. شه یمن آروم م گریج نیا یدون یم. نمیبب

 .گونه و مجنون وار ادامه داد ماریب یاش به نشانه سکوت گذاشت و با حالت ینیب ياشاره اش را رو انگشت

 .....گمیبهت م ،یکش یو تو زجر م کنمیطور که کارم رو م نیهم. گمیتمامش رو بهت م. گمیبهت م یول_

پر از . جلو امد مانیا. دمیشده اش کلمه خفه شو را شن دیکل يدندانها انیاز م. برداشت زیبه طرفش خ انقالب

 . چهره اش خسته بود یخشم بود ول

 . ستمیکاره ن نیمن ا. نبود نیقرار ما ا. بسه طوفان_

 . نگاهش کرد طوفان

 . د المصب بفهم حال منو. ظاهرا فقط من آل کاپون بودم خودم خبر نداشتم. دیستیکاره ن نیکدوم ا چینه ه_

 . مرا به سمت اتاق هل داد انقالب

 . رو ببرش نیا مانیا. رونیطوفان گمشو برو ب_

و دهانم گذاشتم و تند تند نفس  ینیب يدستم را جلو. نفسم تنگ شده بود. ستیکردم که حالم خوب ن یم حس

دلم از شدت درد  ریکردم که ز یام، حس م یاز حال بد تنفس يجدا. شوم هوشیبود که ب نمانده يزیچ. دمیکش

 . بزند رونیخواست که ب یدلم م ریتمام داخل شکم و ز نکهیمثل ا. در حال باز شدن است

 قبل از آنکه نقش بر. دیبه طرفم پر. مستانه بود. که متوجه حال بد من شد یکس نیاول. هن وهن افتاده بودم به

 .دیکش ادیشده بود، فر قهیدستم را گرفت و بر سر انقالب که با طوفان دست به . شوم نیزم

به سمت اتاق  مینس. شکمم ریوحشتناك در ز يدرد. دمیکش یم ادیاز درد فر ژنیعالوه بر کمبود اکس حاال

انقالب مستانه را کنار زد و مرا در بر . را در دهانم گذاشتند ياسپر. ختیر یکرد و اشک م یم هیگر. دیدو

 . چشمانش پر از وحشت بود. گرفت

 يبا جار. ادامه داشت يشتریب انیدرد همچنان و با جر. افتادم هیو به گر دمیکش یقینفس عم ژنیاکس دنیرس با

ها  کیبه سرام دهیترس. دیکش یکوتاه ادیفر میها نس کیسرام يآن به رو ختنیو ر میپاها انیشدن خون از م

 . نگاه کردم
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 :مستانه آرام و خونسرد گفت اما

 ؟يحامله بود_

هم آن را به  ریدر دو ماه اخ. داشتم یعادت ماهانه نامنظم شهیمن هم. دانستم ینم. نگاهش کردم رتیح با

 چیه. نداشتم یمشکل چیحالم کامال خوب بود و ه. گذاشته بودم میو استرس درسها یشگیحساب مشکل هم

 . پراندطوفان انقالب را از جا  ادیفر. باشد در من نبود یکه دال بر حاملگ یینشانه ا

 بشه؟  یکه چ يشکمش رو باال آورد يزد...... خدا يوا. انقالب يگند زد_

 :گفت ادیبا فر انقالب

 . کنم یرو خفه کن وگرنه خودم خفه اش م نیتو رو خاك مامانت ا مانیا_

 . دیرا کنار کش شیطوفان به خشم بازو یول. طوفان را گرفت يبازو مانیا

 نه؟  ای یفهم یحال منو م. پرسم فقط راست و درست جوابم رو بده یم يزیچ هیانقالب _

و  دیچرخ یبه دورم م مینس. دمیچیپ یاز درد به خودم م. برداشت زیمرا رها کرد و به طرف طوفان خ انقالب

اشاره  میرا گرفت و به نس میبازو. بود دهیپر یرنگش کم یخونسرد بود ول نکهیمستانه هم با ا. کرد یهق هق م

 . کرد

 . اریبرو مانتوش رو ب. مارستانیبره ب دیبا. احتماال بچه سقط شده. بلندش کن_

ان با طوف. آوردن مانتو رفت يبرا مینس. مبل نشاندند يکه داشتم مرا رو يدیشد يزیتوجه به خون ر یب

کرد  یم یکه سع یبعد با لحن. ابتدا به من نگاه کرد. ستادیانقالب مقابلش ا. کرد یو نفرت به من نگاه م یخشک

 : به شدت لرزان شده بود گفت یآرام باشد ول

 .....میفهم یما حالت رو م يهمه . شدم یکه از اول باهات همراه نم دمیفهم یاگر نم. فهمم یحالت رو م_

 . دیبرادرش کوب نهیبا انگشت اشاره اش به س. طوفان حرفش را قطع کرد اما

 .فهمم و بس یحال منو فقط خودم م. ییا گهینه کس د یفهم ینه تو م. نه داداش نه_

لحظه  ينگاهش برا. شد رهیاز کنار سر انقالب به من خ. نزد یحرف گرید یبه انقالب نگاه کرد ول یدرماندگ با

 . دیکش شیعاقبت دست درون موها. فتگر يرنگ دلسوز ییا

 . کارمون هنوز تمام نشده. خبر بده یفقط خواهشا نذار به کس. برو بهش برس_

 :در همان حال گفت یول. به سمت من آمد انقالب

 . با سونا نداره يکار ییا گهیکس د چینه شما و نه ه. تموم نشده رزادیکارمون با پ_
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 . پوزخند زد طوفان

 .اریمن ب يلت قانع کننده براع هیچرا؟ فقط _

 . به من که از درد چهره ام مچاله شده بود نگاه کرد انقالب

 ...... نکهیا يبرا. رو بفهم نیتو هم ا. اون زن منه نکهیا يبرا_

 .کرد و دوباره ادامه داد یمکث. را قطع کرد حرفش

 . اون زن منه نکهیا يبرا_

و  گریانقباض د کی. بود یحس چینگاهش بدون ه. طوفان چند لحظه نگاهش کرد. جمله را تکرار کرد نیا دوبار

انقالب . مانتو را به من پوشاند مینس. دندیهمه شان از جا پر کهیبه طور. دمیکش ادیفر يبلند يبار با صدا نیا

. دمیخودم را کنار کش. شد یدشم نماو چن ازهکدام از آنها به اند چیاز تماس ه. دستش را دور کمرم حلقه کرد

نه او که از من . او نه یطوفان، مرا بغل کند ول یحت يگریهر آشغال د ای انیبیغر ای یفالح مانیحاضر بودم ا

و مستانه اشاره  میو به نس. دیدستش را کنار کش. یو طوالن هیچند ثان. فقط نگاهم کرد. تر بود کیهم به من نزد

 ایتا دوباره فر کردمیخودم را کنترل م یدرد داشتم ول. منتقل کردند نیمرا به ماش .کنند کمککرد تا به من 

 . نکشم

دانستم که با حرف طوفان انقالب بگذارد که من به  یم دیبع یول. را در کنارم داشتم يداشتم که سارا دوست

متوجه  شیاز صحبت ها. تماس گرفت و صحبت کرد یمستانه با کس. بردند مارستانیمرا به ب. خبر بدهم یکس

 . اش بود یمیظاهرا دوست صم. شدم که دکتر است

زن جوان هم سن  کی. دیدکتر هم از راه رس. دادند یرا انجام م یمقدمات يهمان طور که کارها مارستانیب در

ظاهرا با آنها هم . دهم خوش و بش کر میبا انقالب و نس. خوشرو و خوش برخورد اریبس. وسال خود مستانه

 :خشن و بامزه گفت یاز من کرد و با لحن یسواالت. داشت ییآشنا

فکر . ضرر داشته باشه نتیجن يبرا یمصرف کن يزیچ یقرص هی یممکنه حامله باش یآخه دختر خوب نگفت_

چک  دیکه با يزیچ نیاول شهیعادت ماهانه نم یخانم وقت هیمادرت نگفته بهت که  ؟يهنوز ازدواج نکرد يکرد

 ه؟یکنه حاملگ

 نیمن اگر پدر و مادر درست و درمان داشتم که ا ست؟یکه درد من چ یدان یتو چه م میخواست بگو یم دلم

 . حال و روزم نبود
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 یکه تنها پنج ماه از ازدواجم م یمن. دو ماهه من سقط شده بود نیجن. بود نیکردند و جواب ا یسونوگراف

من هستم  نیعده شده است و حاال ا کی یچارگیکه پدرم باعث ب زیافتضاح آم قتیحق کی دنیگذشت، با فهم

 ندهیآ کیکه عاشقانه دوستش داشتم، و با  ياز مرد نیسقط جن کیخورم و  یرا م شیکه دارم چوب کارها

 . دانستم یواقعا نم زم،یخواستم در سر بر یم ینامعلوم چه خاک

 . دکتر با محبت دستم را گرفت. افتادم هیگر به

چکاپ  هی. خودت رو کنترل کن یول. هیدونم چه حس یم. یشیدوباره حامله م یتو جوون. دلم زینکن عز هیگر_

 . یکن شیآزما دیبا. بوده فینطفه هاتون ضع دیکامل بده شا

 . را گرفتفشارم . ختمیر یمن همچنان اشک م یداد ول یم میگفت و دلدار یگفت و م یم او

 زم؟یعز هیاسمت چ_

 :هق هق گفتم با

 سونا_

 :گفت بامحبت

 . هیمنم پدرم آذر. یشونه به سر خوشگل، ترك هم که هست_

 . را نوازش کرد دستم

 يزیچ یتصادف. مهمه تیبعد یحاملگ يبرا. خوام علت سقط رو بدونم یم. کنم یسوال ازت م يسر هی_

اگر  یخاص يغذا. بگو ياگر مصرف کرد يزیچ یافتادن از پله ها؟ قرص. کیضربه کوچ هی یحت ؟یداشت

چون تو . بگو يردخو یمتعارف ریغ زیدونم خالصه اگر چ ینم. ادیز شنیآو. لهیشنبل. ادیمثل زعفرون ز. يخورد

که باعث شده بچه سقط  یخورده باش يزیممکنه چ یهست یناش یلیو ظاهرا هم خ ییکه حامله ا یدونست ینم

  ؟یشوکه شده باش ای یباش دهیترس يزیاز چ. ییدفعه ا کیهول و هراس  کی ؟یاسترس نداشت. بشه

 یم. سرم را تکان دادم. بودم دهیشن ریبود که در آن چند ساعت اخ یحرف نیخنده دار تر نیا. يبعد یحاملگ

به خاطر . آنها به من دست داده بود يبود که از حرف ها يدیبه خاطر آن شوك شد. طور شدم نیدانستم چرا ا

خانواده؟ او  نیچه کرده بود با ا اباب. شد شتریهق هقم ب. کند یمرا دست به دست م نکهیا. طوفان يها دیتهد

 ای استادیتواند مقابلش ب یم ایکند آ دیدانستم که اگر باز هم طوفان تهد ینم یول. ستادیطوفان ا دیمقابل تهد

که با نقشه او را عقد کرده  يدختر ایمهم تر بود  شیبرادرش برا استاد؟یکه مقابلش بخواهد  یاصال م اینه؟ 
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من فقط . نبودم چیاو ه يمن برا. او مهم هستم يبرا دیکردم که شا یهنوز فکر م کهبود؟ چقدر احمق بودم 

 . کرده بودم ریخانواده گ نیا نهیگند بابا و ک نیکه ب یقربان کی. بودم یتکه گوشت قربان کی

به . رمیدهند که با خانواده ام تماس بگ یدانستم که اجازه نم یم. لرزاند یمبهم، ستون فقراتم را م ندهیاز آ ترس

که بابا  یینشاندن بابا؟ چک و سفته ها اهیکارشان چه بود؟ به خاك س. گفته طوفان کارشان هنوز تمام نشده بود

 ها؟  نیزم نیچه بود در ا. شمال بود يها نیزماش  قهیگرفته بود وث مانیقرض از ا يبرا

دلم آغوش . وندمیتا به خانواده ام بپ دیمرا رها کن یرا ول یکوفت يها نیزم نیا دیریبگ میخواستم بگو یم

 . را نیدیبرادرانه آ يدلهره ها. خواند یزد و م یگرم آراز که تار م يصدا. خواست یخواهرم را م

 :او را صدا کرد و آهسته گفت. برخاست و به سمت در رفت یبا نگران چارهیدکتر ب. ام بلند تر شد هیگر

 ششیپ یول. زنم یمسکن م هیگم ببرنش تو بخش  یاالن م. کنه یم یتاب یب یلیباهر خانمتون خ يآقا_

حتما و . خودش بوده ریتقص نشیکنه که حاال سقط جن یدونسته فکر م یچون نم کنمیاحساس م. حتما دیبمون

که  یتا زمان دیبا. شهجور مواقع دوست دارن که دورشون شلوغ با نیخانم ها ا. دیبمون ششیتما پحتما و ح

به خانواده  شهیبعدش اگر م یول. کشه یطول م. جا بمونه نیکامال از بدن مادر خارج شده ا نیجن میمطمئن بش

 . شهیم شیها باعث دلگرم نیا. مادر و خواهر اگر داره. ششیپ انیکه ب دیاش بگ

او کنارم . به من آرام بخش زد يپرستار. نگاهم را از او گرفتم. گفت و به من نگاه کرد "باشه چشم حتما " او

باالخره . داد ینگاهش آزارم م ینیسنگ. کردند یو مستانه گوشه اتاق آهسته صحبت م مینس. بود ستادهیا

و  ختمیر یآهسته اشک م. پچ پچ کردند شروع به ينگاهش را از من گرفت و به کنار خواهرانش رفت و سه نفر

 . کرد ینگاهم م يبا دلسوز یهر از چند گاه مینس

 . صحبت کردن به کنارم آمد یاز لحظات بعد

 ؟يحرف زد يبا سارا یک_

اشاره کرد و کنار  میهم فشرد و بدون حرف به نس يچشمانش را به رو. نگاهش کردم و جوابش را ندادم فقط

 . دو از اتاق خارج ش دیکش

 :به کنارم آمد و با خجالت و آهسته گفت مینس

 ؟يحرف زد يبا سارا یسونا ک_

 :جواب با بغض گفتم يجا به
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 ؟يکار رو کرد نیچرا ا. دوست داشتم یلیخ یول ،يگم به اندازه سارا ینم. دونستم یمن تو رو دوست خودم م_

که عاشقشون هستم و دوستشون دارم و بهشون اعتماد دارم، رکب  ییاز کسا شهیهم دیچرا منه خاك بر سر با

 . بخورم

ساعت بود  کی قایآدم چقدر اشک دارد؟ من دق کی یدانستم مگر غدد اشک ینم. شده بود اریاخت یب میها اشک

 . تمام شدن هم نداشت الیو ظاهرا که خ ختمیر یکه با شدت اشک م

 :نه به کنارم آمد و گفتمستا. افتاد و حرف نزد هیهم به گر مینس

طوفان  یدون یکار کرد با همه ما؟ م یبابات چ یدون یم م؟یدیماها چه کش یدون یم ؟يد یچرا به ما حق نم_

 یمن چه زندگ یدون یم. مسببش که بود یکار و کرد ول نیگم بابات ا یشد به خاطر کار بابات؟ نم چارهیب

 سر خاله ام آورد؟  ییچه بال یدون یداشتم؟ م

 . گذاشت میموها يکرد و دستش را آرام رو نگاهم

کدومتون رو  چیه دنیراستش از اولش چشم د. من هم آدمم. ستمیهم ن طونیش. ستمیدو سر ن ویمن د_

. بشه نیموضوع ا نیمن هم دوست نداشتم که ته ا. دیهست یخوب يکه چقدر بچه ها دمیبعدش د ینداشتم ول

 . درکمون کن. بفهم حال ما رو. که مقصره باباته سونا یو فقط و فقط تنها کس. شده یول

 بابا چه کرده بود با ما؟. دمیرا گز لبم

 د؟یکار کن یبا من چ نیخوا یم_

 :نزد و مستانه گفت یحرف مینس

  ؟يحرف زد يبا سارا یک_

 . شهیمثل هم. امروز صبح_

عاقبت مستانه . آهسته شان شروع شد يادوباره پچ پچ ه. به داخل آمد. انقالب را صدا کرد. را تکان داد سرش

 :گفت

کجا،  دیاگر پرس. دیهست یاومده فردا راه شیانقالب پ يبرا يبزن بهش بگو که سفر فور يزنگ به سارا هی_

 باشه؟. ستیبگو که معلوم ن د،یگرد یبرم یاگر گفت ک. شیک نیر یم دیبگو دار

 . ترس نگاهش کردم با

 د؟یبکن نیخوا یکار با من م یچ_

 . نگاهش رنگ تاسف گرفت. لرزاند یاز طوفان تمام وجودم را م ترس
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 . باغ گرگان دیر یبا انقالب م یمدت هی. یچیه_

 ؟یچ يبرا_

 یمن فقط خانواده ام را م. تا مرا رها کنند فتمینمانده بود که به التماس ب يزیچ. به شدت لرزان شده بود میصدا

 . خواستم

 . آروم باش سونا_

بروند و هر چه خواستند . میخواست یرا نم فیکدام آن اموال کث چیمانده بود؟ اموال بابا؟ ما ه یتمام مهیکار ن چه

 . مرا رها کنند یول. نوش جانشان. و حق خورده شده شان بود بردارند

 سهند بس نبود؟. دینداشته باش يتو رو خدا با خانواده ام کار_

 : حال و روزم به سرعت حالش عوض شد و آرام گفت دنیبا د یول. به سمتم خم شد یعصب یبا حالت انقالب

 شیساعت پ میکه ن یاون یحت. اون طوفان زخم خورده یحت. میستیما آدم کش ن. میبرادرت رو ما نکشت_

گم  یباز هم م. ستیتر ن فیتو کث يکس از بابا چیه. کشه یوسط، پا پس م ادیعمل ب يکرد اگر پا دتیتهد

مواد . بابات کشت نه ما وسهند ر. سهند داغون شده بود. بود دهیرو فهم زیهند همه چس. میسهند رو ما نکشت

توهم  ایبود  یخود کش. میبه روح پدر و مادرم ما اصال خبر نداشت. نمونده بود که اوردوز کنه يزیچ. پشت مواد

دوسره چقدر  وید یکن یکه فکر م یطوفان نیهم یدون یم. میروز بعدش ما خبر دار شد. از مصرف مواد یناش

 ....شد یطور م نید ایگفت که نبا یناراحت شده بود؟ همه اش م

توجه  نیمن ا. نگاهم را برگرفتم. با توجه. با احساس. با عشق. خاص یبا حالت. نگاهم کرد. را قطع کرد حرفش

 . خواستم یرا نم

تمام اون پولها  دیبا. پس بده دیابابات ب یول. برسه ییکدوم از شما صدمه ا چیکه به ه میخوا یهنوز هم نم _

. شونمش یم اهیبه خاك س. کنم یاش م چارهیب. رونیکشم ب یقرون به قرونش رو از گلوش م. رو پس بده

 ....رو فیهرزه کث کهیمرت

 . هم فشرد يرا به رو چشمانش

 یول. دم یکارها رو هم انجام م گهید يسر هیدارم . هتل مال شماست. جور کردم نیدیآ يچاپخونه رو برا_

که تو بم  ییخرما يباغ ها. مانهیمال ا. است چارهیمشت ب کیمال . مال ماست تونیرودبار و باغ ز يها نیزم

پس داد  زشیهمه چ یب کیاون شر. هپس بد دیکه بابات با ییزهایها چ نیا. داره مال مردم بدبخته اون جاست

 . دهیبابات هم پس م. و رفت
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مطمئن بودم که برادر و . بودم دهیبود که تا به حال نشن يزیچ نیا. باغ خرما در بم. نگاهش کردم رتیح با

 زد؟ یحرف م یاز چه کس ک؟یکدام شر. دانستند یباره نم نیدر ا يزیخواهرم هم چ

 ک؟یکدوم نخلستان؟ کدوم شر_

و مستانه کرد که آنها  میبه نس ییاشاره ا. و کنار تخت من نشست دیرا جلو کش مارستانیب یکیپالست یصندل

 . رفتند رونیب

 .کرد یفقط به من نگاه م. نگفت يزیکش دار چ یلحظات يبرا

 . يبهتر شد یوقت. نه االن یول. گمیبهت م_

من اصال از وجود او . افتادم هیقبل مرده بود، دوباره به گر یکه لحظات ینیام و جن یآوردن وضع جسم ادیبه  با

 يزیکردم که چ یحس م. داشتم يحاال به شدت احساس بد یول. لم بچه هم نخواسته بودد یحت. خبر نداشتم

 یاضافه م گرشیگناهان د يرو بهگناه  کی. کردم که او مقصر آن بوده است یحس م. را از دست داده ام

او  یول. کرده بود چارهیبابا همه را ب. بابا گند زده بود. گفتم که بابا مقصر نبود یم دیالبته با. بابا مقصر بود. کردم

کرده  يکرده بود که اعتماد کنم؟ چرا کار يکار را با من کرده بود؟ چرا مرا عاشق کرده بود؟ چرا کار نیچرا ا

 یو اگر او نبود نابود م دمیچرخ یبه دور او م نیکه مثل زم یحاال من. من دیمن شود؟ خورش ياینبود که مرکز د

 کردم؟ یم دیبا یشدم، چه غلط

بودم  دهیکه تا به حال از او د یلحن نیو پر حس تر نیبا آرام تر. دستم را گرفت متیبا مال. شد دتریام شد هیگر

کار  یکه برود پ میگوشش بزنم و بگو يتو. را داشتم که او را بزنم نیا ییخواست توانا یدلم م. با من حرف زد

سرم در دستم بود و اگر تالش . نگذاشت. دمیکش رونیدستم را از دستش ب. اش انهیو انتقام جو فیکث یو زندگ

 یول. و با انگشت شصتش پشت دستم را نوازش کرد متیبا مال. کرد یم يزیکردم شروع به خونر یم يشتریب

. صورتش زدم يرا تو يضربه بعد. محکم. اش زدم نهیس يبا دست چپم رو. را یکینزد نیا اوردمیمن تاب ن

مدت . افتادم هیبه گر يها ينتوانستم ادامه دهم و ها گرید. ک تکان کوچکی یحت. یحرکت چیه. نکرد یحرکت

 . را نوازش کرد میشالم را کنار زد و موها یفقط کم. نزد یحرف چیه یطوالن

 سونا؟_

 .پرده اشک نگاهش کردم انیم از

 . متاسفم_
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دروغ بود؟  شیف هاتمام حر نکهیا يخواست مرا دست به دست کند؟ برا یبرادرش م نکهیا يچه؟ برا يبرا

 بابا مرا مجازات کرده بودند؟ ییبه جا نکهیا يبرا

 ..... نکهیا يبرا ؟یچ يبرا_

. شده بودم بانیکه با آن دست به گر یمتنفر بودم از آن همه ضعف. دوباره به هق هق افتادم. ادامه دهم نتوانستم

 . که حاصل کار بابا بود ییتنگنا. کرده بودم ریکه در آن گ ییمثل تنگنا. نبود از آن يزیگر یول

 . دونستم یمن نم. بچمون يبرا_

 . ما؟ پوزخند زدم ي بچه

 ؟یچرا به من نگفت_

 یخواست یهان؟ م یکار کن یچ یخواست یگفتم مثال م یاگر هم م یول. دونستم یخودم هم نم نکهیا يبرا_

 ایکه بچه من به دن دیبچه ها دست نگه دار یت بگبه خواهر و برادر یخواست یم ای ؟يریبرادرت رو بگ يجلو

 خودم برم سقطش کنم؟ هان؟ که یگفت یهم اصال م دیبندازم رو کول سونا، خودم هم الفرار، آره؟ شا اد،یب

پر از احساسش  يبوسه ها ادیبه . خورد یآن قدر جلو آمده بود که نفسش به صورتم م. صورتم براق شد يرو به

تواند فرق  یباشد م یزن هر چقدر هم که ناش کی. بود یو آن عشق و ابراز عالقه ها واقعآن بوسه ها . افتادم

 یآن عشق و آن لحظات ناب ما واقع. دهد صیرا تشخ ایابراز عالقه از سر ر کیابراز عالقه عاشقانه و  کی نیب

 بود؟ يحد قو نیاش تا ا نهیک یعنیطور شده بود؟  نیپس چرا؟ چرا ا. بود

 یبود اگر م شیآت کهیت هی يدیطوفان که د نیهم. ندون یکی رتتیغ یب يسونا من رو با اون بابا نیبب_

 کیفقط اون شر. دمیتر از خودش ند فیکه کث زتهیهمه چ یب ياون بابا. گفت ینم يزیچ ییدونست حامله ا

هستم مشخص  چارهیب یفخودم به اندازه کا. پس منو عذاب نده. بود که تقاص پس داد و رفت زشیهمه چ یب

 . من هم به اندازه تو از اون سهم داشتم. من هم بود ياون بچه  ست؟ین

 . دیبار یم یچارگیگفت از چهره اش ب یراست م. کردم نگاهش

 نبوده کیشر یوقت با کس چیبابا ه ؟یزن یحرف م یاز ک ک؟یکدوم شر_

 . داد و نگاهم کرد هیعقب تک به

جلوتر از ما رفته بود  لییعزرا. مرده بود یول. میخبر رفت یاون از خدا ب ما اول سراغ. هم داشته کیچرا شر_

خودم خون  يزنده بود خودم با دستها زیهمه چ یاگر اون ب یبکشم ول یندارم که بابات رو حت الیخ. سراغش

 .بودم ختهیرو ر فشیکث
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. کرد یه و تب دار صحبت مگون ماریب. بود دهیرنگش پر. ستیشناختمش که بدانم حالش خوب ن یآنقدر م گرید

 . قرار بود یب. رفت یبه چپ و راست و جلو و عقب م. خورد یمدام تکان م

 آره؟ يدیاسمش رو هم نشن یفکر کنم حت. یافغان روسیس_

 . را تکان دادم سرم

 . کنه یها کار نم یبابا با افغان. نه_

 . زد یمیمال لبخند

 ......مال افغانستان نبود. بود یاسمش افغان_

 . کرد مکث

 . خوام بهت شوك وارد بشه ینم. ستیگفتم که حاال وضعت درست ن. گم بهت یم_

نگاهم را از او . نگفتم يزیبابا چه کار کرده بود؟ چ ایهم بود؟ خدا يگریمگر شوك د. نگاهش کردم رتیح با

 . دوختم مارستانیکم رنگ ب یآب يوارهایو به د. گرفتم

 . دم یهم اگر هست من جواب م یانتقام. دینداشته باش يکار هیبا بق_

 . به او کردم ینگاه مین

 چیروح ه میدون ینه حاال که م. میحداقل نه حاال که شما رو شناخت. کدومتون چیبا ه. میندار يکار یما با کس_

 . ماجرها خبر نداشته نیکدومتون از ا

 . زدم یپر رنگ پوزخند

شدم؟  یبه تجاوز گروه دیتهد یچ يمن االن برا ه؟یچ قایوسط دق نیپس االن نقش من ا د؟یندار يبا ما کار_

 زن تو هستم؟  یچ ياالن من برا

دهانش  يدستش را چند مرتبه به رو. دیکش یقیپوف عم. دیپر ییلحظه ا يمن رنگش برا یانیجمله م يرو

 . دیکش

 یحد ب نیتا ا رتم؟یغ یحد ب نیکنه؟ تا ا یرو عمل دشیگذاشتم که طوفان تهد یکه من م يکرد یتو فکر م_

سالهاست مشکل داره؟ الهام رو  کهیکار رو بکنه؟ مرد نیتونه ا یکه طوفان م یکن یناموس؟ خودت فکر م

گفت که الهام بره به  وخودش حلقه رو پس داد . نشد یدرست بشه ول نکهیا دیبه ام. میبراش نامزد کرد

 مانیا اره؟یسر تو ب ییتونست بال یآدم م نیکه ا یکن یحاال تو فکر م. ستمین یمن آدم زندگ. برسه شیزندگ

تو در دسترس . نیهم. کرد یمونه؟ بقال سر کوچه؟ طوفان فقط عقده دل خال یم یک گهید. دیهم که کنار کش
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وگرنه تا حاال بابات رو . انطوف يکنم برا یدارم عمل م رمزت هیمن االن مثل . تو اون لحظه يآدم بود نیتر

 . پاره کرده بود کهیت

خانم باز به تمام  کیکردم که او  یفکر م شهیهم ؟یطوفان مشکل داشت؟ چه مشکل. نگاهش کردم رتیح با

آن ها . با من شیزدن ها کیها و ت یآن شوخ. با کارمندان زن شرکت شیآن الس زدن ها. کلمه است یمعن

فکر آن هم  یحتکه  يزیچ. که به شدت وهم آور بود يزیچ. در ذهنم شکل گرفت يزیچه بود؟ ناگهان چ

. کرد یموشکافانه به من نگاه م. نگاهش کردم. مرتکب شده بود یتیبابا چه کرده بود؟ چه جنا. پشتم را لرزاند

اگر . اختماند نیینگفتم و فقط سرم را پا يزیچ. ندیخودش را در من بب يحرف ها ریخواست تاث یم نکهیمثل ا

 . بابه حال با يکه در ذهن من بود درست باشد وا يزیچ

هم  یچرا االن زن من نکهیاما در مورد ا. من االن اصال توانش رو ندارم. میکن یدر مورد طوفان بعد صحبت م_

 ....بگم که دیبا

 . کرد مکث

 . من يبابات اومد خواستگار ییجورها هی. خواست بابات بود نیا میمستق ریمن غ _

 .دوست داشتم خودم با دست خودم بابا را خفه کنم. نگاهش کردم رتیح با

 .یگ یدروغ م_

 . گم ینه دروغ نم_

 . ادامه داد و

 دیآراز کاند يرو هم برا میتو جلو اومد و نس يطوفان برا. آراز يتو و برا يبرا. میما از اول با برنامه جلو اومد_

طوفان رو . بود يگرید زیبرنامه چ. يتو مجرد بود یول. شوهر داشت. ما جدا بود يحسابش برا يسارا. میکرد

گفت که مطمئن هستم  یم. باز مونده بود دهنش. یستیکاره ن نیرفت و برگشت و گفت که تو ا. فرستادم هتل

ترم به دف یوقت. يبهش نشون نداد یخوش يخالصه گفت که اصال رو ؟يرزادیتو، دختر پ یعنیدختر،  نیکه ا

داشت  دهیطوفان عق. امیمجبور شدم که خودم جلو ب. نبود یکس گهید یول. که طوفان حق داشته دمیفهم ياومد

 .....من جلو اومدم. يپسند یطوفان رو نم پیمثل ت یپیکه ت یهست ییکه از اون دخترها

 نهیس. اش جلو آمد نهیباد کرد و س شیها هیر کهیبه طور. قیعم ینفس. داد و نفس گرفت هیتک یصندل یپشت به

 دیبا. را در ذهنم چال کنم میکردم تا عاشقانه ها یهم فشردم و سع يچشمانم را به رو. سر من بود يکه جا ییا

 . اجبار بود یول. دردناك بود. کردم یکار را م نیا
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وسط  نیا يزیچ هی یول. کرده بودم میبود که در زندگ يکار نینفوذ کردن به تو سخت تر. طوفان حق داشت_

 خیشدم که کار ما و فکر ما، از ب یشدم متوجه م یم کیبه شما نزد شتریاومدم و ب یجلو تر م یهر چ. کرد رییتغ

 ینم. بود دهیوقت بود که کنار کش یلیهم که خ مینس. بودم دهیعمال به بن بست رس گهید. داره رادیو بن ا

 ریاون خره که تو گل گ تهیکرده بودم که شده بود حکا ریمن هم آن چنان گ. هیاحساسات یلیخ مینس. تونست

تونستم طبق  ینم. شدم یداغون م یداشتم از نظر روح گهید. مینبود که با طوفان بحث نداشته باش يروز. کرده

روشن  فشیخواستم تو رو به خودم وابسته کنم بعد هم که کارم رو کردم و بابات هم تکل یم. برنامه جلو برم

. دمیکنار کش. قابل تحمل شده بود ریکه توش بودم غ یبرزخ. دمیعقب کش. نتونستم. نشد یول. میبر میشد، بذار

  ادته؟ی

 . با منظور او را  يها دنیبود آن کنار کش ادمیکامال . بود ادمی

عمرم رو با  ییدعوا نیبدتر. ستمیکاره ن نیبه بچه ها گفتم من ا. هتل یرفت یو تو هم گذاشت دمیکنار کش_

که بابات داره از  ییمتوجه شدم که چند هفته ا نکهیتا ا. تونستم ینم. نداشت دهیفا یول. طوفان و مستانه کردم

بود که عنوان  یما چند وقت. یفقط از لحاظ مال. نیهم. کارها نیو شرکت و ا یاز وضع مال. کنه یم قیمن تحق

باشه؟ خالصه تو  ادتی دیبا. حرفها نیو ا هیو سودش عال میکن یهم م يساختمون ساز میکه دار میکرده بود

و  میمون بزن هیدست به سرما میخوا ینم یول میخورد یکه مثال آره به مشکل مال میو دار عنوان کرد ریگ نیا

عنوان  یبه طور ضمن. بابات هم اولش آروم آروم جلو اومد. شهیم یعال یلیقابل اعتماد باشه خ کیشر هیاگر 

و عنوان نکرده  يزیچ یبه طور قطع یصحبت ها ول نیکرد که مثال آره من هم دوست دارم شراکت کنم و از ا

 هیاز من . ردسر حرف رو باز ک. روز اومد دفتر هیبود که من کم ندارم،  دهیکرده بود و فهم قیتحق یحساب. بود

رو  يسارا انیجر. راکتش رو ده قفله کنهخودش ش الیضمانت که محکم باشه و به خ هی. خواست یضمانت م

 جهیرضا به نت ياون نذاشته باهاش ازدواج کنه و خودش و بابا یعالقه مند بوده ول یعنوان کرد که به کس

شده که  يجور نیو ا. افته ینم ریمال و اموالشون هم دست غ. و پسر اون بهتر نیاز دختر ا یکه ک دنیرس

باشه که دختر آخرش رو هم رد کنه بره به امون  یخالصه تو لفافه عنوان کرد که اگر کس. زن رضا شده يسارا

پوزخند زد و . ( رهیبم نیتونه سرش رو راحت بذار زم یو م شهیراحت م الشیخ گهیآدم خوب، د هیخدا دست 

 گهیبار د نیو ا یبش اریرجوون آس و پاس مثل شه هیکه عاشق  دیترس یم. نگرانت بود یلیخ. ) ادامه داد

و آروم جلو رفت و تو  یپوست ریز یلیخ. نیهم. يریخطرناك بگ میتصم هی یکه بتون ياونقدر بزرگ شده بود

 ياحرفه نیو از ا شهیم یکیشه و اموالمون  یم کیو شر ادیکرد که اگر با تو ازدواج کنم م یلفافه به من حال
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من . کردن يبا جلو اومدن و خواستگار. که من به بابات دادم يبود یتو اون ضمانت. و مشمئز کننده فیکث

تونستم بهش  یصورت بود که من م نیچون در ا. بابات يایورود به دن دیکل يچون تو شد. مجبور شدم

 کیهم که شر یو تا زمان شد ینم کیکرد و شر یگرفتم اعتماد نم یبابات تا من تو رو نم. کنم دایپ یدسترس

 . ما بسته بودشد عمال دست  ینم

و  يآن از سارا. بابا شورش را در آورده بود. آن قدر شوکه شده بودم که حد و اندازه نداشت. باز مانده بود دهانم

اندازه از دور بودن خواهر  نیتا به حال به ا. چقدر خوب بود که تارا از دسترس بابا دور مانده بود. هم از من نیا

خواست  یفقط اگر کنارش بود م. طفلک هم نداشت نبه آ یعشق چیه بابا که. کوچکم خوشحال نشده بودم

 . اش را فراهم کند یموجبات بدبخت

 يمانده بود برا یهم باق يزیمگر چ م؟یتوانستم بگو یدر جواب حرفش چه م. و سکوت کردم دمیکش یقیعم آه

 یاست که نسبت به او ب یعیکند، طب اریهمسر ناخواسته اخت یهم که کس یوقت. گفتن؟ خب او مرا نخواسته بود

 . تفاوت هم باشد

آن . که در نگاهش بود یچه بود آن همه عشق. ازدواج از سر اجبار بود نیاگر ا شیچه بود آن عشقانه ها یول

 . چند ماه نگذاشته بود که آب در دل من تکان بخورد نیدر ا. کرد یکه ابراز م ییهمه عالقه ا

ذبح آماده کرده بود؟ نقاط مبهم  يمدت مرا برا نیاو در تمام ا یعنیبود؟  بودم که پرواراش کرده يگوسفند مثل

 یم. دمیترس یم. کرده بود نیآرام بخش اثر کرده بود و چشمانم را سنگ یول. بود که در ذهنم مانده بود يادیز

 . کند یرا عمل شیها دیو تهد دیایاگر بخوابم طوفان ب دمیترس

 . امتداد داد میموها يتا روام گذاشت و  یشانیپ يرا رو دستش

 . برات بهتره. بخواب_

با آن آرام  یکه زمان يزینه آن چ. نبود ندیام اصال خوش آ یشانیپ يبوسه تب دارش به رو. را بستم چشمانم

سوزاند و نابود  یم. بود شترین کیحاال بوسه اش مثل . بود میها یآتش ناراحت يبر رو یمثل آب میشدم و برا یم

 .شوکران بود. جان نبود. زهر بود. مرهم نبود گرید. کرد یم

 

 

 کمیو  ستیب فصل
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استراحت  دیبا. است یدکتر گفته بود که به خاطر کم خون. داشتم جهیبه شدت سرگ. کرد نیآهسته سوار ماش مرا

شدم و به  یم نیسوار ماش دیبا مارستانیحاال در عرض کمتر از ده ساعت از مرخص شدنم از ب یکردم ول یم

مثل  میکرده بودم که صدا یتمام مدت سع. تماس گرفته بودم يصبح ساعت نه با سارا. رفتم یگان مگر

 . بود را فرو دهم، مگر خواهرم متوجه حال خراب من نشود میکه در گلو یکرده بودم بغض یسع. باشد شهیهم

مرا . دیفهم يسارا. تکرار کردم ویراد کیکرده بود را مثل  کتهیکه او به من د ییگرفتم و تمام حرفها تماس

که کار او چقدر  ستیعنوان کردم که مشخص ن یکه چه شده است؟ با ناراحت دیپرس. شناخت یبهتر از خودم م

و گفت  دیآرام کردن من خند يبرا طو فق یبا ناراحت. آنها تنگ خواهد شد يطول بکشد و من دلم برا شیدر ک

حاال امتحاناتم چه خواهد شد؟ گفتم که با دانشگاه صحبت . وهرمهم خودم و هم ش. هستم يفکر یکه دختر ب

 .است دهیام پر هیگفتم که شهر یول. کنم و تا اگر بشود ترم بعد امتحان بدهم یم

او . کار را بکنم نیا دیترم را به خودم زحمت داده ام نبا کیداشت حاال که  دهیعق. به شدت دودل بود يسارا

با خنده گفتم که . ندازمینبود که مرا آواره کند و درسم را عقب ب یاجیاحت. برود ییتوانست خودش به تنها یم

کامال  یول. رفتیرا پذ میبا اکراه حرف ها. را ندارم شیخودم دوست دارم که با او بروم، چون طاقت دور

 . ستین یمشخص بود که راض

 ینم گریگفتم که د یول. تلفن را قطع کردم. کنم یم یو خداحافظ رمیگ یو آراز هم تماس م نیدیکه با آ گفتم

 شیصحبت ها يصدا یبه تراس اتاق خواب رفت ول. تماس گرفت نیدیخودش با آ. صحبت کنم یتوانم با کس

 ییدو رو نیاز ا. دیخند یمکرد و  یم یشوخ. زد یحرف م نیدیبا آ یمیگرم و صم شهیمثل هم. شد یم دهیشن

 نست؟ توا یچطور م. عوقم گرفت ایو ر

 يسرد به رو یتمام مدت عرق. حالم خوب نبود. مبل نشسته بودم يرو. را قطع کرد و به هال برگشت تلفن

آن قدر خودش  یزمان چیه یداشتم ول یکم خون شهیمن هم. بسته بود خی میپوست بدنم نشسته بود و پنجه ها

 . را نشان نداده بود

 . دمیکش رونیدستم را ب. زده ام را در دست گرفت خیدستان . نشست شیپاها يرو مقابلم

 ؟یخوب_

 . که داشت، نگران بود یرغم اخم ینگاهش عل. کردم نگاهش

 برات مهمه؟ _

 . را با تاسف تکان تکان دادم سرم
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پشت سرش  يکه دار یوقت. یبا برادرم حرف بزن یمیقدر راحت و صم نیا یتون یچطور م ؟یتون یچطور م_

 ؟یکش یم شیچارگیب ينقشه برا

رو دوست  نیدیآ. ستیدر کار ن یشینما چیه. هیواقع نکهیا يزنم برا یحرف م نیدیبا آ یمیمن راحت و صم_

هم  یزمان چیه. هم براش ندارم یینقشه ا چیه.زنم یدوست دارم باهاش حرف م کیدارم و با عنوان 

 . که شناختمش یحداقل نه زمان. رو نخواست شیچارگیب

. دمیلباس پوش یخودم با سخت. او را پس زدم یجلو آمد تا کمکم کند ول مینس. کرد میبه نس ییاشاره ا. برخاست

با . دندیطوفان و مستانه هم رس. دانست ممکن است الزمم شود یهر چه که م. را جمع کرده بود لمیاو وسا

را کنار خودش نگه را گرفت و م ستمدانم که حالت صورتم چطور شده بود که د ینم. طوفان وحشت کردم دنید

دانستم که شرط شان هر چه بوده است، حاال او  یم. کردم یم تیاحساس امن شتریهنوز هم کنار او ب. داشت

که فقط  يالبته به گفته خودش برادر. اوردیبر سرم ب ییبال يگریهر کس د اینداشت که بگذارد برادرش  الیخ

 . سناك بودندمن به شدت تر ظرکه به ن ییحرف ها یول. حرف زده بود

جلو آمد و با او . انداختم نییسرم را پا. و سرد ییا شهیش. نداشت یحس چینگاهش ه. به من نگاه کرد طوفان

 . دست داد

. يکدوم ندار چیبه کار ه يکار. رزادیفقط پ. خودت رو کنترل کن. یگند نزن. چند وقت نیمواظب باش تو ا_

 مفهوم؟

به طوفان  یچشم ریز. بخش بود دیهم برخالف حرف او نزد که خودش ام یحرف یدر جواب او نگفت ول يزیچ

 :و به او گفت دینگاهم را د. نگاه کردم

 . کن یرانندگ اطیبا احت_

 . به من کرد ینگاه مین دوباره

 . هم هست مانینگران نباش ا_

که  ییعمق فاجعه ا توانستم یمن نم. و مردانه در آغوشش گرفت دیهم دست دادند و او طوفان را جلو کش با

توانستم عمق  یم یول. دانستم ینم يادیز زیچون خودم هم هنوز چ. آنها را تکان داده است را درك کنم یزندگ

دانستم چه  یکه نم ییدانم اگر بال ینم. نیدیو آ يدرست مثل سارا. عالقه او را به خواهر و برادرش درك کنم

 هم مثل او بود؟  نیدیآ ایو  يآمد واکنش سارا یکدام از ما م کیبوده بر سر 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا b.hassani  –جان و شوکران 

wWw.98iA.Com ٤٦٩ 

ما هم  يبرا نیمشابه ا یاتفاق دیشا. میچشم خودمان نگاه کن چهیرا از در زیکه همه چ میآدم ها عادت دار ما

 . ستیدانستم که چ یکه هنوز نم يزیچ. کرد یمشابه رفتار آنها را م يرفتار دیتول

و  ییا شهینگاه او هم ش. قیو عم یطوالن. و به من نگاه کرد ستادیاکنار من . دیجلو آمد و او را بوس مستانه

 . سخت بود

 ایصدمه زدن به تو  الیکس خ چیه. درد ما رو بشنو. انقالب گوش بده يخب به حرف ها. گوش بده سونا_

 . یطرف فکر کن یآدم ب هیکن که مثل  یفقط گوش بده و سع. خانواده ات رو نداره يکدوم از اعضا چیه

وسط شما چه  قایطرف بودم، االن دق یمن اگر آدم ب میخواست که بگو یطرف؟ دلم م یآدم ب. نگفتم يزیچ

 . نزدم یحرف یکردم؟ ول یم یغلط

کردم که به  یم یسع دانهیو من ناام میکرد یتمام راه تا گرگان را در سکوت ط. میو به راه افتاد میشد سوار

 . فکر نکنم یسفر با سفر قبل نیتفاوت ا

و تا . من دست نزدم یخوب است ول میگذاشت و گفت که بخورم برا میدامن مانتو يو به رو دیپسته خر میبرا

 نیکه در ماش يسکوت بد. خاموش بود. گفت ینم يزیچ. ماند میپاها يخود گرگان پاکت بسته همچنان به رو

 ییعجله ا چیو او ه میالت آمده بودیما به تعط نکهیمثل ا. کرد یم یآرام وآهسته رانندگ. بود آزار دهنده بود

 . تند رفتن نداشت يبرا

دوست  گریباغ را هم د یحت. شدم و در سکوت به داخل رفتم ادهیپ. میدیسه بود که به گرگان رس ساعت

 . من یزندگ قتیدرست مثل حق. لخت وعور شده بودند درختان. نداشتم

دستم بود و پاکت پسته در دست  کیکاکتوس کوچکم در  کهیدر حال. مبل نشستم يرو. را به داخل آورد لیوسا

. دوست نداشتم که کاکتوسم خشک شود. میرا در آن جا بگذران یمعلوم نبود قرار است که چه مدت زمان. گرمید

آن  يآب به پا ختنیر ادیو ز عیسر. زدیآن بر يآب را آرام آرام پا وانیبار، نصف ل کی یینبود که هفته ا یکس

 . شد یش ما یباعث خشک

از . را به اتاق خواب منتقل کرد لیوسا. بسته شده بود خیخانه به شدت . را روشن کرد جیآشپزخانه رفت و پک به

 يمن همچنان رو یرا جابه جا کرد ول دشیخر يها سهیساعت بعد برگشت و تمام ک میرفت و ن رونیخانه ب

 . همان مبل، با همان حالت نشسته بودم

 . ستادیا مقابلم

 . برات خوبه. ریدوش بگ هیبرو  ؟ینیجا بش نیتا شب هم يخوا یم_
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 . به طرفم خم شد یکم. نکردم نگاهش

 سونا؟_

 . را باال بردم و نگاهش کردم سرم

 شیبذار من برم پ. شم یم ونهید یفیبالتکل نیمن دارم از ا ه؟یمن چ فیتکل ؟یبکن يخوا یکار م یبا من چ_

بذار  یول. دیبکن دیدوست دار ينگم بذارم شما هر کار يزیخورم که به بابا چ یخانواده ام به خاك برادرم قسم م

 . برم

 . ندارد يدیام چیکه ه يمثل مرد. چارهیدرمانده و ب. نگاهش درمانده بود. نشست شیپاها يرو

 تونم ینم_

 ....گم ینم يزیچ یچرا؟ به کس_

 . را قطع کرد حرفم

 . یتو زن من ؟یفهم یچرا نم. خوام ینم. تونم ینم_

 :کردم که يآور ادیو در جوابش  ادیبا فر. دیکش ادیآخرش را فر جمله

 يزن اجبار_

 :تر گفت بلند

 . ياریعشق اخت یول يزن اجبار_

 ياقرار. دیخواسته که بگو یرا هم نم نیهم نکهیمثل ا. و برخاست دینگاهش را دزد. نگفت يزیچ گرید. نیهم

 . یجانیه انیغل کیاز سر 

 . ياون پسته رو هم که لب نزد. دهیرنگت پر. بخواب ریپاشو بگ_

افتان و . دمیمچم را کنار کش. گرفت و مرا از جا بلند کرد یمچ دستم را به نرم. را از دستم گرفت کاکتوس

 را در میپنج ماه گذشته لباسها نیبه عادت ا. دادم یو الکل و خون م مارستانیب يبو. به طبقه باال رفتم زانیخ

تا از  دمیچرخ. کرد یو از پشت سر به من نگاه م دمتوجه نشدم که به طبقه باال آمده بو. آوردم تا به حمام بروم

که  یبه زن. کرد یداده بود و به من نگاه م هیبه چهار چوب در تک. دمیکه او را د اورمیب رونیچمدان حوله ام را ب

نتوانستم نگاهش را . شده بود نین با کلمات به او توهوجه ممک نیکه توسط برادرش به بدتر یزن. همسرش بود

بدون برداشتن حوله به حمام . شده بود میبرا یمثل نامحرم. ندیدوست نداشتم که مرا ان گونه بب. اورمیتاب ب

 . رفتم و در را محکم پشت سر خودم بستم
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حوله را . آمدم رونیتر ب عیسر که داشتم نتوانستم و يبا توجه به حال بد یخواست ول یم یحمام طوالن کی دلم

 يبود و به آسمان خاکستر ستادهیکنار پنجره ا. آمدم رونیو ب دمیحوله را پوش. کرده بود زانیپشت در آو میبرا

پر از . بشقاب گذاشته بود کی یپاتخت زیم يرو. دبو ادیز اریاحتمال بارش، بس. آسمان گرفته بود. کرد ینگاه م

ناهار . حالم خوب نبود. تخت نشستم يمن کرده بود رو يکه برا يتوجه به کار یب. مغز شده يو پسته ها وهیم

نخورده  شتریمن سفارش داده بود چند قاشق ب يکه برا یمانیپرو پ ياز تمام آن ظرف غذا دیشا. نخورده بودم

 . داشتم جهیحاال به شدت ضعف و سرگ. بودم

 نیکه ا دیرس یبه نظر م. داشته باشد نمیاز سقط جن شهیکه تماما ر دیرس یکه در بدنم بود به نظر نم ییسرما

برداشت  یپا تخت يبشقاب را از رو. به کنارم آمد. بودم بانیبود که هنوز با آن دست به گر یاز شوک یسرما ناش

 . و مقابلم گرفت

 چشمات گود افتاده يپا. يایاز پا در م يدار. بخور_

  ش؟یهفته پ کیهمان نگاه . چرا نگاهش هنوز هم همان نگاه سابق بود. کردم نگاهش

خواست  یم یاش چ ندهیموند آ یاگر م. حکمت خدا بود که اون بچه نموند نمیب یکنم م یحاال که فکر م_

 بشه؟ 

مدت . دیکش یقینفس عم. نزد یکرد و حرف يخوددار یول. شده بود نیبه شدت خشمگ. اخم نگاهم کرد با

 . نگفت يزیچ یطوالن

 . که بابا و مامان زنده بودند ییفقط سالها دیشا. وقت آروم نبود چیما ه یزندگ_

زانوانش گذاشت و باال آورد و مقابل دهانش به هم قالب  يرا از ساعد، رو شیبه جلو خم شد و دستها یکم

 . کرد

سه سال از  کمیخاله کوچ. در بزرگ و خاله هامپ. مونیمادر يخانواده  شیرودبار پ میبعد از بابا و مامان ما رفت_

 ....بود یمیبا ما صم یلیخ. من بزرگتر بود

 . شد فیضع ییزمزمه ا شیصدا

 نه؟  يدیمامان رو د يتو عکسها) چشمانش پر از غم بود. و نگاهم کرد دیبه سمتم چرخ. (بود بایز یلیخ_

بودم بعد از  دهیرا د شیبه اتاقش رفته بودم و آلبوم عکس ها یکه دزدک ياز آن روز ریبه غ. را تکان دادم سرم

 . خودش را نشانم داده بود یپدر و مادرش و کودک يخودش عکس ها یعروس
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چهره اش با . از همه خواهرها خوشگل تره کمیخاله کوچ یعنی نایگفتن که م یهمه م یول. مامان خوشگل بود_

بعد از فوت مامان و . بماند نهایحاال ا. بود گهید زیچ هیاون  یند ولداشت ییشباهت ها هی دیشا. مامان فرق داشت

 ياز خونمون بودن و ما رو مثل بچه ها ینبودند ول باخب درسته مامان وبا. میکرد یو با اونها زندگ میبابا ما رفت

کرد  یخودش م يبچه ها يکه برا يو الهام رو، هر کار مانیا يخدا رحمت کنه بابا. خواستن یخودشون م

 . ذاشت یبرامون کم نم يزیبابا بزرگم از چ. میکرد که نکنه ما حسرت بکش یما هم م يهمون کار رو برا

 .هم فشرد يچشمانش را به رو. من نگاه کرد به

 دیخر یگاه. قهیاومد از عت یخوشش م. بود قهیبابا بزرگ تو کار عت. بود تیپول به قدر کفا. میکم نداشت يزیچ_

به . داشت یخوب یلیهم بود که درآمد خ تونیز يباغ ها. بودند یکرد که همه شون قانون یهم م یو فروش

ما همه  یقانون میو بابا بزرگ به عنوان ق بودعالوه تمام مال و اموال بابا که کم هم نبود دست بابا بزرگ افتاده 

. کردن یبا هم کار م. آشنا شد یافغان روسیبود که با س تقهیع يو فروشها دیخر نیتو هم. کرد یرو اداره م

 زیهمه چ. فروخت یهم براش م یکرد، گاه یبابا بزرگ جور م يبرا یبا ارزش يها غهیعت یافغان روسیس یگاه

که من  میداد یخودمون رو با غم از دست دادن پدر و مادرمون وفق م میداشت تازهما . رفت یم شینرمال پ

اون موقع تازه . عموم شیمجبور شدن منو بفرستن فرانسه پکه  یآن چنان تصادف وحشتناک. تصادف کردم

آن  وزهن رانیتو ا یعلم پزشک. کشور پا نگرفته بود دیهنوز اون طور که با. بود یسه سال. جنگ تمام شده بود

 یلیکه خ میخاطر منو آماده کردن و با مستانه و نس نیبه هم. االن رو شرفتیحداقل نه پ. نداشت شرفتیچنان پ

. سالم بود زدهیاون موقع من دوازده س. مستانه باشه، فرستادن فرانسه شیگرفت که پ یبود و بهانه م کیکوچ

رفت ما رو فرستادن  یکه هنوز مدرسه نم مینس باخاطر  نیبه هم. مستانه هم که گفتم درس و کنار گذاشته بود

 . فرانسه

 . بشقاب درون دست من اشاره کرد به

 . یتحمل کن یبخور جون داشته باش_

 . و کنار پنجره رفت برخاست

بود  ادیعمق فاجعه اون قدر ز. بودم مارستانیمن ب. چند هفته نگذشته بود که زلزله اومد یفرانسه ول میدیما رس_

 کسانیو رودبار با خاك  لیشبانه روز منج کیدر عرض . شد ریسراز رانیکه از همه کشورها کمک به سمت ا

 ....شد
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مرا از آن تب و تاب و خشم  شیلرزش شانه ها. ادامه نداد گرید. پشتش را به من کرد. شدبغض آلود  شیصدا

من هم . نگفت و سکوت کرد يزیچ یمدت. کرد یم هیکامال مشخص بود که گر یآمد ول ینم شیصدا. انداخت

 . برخاستم و کنارش رفتم. سکوت کردم

کار  نیا يبرا یلیدل نکهیمثل ا. پاك نکرد را شیاشک ها. بود ریاشک از چشمانش سراز. درست بود حدسم

 . غم را پنهان کند نینداشت که ا یلیبغض داشت و دل. نداشت

ندارم که هنوز شوهرم بود و هنوز در آن ته  نیبه ا يکار. انسان بود کیاو . شانه اش گذاشتم يرا رو دستم

 . او را تماشا کنم دنیتوانستم درد کش یانسان دردمند بود و من نم کیاو . داشتم یاحساس دیقلبم به او شا

اش را به  یشانیپ. نگاهم کرد و در آغوش من فرو رفت د،یشانه اش گذاشتم، چرخ يمحض آنکه دستم را رو به

لرزان و  یول صدایآرام و ب. دیلرز یپشتش و تمام وجودش م ش،یشانه ها. ستیشانه ام گذاشت و گر يرو

به خودش  شتریمرا ب. گذاشتم رشکم يمانده بود باال آوردم و رو زانیآو دستم را که در دو طرف بدنم. دردمند

 . فشرد

 . نکردم يمن هم اصرا. ادامه نداد گرید یول. تا توانست بر خودش مسلط شود. دانم چقدر گذشت تا آرام شد ینم

 . کامال آرام و ماهرانه. يگر ینه با ناش. کرد یسکوت شام درست م در

از . به آشپزخانه نرفتم. رفت یدانه به دانه و آرام جلو م.... و  هیسرخ کرد و بعد گوشت و ادو رو خورد کرد، ازهایپ

که او در بشقاب گذاشته بود،  ییها و پسته ها وهیلج نکردم و از م گرید. دمید یهمان قسمت اوپن او را م

 . بدنم به صدا در آمده بودند يتمام سلول ها. خوب نبود چیبدنم ه یحال و روز عموم. داشتم ازین. خوردم

تنها سفرمان . شد یم دهیفکرم به گذشته کش میبه طور دا. او هم آن جا نبود نکهیمثل ا. کرد یمن نگاه نم به

چه . ییچه عاشقانه ها. میبا هم داشت ییچه روزها. ماه عسل مان. جا بود نیکه دست بر قضا آن هم به ا

 . یآرامش

چه بود آنها؟ . کرد یبودم که مرا کوچولو صدا م یمواقع فتهیمن ش. گفت یلذت و عشق به من جانان م با

 نا خواسته بود که او به آن دچار شده بود؟ یعشق ایبود؟  شیتمامش نما

من فقط پنج ماه  ییخوش زناشو یو زندگ یمصرف خوش خیتار. فقط پنج ماه. من کوتاه بود یعمر خوش چقدر

آن شده  یکرده بود که من قربان يپدر من کار. دادم که پدرم بود یرا م یتاوان کار کس دیو حاال من با. بود

 . هم آراز دیشا. من و سهند. بودم
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نه؟  ایبه طرفش رفته است  میدانستم که نس یم دیبا. گرفتم یبا آراز تماس م دیبا. برخاستم. داشتم اضطراب

 . تلفنم را برداشتم یگوش. کرده بود ياز آراز دور میحاال خدا را شاکر بودم که نس

 ؟یزن یزنگ م یبه ک_

 . ها شده بود سیمثل پل. نگاهش کردم رتیح با

 بذار باهاش حرف بزنم دلم هواش رو کرده. آراز_

 . تکان داد و به کارش پرداخت دییلحظه نگاهم کرد و بعد سرش را به نشانه تا چند

او سنتورم را . و مرا به شدت دلتنگ کرد دیچیسنتور در گوشم پ يآشنا يصدا. را برداشت یزنگ گوش نیدوم با

 . بلند سر دهم يرا با صدا هینمانده بود که گر يزیچ. بود اوردهین

 ؟یرفت یگذاشت یبدون خداحافظ يطور نیهم. معرفت شوهر دوست یتو دختر ب يسونا؟ چطور_

ترم هم  انیبه امتحانات پامثال من االن شوهرم را . شاد خندان باشد میکردم که صدا یرا فرو خوردم وسع بغضم

 . بودم یشاد م دیپس با. داده بودم حیترج

 . شد ییدفعه ا هی گه،یکه د دیببخش. تو؟ من خوبم يسالم آراز چطور_

 . دیخند

 کشه؟ یکارش طول م يچقدر. اشکال نداره_

 . دونه یظاهرا خودش هم نم. دونم واال ینم_

 تو گرما؟ نیگذره رفت یانقالب چطوره؟ خوش م ؟يخودت چطور گهیخب د. آره طوفان گفت_

 . کردم یمکث

 . هیهوا عال یآره مرس_

 میکه حاصل حرف خنده دار خودم بود در صدا يکردم تا پوزخند یپنجره به بارش باران نگاه کردم و سع از

 . مشخص نشود

 . انقالب هم خوبه_

 چه خبر؟ گهیخب د_

 . به سر اصل مطلب بروم عتریکردم تا سر یسع

 .... ؟یکن یتو چه م. یسالمت_

 .را بشنود و گفتم میخواهم حرف ها یاست و من نم یکیرا آهسته کردم که مثال انقالب آن نزد میصدا
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 چه خبر؟ میاز نس_

اش را  شهیآنها روال هم یآرام بود و زندگ زیآن جا همه چ. دمیکش ینفس راحت. خنده اش به هوا رفت کیشل

سرم را به نشانه مثبت تکان . را به او هم بدهم یاشاره کرد که گوش. ستادیانقالب به کنارم آمد و ا. کرد یم یط

 . دادم

 . که با خلق جهان است ستیبهر حال که با ما بهتر از آن ن. اون هم خوبه فکر کنم_

 . من نشست و موشکافانه به من نگاه کرد يانقالب روبه رو. را شکر کردم خدا

 . شهیدرست م زیشکال نداره همه چا_

 .ادامه داد نیغمگ یکرد و با حالت یمکث آراز

خواستگار تاپ  یحاال هم کل نیهم ؟یچ يخواد برا یرو م یکرده، منه عمل لیدختر خوشگل و خانم و تحص_

 . داره

مان طور که ه. بودند يکرد و آنها در چه فکر یم يبرادر مهربان و حساس من چه فکر. شد ریسراز میها اشک

 . نشان ندهد يزیچ میکردم که در صدا یکردم، سع یرا پاك م میاشک ها

 . همون بهتر که نشه ستیآراز اگر قسمتت ن_

 :کرد و با خنده گفت یمکث

 ؟یکن یم يحسود يدار ایدعواتون شده . يبود میپشت نس شهیشد؟ تو که هم یچ_

 . دمیخند

 . گمیم ينه جد. وانهید_

 .نگفت يزیلحظه چ چند

 . کم گرفته هیصدات  ؟یچه خبر؟ خودت خوب گهید_

 . را صاف کردم میکردم و صدا ییا سرفه

 . سرما خوردم به گمونم کمی شبیآره د_

 . کرد یبه من نگاه م نهیدست به س. او نگاه کردم به

 . دستت باشه با انقالب حرف بزن یآراز؟ گوش يبا من ندار يکار. برم گهیخب من د_

 . مواظب خودت باش. زمینه عز_

 .حتما خداحافظ_
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 . و باالخره قطع کرد دیبا آراز حرف زد و خوش و بش کرد و از همه جا پرس ییا قهیچند دق. را به او دادم یگوش

دلم . دلم گرفته بود. میغذا را هم در سکوت صرف کرد. اشپزخانه برگشت و درسکوت به ادامه کارش پرداخت به

شده بود که هر دو  يمثل مرد. خسته و درمانده. امدیدر خود فرو رفته م شتریبه نظر ب. خواست یم هیگر

 . دمرد دو زنه شده بو کیدرست مثل . همسرش از وجود هم با اطالع شده بودند

آن قدر در خودش فرو رفته بود که مثل . دیکش گاریخاموش نشست و س ونیاز شام در سکوت مقابل تلوز بعد

 . بود دهیرس رلتیبه ف گارشیهمان روز س

 ؟یاش رو بگ هیبق يخوا ینم_

 .نگاهم کرد رتیبا ح. خودش آمد به

 هان؟_

 . را خاموش کرد و برخاست گارشیس. سوالم را دوباره تکرار کردم. نبود ایمشخص بود که در آن دن کامال

بلند . دهیگت پرتو هم رن. هر دو نفرمون به شدت فشار بوده ياز شب قبل تا به حال رو. هیامشب کاف ينه برا_

 . بخواب ریشو بگ

هوا سرد شده بود و . را مسواك کردم میدندانها. برخاستم به طبقه باال رفتم. تفاوت نگاهش کردم یو ب سرد

. سبکتر به تن کردم یشرتیو ت دمیپوش یگرم یشلوار پشم. دیکوب یخانه م یروانیباران با شدت به سقف ش

 شیپاها يصدا. دمیو دراز کش دمداده بود که هنوز هم ادامه داشت را خور یانقباضات يکه دکتر برا یمسکن

گذاشتم و  یسر به سرش م نییکه در طبقه پا ییروزها. خوش گذشته برد يمرا به روزها یچوب يپله ها يرو

 .آمدم یکردم و دوان دوان باال م یبعد از دستش فرار م

 یخودم هم م. طور نبود نیا یول. و از چنگش فرار کنم چانمیکه توانسته ام او را بپ دیرس یطور به نظر م نیا

چون دوست داشت که بعدش به دنبالم بدود و مرا در . نیفقط هم. داد یاو فقط فرصت فرار را به من م. دانستم

 . اندازدیب ریتخت گ انیم

کدام از خاطرات  چیه گریدوست نداشتم که د. آمده بود مبارزه کردم میکه تا پشت پلک ها یبه اشک یسخت به

خورد و حافظه بلند مدتم دچار  یبه سرم م ییها ضربه ا لمیدوست داشتم که مثل ف. اورمیب ادیخوشمان را به 

از  يرینبود و اگر هم دلگ شیب ییا بهیغر میاو برا گریآن زمان د. افتاد یاز کار م شهیهم يشد و برا یمشکل م

باهر بود، من فراموشش کرده  ياگر او آقا. نبود که حاال بود ریکردم آن قدر نفس گ یم دایخانواده اش پ ایاو 
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نفس  م،یهم نفس شده بود گریکدیکه با  یوقت. نبود یفراموش کردنش کار آسان گرید. او انقالب بود یول. بودم

 . کوك نبود. زد یناهماهنگ م. را نداشت شهیآرام هم تمیبدون او ر میها

. و چهار ساعت انجام داده ام ستیدر تمام آن ب دیرس یکه به نظر م يکار. ستمیف کردم و گرلحا ریرا ز سرم

به شدت متورم شده بود و  میپلکها. کردم چشمانم حساس شده است یکرده بودم که احساس م هیآن قدر گر

 . در چشمانم داشتم یاحساس خشک

. فرو رفت یکیچراغ راهرو را خاموش کرد و اتاق در تار. مشخص بود که به داخل اتاق آمد شیپاها يصدا از

. آسمان قرمز شده بود. و باران زل زده بود یاهیبود و به س ستادهیکنار پنجره ا. آوردم رونیلحاف ب ریسرم را از ز

خوش  یساعات يبرد و برا قدر که خوابم نآ. و نگاهش کردم دمیو به سمتش دراز کش دمیچرخ. نگاهش کردم

 . خالص شدم شیو دغدغه ها ایدن نیاز ا ندیآ

 

*** 

 

 یم. به بابا بزرگ اعتماد داشت. بود تمام اموالش رو به نام بابا بزرگ کرد شیماریکه بابا تو اوج ب یدرست زمان_

 فتهیب اریاخت خواست که یدر ضمن نم. دست بابا بزرگ باشه زیهمه چ اریخوام اخت یم. فهیگفت مادرتون ضع

رند  يادیزن عموم ز یول. نبود يعموم مرد بد. دنبو یاصل لیدل نیالبته ا. بودن یبابا و عمو ناتن. دست عموم

 ياریدونست که عمو از خودش اخت یچون م. دست زن عموم فتهیاموالش ب اریخواست که اخت یبابا نم. بود

 .....نداره

سه روز سکوت  نیدر ا. میسه روز بود که به گرگان آمده بود. نگاه کرد رونیاز پنجره به ب. را قطع کرد حرفش

آن  یوحشتناك، گاه يمعده دردها. تحت فشار باشد نهایاز ا شتریب دیرس یبه نظر م. زد ینم یحرف. کرده بود

 .کرد ینم يکار. خورد ینم يزیچ. در خودش بود. کرد یکه در آن اوج سکوت ناله م دیبر یچنان امانش را م

. ییدر سکوت و در تنها. تمام مدت مشغول مرور خاطراتش بود. ستین ایدن نیکه عمال در ا دیرس یبه نظر م

که تمام هورمون  دیرس یدو ماهه به نظر م نیهمان سقط جن. خودم هم دردمند بودم. بودم دهیمن هم کنار کش

تمام جسم ام را . آمد ینبودش در چشم م. و حاال که رفته بود. داده بود رارق رییبدن مرا تحت فشار و تغ يها

 يبازساز اتیکه جسمم در تحت آن فشار وحشتناك، سخت تر عمل دیرس یبه نظر م. دچار مشکل کرده بود

 . و افسرده کرده بود نیکمبود هورمونها مرا به شدت غمگ. خودش را شروع کرده است
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. دیخر یم وهیم. کند یدگیمن رس هیکرد که به تغذ یم یسع یغافل شده بود ول ایدناما با آنکه از خودش و  او

در سکوت به من توجه . باشد را فراهم کرده بود دیمف میکرد ممکن است برا یکه فکر م ییها لیتمام مغز آج

ت و هم عذاب خودم شده اس هیهم ما دیرس یکه به نظر م يسرد. سرد و دور. من سرد شده بودم یکرد ول یم

 . او

آن چنان در آن سه روز سکوت خانه را فرا گرفته بود که . از سه روز سکوت باالخره لب به سخن گشوده بود بعد

 . جان تازه در خانه بود کیاو مثل  يآهسته  يهمان صدا

باد و  ابر و نکهیمثل ا. ما کمک کرده بود يگرفته هم به جو افسرده خانه  يبود و هوا دهیتمام مدت بار باران

 . در خودمان فرو ببرند شتریهمه دست به دست هم داده بودند که ما را ب دیمه و خورش

عمو نفوذ داشته  ياندازه رو نیکه زن عموم تونسته بود تا ا ییاز علت ها یکی دیشا. شد یعمو بچه دار نم_

. با درجه کمتر. مثل بابات یکی. اموال ما تکون خورد يزن عمو برا يبعد از فوت بابا شاخک ها. بود نیباشه هم

با آغوش باز از ما . میفرستاده شد انسهبه فر میو نس یکه منو مست یوقت. فیهمون اندازه مال دوست و کث

. فتهیبراشون ب یو قراره چه اتفاق هیدونست که مال و اموال ما کجاست و دست ک ینم يزیچون چ. استقبال کرد

ما به عموم برسه و اموال هم به دست اون، در باغ سبز  مومتیق نکهیا با حساب میکه ما اون جا بود یتمام مدت

گفت که عمو  یم. رهیما رو از بابا بزرگ بگ مومتیعموم نشسته بود که بره و ق يپا ریز یحت. به ما نشون داد

 .....زلزله اومد نکهیتا ا. مینداشت یمشکل. يتره تا پدر بزرگ مادر کینزد

 یلنگ م. مبل نشست ياز کنار پنجره حرکت کرد و آمد و کنار من رو. آتش زد يگاریس. را قطع کرد حرفش

 هیدردناکش را به شوفاژ تک وبیمع يشب قبل هم متوجه شده بودم که کنار شوفاژ نشسته بود و همان پا. زد

 . داده بود تا گرم شود و بلکه دردش کمتر شود

بود و  دهیرنگش به شدت پر. ستیدر وجودش ن یمشآرا چیکامال مشخص بود که ه یول دیرا کش گارشیس آرام

 . شد یم نییباال و پا عتریاش سر نهیقفسه س

 یکه م ییتمام کسا. هام، زن و بچه هاش ییاز دا یکیو الهام،  مانیا يبابابزرگ، خاله ام، بابا. همه مردن_

 . و طوفان نایخاله م. ندنفقط دو نفر زنده مو. ها و دوست ها هیهمسا. میو باهاشون بزرگ شده بود میشناخت

 گرید. زد یحرف م دهیبر دهیقرار بود و بر یب. ضرب گرفت نیزم يچپش رو يرا خاموش کرد و با پا گارشیس

کردم و نوازشش  یبغلش م یمواقع نیچن نیا. است یشناختمش که بدانم از درون در حال فرو پاش یآن قدر م

 يبار. سوخت یم شیبرا دلم یگاه. کرد یحاال من هم سرد و خاموش نگاهش م یول. شد یکرد تا آرام م یم
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 يکه با من کرده بود و حرف ها يآوردن کار ادیبا  یول. نبود یرا حمل کردن کار هر کس ینیسنگ نیبه ا

 . شدم و خاموش یو بچه مرده ام دوباره سرد م دمیطوفان، ترس شد

 دهیما فقط فهم. بیاون هم تو کشور غر. کردن یقوت عمل نم شدت و نیبه ا یجمع ياون موقع رسانه ها_

 ایکه چقدر تلفات داده بوده  میدونست یاصال نم یول. اون هم بعد از چند روز. بودم که تو رودبار زلزله اومده

تونست به  یو درمونده بود که نم جیمستانه هم که آن چنان گ. بودم مارستانیمن تو ب. بوده شتریاصال چند ر

. تونست بکنه یم يدونم که اون هم کار یم دیهر چند بع. بکنه يخودش مسلط بشه و از عمو بخواد که کار

 میدونست ینم یما که حت. تونم بهت بگم که به ما چه گذشت ینم. نبود لومتریو دو ک لومتریک کیفاصله 

خودم تو . دیزیحال و روزم شده بود عاقبت . یچیه. میازشون نداشت يبرخ چینه؟ ه ایزنده هستن  هیطوفان و بق

 . میختیر یخواهر و برادر و کس و کارمون اشک م يمستانه هم تو خونه برا مارستانیب

 . برخاست و شروع به قدم زدن کرد. کرد يبلند پوف

 دیکه فهم یزن عمو وقت. رو به اون رو شدن نیدفعه از ا کی دنیخبر و شن نیکه ا یعمو و زن عمو هم وقت_

داد  یم ریزد به مستانه گ یو کتک م مینس. کرد يریشروع به بهانه گ میندار يزیرفته و ما چ نیاز ب زیهمه چ

 . شیراه پ هنه راه پس داشتم و ن. سنگ مونده بود ریدستم ز مارستانیمن هم تو ب

عموم گذاشتم و ازش خواهش کردم که  شیو مستانه رو پ مینس. مرخص شدم مارستانیگذشت تا من از ب مدتها

 . حداقل برادر و خواهر خودم. نه ایزنده هستن  کامونیاز نزد یکس نمیبذاره برم بب

بنده خدا . بود ییا گهید يزیچ انیکه نه جر دمید یول. خوان که ما رو نگه دارن یکردم که هنوز هم م یم فکر

هفته بعد عمو آب پاك رو  هی نکهیتا ا. یکم محل مایدا. کردن یپچ پچ م مایدا. زن عمو نه یبود ول یعمو راض

 یاگر م. تونه همه ما رو با هم نگه داره یاگر طوفان زنده هم باشه باز هم نم یرو دستم و گفت که حت ختیر

گفت که به  دمیعلت رو پرس. تعجب کرده بودم یلیخ. یستیبرن بهز میطوفان و نس. خوام فقط مستانه و من رو

 .تو خونه کمک زن عمو باشه یتون یداره و مستانه هم م اجیکارهاش احت يوجود من برا

طوفان و . تونستم قبول کنم ینم. تو خونه کمک زن من باشه ادیخونه ب یگفت که مستانه که درس نم یم

 یدونستم چه خاک یمن. میمستانه هم دست به دامن من شده بود که اون جا نمون چارهیب. جون من بودن مینس

طرف اگر زنده  هینه ، از  ای هستزنده  رانیدونستم برادرم تو ا یطرف اصال نم هیاز . زمیتو سر خودم بر دیبا

 . خونه میتیرفت  یم دیآوردمش اون جا باز هم با یبود و م
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آمد . داد یم یام ج ومینینشان از مصرف دوباره آلم خچالیباز شدن در . را قطع کرد و به آشپزخانه رفت حرفش

 . و کنارم نشست

و مشکلم رو  ششونیرفتم پ. بودند یرانیهر دو نفرشون ا. زن و شوهر پزشک آشنا شده بودم هیبا  مارستانیتو ب_

دکتر  يآقا. هم خبر داشتن زیو از همه چ. بودند زیهمه چ انیبودم در جر مارستانیکه ب یزمان. عنوان کردم

زنده مونده باشه که  یکس کمینزد شانیخو از دینه؟ شا ایزنده هست  یکس نمیرم ببب دیکرد که اول با شنهادیپ

مجبورم  گهیکه همه فوت شدند د دمیاگر رفتم و د یول.  میکن یزندگ ششونیو دوباره پ رانیا میبرگرد میما بتون

 میتیاون جا بره  یتا حت ارمیمن برم و طوفان رو ب نکهیاگر هم طوفان زنده بود باز هم ا. امیبا وضع موجود کنار ب

تونستم حضانت  یو م دمیرس یم یبه سن قانون گهیچون من پنج ساله د. از من دور باشه نکهیاز ا رخونه، بهت

به نظرش . حداقل ازش دور نبودم. دنشونیتونستم برم د یمدت هم م نیو در ا. رمیهمه شون رو به عهده بگ

گفتم . زنده مونده بودن ییخاله و دا ایخواست و بابا بزرگ  یخدا م دیاش. نمیبود که برم و بب نیکار ا نیمهم تر

 .دیخر طیخودش با خرج خودش برام بل. ده یرو نم طیکه عمو پول بل

به . به حالل احمر رفتم. تا تونستم خودم رو به رودبار برسونم دمیکش یچارگیحاال بماند که چه ب. اومدم رانیا به

تا . کردن که از خودم در آوردم یفکر م. کنه یساله اعتماد نم زدهیپسر س هیکس به  چیه. رفتم يکالنتر

اصال . بود رونهیو هی. رودبار نبود گهید ؟يچه روبار یول. که بود خودم رو به رودبار رسوندم یباالخره با هر بدبخت

 .نابود بودم. بودم جیگ. تا چند ساعت تو بهت بودم

رفتن و  یطرف و اون طرف م نیکه دلمرده ا یبه مردم. کردم ینگاه م ابونهایبودم و به خونه و خ ستادهیا فقط

هنوز هم بعد از چند . سکونت نبود يجا گهید. شده بود بیشهر کامال تخر ؟یچه زندگ یول. کردن یم یزندگ

 دایپ تا تونستم خونه بابا بزرگ و گشتمگشتم و . کردن یم یساخته زندگ شیپ يماه مردم تو چادر ها و خونه ها

 .....کنم

شده  رهیخ وارید ينقطه در رو کیبه . بم تر و خش دار شود شیباعث شده بود که صدا شیدرون صدا بغض

 زدهیپسر بچه س کی ییعمق تنها. اش را حس کنم یچارگیتوانستم عمق غم و ب یم. دیلرز یچانه اش م. بود

شفاف شده بود و  انشچشم. آب دهانش را فرو داد. گردد یها به دنبال کس و کارش م رانهیساله که در و

 . کرد یسرسختانه مقاومت م یول. بود دایدر آنها پ یلغزش اشک به خوب

اصال  یمن حت. و الهام مانیبابا بزرگ، خونه ا يخونه . داغون شده بود زیهمه چ. بود رونهیو. خونه نبود گهید_

ساله بود فکر  کی. تر کیهم کوچ میاز نس. بود کیکوچ یلیلهام خا. و الهام زنده هستن مانیدونستم که ا ینم
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کردم که همه  یفکر م. بزرگتر بود میاز نس یلسا کی. سه چهار ساله. تر بود کیهم از طوفان کوچ مانیا. کنم

 . مردن

 یاصال کس ایزنده موندن  یچه کسان نمیکه بب رمیگشتم تا بتونم ازش اطالعات بگ یم ییدر دنبال جا دربه

 رونیزنده هم ب یآوار کس نیدونستم که از ا یم دیکردم بع یها نگاه م رونهیکه به و یزنده هم مونده؟ وقت

 يجا دمیپرس. و طوفان زنده موندن نایها منو شناخت و گفت که فقط م هیاز همسا یکی نکهیتا ا. اومده باشه

و  گهید يو طوفان به جا نایسرپرست هستند و نگه دارند که گفت که م یکه ب یهست که کسان یخاص

که همون . تعجب کرده بودم یلیخ. بابا بزرگ هستن تونیگفت که اونها تو باغ ز. منتقل نشدن یستیبهز

 ییخونه ساده و ابتدا هیاز اقواممون از تهران اومده و براشون تو باغ  یکی نکهیمون گفت که مثل ا هیهمسا

خالصه به . میرو تو تهران نداشت یکس چیما ه. تعجب کردم شتریب. زنه یبهشون سر م ادیهم م میساخته و دا

و  نایاتاق ساخته شده بود و م هیکه چه عرض کنم  کیخونه کوچ هیته باغ . گفت یطرف درست م. باغ رفتم

 . طوفان ظاهرا اون جا بودن

. زد یچنگ م شیدر موها. دمیلحظه ترس کی يآن قدر مضطرب بود که برا. برخاست. نتواست ادامه بدهد گرید

. دیپنجره کوب یشروع کرد با مشت به لبه آهن. به کنار پنجره رفت. رفت یم نییقرار در هال خانه باال و پا یب

به . نگران از جا برخاستم. تمام خانه را پر کرده بود شیآن چنان محکم که صدا هیابتدا آرام و بعد از چند ثان

 . و افسوس یچارگیوحشت، غم، ب. داشت بیعج یانش حالتچشم. مجنون وار به من نگاه کرد. طرفش رفتم

 ....من . دمیرس ریمن د. سونا دمیرس رید_

و  دیاما او دستش را محکم کش. برداد يخود آزار نیآهسته مچ دستش را گرفتم تا دست از ا. را قطع کرد حرفش

آن چنان محکم، که سرش به . هر بار محکم تر از بار قبل. بارها وبارها. دیاش کوب یشانیبار با مشت به پ نیا

 . شد یعقب پرت م

 ....بسه انقالب_

 . مجنون مجنون. شده بود وانهید. او تمام نکرد اما

صحنه  نیمردم و ا یتو همون فرانسه م دیمن با. مردم یم دیمن با..... دمیرس ریخدا زده، د زیهمه چ یمنه ب_

 ......منه خاك بر سر . دمید یها رو نم

آن چنان تنگ مرا در بر گرفت که حس . دمیدر آغوش کش یدستش را گرفتم و با نرم. را قطع کرد حرفش

تمام . توانستم با تمام وجود آن را حس کنم یزد که م یقلبش آن چنان محکم م. به من دست داد یخفگ
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 تیآن قدر بلند که گوشم اذ. کرد یم هیگر ادیا فرخشن و ب. افتاد هیعاقبت به گر. عضالتش منقبض شده بود

 . شد یآرام م دیبا. گرفت یانجام م دیبا هیتخل نیا. الزم بود شیبرا. دیکش یم ادیفر. شد

 فیکث زیهمه چ یب یاون افغان. دست به دست شده بودند. نمیخاله نازن. ام چارهیبرادر ب. دیرس رید. دمیرس رید_

 ییبابا بزرگ خبر داشت به بابات گفته بود و دو تا يها غهیو پول و ثروت و عت یو بوك زندگ کیکه از همه ج

 . اش ونهبودن سر مال و اموال بابا بزرگ و دختر درد ختهیمثل کفتار ر

 يبرا. خشکم زده بود. کردم که ضربان قلبم کند شده است یحس م. کرد خیتمام تنم . باز مانده بود دهانم

 یچطور م ده؟ید بتیقوم مص نیچه کرده بود با ا. متنفر شدم ایبه اندازه تمام دن همان لحظه کوتاه از بابا

او  يبودم که داشتم جواب کارها چارهیمن ب نیا تیدر نها. خواست جواب بدهد؟ هر چند که او جواب نداده بود

 قتیحق. نندیچماران بکارند موران ب. زد یم شهیافتادم که عمه ام هم یضرب المثل ادیبه . دادم یرا پس م

 . بابا باد کاشته بود و حاال محصولش که طوفان بود را من درو کرده بودم. محض بود

 یتمام عمرم خجالت م يبرا دیبا م؟یاصال چه داشتم که بگو م؟یتوانستم بگو یمن چه م. افتاد نییپا دستانم

 . من بود که او پدرم بود یشانیپ يداغ ننگ به رو نیا ینکرده بودم ول يمن کار. دمیکش

اون  گهیخاله ام د. کدومشون رحم نکرده بودن چیوجدانت به ه یاون پدر ب. ناموس یب یافغان روسیاون س_

 رونیاونقدر الغر شده بود که تمام استخونهاش ب. اصال منو نشناخت. مرده بود هیطوفان مثل . نبود میقد ينایم

 .....نبود نایم گهید. رو داشت نایفقط اسم م نایم. زده بود

 .پناه یکودك ب کیمثل . زد یمثل زنها زار م. آغوشم جدا شد از

لحظه خودت رو  هی یحت یتون یم دم؟یکش یکه اون لحظه چ یبفهم یتون یم ؟یحال منو درك کن یتون یم_

هفت ساله  شیخاله شونزده ساله من و برادر ش يخودت رو جا هیثان کیفقط  یتون یم ؟یمن تصور کن يجا

به خاطر . سقط شد زتبچه ا هیفقط با حرفش . يدیکه طوفان کرد از هم پاش يدیتو فقط با تهد ؟يمن بگذار

با . دنیدرد و ترس و عذابو کش نیمن و برادر بدبختم ا چارهیخاله ب یول. ترسش، به خاطر فکر عذاب آورش

که هم سن  يبابات با دختر یدون یم. يهم سن سارا دیشا. من فقط شونزده سالش بود ينایم. تمام وجود

 کار کرد؟  یدختر خودش بود چ

 . اش زد یشانیپ يرو

 . نامردمان کردند نیکافرنکرد انچه که ا_
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 یهم نم يزیچ یکرد ول ینم هیگر گرید. دستانش گرفته بود نیسرش را ب. مبل نشست يرها کرد و رو مرا

که بابا کرده بود آنقدر  يعمق فاجعه و کار. من هم همان جا کنار پنجره خشکم زده بود. سکوت کرده بود. گفت

 .دکار را کرده باش نیفکر کنم که بابا ا یتوانستم حت یدرد آور بود که نم

آن زمان هم مامان گفته بود که . کرد یسه چهار زن عوض م یسال دیشا شهیبابا هم. خانم باز بود شهیهم بابا

که خواهم  یدانستم حرف یبا انکه م. قابل هضم نبود میبودن برا عیحد شن نیتا ا یول. دهیجنب یسر و گوشش م

 . دمیدل خودم پرس يفقط برا یاو شود ول تیزد ممکن است باعث عصبان

 که کار بابا هم بوده؟ یمطمئن_

. تمام سر و صورتش به شدت قرمز شده بود. چشمانش کاسه خون بود. را باال آورد و به من نگاه کرد سرش

 . نشد یعصب یول. پوزخند زد

 گم؟ یدارم دروغ م یکن یفکر م_

 .... متجاوز یمال مردم خور باشه ول دیبابا شا ؟یکن یاشتباه م يدار دیکنم که شا ینه فکر م_

توانستم  ینم یول. به بابا نداشتم ینانیاطم چیچون ه. متجاوز نه یکه ول مینتوانستم بگو. را قطع کردم حرفم

و رها  دیمحکم کش. چنگ زد شیدر موها. انداخت نییدوباره سرش را پا. درك کنم یعمق پست نیرا در ا یکس

 :گفت ییخفه ا يبا صدا. کرد

 . که کرد کم از تجاوز نبود يکار یبابات تجاوز نکرد ول_

که در نگاه  ییو مرده ا ییا شهیهمان حالت ش .نگاهش سرد و خشک بود. را باال آورد و نگاهم کرد سرش

 . بودم دهیطوفان د

اون  یستیده که از طرف بهز یاجازه نم یکنه ول یاش م غهیگفته بود که ص. معامله کرده بود هی نایبابات با م_

کنم و طوفان رو هم  یتون م نیتام ياز لحاظ ماد یمن شو ول غهیص ایگفته بود که ب. رو از طوفان جدا کنن

بابات  یبوده ول دهیپناه و ترس ینوجون که ب ردخت هی. هم درمونده و مستاصل قبول کرده بود نایم. دارم ینگه م

 روسیس. ده یتن نم نایم گهیبار د نیا. جلو ادیم یافغان روسیبار س نیکنه و ا یرو فسخ م غهیماه بعد ص کی

 ....بابات و طوفان يجلو. کنه یتجاوز م نایطوفان به م يهم جلوبعد . کنه یم دیهم طوفان رو تهد یافغان

 میپاها یدادم ول هیکنار پنجره تک واریبه د. میبگو يزینتوانستم چ گرید. خفه هم خاموش شد يصدا همان

 .ولو شدم ن،یزم يرو واریدو زانو کنار د يرو. تحمل وزن بدنم را نداشت

 ......کرده بوده تیبار طوفان و اذ کی یافغان روسیبود که س نیخبر نداشت ا نایکه م يزیچ_
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 ینم. که ساعت ها گذشته است دیرس یشد که به نظر م یبار مکثش آن قدر طوالن نیا. مکث کرد دوباره

دختر . آمد یکرده بود به مقابل چشمانم م فیکه او تعر ییتمام مدت صحنه ها. توانستم ذهنم را جمع کنم

پسر بچه  کی. بوده است نهصح نیمن که نظاره گر ا زیو پدر عز ف،یکث يتان مرددس ریبه ز ییشانزده ساله ا

 يزهایچ نیا. شده بوده دهیچند روز به گند کش یبچگانه اش در ط يایو دن تیشش هفت ساله که تمام ذهن

. دردآور بود زهایچ نیا. باشد يعاد شینبود که آدم هر روز در صفحه حوادث روزنامه بخواند و برا یموضوع

 . کرده بود فایگند و کثافت نقش اول را ا نیمن در ا زیعز پدرروزگار  ياز قضا. کثافت محض بود. تهوع آور بود

. گفت که تجاوز اول را بابا کرده بود دیبا دیشا. کار بابا خود تجاوز بود. کار بابا کم از تجاوز نداشت. حق داشت او

کار ممکن را  نیتر فیبابا که تحت عنوان شرع کث. گرشید يها يکار مثل همه کثافت. یو شرع یفقط قانون

 . برسر خدا یکاله شرع شتنگذا. اخالق را داشت نیهم شهیکه هم يبابا. انجام داده بود

 . شروع به قدم زدن در اتاق کرد. برخاست عاقبت

. شت که بهش دست بزنمذا ینم یحت. از اون داغون تر طوفان بود یول. داغون بود نایم دمیکه رس یوقت_

 یذاشت حت ینم یو پاره شده بود ول فیتمام لباس هاش کث. کرد یو پرخاش م دیکش یم غیج. بغلش کنم

 دیطول کش يروز سهدو . شده یدونستم چ یاصال نم. شده بودم جیگ. و حمامش کنم ارمیلباس هاش رو در ب

نگاهم . دیبه سمتم چرخ( همون روز يفردا یول. به سرشون اومده یبگه که چ. شده یتونست بگه که چ نایکه م

آن ته، . کردم یاز نگاهش به ته جهنم نگاه م نکهیدرست مثل ا. یسرد و توخال. مرده بود کینگاهش مثل . کرد

سقف  یچوب يرکهایخودش رو از ت. تو همون باغ. کشتخودش رو ) کرد یم دادیب اسیو  یو درماندگ یاهیس

کدوممون  چیه گهید. نشد يپسر عاد کیاز اون به بعد طوفان  گهید. کرد داشیطوفان پ. کرد ونزیحمام آو

 . میچند ماه قبل نشد ياون بچه ها

شناختم و  یکه او را نم يدختر يبرا ییا هیگر. صدا یتلخ و ب ییا هیگر. افتادم هیاراده به گر یو ب دمیرا گز لبم

کرده  هیکه پدر من به او هد یدرد و رنج. که متحمل شده بود یدرد و رنج و ترس يبرا هیگر. بودم دهیهرگز ند

 کیکدام از ما خواهر و برادرها بابا را  چیو ه نم. باشد دیحد پل نیکردم تا ا یکه هرگز فکر نم یکس. بود

و حرام  حالل. که پدرمان مال مردم خوار است میدانست یهمه مان م. میدانست ینم سیو قد یمتعال تیشخص

. شود یم دایپول به مشام برسد بابا هم سر و کله اش آن جا پ يهر کجا که بو. شود یوجه سرش نم چیبه ه

کرده  غهیاز زنان و دختران جوان استفاده کرده بود و آنها را ص یلیخ یچارگیو ب یدگنزول خور است و از درمان

 . گریدرشت د زویر يو گناه ها يکارها یلیو خ. کارشان یراحت ردشان کرده بود پ یلیو بعد هم خ. بود
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خودش را  الیام يحد نتواند جلو نیتا ا نکهیا. باشد دیحد پل نیبابا تا ا نکهیا. مافوق تصور من بود گرید نیا اما

آن  نکهیا يچه؟ فقط برا يکه هم سن دختر خودش بوده است؟ برا يدختر شانزده ساله؟ دختر کی. نگه دارد

خراب شده بود  هیبود؟ اگر خانه و اساس دهیرس وکه به ا یبود؟ پول داشت؟ اموال بایبود؟ زکس  یب چارهیدختر ب

 . بودند دهیو طوفان رس ناینشده بودند و همه شان هم به م رانیباغها که و. بود شیباغ که سرجا

 زها؟یچ هیبه سر اموال اومده بود؟ باغ ها و بق یچ_

عکس  چیه هیچند ثان. دیمرا د هیکه گر یگرفت وقت رتینگاهش رنگ ح. به شدت گرفته شده بود میصدا

 هینتوانستم خودم را کنترل کنم و دوباره به گر. نگاهم کرد. نشان نداد و بعد جلو آمد و مقابلم نشست یالعمل

ممانعت  یول. خم شدم یکم. دیدستم را گرفت و مرا به سمت خودش کش. بار بلند و با هق هق نیا. افتادم

. کردم یاو را آرام م دیمن بودم که با نیا. دوست نداشتم که او مرا آرام کند. دوست داشتم که تنها باشم. کردم

بود که  یدسته گل نیبود که ا نیمهم ا. سال و چند ماهه بودم کیاتفاق ها من فقط  نیمهم نبود که در زمان ا

به خاطر . به اندازه تمام عمرم از او متنفر شدم. و زبر کرده بود ریمان را ز همه یپدر من به آب داده بود و زندگ

به  ،يسرانجام سارا یبه خاطر عشق ب. میکه خودم و خواهر و برادرانم متحمل شده بود ییها یچارگیتمام ب

 چارهیآدم بمشت  کیکه با  يبه خاطر کار تیخودم و به در نها ینیو غمگ یآراز، به خاطر افسردگ ادیخاطر اعت

 . کرده بود

 تیکرده بود و در نها هیکه به آنها هد یبه خاطر درد و رنج. توانستم من باشم یم دیکه شا ییا چارهیب دختر

متنفر بودم از . اندازه بود کیبه  دیسهم همه ما شا. میکه بابا آن را درست کرده بود سوخته بود یهمه ما در آتش

 . با ما کرده بود نیاو که چن

 ینم يزیچ. خودش نشاند يپاها يزانوانم انداخت و مرا بلند کرد و رو ریگرفت و دست ز دهیرا ناد ممانعتم

خواست که از او متنفر  یدلم م. شد شتریام ب هیگر. دیدرآغوش کش تگرانهیفقط مرا حما. کرد ینم یحرکت. گفت

دوست . مرا عاشق کرده بود نکهیا يبرا. بود دهکر چهیاز او که احساسات مرا باز. از او که مرا گول زده بود. باشم

 يتو کار. یتو بچه مرا کش. برو به جهنم. انقالب باهر برو به درك میو بگو اندازمیداشتم که به صورتش تف ب

 یول. کنم دایبا من کرده بود را پ اریکه شهر يکه من دوباره همان حس بد احمق بودن که در زمان کار يکرد

 دیشا. را گفتن ییزهایچ نیروا نبود چن دیشا. به آرامش داشت اجیاو بود که احت. تر از من بود رهچایاو ب. نتوانستم

 . داشتم یدر دل نگه م دیبا
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. ساله بودم زدهیپسر س هیمن هم . هم نبود ییا گهیکس د چیه. فوت شده بود نایم. بدون صاحب يباغ ها_

که از نظر  يبرادر هیبا . کردم یم دیکار با یچ. رفتم یم دیاصال کجا با. نداشتم که بتونم ثابت کنم يزیچ

. کار رو هم کردم نیهم. رانسهگشتم ف یداشتم و برم یکردم اون رو برم یهنر م یلیمرده بود من خ یروح

درست کردن که مثال باغ رو از بابا  یاسناد جعل يسر هی. ها رو تصرف کردن نیهم زم یافغان روسیبابات و س

رشوه و پول به ثلث  یشد با کل یهم که جز امالك مجهول الوارث محسوب م يمقدار کی. دنیبزرگ خر

 یکس گهیغم و غصه خودشون بودن که د ریدرگ همهاون زمان هم اون قدر . دنیاصل از دولت خر متیق

ت ما فو ياز آشناها یلیخ. مردم همه عزادار بودن. گه یراست نم ای گهیآدم راست م نیحوصله نداشت که بگه ا

 .دست شسته بودن زیهم که زنده بودن از همه چ ییو اونها. شده بودن

 یم بیدوگانه بودن آدم را از درون تخر یدچار احساس. من هم کم تحمل شده بودم. آمدم رونیآغوشش ب از

 .بودم زاریکه به شدت از آن ب یحال. چند گانه شده بودم یمن هم دچار احساسات. کند

تازه شروع شده  یهامون تموم شده ول یکردم که بدبخت یفکر م. میفرانسه برگشت طوفان رو برداشتم و به_

 مینبود که نس يروز. کرد یم یزن عمو کج خلق یطوفان قبول کرد که همه ما رو نگه داره ول دنیعمو با د. بود

طفلک طوفان که اصال تو . زدش یاون هم با خشونت م. زد یم زیبود و دست به همه چ کیکوچ. کتک نخوره

دکتر  شیبردمش پ. نگرانش بودم. تو هپروت بود. هم داشته باشه طنتیچه برسه که بخواد ش. نبود ایدن نیا

 یول. مارستانیب يتو يدکترها شیاون هم بردش پ. برم رانیکه به من کمک کرده بود به ا يدکتر. يهرند

 . که قبل از زلزله بود، نشد ییوقت طوفان اون بچه ا چیه گهید. سالم نشد گهید. خوب نشد که نشد گهید

 دهیرا فهم زهایچ نیسهند هم ا. ام صد درجه بدتر شده بود یوضع روح. دست خودم نبود. نداشت یام تمام هیگر

پدرت چه کار کرده  یبدان نکهیا. است یاز پا در آوردن بچه ها کاف يبودن پدر خود آدم برا فیکث دنیبود؟ شن

 .است

 . هیامروز کاف يبرا گهید. يتو هنوز خوب نشد گهیبسه د_

 . را باال بردم و نگاهش کردم سرم

 هم مونده؟ ییا گهید زیمگه چ_

 . نگاهم کرد یطوالن. نگفت يزیچ. تلخ بود لبخندش

 ها بخور وهیاز اون م کمی. بلند شو. بسه_
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نمانده بود که مرا به مرز جنون  يزیسکوت چ نیا. کننده تر بود وانهیبار سکوت د نیا. دوباره سکوت. برخاستم

تمام مدت در ذهنم فقط . خودم مشغول محاکمه او بودم الیدر سکوت و در خ شیقبل از صحبت ها. بکشاند

 . نداشت یحق نیاو چن. داد یفکر مانور م نیا

آن  يتا حدود یلنداشت که از من استفاده کند و یحق نیگفتم که او چن یهنوز هم م نکهیرغم ا یحاال عل یول

بال به سر  نیهم ا نیدیاگر آ دیشا. کردم یکار را م نیاگر من هم بودم هم دیشا. رفته بود نیحالت در من از ب

 یهر کس يبرا يبار نیتحمل چن. شد یم دهیکش یوانگیهر کدام از ما آمده بود، مثل او به مرز د ایآراز و من و 

حق داشت از . و چهار سال بود که با خودش حمل کرده بود ستیبه ب کیبار را نزد نیو او ا ستیراحت ن

 . بار کمرش خم شود نیا ینیسنگ

 یآن را حزن و اندوه ب يرفته بود و جا نیاز ب هیاول يبودم آن خشم جنون آسا دهیرا فهم زهایچ یلیکه خ حاال

. دانستم یاش را هم نم لینام فام یکه حت يدختر. نایبه اسم م يدختر يبرا یناراحت. گرفته بود ییحد و اندازه ا

گل او را از شاخه  کیکه پدرم مثل  یبا کس. کرد یبا او م یبیغر يبخش زنانه وجودم حس همزادپندار یول

 . پا انداخته بود ریپسر بچه نادان او را له کرده بود و ز کیبود و بعد هم مثل  دهیچ

کردم که  یبود که من خودم به شخصه فکر م يزیحداقل چ نیا ینبود ول یکار راحت يدختر نیبا چن يهمدر

 . هستم ونیمد نایآن را به م

و او  تیواقع دنیمن از شن. میآمد یفرسوده و خسته م اریهر دو نفرمان به نظر بس. میآن روز را حرف نزد گرید

دلم . کرد یچانه اش بود و فکر م ریتمام روز را کنار پنجره و درسکوت نشسته بود و دستش ز. آن فیاز تعر

مرد خانواده اش است و او  کی ستیتمام هست و ن. اش را باخته بود یبود که زندگ يمرد. سوخت یم شیبرا

هر کدام در عالم خودشان بودند و من هم که از همه به او . یهر کدام را به نوع. خانواده اش را از دست داده بود

 . سکوت کند چارهیدرمانده و ب نیحق داشت که چن. تر بودم، حاال به او از همه دورتر شده بودم کینزد

 یو آراز حرف م يهر روز با سارا. دمیبعد خدا را شکر هوا آفتاب شد و ما بعد از چند روز رنگ آسمان را د روز

دانست  یساختمان که فقط خدا م يهاکار ریدرگ. ستیچ ریدانستم درگ یم. بود ریدرگ یلیخ. کمتر نیدیبا آ. زدم

 . دیایبر سرشان ب ییکه قرار است که چه بال

را داشتم که  یحس زندان. شد یم شتریام ب یکردم حس غربت و دلتنگ یبار که با هر کدام از آنها صحبت م هر

 . صدا را یزندان آرام و ب نیتوانستم تحمل کنم ا ینم. افتاده است ریزندان طال گ کیدر 
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او هنوز خواب . بود برخاستم و آهسته گوشه پرده را کنار زدم دهیپرده به داخل اتاق تاب يآفتاب که از ال دنید با

قدم زدن در  یهوا سرد شده بود ول. و به باغ رفتم دمیبرخاستم لباس مناسب پوش. بود دهیشکم خواب يبه رو. بود

 . دیچسب یجان م مهیآن آفتاب ن

. آمد رونیب دهیلباس پوش. به داخل رفت یبعد از مدت. میزد یبعد او هم به من ملحق شد در سکوت قدم م یکم

 . با تعجب نگاهش کردم. اشاره کرد که برتنم کنم. مرا هم با خودش آورده بود يپالتو

 . ارتیز يروستا میبر میریصبحانه املت از قهوه خونه بگ میبر_

به عالوه من قرار نبود که . چندان هم بد نشده بود یبا آن شلوار مخمل کرم خانگ. مدیپالتو را پوش. نگفتم يزیچ

 .شوم ادهیمن پ

ما حاکم است  نیکه ب یسکوت دیرس یبه نظر م. باز هم در سکوت. میرفت ارتیز يو به روستا میرا گرفت املت

 . سکوت شکسته شود نیکه ا میکدام از ما دوست نداشت چیه. ستین یشکستن

 یمن روز به روز کمتر م ییکه اشتها دیرس یبه نظر م. باز هم من کمتر از روز قبل. میرا صرف کرد صبحانه

شودم که  یکردم متوجه م یبه صورتم نگاه م نهییکه در آ یوقت. ماند یم میاز غذا يشتریهر روز مقدار ب. شود

حرف  یول. زد یم ياواخر شب به زرد یحت وبود  دهیرنگم هنوز به شدت پر. و الغر شده ام دهیتا چه اندازه تک

 ایلج کرده بودم؟ با او  یدانم چرا؟ با کس ینم. کردم یبر رفتن دکتر را گوش نم یمبن شیاو و خواهش ها

 حوصله بودم؟ یفقط خسته و ب ایخودم؟ 

اجازه  بدنم یهم حال عموم. قبول نکردم. میخواست که به کلبه برو یم. میصبحانه را خورد نیهمان ماش در

بگذار . داد و هم اصال دوست نداشتم که آن جا هم مشغول مرور خاطراتم شوم یرا به من نم ییمایجنگل پ کی

 يسر کی دیسونا با. بودم ونیمد رزاد،یرا به خودم، به سونا پ نیا. بماند یخاطرات آن جا بکر و دست نخورده باق

 . است یحق هر زن نیا. حقش بود نیا. خاطرات خوش داشته باشد

خدا سرد بود را گرم  شهیبعد از آن روز هم دیرس یآن دستم را که به نظر م يبا گرما. را به دستم داد يچا وانیل

 . میهر کدام در افکار خودمان بود. میشده بود رهیبه مقابل خ. کردم

 یبه نظر م .چهره اش به شدت خسته بود. و نگاهش کردم دمیآمد چرخ رونیکه از دهانش ب یکلمات نیاول با

 . نداشت یدرون تن من تمام يدرون چهره او هم مثل سرما یکه خستگ دیرس

 دهیفهم گهید مینس. میکه تحمل کن میما مجبور بود یول. شروع شد مونیزندگ يروزها نیتو فرانسه سخت تر_

من هم . تو کارها به زن عمو کمک کنه دیمتوجه شده بود که با گهیمستانه د. دست بزنه يزیبه چ دیبود نبا
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به کار  يکار. معاف بود زیو همه چ یوسط فقط طوفان بود که از کار و زندگ نیا. بودم دهیخودم رو فهم فیوظا

 نیهم. داره یبچه هم وجود خارج نیرفت که ا یم ادشونیهمه  یاونقدر تو خودش بود که گاه. نداشت یکس

رابطه برقرار  يتونست با بچه ها یطوفان نم یول. میرفت یه مدرسه معمولمن و مستانه ب. روزها گذشت يطور

فرانسه تسلط  ياز طوفان رو شتریب میکرده بود یبا بابا و مامان زندگ شتریب نکهیمن و مستانه به خاطر ا. کنه

طوفان  یول. هو هم به فرانس میبگ یجمله رو هم به فارس کیتو خونه  یکرد که گاه یبابا ما رو وادار م. میداشت

 يریگاون قدر در. تونست ینم یعنی. گرفتنش نداشت ادیهم به  ییفرانسه نداشت عالقه ا يرو یتسلط. نه

مدرسه  مشیخاطر فرستاد نیبه هم. زبان وجود نداشت رفتنیادگی يبرا ییتو مغزش جا گهیداشت که د یذهن

 . از جامعه دور کرد شتریاون رو ب نیهم. زبان یفارس

فقط زن عمو روش . بود یگفتم که عمو فطرتا آدم خوب. به من وابسته شده بود یعمو حساب گهید. شدم بزرگ

 . گشت به بچه دار نشدن عمو ینفوذ داشت که اون هم برم یلیخ

که  دیرس یحرف زدن از گذشته به نظر م شهیهم. دیصورتش کش يبا دستانش رو. داد هیتک نیماش یصندل به

 . شدن است دیدر حال سف ییا ندهیسرش به طور فزا يکه موها دیرس یبه نظر م. کند یم ریاو را چند سال پ

 هیعمو . کردم یخوندم و هم کار م یهم درس م. چرخوندم یعمال من داشتم سوپر مارکت عمو رو م گهید_

بم  رویاز خودش هم بهتر به ز گهید. کرد یرو عرضه م یرانیا ییمواد غذا شتریداشت که ب کیسوپرمارکت کوچ

داد که مستانه  ریبود، زن عمو گ شدهبزرگ  گهیو مستانه د میبعد از چند سال که اون جا بود. کار آشنا شده بودم

آشغال به  هی. پسره الوات بود. کرده بود دیخودش رو کاند يها لیاز فام یکی. بزرگ شده و وقت شوهرشه گهید

 یکه البته بلوف بود ول. گفتن نصف تهران مال اونه یاون قدر که م. پول دار یول .بود رانیا. کلمه يتمام معنا

 . دار بود هیخب به اندازه خودش ما

 ییا لهیهمون پ يهنوز هم تو. کرد یطوفان که اصال براش فرق نم. نبودم یمن هم راض. نبود یراض مستانه

 . کرد یم یخودش درست کرده بود زندگ يکه برا

 . سالم تازه تموم شده بود ستیب من

کنترل را که در جا . خم شد نیبه سمت پخش ماش یکم. هم فشرد يچشمانش را به رو. را قطع کرد حرفش

 دهیآرام شن ییتنها زمزمه ا. را کم کرد شیصدا. بود برداشت و دوباره آهنگ سنگ قبر آرزوها را گذاشت یوانیل

 . امش بخش استآر شیکه همان هم برا دیرس یبه نظر م. شد یم

 . زهیر یدر رابطه با آهنگه موناموره که منو به من م یچ يدیبار پرس هی_
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 میرفته بود یعروس دیخر ينمانده بود و برا مانیبه عروس يزیچ. بود ادمی. سرم را تکان دادم. من نگاه کرد به

 . دیبار مرا بوس نیولا يکه برا يروز. میو ما به خانه برگشت ختیکه او با گوش دادن به آهنگ به هم ر

دوست . نگفتم و فقط نگاهش کردم يزیچ. و بکارت روح من یتازگ دنیبه خاطر دزد. از او متنفر شدم دوباره

. گند زده بود یبابا به اندازه کاف. ندارم یحق نیکه چن دیرس یبه نظرم م یول. کنم ادیداشتم دوباره بر سرش فر

 يمثل کار. ختمیباز هم در خودم ر نیبنابرا. دانستم یآن قدر محق نم زیچ چیآن قدر که من خودم را درباره ه

 یقرار بود سر باز کند، فقط خدا م یها از کجا و چه زمان يخودخور نیا. که در آن چند روز گذشته کرده بودم

 . دانست

ز خود ا شتریب ینبود ول يفرانسو. دوستش داشت یدونم چرا ول ینم. اون آهنگ مونامور رو دوست داشت_

 . شده بود يهمه فرانسو ش،یهمه حرکاتش، لهجه اش، طرز زندگ. بود شهیها دو آت يفرانسو

 ؟یک_

 . به من کرد ینگاه مین

 کی يو بچه دار مانیگن که زا یم. هم خوب مونده بود یلیخ. تر بود کیاز عمو کوچ یلیاون خ. زن عموم_

چند . کرده بود یدغدغه زندگ یخودش گشته و راحت و ب يسالها برا نیکنه و اون تمام ا یزن رو داغون م

. زد یشتر با من حرف میب. مهربون شده بود. بود که احساس کرده بودم که نگاهش به من عوض شده یمدت

 ....زد یم کیت

 .تلخ و آهسته. دیخند. کرد نگاهم

که من رو از خودم متنفر  یحس. رو فشیحس کث نیا دمیفهم یم. موضوع رو گرفتم عیسر. منم احمق نبودم_

 میکه بتون. داد که کفاف خرج ما رو داشته باشه یبه من نم یعمو پول آن چنان. دستم بسته بود یکرد ول یم

مدرسه  مینس. بود ادیخرج ز. اولم هباز هم برگشتم سر پل یول میاز عمو جدا شد. میکن یو راحت زندگ میجدا بش

. عمو شیپ میدوباره برگشت. به من فشار آورد نهایهمه ا. رفت یکتر مد دیطوفان با. خواست یرفت، لباس م یم

بشه  شتریمشغول شدم که حقوقم ب گهید ییجا هیکنم ونصف روز رو  یکار م ششیبهش گفتم که نصف روز پ

. نباشه ییا هیگر یمست ينبود که چشما يروز. شروع کرد به مستانه فشار آوردن. بتونم همه رو اداره کنم

اونقدر به . گفتم ینم يزیچ. آورد یفشار م مینس يرو. بود که نقطه ضعف من اونها هستن دهیکثافت فهم

درسش رو هم تمام کرده . خسته شده بود گهید. داد که ازدواج کنه تیمستانه فشار آورد که مستانه باالخره رضا

 یلیخ. داد تیرضا. نداشت لیادامه تحص الیگرفته بود و همون هم شاهکار کرده بود و اصال خ پلمید. بود
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 یجدا م گهید کمیبذار . تو رو خدا نکن یکه مست دیبا خواهش، با تمنا، با التماس، با تهد. باهاش صحبت کردم

خواست هر  یداغون بود و م. دهیبه انتها رس گهیکه د دیرس یبه نظر م یول. خودمون یزندگ یپ میر یم میش

 یکه حت یبا کس ؟یخواست بره و اصال براش مهم نبود کجا؟ با ک یم. طور شده از اون جهنم راحت بشه

 . خواست فرار کنه یفقط م. دونست یاسمش رو هم نم

به . را دود کرد گارشیشد و شروع کرد آرام آرام س ادهیپ نیرا از داشبورد در آورد و از ماش گارشیشد و س خم

است به روبه رو، به جنگل  يگرید يکه مشخص بود که ذهن و روحش جا یداده بود و در حال هیکاپوت تک

به . و خورد ختیخودش ر يبرا يچا. و به داخل برگشت دیرا کش گارشیس. کرد یاز برگ، نگاه م یلخت و خال

 یدر خودش فرو م یمدت. دارد يکاوریر کیبه  اجیاحت شیاز زندگ یکردن بخش هیکه بعد از واگو دیرس ینظر م

 . گفت ینم يزیرفت و چ

مراسم عقد و . خودش رو گرفته بود میتصم یمست یول. نبود یطوفان هم راض یحت کهیدر حال. رانیا میرفت_

 هیپسره به نظرم  یول. که همه رو انگشت به دهن کرد یمراسم. ماه برگذار شد کیتو کمتر از  شونیعروس

سالم و صلوات خواهر  اربا هز. گرفت یکردم کمتر دستم رو م یم قیتحق یهر چ یول. به کفش داشت یگیر

وقت نتونسته بود  چیه. بمونه یمست شیخواست پ یطوفان م. دادم دست تازه دوماد رانیام رو تو ا دهیزجر کش

 رانیطوفان و مستانه ا. مستانه با شوهرش صحبت کرد اون هم قبول کرد. ها ارتباط برقرار کنه يبا فرانسو

باشم که  ییتونستم تو خونه ا ینم. اون رو تحمل کنم ستمتون ینم گهید. گشتم یبرم دیمن هم با. نموند

که با کارها و  یحس. ازش متنفر بودم. بشه يزیسراغم و ابرور ادیکه ب دمیترس یهمه اش م. نداشتم تیامن

از  يسر کی دیبا. دانشگاه مونده بود ياز کارها يسر هیهنوز  یول. دادم منزجر کننده بود یحرکاتش به من م

قرض کردم و  يپول از دکتر هرند کمیکارهام رو انجام دادم و . میبرگشت میبا نس. کردم یم پاسواحد ها رو 

 ....نبود که انجام نداده باشم يکار رانیتو ا. رانیبرگشتم ا

 . تلخ کرد ییکرد و خنده ا نگاهم

و  یخصوص سیاز ترجمه فرانسه گرفته تا تدر رانیتو ا. الب باهر بودفکر نکن انقالب باهر از همون اول انق_

آژانس  هیتا باالخره تو . کار کردم يمدت تو سوپر هی ،ییبنا ،یعملگ. هم انجام دادم يمدت کارگر هی یحت

 يدر حق من پدر یلیخ. یمیبود به اسم عظ ییصاحب آژانس رو خدا رحمت کنه، آقا. کردم دایکار پ ییمایهواپ

پسر داشت که سالها بود  هی. تو کار فقط به من اعتماد داشت و بس. گفت که باهر مورد اعتماد منه یم. کرد

 شیمستانه طالق گرفت و زندگ. میبود رانیبود که ا یچند سال. رو نداشت یهم کس گهیخارج از کشور بود و د
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 یول. طرف رو با زن گرفته بود. شد ینم نیبهتر از ا هیکه از اول هم معلوم بود چطور یزندگ. شد یمتالش

گفت که از اول هم مستانه دوستش نداشته و  یم. داده ینم یگفت که مستانه دل به زندگ یشوهرش هم م

در . زن و اون زن کشونده نیمستانه بهش فشار آورده و اون رو به طرف ا يها و سرد بودنها یکم محل نیهم

باال خره هر . من رفتم فرانسه. که خبر دادن که عمو هم فوت شده موقع ها بود نیتو هم. طالق گرفتن لهر حا

به  یلیدرسته که خ. کرده بود ياز ما نگه دار طیشرا نیتو بدتر. نبود عمومون بود و حق به گردنمون داشت یچ

 . گذاشته بود ارمونیسرپناه در اخت هیباالخره  یما سخت گرفته بود ول

 . و نگاهم کرد دیکش یآه

 . ومدنیو طوفان ن مینس. فقط من و مستانه. برگشتم فرانسه_

 . دیو خند دیصورتش کش يدست به رو. را قطع کرد حرفش

و  ونیکه چه ش یدون ینم. ما گذاشته بود يرو برا زشیهمه چ دیرس یکه به اون م یاز سهم ریعمو به غ_

که استحقاقش رو  يزیاز چ شتریب یلیخ .سهمش رو. عمو به اندازه براش گذاشته بود. راه انداخت ییالیواو

که  یکس. بندازه رو نداره شمرد تف هم تو صورت نکهیا اقتیکه سرو گوشش بجنبه ل یچون به نظرم زن. داشت

بود که  دهیفهم ییزهایچ هیعمو هم  دیدونم شا ینم. به برادر زاده شوهرش نخ بده حال و روزش مشخصه

 . از حقش براش نذاشته بود شتریب

. کرده بود یرو قانون زیعمو همه چ. بند نبود ییدستش به جا یول. یکرد و دادگاه و دادگاه کش تیشکا هخالص

 .مال شماست زیچون که عمال همه چ. کنه یم تییگفت که زنش داره خودش رو اذ یم لشیوک

 یآروم و ب یمدت هیخواست  یم. مستانه موند یول. رانیرو فروختم و سهم اون رو دادم و برگشتم ا زیچ همه

اون جا را دوست  گهیمن د یول. بود دهیاز شوهرش هم خوب بهش رس یالبته مست. کنه یسرو صدا زندگ

 . تلخ بود يهمه اش خاطره . اومد یاون جا، حال و هواش بدم م طیاز مح. نداشتم

 يبعد هم تو آژانس آقا. زاده باهر بود عیام سم یاصل لیاسم فام. ام رو باهر تنها کردم یلینام فام. رانیا برگشتم

. آژانس بعد از اون سرپا بمونه نیگفت که دوست داره ا یم. خودش بود شنهادیپ. کردم يگذار هیسرما یمیعظ

پسرش  تیاون بگذاره باز هم در نها يبراو اگر اون آژانس رو هم  هیگرید يزیگفت که پسرش کارش چ یم

با خود پسرش هم . هست که بخواد اون رو اداره کنه رانیچونکه نه بلده و نه ا. فروشه یآژانس رو م ازیامت

آژانس رو به من فروخت و  ازیامت. بود یاون بنده خدا هم راض. تماس گرفته بود و موضوع رو عنوان کرده بود

 یول. گردش يرفت برا. پسرش شیو چند وقت بعد هم خودش رفت پ ختیپولش رو به حساب پسرش ر
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و . به آژانس باهر شد لیتبد یمیشد که آژانس عظ يطور نیا. مون جا تموم کردنبود ه ایعمرش به دن چارهیب

 . من زنسیدوست داشت دکتر بشه شد ب یشد که انقالب باهر که از بچگ يطور نیا

 هم با شما هم دسته؟  یصنعت ؟يکرد دایبابا رو چطور پ_

 . نگاهش کردم دیشک و ترد با

 ؟ياسمت رو هم عوض کرد_

که بابام اسمش  يروز. امرزمیبه خاطر آقا بزرگ خدا ب. میکرد یصدا م ریطوفان رو ام. بابامه ادگارینه اسمم _

اسمش  دیچرا با یآروم نیبچه به ا. طوفان مخربه ه؟یچه اسم نیرو گذاشت طوفان بابا بزرگم گفت که آخه ا

 یول. میکرد یصداش م ریآقا بزرگ ام مشد که ما هم به احترا يطور نیا. ریگم ام یمن بهش م. طوفان باشه

 . شد که دوباره طوفان شد يطور نیا. میصداش نکن ریخودش خواست که ام گهیبعد از اون ماجرا د

 .ادامه داد. نگفتم يزیچ

 . نیفقط هم. دور ماست یلیخ يلهایسحر از فام. وقت به قول تو هم دست ما نبود چیه. هم نه دیوح_

 ؟يکرد دایپس چطور بابا رو پ_

 دهیاون موقع تازه من فهم. میدیرو د گریروز ما همد هیبعد هم . تو هتل بابات مشغول بود دیوح. یقاتفا یلیخ_

شروع کردم  دم،یاومدم و آژانس و خر رانیا نکهیبعد از ا. و الهام زنده بودن مانیهمه سال ا نیبودم که بعد از ا

رم رودبار،  یگفتم که امسال م یبه خودم م الگذشت و من هر س یچند سال. به کار کردن و پول در آوردن

دوباره  نکهیفکر ا. فکر رفتن به اونجا هم برام شکنجه محض بود یراستش حت یول. رم رودبار یم گهیسال د

 .بود بتینظرم برام مص يجلو ادیب چارهیو اون آوار و اون مردم ب رونیاون صحنه ها و اون شهر و

 ادشیبا داد و فر یوقت. دمیزجر کش کمیبرادر کوچ يمن هم پا به پا. ودممدت فکر نکن من هم آروم ب نیا تمام

 یتمام شب کابوس اون صحنه ها رو م یگاه. گذروندم یرو م یشدم من هم شب ناآروم یم داریاز خواب ب

 هیداغون و خاله مجنونم، مثل  درشده و برا رونیشهر و دنیتمام مسافرت من از فرانسه به رودبار و د. دمید

 هیکنم که برم و  یتونستم خودم رو راض یخاطر نم نیبه هم. شد یداده م شیچشمام نما يتمام شب جلو لمیف

 . شهر دنید يفقط برا یحت. به رودبار بزنم يسر

اون  گهیشهر که عوض شده بود و د دنیرفتم و با د. کردم که برم یخودم رو راض یباالخره با هزار بدبخت تا

دلش رو . تونستم به باغ برم ینم. اول رفتم خونه بابا بزرگ. آروم شدم کمیمن بود،  تینبود که تو ذهن يزیچ

من  یمیو روح برادرم و آرامش دا یزندگ. بود تهکه خاله رو گرف ییجا. اون باغ برام پر از خاطره بد بود. نداشتم
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باغ بابا بزرگ، آپارتمان شده خونه پر از دار و و درخت و . بابا بزرگ آپارتمان ساخته بودن يخونه  يبه جا. رو

 یول. بوده دهیاز صاحب آپارتمان پرس و جو کردم که گفت چند دست عوض شده و ظاهرا اون از بابات نخر. بود

شناخت و . کردم یخودم رو معرف. رفتم در خونه شون. اون کوچه يتره تو یمیاز هم قد یه بغلیگفت که همسا

اونها اونقدر  نکهیهم ا تیاون موقع يتو یول. آورده بودن رونیآوار ب ریو الهام رو زنده از ز مانیاون گفت که ا

 مانیبودن که زبون ا دهیرساونقدر ت نکهیبدن هم ا یهستن و آدرس یتونستن بگن که ک یبودن که نم کیکوچ

 .تا سالها بند رفته بوده

مرده  يبچه ها يبه جا. خودش شیبرتشون پ یو مشناستشون  یها م هیاز همسا یکیچند ماه بعد  نکهیا تا

 یکیما . اونقدر خوشحال شده بودم که حد و اندازه نداشت. شد یاصال باورم نم. کنه یخودش اونها رو بزرگ م

کردن  دایرو از دست داده پ لشیمکه همه فا یکس يبرا یدون یم. میکرده بود دایاز کس و کارمون رو پ گهید

 یراست م. رفتم. آدرس داد. رو بهش دادن ایکه دن نهیخاله اش مثل ا يدور، بچه ها یلیاون هم نه خ لیفام هی

مامان زنده شده بود و اومده بود در  نکهیمثل ا. به مامان شده بود که حد و اندازه نداشت هیالهام اونقدر شب. گفت

به نظرت مسخره  دیشا .به من دست داد یچه حس یدون ینم. همون لب و دهن مها،همون چش. باز کرده بود

 یالهام هم هاج و واج به من نگاه م چارهیب. زانوهام شل شده بود. گرفته بودم جهیسرگ جانیاز شدت ه یول ادیب

 . بغلش کردم کم مونده بود بزنه تو گوشم یوقت. کرد

 . دیخند آرام

 . دیخند آرام

مباشر تو باغ گذاشته بود  هیچون که بابات . ماریبدست ب ینتونستم از بابات نشون یول. باغ میرفت مانیبعد با ا_

 یول میگشت یلیخالصه خ. استخدام شده بود یظاهرا اون هم توسط کس. بود دهیهم بابات رو ند چارهیکه اون ب

که به نام اون بود رو دولت  یباغ. میکن دایپ رو یافغان روسیآدرس س میتونست یول. میکن دایپ يزیچ مینتونست

شده بود که مال  یچ نکهیا. کردم دایرفتم و گشتم تا باالخره آدرسش رو پ. تعجب کردم یلیخ. تصرف کرده بود

کثافت . که مرده دمیکردن، فهم دایگشتن و پ یبعد از کل. و اموالش به تصرف دولت دراومده بود تعجب آور بود

 مرده بود؟  يجور یچ یدون یم. چندان هم ناآروم نبود دلم یول. مرده بود

 . تکان دادم یسرم را به نشانه نف. اه کردمن نگ به

 یم يدست دراز ارویکه چک طرف دستش بوده به دختر  ییاز موردها یکیظاهرا تو . کرده یهم م يشر خر_

. کلمه یواقع یبه معن کهیت کهیت. کنن یاش م کهیت کهیتو خونه و ت زنیر یطرف هم شبونه با پسرهاش م. کنه
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 بشیداشته همه از غ لتو مح يمنفور تیچون شخص. نبوده داشیگفتن که تا چند روز پ یهاش م هیهمسا

 یدر رو م. ادیتعفن از خونه م يکه بو ننیب یتا بعد از چند رو م. خوشحال هم بودن ،یچینگران که نبودن ه

بعد هم  دن یخبر م سیبه پل گهید. گوشه خونه افتاده بوده هیاش  کهیکه هر ت ننیب یرن تو م یشکنن م

کنن و اونها هم  یم دایکرده بودن پ کهیت کهیرو ت یغانکه اف ییهم ظاهرا اون پدر و پسرها سیو پل قاتیتحق

گفت مادر سحر  مانیا نکهیتا ا م،یگذشت و ما همچنان دنبال بابات بود نهایا. گن یکار م نیاش رو از ا زهیانگ

چون . خونه مادرش یعنی. خونشون میشب شام رفت هی. گفتم که سحر از اقوام دور مامانه. ما رو دعوت کرده

عنوان  دیخالصه اون جا وح. خانواده اش اومده بود به رودبار دنید يبرا. بود رفته بود بابلسر کردهسحر شوهر 

 يزیچ رزادیپ لینام فام. تعجب کردم یلیخ. کنه یر کار منام و نشون تو حومه بابلس نیبه ا یکرد که تو هتل

رو هم جور کردم  مانیالهام و ا ياکاره. برگشتم تهران. پرس و جو کردم دیاز وح یحساب. باشه يکه عاد ستین

دونستم  یاصال نم. کردم دایداده بود رو پ رزادیاز محل کار پ دیکه وح یرفتم و گشتم آدرس. تهران انیتا ب

که خودش  دمیکردم و اونقدر پول خرج کردم تا فهم قیاونقدر تحق. کردن قینه؟ شروع کردم تحق ایخودشه 

 . بود زشیهمه چ یخود ب. ودنب دیشک و ترد يجا گهید. صاحب باغه

 . شده بود یعصب. شد رهیجلو خ به

 تیمثل مصب دمیکه شن یزمان. رانیبود که اومده بودم ا یسه چهار سال هیمن تازه . که بم زلزله اومد یزمان_

از من . کرده بودم دایپ ییچه وضع آشفته ا یدون ینم. کردم یتمام حس و حال اونها و درك م. ها شدم دهید

که خودش  يلحظه به لحظه اون زجر مامکرد، ت یرو روشن م ونیهر بار که تلوز نکهیمثل ا. بدتر طوفان بود

شد تازه  یکه از بم پخش م يها لمیعکس و ف دنیال، با دبعد از اون همه س. آورد یم ادیبود رو به  دهیکش

 هیبه ثان هیبود که تمام ثان نیجالب ا. یمجنون واقع هیمثل . و آشفته دهیبر دهیبر. کردن فیشروع کرد به تعر

که خودش رو  یبود گرفته، تا زمان دهیآور شن ریکه از ز یی ونهایو ش هیاز گر. بوداون روزها تو ذهنش حک شده 

 . بم میرفت میجمع کرد. بم میهمون شبانه من رو وادار کرد که بر. رونیبودن ب دهیآوار کش ریاز ز

 . من نگاه کرد به

خوام  یم. کرد دتیکه تهد یبدون يویدوست ندارم که طوفان رو اون د یول. يدونم که از طوفان متنفر یم_

نبود که  يکار. داوطلب يروین. میسه هفته تو بم موند. ههم دار ییا گهیوجه د. ستین اهیکه اون س یبدون

دادن مرده ها و کفن و دفن مرده  سلآوار گرفته، تا غ ریمردم از ز دنیکش رونیاز ب. طوفان انجام نداذه باشه

آوار درشون  ریطوفان خودش از ز یول. شد ینم کشونینزد یتعفن گرفته بودن که کس يکه آن چنان بو ییها
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. ستین یدسته جمع يوحشتناك تر از گورها یچ چیه. یگروه. کرد یداد و دفن م یآورد و بعد هم غسل م یم

خاك  نیهمه ا يطوفان برا. کردن یچهل تا جنازه رو کنار هم خاك م یکندن بعد هم س یرو م نیبا لودر زم

 یرو م نیبا دست خودش زم. خوند تیو نماز م ستادیکه اون جا بودن ا ییتو تمامشون کنار آخوندها. کردنها بود

اون  وکه بابات  میاون زمان ما متوجه نشد. بماند نهایحاال ا. افتاد یکرد که از نفس م یاونقدر کار م یگاه. کند

بود که  يزیبدون صاحب چ يها و باغ ها نیزم. زده بودن سیاون جا هم اومده بودن و دست به لفت و ل یافغان

که در توانم بود  ییتا اون جا. میگوش ما بود و ما خبر نداشت خیبابات ب. مثل کفتار دنبالش بود شهیبابات هم

ارزش  م،یبود دهیما که داغ د يبرا. داشت وارزشش ر یول. دیته کش میتمام حساب بانک. کردم یکمک مال

 يکار چیوار باشه و تو هآ ریز زتیعز. یچ یعنی یخانمان یزمستون ب يکه تو اون سرما میدیفهم یما م. داشت

 .داره یچه حس یبکن ینتون

 . چهره اش سخت شده بود. اخم داشت. را قطع کرد و به من نگاه کرد حرفش

. میو صحبت کرد مینشست. رانیمستانه هم اومده بود ا. میکرده بود دایبابات رو پ گهید. گفتم یآره داشتم م_

. نداشت یهم اطالعات چندان دیوح یرفتم هتل ول. میدونست یاز شما نم یچیه. میدونست یاز بابات نم یچیه

 هیهر بار که . تونستم ینم. بود فرساطاقت . سخت بود یلیخ. قیتحق میشروع کرد. يتو اون زمان تهران نبود

 يمحرکه دوباره برا روین هیشد  یم نیهم. داد یطوفان به شدت واکنش نشون م یول دم،یکش یپله عقب م

 يتو. الهام عاشق طوفان شده بود. و الهام خودشون داوطلب شدن جلو رفتن مانیا. میکرد ادیسهند رو پ. من

هر . ارهیخواست دلش رو بدست ب یم. بهش دلبسته شده بود بودنکه با هم آشنا شده  یهمون مدت کوتاه

من . بود دهیهمون جلسه اول فهم يتو مانیبود که ا يزیچ نیزد ا یسهند مواد م. حاضر بود براش بکنه يکار

. کارها بود نیا یاصل انیطوفان در جر. اونها رد و بدل شد نیب یو نخواستم بفهمم که چ دمیوقت نفهم چیه

 يها يتمام کثافت کار. بود ریطوفان گ شیالهام هم دلش پ یول. که سهند دلبسته الهام شده بود ونمد یفقط م

از  میخواست یما فقط م. وقت چیه. تن سهند نبودما اصال قصدمون کش. بابات هم که به سهند گفته شده بود

اصال . خودش رو پرت کرد که چرا سهند از باال میدیاصال نفهم. نشد یول. میسهند به بابات نفوذ کن قیطر

 . از غصه ایکه توهم بود  دمینفهم

 . هم فشرد يچشمانش را به رو. من نگاه کرد به
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. افتاد یم ابیآبها از آس دیبا. از دوستام یکی شیپ هیرفتن ترک و الهام رو فرستادم مانیبعد از اون ماجرا ا_

. باهر فکر طوفان بود ییمایاز شعب دفتر هواپ یکی سیفکر تاس. يکرد يهتل رو بازساز یتهران و رفت ياومد

 یانیاش رو هم که در جر هیبق. هم با تو عنوان کرد دیوح. انداخت دیتو ذهن وح میمستق ریاون غ

 :زدم و با غم وغصه گفتم یتلخ پوزخند

 . خواد ینم حیتوض گهید. بدبخت شدنم هستم انیآره در جر_

 . برآشفت

 ؟يکرد یم یچه غلط يتو بود. من يخودتو بذار جا ه،یثان هی يلحظه، برا هی يخدا فقط برا يمحض رضا_

 . دونیتو م ایب یگ یاگر راست م. گود نشستن صبحت از لنگ کردن راحته سونا يباال

 :گفت ییخفه ا يصورتش فشار آورد و با صدا يهر دو دستش رو با

ندارم،  یکن یکه فکر م یمونیو ا نیمن بهش اعتقاد ندارم، به همون د یکن یکه تو فکر م ییبه همون خدا_

 .....خواستم عذابت بدم یمن نم. بشه نیخواستم ته ماجرا ا یقسم من نم

 .را به آسمان گرفت سرش

 اتیدن نیتو ا یچه غلط. دونم یزنده ام، نم یچ ياصال من برا. یرو ازم گرفت زمیچهمه ! مذهبت رو شکر_

 . دونم یکنم، نم یدارم م

در  يزیچ. تنها باشم ییمن هم دوست داشتم که لحظه ا یول. دانم کجا رفت ینم. شد ادهیپ یحرف چیه بدون

 . آمد یشدت دلمرده م به نظر به ینبود ول یعصب. شد نیسوار ماش. بعد برگشت قهیدق یحدود س

رو اگر  رزادیاون پ. بابات بود يما فقط هدفمون پولها. کس چیه. نهیصدمه بب یماجرا کس نیخواستم تو ا ینم_

 جادیا یمیصم یدوست کی. میخواستم ما با هم همکار بش یمن فقط م. یانگار جونش رو گرفت يریپولش رو بگ

باز هم . که خود بابات نذاشت میکار کن یچ یول. میو پولها رو باال بکش میکن کیبشه و بعد کم کم بابات رو شر

از  یخودش گفت ک شیمن طمع برش داشت و پ يپولها دنیبابات بود که با د. طمع خود بابات دردسر ساز شد

شده  باباته که باعث نیا. شه یهمه م یباباته که باعث بدبخت نیا. بشه یکیبهتر که مال و ثروتش با خودم  نیا

 . گهیکس د چیما مرد، مقصر باباته نه ه يبچه  راگ. بشه يطور نیکه االن ا

 . زانوانم مشت شده بود در دست گرفت يدستم را که به رو. دیطرفم چرخ به

 . یوقت عذاب بکش چیدوست نداشتم ه_

 . دمیکش رونیرا از دستش ب دستم
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 . دمیعذاب رو کش نیبدتر. دمیکش یول_

 . چشمانش غصه داشت. کردم نگاهش

 یآدم از هم نفسش رو دست بخوره چ یدون یم ؟یچ یعنیکسش رکب بخوره  نیتر کیآدم از نزد یدون یم_

 شه؟یم

برادر هفت ساله  يخودت رو جا هیثان هی یتون یم ؟يمن بذار يلحظه خودت رو جا هی یتون یتو م ؟یتو چ_

من قبول دارم که کارمون  ؟یو تحمل کن دمیکه خودم کش ییها یسخت یتون یم ؟يمن و خاله نوجوونم بذار

 کیخدا  يسونا محض رضا. تبود؟ بابا یرکب خوردن چ نیا لیبود؟ دل یاشتباه چ نیا لیدل یول. اشتباه بود

 ایاگر بابات طمع پول منو نکرده بود و نگفته بود ب. من بگذار يخودت رو جا هیثان کی. چشمات رو باز کن هیثان

باهر بودم که  ياالن من آقا. االن من انقالب نبودم. وسط ضربه نخورده بود نیکس ا چیاالن ه ر،یبگدخترم رو 

. يبود که فحشم بد نیا يکرد یم دایکه تو از من پ یناراحت تینها. پول بابات رو خورده بودم و فرار کرده بودم

 نیتفاوت از زم ینیب یم. شوهرت نبودماون موقع من . نیهم. بودم که پول بابات رو خورده بودم بهیغر هیمن 

 . نیا يکرده بودم، نه برا يزیبرنامه ر تیاون موقع يمن برا. تا آسمان است

 . سرم را به سمت مخالف چرخاندم. آمده بود میاشک به پشت پلک ها. را فرو خوردم بغضم

 عاشقت بودم؟  یدون یم_

 . نداشتم دنشیبه شن يدیام چیخارج شد که ه میلبها انیکلمات از م نیقدر آهسته ا آن

بود که تا به  ینگاه نیتر نینگاهش غمگ. چانه ام گذاشت و صورتم را به طرف خودش چرخاند ریرا ز دستش

 . بود دایو عجز از تمام نگاه و صورتش هو یچارگیب. بودم دهیحال در تمام عمرم د

  ؟يعاشقم بود_

 . کرد و به دهانم چشم دوخت ییسرفه ا. در آخر لرزان شد شیصدا

که در آن چند روز  يکار. سکوت کردم. سوالش نداشتم نیا يبرا یجواب م؟یتوانستم بگو یچه م. ندادم جواب

 . گذشته انجام داده بودم

پر  ییخانه ا. میرا روشن کرد وبه خانه برگشت نیعاقبت او هم در سکوت، ماش. شد رهیحرف به روبه رو خ بدون

 .هر دو نفرمان يها یها و دلمشغول يریدلگ. ما ینهان يسکوت و سرزنشها. از سکوت
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 و دوم ستیب فصل

وجود  یپنهان زیچ گرید. کرد یصحبت م مانیاو هر روز با طوفان و احتماال ا. میبود الیهفته بود که در و سه

 تیاهم یب میبرا گرید یول. هستند يدانستم که مشغول چه کار یم. گفت یرا مقابل من م زیهمه چ. نداشت

به  زیمالشان را بردارند و همه چ ادوست داشتم آنه. شود کیکار نزد يفقط دوست داشتم که انتها گرید. بود

 .یخام یالیچه خ. حالت اول برگردد

درست مثل . آمدم یبه خودم م شتریو ب شتریگذرد ب یکردم هر روز که م یبردم که حس م یبه سر م یحالت در

که آن قدر مهلک بود که بچه ام را  ییضربه ا. آن روز بودم ياز ضربه  جیمن هنوز گ. شده باشد چیکه گ یکس

عالمت  ریکه عشقم را ز ییضربه ا. مرا برهم زد یشبه تعادل و باالنس زندگ کیکه  ییضربه ا. از من گرفت

سرم حفظ  ياش منحوسش را به رو هیسا انهیز هم موذکردم، با یکه هر چه از آن فرار م یعالمت. سوال برد

 یکه نم يحس بد. حس خفقان داشتم. آمدم یبه خودم م شتریو ب شتریگذشت ب یهر روز که م. کرد یم

 یزمان ریتاخ کیبار با  نیکردم، ا یحاالتم را درك م رید شهیکه هم یمن. آن بگذارم يبه رو یتوانستم اسم

 یطرف و آن طرف م نیخوردم و ا یدر آن قل م جیکه من گنگ و گ یفاصله زمان. داد يدرك رو نیا يشتریب

 . که مختص خودم بود یبرزخ. رفتم

 قیبه مراتب عم یبرزخ. زد یبدتر از من دست و پا م یشدم که او در برزخ یمتوجه م دمید یکه او را م یگاه

روز به روز ساکت تر و روز . شد یبه روز کم غذا تر مکه او هم روز  دمید یم. آن ته ته جهنم. تر و وحشتانک تر

 يکه هر روز فاصله  دیرس یبه نظر م یول ردک یبه من م یکینزد يکه برا یرغم تالش یعل. تر چارهیبه روز ب

هر چه بود به نظر  ؟ياراد ایکرده بودم، ناخوداگاه بود و  جادیکه من ا ییفاصله ا نیدانم ا ینم. شد یم شتریما ب

 . کرد یخورد و نابود م یکه هر دو نفرمان را از درون م دیرس یم

شروع شده  يکه باز دمیفهم دمیتلفنم د يکه شماره اش را رو یوقت. اول هفته چهارم بابا تماس گرفت روز

من سهم خودم . بس بود گرید. شده بود دهیکش دانیبابا هم به م نکهیا. دلم خنک شده بود ییجورها کی. است

 . بودم دهخسته ش گرید. بس بود گرید. هر چه تمامتر پرداخته بودم یگناه یرا با ب

فحش و  لیشد، س بمیکه نص يزیتنها چ یاز آن طرف گوش. هر چه تمام تر يبا خونسرد. را برداشتم یگوش

 . بابا بود يناسزا

اش  کهیت کهیاگر دستم بهش برسه به خدا ت زت؟یهمه چ یهم خودت هم اون شوهر ب ؟یهست يکدوم گور_

فکر ..... وجدان یب...... شرف  یب..... تونه سر منو کاله بذاره؟ اون شوهر یفکر کرده م. رو یکنم، بچه قرت یم
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رو بهش خوب  نیا. سر من بذاره هکه بتونه کال یمال منو باال بکشه؟ از مادر زاده نشده کس یتون یکرده م

 یوگرنه طالقت رو که م. منو بدن يپولها انیبلند شن ب.....  کیکن که خودش و اون داداشو اون شر یحال

فکر کرده من . نکنه يادیز يغلطها نیاز ا گهیتا دفعه د ارنیدم باباش رو هم جلو چشماش ب یم چ،یه رمیگ

بهش . ساقط کنه یدست بوده که پول به من نزول بده منو از هست هم یفالح کهیمرت نیکه با ا دمیخرم، نفهم

سر گنده تر از تو رو کاله  ؟يسر منو کاله بذار يخوا یم گهیتو د. بچه من خودم قاپ قمار خونه امبگو برو 

  ؟يو در بر یمنو بچاپ یتون یم يفکر کرد. گذاشتم

آدم  کیداد در حد و اندازه  یکه م ییفحش ها. حد نینه در ا یبود ول یآدم بد دهن شهیبابا هم. کردم سکوت

داشت که به همه ثابت کند که تا  یسع شهیبابا هم. آداب من ياز خود متشکر و مباد ينه بابا. بود تیشخص یب

نقابش  ریپنهان در ز شهیهم تیفحش ها شخص نیو حاال با ا. است یآداب و با کالس يچه اندازه آدم مباد

 . افتاده بود رونیب

 سونا؟ _

 :آرام گفتم. شد تیگوشم اذ کهیبه طور. صدا کرد ادیرا با فر اسمم

 بله بابا؟_

 ؟يهم دست شد..... نکنه تو هم با اون شوهر. بله بابا و درد. بله بابا و زهر مار_

 يبابا آن قدر نگران مال و اموالش بود که متوجه نشده بود که من سونا. فرو دادم نهیبه س قیرا عم نفسم

کرد من همدست شوهرم  یم و نامشروع اش بود که فکر فیو اموال کث ایمال دن ریآن قدر درگ. ستمین شهیهم

 من؟  یبا زندگ يبابا چه کرد. هستم

 دونم بابا یمن نم_

 . نمیبب زیهمه چ یرو بده دست اون ب یگوش. يغلط کرد_

 يو فقط با صدا. امتناع کرد یاز گرفتن گوش. در هم فرو رفته بود شیاخم ها. را به سمتش دراز کردم یگوش

 :بلند گفت

خوام به خاك  یم. ات کنم چارهیخوام ب یم. امیحساب م هیتصو يبرا. رزادیتهران پ امیبهش بگو من فردا م_

 . بشونمت اهیس

را از خاطر  ادیظاهرا آن قدر شوکه شده بود که داد و فر. بابا سکوت کرده بود. را دوباره به گوشم چسباندم یگوش

 . برده بود
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 بابا؟ يدیشن_

را  یگوش. بار به سمت من حواله کرد نیاز ناسزا را ا یلیوباره سو د. کوه آتشفشان منفجر شد کیمثل  دوباره

 . اصال اعصاب بابا را نداشتم. شوم ریتوانستم با بابا درگ ینم. انداختم يخاموش کردم و به کنار

آمدن  بیخودش ترت. میآن روز همه به خانه بابا رفت يو فردا میبه خانه رفت. میهمان روز به تهران برگشت عصر

را که او هم قطعا  نیدیدانستم چطور آ ینم. هم تماس گرفته بود يو آراز و سارا نیدیظاهرا با آ. داده بود همه را

را عنوان کرده بود، فقط خدا  يزیچه چ. دیایب شوم ییگردهما نیکرده بود که به ا یگلوله آتش بود، راض کی

صورت برادر و  نیدانستم که در ا یچون م. نگذاشته باشد هیکردم که از من ما یدعا دعا م. دانست یم

 . شدند یم میخواهرانم همه تسل

 .را زیقطعا نه همه چ یول. کرده بوده است فیتعر نیدیآ ياز ماجرا را برا يبعدها متوجه شدم که مقدار یول

 نیدیآ. مفصل کرده بود يدعوا کیقبل از آمدن ما با بابا  نیدیهمه آمده بودند و ظاهرا آ میدیکه ما رس یوقت

 .بود دهیو ناراحت بود که رنگش به شدت پر یآن چنان عصب

 یفیخف غیج دنمیبود، با د ستادهیکنار در ا يسارا. ابتدا من وارد شدم. ما بدتر هم شد دنیبا رس. بود يبد جو

بعد از من او . آن سونا سه هفته قبل نبودم گریمن د. زده بود رونیب میآن قدر الغر شده بودم که گونه ها. دیکش

بابا به . کرد یحاال هاج واج به او نگاه م يسارا. تر دهیالغر تر و رنگ پر. او که از من هم بدتر بود. وارد شد

خودش مرا ادب  الیتا البد به خ. گوشم خواباند خیب دهیکش کی میایبرداشت و قبل از آنکه به خودم ب زیسمتم خ

آن قدر  ایهستم که به خاطر او به خانواده ام و بابا پشت کرده ام و  شعوریآنقدر ب ایکرد  یفکر م که یمن. کند

. دندیو آراز به سمتم دو نیدیو آ دیکش غیج يسارا. ام دهیکه همراه با او شده ام و مال بابا را باال کش رامزادهح

فرصت  یسرم از در وارد شده بود و حتخوردم و در آغوش او که پشت  يضربه آن چنان محکم بود که سکندر

حلقه کرد و همان طور با کفش به راهرو  مدستش را دور کمر. افتادم اورد،یب رونیرا ب شینکرده بود کفش ها

 . آمد

 یک. هیباشه بابات ک ادتیرو زدم که  نیا. يریکه طرف خانواده ات رو بگ يریبگ ادی گهیرو زدم تا دفعه د نیا_

 یخونه حرف اول و آخر رو م نیمنم که تو ا نیهنوز ا یرو زدم که بدون نیا. بزرگت کرده ینون بهت داده، ک

 . الف بچه تو هینه شوهر . زنم

راه دستش را گرفت و به  انیاو در م. بار دوم باال برد يدستش را برا یجا خورد و عصب. نگاهش کردم يسرد با

 . د جمع شدکرد و صورتش از در ییبابا ناله ا. پشت سرش چرخاند
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 :شده اش گفت دیکل يدندانها انیم از

که به . يندار يکار چیبا زن من هم ه. رزادیجناب پ يدیمثل آدم به حرفهام گوش م يانداز یدستت رو م_

به . کنم یجا دستت رو از جا قطع م نیهم ارمیچاقو از آشپزخونه م هی يکه تو بهش اعتقاد ندار ییهمون خدا

مطمئن باش اگر . کار رو بکنم نیابه جان خود سونا قسم که از خدامه که . کنم یکار رو م نیکه ا یعل يوال

 . کنم ینم دیلحظه هم تو انجامش ترد هی ،يکرد يادیغلط ز گهیبار د کی

دست  نیدیآ. به آن نگاه کرد رتیجنون آسا، که بابا با ح یخشم. دیبار یاز تمام واژه به واژه جمله اش م خشم

 :با کلمات شمرده گفت یول یو عصب دیکش رونیز دست او ببابا را ا

 . تمومش کن. بسه انقالب_

او حلقه  قهیآراز دستش را دور . که خشکش زده بود کرد تا مرا سر و سامان دهند يبه ساناز و سارا ییا اشاره

 . کرد

 .یکرده باش تشیکشمت اگر اذ یبه ابولفضل م. کشمت به خدا انقالب یم ؟يکار با خواهرم کرد یچ_

 یرا م یتر، حاال از هر لحاظ ياز خودش قو یکس یوقت. بود نیبابا هم. بود و غالف کرده بود دهیکنار کش بابا

 . بود که به نفع اش است که دهانش را ببندد دهیحاال هم فهم. کرد یغالف م عیسر. دید

اما  نیدیآ. خواهد بارش کند یو هر چه م ردیاش را بگ قهیگذاشته بود که آراز  یعکس و المعل چیهم بدون ه او

 . دیدست آراز را کنار کش یمنطق شهیمثل هم

 . بسه آراز_

 :او کرد و با تحکم و اخم گفت روبه

. کرده جیمنو گ یتلفن به من گفت يکه پا يزهایچ ؟يکارش کرد یچرا خواهر ما نصف شده؟ چ. بده حیتوض_

 ه؟یکل ماجرا چ

 .دیکش ادیبا خشم فر بابا

 .... نیدیآ_

 :گفت ادیبا فر. نگذاشت بابا حرفش را تمام کند نیدیآ اما

 مرده متحرکه؟ ینیب یدخترت نصف شده؟ نم ینیب یشده؟ نم یچ نمیبذار بب. خدا يبابا محض رضا_

 . رهیبم دیپاش با ریکه باباش رو بذار ز یکس. به درك، به جهنم_

 . دیکش ادیاو بر سر بابا فر نباریبغلم کرد و ا يسارا



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا b.hassani  –جان و شوکران 

wWw.98iA.Com ٥٠٣ 

 . دخترت ،یزن یحرف م یدرباره ک يبابا بفهم دار. یبگ يطور نیذارم درباره سونا ا ینم_

من هم چنان مثل مترسک خشک و ساکت  یکرد ول یم هیگر يسارا. دستش را به نشانه برو بابا تکان داد بابا

 یم یسع شهیکه هم يساناز. دیکش رونیرا گرفت و مرا به زور از آغوشش ب يساناز دست سارا. بودم ستادهیا

 . دیلرز یکرد خوددار باشد حاال به شدت م

اگر آن طوفان بچه  "بابا به هوا بلند شد که  ادیدوباره فر. گفت که منتظر خانواده اش است نیدیآهسته به آ او

باهر  ياصال خانواده  د؟یخواهد بگو یچه م. را قلم خواهد کرد شیرا در خانه او بگذارد، جفت پاها شیپا یقرت

 یکه من اجازه نم. ریاست و ال غ يبردار هکال کی نیگفت که از نظر من ا یم"دارند که بزنند؟  یچه حرف

. حرف بابا داد نیبود که او به ا یگشاده تنها جواب يبار پوزخند نیا. حرفها لیقب نیدهم پولم را بخورند و از ا

. ساقط کند ستیبابا رو از هست و ن یچه قرتهمان ب گریدانست که قرار است که تا چند لحظه د یخودش م

 . را ساکت کرد اباب ادیزنگ در داد و فر

 . از فرصت استفاده کرد  يسارا

 شده؟  یچ..... درد و بالت بخوره تو سر من  یسونا جانم تو رو خدا چته؟ اله_

 . دستش را فشردم. به زور تنها جواب من بود يلبخند

 . ستین يزیچ. يخوبم سارا_

و  مانیبود و ا نیالغر شده و غمگ یکه به طور وحشتناک میداخل آمدن طوفان و پشت سرش مستانه و نس با

 ردیطوفان را بگ قهیو دست برد  دیپر نییآتش باال و پا يبابا مثل اسپند به رو با،یدختر جوان ز کیپشت سرش 

که پولش  یکرد که کس یفکرش را نم زهرگ دیشا. نگاه کرد مانیهاج و واج به ا. خشکش زد مانیا دنیکه با د

 دیشا. دیایکه حاال با آنها به آن جا ب. همدست خانواده باهر باشد یکینزد نیشکل و به ا نیبود به ا دهیرا باال کش

حد با  نیکرد که تا ا یفکر نم یول. نبود یشک نیدر ا. هر چه نبود بابا با هوش بود. هم خطر را حس کرده بود

 . باشد کیآنها نزد

 :طوفان با خنده گفت. کرد ینگاه م مانیفقط به ا هیقدر شوکه شده بود که تا چند ثان آن

 هم در کوزه افتاد، نه؟  اطیظاهرا خ رزاد؟یمستر پ يچطور_

 . صورت جذابش آرام بود و شاد. داد نیاش را چ ینیب

 نه؟ ادیهم ب مانیاالن ا يکرد یاصال فکر نم_

 . را سر شانه بابا گذاشت دستش
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 . مینباشه ما مهمون یباالخره هرچ. داخل یکن یدعوتمون نم_

 .رو به او کرد و سرش را با تاسف تکان داد نیدیآ

 انقالب؟ يکار کرد یچ_

حالش را درك . شده بود یمیصم یلیبا او خ یشود ول یم یمیصم یکم با کس نیدیآ. سرزنش بار بود لحنش

 . دمیلبم را گز. کردم یم

مرگ خاله جوانمرگت  "میبه صورتش چنگ بزنم و بگو میطوفان برم و با ناخن ها خواست به سمت یم دلم

بعد از سه هفته در بطن ماجرا بودن، ". به خدا ندارم. تحمل ندارم گریمن د. نکبت بار را يتراژد نیتمام کن ا

خواستم آن ته زودتر  یشد، فقط م یم هماجرا چ نیمهم نبود که ته ا میبرا. بودم یخال یخال ياز انرژ گریمن د

 میبرا يانرژ چیه گریکردم که د یحس م. آدم چقدر توان دارد کیمگر . توان نداشتم گرید. به ته خودش برسد

  . نمانده است یباق

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 . شه یمشخص م زیهمه چ نیدیتو رو خدا صبر کن آ_

 . با سرزنش نگاهش کرد نیدیآ

 ؟يکار کرد یبا خواهرم چ_

 ییاو طوفان با خوش رو يبه جا. نگفت يزیچ یول. هم فشرد يشمانش را به روچ. و به من نگاه کرد دیچرخ

 یاو خط و نشان م يبدجور با چشمانش برا. به انفجارش نمانده بود يزیآراز چ. همه را به آرامش دعوت کرد

که  يزیتنها چ. بود تیاهم یآراز ب يامال و اموال بابا و خود بابا بر نکهیمثل ا. نداشت يبه طوفان کار. دیکش

 . رو به آن رو شده بود نیخواهرش که در عرض سه هفته از ا. داد، من بودم یم تیآراز به آن اهم

 . هم به ناچار به دنبالش روان شدند هیبق. راحت سرش را گرفت و به طرف هال رفت یلیخ طوفان

 :کرده است، با خشم گفت دایخودش را پ دیرس یکه به نظر م بابا

هم خودت  ؟يکرد یچه غلط نمیبب سایتو خونه من؟ وا ير یمثل گاو م یکجا سرت رو انداخت کهیمرت ياوهو_

همه تون کاله . ستمیدست بردار ن رمیکه تا من طالق دخترم رو ازش نگ زتیهمه چ یداداش ب نیهم ا
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 نیاگر شما تازه ا. دیردک يباز ریکه با دم ش دیکنم تا بفهم یساقط م ستیهمه تون رو از هست و ن. نیبردار

 . اومدم ایکاره به دن نیمن خودم ا. دیکاره شد

دانستم که  یفقط من م دیآن جمع شا انیدر م. داد یگوش م شیو مودبانه به حرف ها نهیدست به س طوفان

 . بودم دهیچشمه از آن طوفان را د کیکه  یمن. آرامش قبل از طوفان است نیا

 ..... رزاد؟یپ يحرف هات رو زد_

 . کرد دایکم کم نمود پ گرشید يچهره . را قطع کرد رفشح

  رفهمه؟یش. تا من حرف بزنم یش یاز حاال به بعد خفه م_

 . کرده بود که دهانش باز مانده بود رتیآن قدر ح. با تعجب نگاهش کرد بابا

 . رفهمهیخب پس ش_

 :شده اش گفت دیکل يدندانها انیاز م. بابا نگاه کرد به

 ؟یشناس یمنو م_

 يچهره . دیطول کش قهیدر حدود چند دق يزیچ. قیو دق رتیبا ح. به او نگاه کرد يشتریب رتیبار با ح نیا بابا

طمع در آن چند وقت آن چنان کوراش کرده بود که نتوانسته بود  نکهیمثل ا. شد یزده تر م رتیبابا هر لحظه ح

به  هیقرار داده بود، تا چه حد شب تیدر باغ رودبار او را مورد آزار و اذ قشیکه رف ییبفهمد که آن پسر بچه ا

خشم فرو خورده . بود که آن پسر بزرگ شده و برگشته بود که همه مان را نابود کند دهینفهم. طوفان است

 . تر و خشک را با هم سوزانده بود. دامن همه مان را گرفته بود یحاصل از آن درد و رنج، حاال مثل آتش

 . را گرفت و خواهش کرد که چند لحظه صبر کند شیبازو متیانقالب با مال یجلو رفت ول آراز

آخه مغز تو . ادیدوست ندارم به اون مغز شکننده ات فشار ب. گم یخودم بهت م. رزادیپ یخواد فکر کن ینم_

خوب  يآ. استفاده کرد یطانیفقط ازش تو افکار ش دیمغز تو با. یاستفاده کن یالک يکه ازش تو کارها فهیح

 .امتحان کردم! به جان تو! ده یجواب م

 یول. بود دهیترس یحاال چهره بابا کم. کرد، خم شد ینگاهش م رانیرا باال برد و رو به بابا که ح شیابرو کی

 . داد یخودش را محکم نشان م

 نایخواهر زاده م. رودبار. ها قهیو فروش عت دیتو خر یافغان روسیس کیشر. تابع يمهد رزاینوه آم. رمیمن ام_

 . همون که فقط شونزده سالش بود. اون دختر خوشگله. تو ییا غهیزن ص. تابع

 . خم شد شتریب
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 ؟يش ن ا خ ت _

 . کرد یبه جز کله را هج جز

 آدرس بدم؟  شتریب ایاومد؟  ادتی_

 کی یکه حت یآرامش. جنون آسا یآرامش. صورتش آرام بود یول. دیچک یخشم از تمام جمالتش م. زد یچشمک

 . به معلول و ناقص بودن آن ببرد یپ دنشیتوانست با د یکودك هم م

 . دم یآدرس کوچولو بهت م هی_

 :گفت يبلند يبا صدا. بابا فاصله گرفت از

رو  یشد؟ افغان یچ ادتهیکمتر؟  ای شتریماه؟ ب کیچند وقت گذشته بود؟ . بعد از زلزله ادته؟یته باغ، تو رودبار _

  ادته؟یکه انشاال 

 ياش به تند نهیزده بود و قفسه س رونیچشمانش وق زده از چشمخانه ب. بود دهیبابا رنگش به شدت پر حاال

 . طوفان سکوت کرده بود يعالئم و حرف ها نیا دنیآراز هم با د یحت. شد یم نییباال و پا

پنجاه ساله  يتو غهیله شونزده ساله من صکه خا یگفت؟ زمان یبهت م یچ شهیهم یافغان کتیاون شر ادتهی_

پسره بد جور خوشگله، رو مغز  نیگفت که ا یبهت م ادتهی. شه گذشت یپسره نم نیگفت که از ا یم ادتهی. بود

 کثافت؟ ادتهی. منه

مرده از گور  کیرنگش مثل . عمال به غلط کردن افتاده بود. دیلرز یبابا حاال م. گفت ادیآخرش را با فر کثافت

خواهد چانه اش  یکه م یمثل کس ک،یتمیر یو چانه اش با حرکت. کج شده بود یدهانش کم. درآمده شده بود

 . دیلرز یرا برقصاند م

که  یوقت ادتهیناموس؟  یب ادتهی ؟يدیو خند ينگاه کرد يسادیانداخت، فقط وا ریکه ته باغ منو گ یوقت ادتهی_

 ؟ينگاش کرد يسادیم نکرد، فقط وافرداش به خاله شونزده سالم رح

و آراز آن چنان شوکه شده  نیدیآ. بابا را گرفت و تکان تکانش داد قهی. دیکش یم ادیوار فر وانهیطوفان د حاال

شد و  یطوفان تکانده م يدر دستان قو یتکه گوشت قربان کیبابا مثل . بودند که همان جا خشکشان زده بود

 . شد یهر لحظه دهانش کج تر م

 لییهمونم که اومدم مثل عزرا. رمیهمون ام. به سر من آورد؟ من همون بچه ام یاون افغان ییچه بال ادتهی_

 ادتهی ؟يدیرو با دوز و کلک باال کش گهیچطور مال و اموال ما و چند تا بدبخت د ادتهی. رمیجونت رو بگ
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کار  یچ زیهمه چ یب یو اون افغان تو ادتهی ؟يها و رو مال خودت کرد قهیخونه بابا بزرگ و اون عت يچطور

  ده؟ید تیبا اون قوم مصب نیکرد

 . تکانش داد شتریب

 کثافت؟  ادتهیبم _

 :نداشت برد و گفت یسر بابا که به نظر اصال حال خوب کیرا نزد سرش

 . یبس که پول دوست. یشرف یبس که ب. شده؟ نه یکه دخترت چ يدیاصال پرس_

 . فقط محکم فشار داد و سر بابا به عقب پرتاب شد. نزد یچانه بابا گذاشت ول يرا رو مشتش

 رم؟یخواستم از دخترت انتقام بگ یم یدون یهم برات مهم هست؟ م يزیتو اصال چ_

 . با خشم شانه طوفان را گرفت. جلو رفت او

ام  چارهیب یول. بکن يخوا یم يهر کار. نزن میبه زندگ شیآت. تو روح مامان بسه طوفان. يبسه، تو قول داد_

 . نکن

نگاهش  هیچند ثان. ستین ایدن نیکه اصال در ا یمثل کس. شد رهیگنگ و مات به او خ. بابا را رها کرد طوفان

 دهید يکرده بود باز هم در انتها دلسوز دیدر نگاهش مثل همان شب که تهد. بعد نگاهش را به من داد. کرد

 . نگفت يزیچ یول. فقط سرش را تکان داد. شد

 . پوزخند زد دردمند

 کشیحروم زاده و اون شر نیهم دارم؟ به لطف ا يتونم بکنم آخه برادر من؟ من مگه مرد یکار م یمن چ_

 . وبمیمع نیماش هیمن االن 

 . به من نگاه کرد دوباره

 . همه ما یافتاد تو زندگ شیساقط کرد، آت ستیآقا ما رو از هست و ن نیکه ا یزمان. تیافتاده تو زندگ شیآت_

تمام عضالت  نکهیمثل ا. شد یم شتریدهانش ب یلحظه به لحظه کج. مبل افتاد يو رو. به عقب پرت شد بابا

که  يمرد. روان شده بود شیها شیر يبه رو اریاخت یآب دهانش ب. شده بود لیسمت متما کیصورتش به 

 . بود ادهمقابل ما افت زیو رقت انگ و نقص اش بود، حاال درمانده بیع یفکر ظاهر ب شهیهم

آن  یو گاه دیکش یم ادیفر یگاه. کرد یم یخودش را خال. زد یرفت و حرف م یمجنون وار راه م طوفان

 یچارگیب هیبه ثان هیتمام لحظه به لحظه و ثان. شد یم دهیشن یبه سخت شیزد که صدا یچنان آرام حرف م

 نیدیآ. داده بود و دهانش باز مانده بود هیتک واریآراز شوکه شده به د. کرد فیکه مسببش بابا بود را تعر ییها
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. کرد یم هیدهانش گرفته بود و گر يدستش را جلو يسارا. به دهان طوفان چشم دوخته بود چارهیکالفه و ب

. انیسرگذشت م ایآورد،  یطوفان که دل سنگ را هم به درد م يها یچارگیب يبرا ؟یچه کس يدانم برا ینم

هم ساعت ها اشک  ابانیکفتر از سرما مرده در خ کی يبرا هآنقدر با محبت هست ک يسارا. هم بابا دیشا

 .خود را داشت يجا گریوضع موجود که د د،یبرز

. وار بود انیهذ شیحرف ها. داد یننو خودش را تکان تکان م کیچنباتمه زده بود و مثل  نیزم يرو طوفان

 يزیچ. خسته و خاك خورده یانیهذ. محض بود انیهذ کی. گفتار سالم نداشت کیبه  یشباهت چیکه ه يزیچ

را باال آورده بود و به بابا  شسر. کرده بود یآن در ذهن خودش زندگ هیسالها طوفان با تکرار و واگو دیکه شا

 . گذاشت یهم تنگ آن م "ادته؟ی" کیکرد  یم فیکه از آن اتفاق شوم تعر يزیکرد و هر چ ینگاه م

داد و کم  یخودش را از دست م ییکرد تمام داستان بار معنا یرا عنوان نم "ادته؟ی"اگر آن جمله  نکهیا مثل

 گرید. زیرقت انگ ییناله ا. کرد که از ته قلب ناله کند یها بابا را وادار م ادتهی نیو هر بار ا. شد یرنگ م

 يمبل به رو يشده است از رو ریسال پ صدها دیرس یبه نظر م کهینتوانست تحمل کند و همان جا در حال

 نیدیآ. کرد یصورتش حاال کامال کج شده بود و هوش و حواسش را از دست داده بود و فقط ناله م. افتاد نیزم

 . ثابت مانده بود مینس يآراز هم چنان خشکش زده بود و نگاهش به رو. برداشت زیبه طرفش خ

 یگونه و ناالن تکرار م ماریهنوز هم ب. ن هنوز هم تمام نکرده بودطوفا. انداخته بود ریهم معذب سر به ز مینس

نوار ضبط شده، تکرار  کیفقط مثل . یحس چیه یب. یخجالت چیه یب. تمام جز به جز آن لحظات شوم را. کرد

 فیها را تعر نیانسان ا کیکه  ماندفه یگرفت م یاوج م یکه ناالن بود و گاه شیفقط صدا دیشا. کرد یم

سالها نتوانسته بود خودش را  نیشکسته بود و در تمام ا. بود دهید بیانسان دردمند که به شدت آس کی .کند یم

 . شکسته را کنار هم بچسباند يجمع کند و تکه ها

طوفان  يحرفها. کرده بود فیمن تعر يبود که انقالب برا يآن زجر يکه طوفان عنوان کرده بود ورا ییزهایچ

. بود دهیبود که سالها کش یکامل از عذاب یگونه اش، تجسم ماریآلود و ب انیهذ يگفته ها. زجر محض بود

که  یکس. میبود یفرد خاط يهاماها که بچه  يمخصوصا برا. اثر باشد یشد ب ینم ییو حرف ها زهایچ نیچن

 يمام زجراز ت. دردمند بود که مرا به لرزه انداخته بود شیآن چنان حرف ها. رنج وحشتناك شده بود نیباعث ا

او را  لهیپ کیکه مثل  ییاز تنها. شیاز تمام رنج ها. شیاز تمام کابوس ها. بود گفت دهیکه بعد از آن اتفاق کش

. یواه دیچه ام. او نشسته است دیکه به ام يدختر. از الهام گفت. کرد، گفت یمن شیبود و رها دهیدر خودش تن
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را در  گرینفر د کیتوانست که  یتوانست تحمل کند، چطور م یخودش را هم نم یاو که حت. او که ناتوان بود

 . کند کیشر شیها یچارگیب

به  کهیو در حال دیچرخ یدور خودش م چارهیدرمانده و ب. ختیر یعمال اشک م یگاه. گفت یگفت و م یم

 یگاه .شکاند یمفاصلش را با صدا و محکم م. داد یم چیانگشتانش را پ. زد یرساند، حرف م یم بیخودش آس

دو طرفش قرار گرفته  میسمستانه و ن. داد یکه چندان هم بلند نبود، مچ دستانش را خراش م ییبا ناخن ها

 . خودش بزند يگونه دست به نابود نیکردند که نگذارند که او ا یم یبودند و سع

رنگش به شدت . کند یتوانست آن همه سال در آن زندگ یم یبود که کمتر کس یدر برزخ. براش سوخت دلم

 یزمان و مکان م یرفت که ب یفرو م مارگونهیب يآن چنان در بحر حرف ها یلحظات يبرا یگاه. بود دهیپر

 . کرده بود دایپ فیضع یکیکج شده بود و چشمانش ت یدهانش کم. رفت یگفت و راه م یم انیهذا. شد

 نیدیآهسته به آ يزیرضا نبض بابا را گرفت و و چ. و رضا که او هم به شدت شوکه بود بابا را بلند کردند نیدیآ

باشد،  دیکه با یکدامشان آن حس چیدر نگاه ه. سر بابا رفت يباال ختیر یهمان طور که اشک م يسارا. گفت

که همه را آن چنان  يخرابکار. زده بود ندبابا گ. فرزند نسبت به جان کندن پدرش دارد کیکه  یآن حس. نبود

 .نگران بابا باشند دیتوانستند آن طور که با یخواستند هم نم یاگر م یحت دیاشوکه کرده بود که ش

از همه ما  دیرس یتنها من در خانه ماندم و آراز و ساناز که به نظر م. رساندند مارستانیرا بلند کردند و به ب بابا

طوفان ساکت . در سکوت گذشت میبود نیدیکه در انتظار تماس آ یتمام لحظات. تر است و خانواده باهر جیگ

 . شده است يانرژ یناتوان و ب هیکه بعد از آن همه واگو دیرس یبه نظر م. شده بود

. خورد یدستانش گرفته بود و تاب م انیزده نشسته بود و سرش را در م خی يها کیسرام ياز سالن رو گوشه

در آغوش الهام  مینس. کرد یرا نوازش مشانه اش  متیکنارش نشسته بودند و مستانه با مال مانیمستانه و ا

 گاریداشت، س یچشم از من برنم کهیبود و در حال ستادهیمن ا يو او هم درست روبه رو. کرد یم هیآهسته گر

 . سکوت کرده بود یبود ول دهیمعده اش گذاشته بود و رنگش پر يدستش را رو. کرد یآتش م گاریبه س

 نیف نیبه جز ف. نقطه زل زده بود کیمبل کنار ساناز ولو شده بود و به  يآن چنان شوکه شده بود که رو آراز

 . آمد ینم يگرید يصدا چیه میآهسته نس

 قیتزر. کرده بود و به کما فرو رفته بود يبابا سکته مغز. کوتاه و مختصر بود مارستانیاز ب نیدیآ گزارش

 یکه سبب آمبول ییتوانستند لخته ا یم دیشا. بودن یثابت زیچ چیه یرا شروع کرده بودند ول نیو آسپر نیوارفار
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اش را از دست  ییتوانا ادیز یلیآمد به احتمال خ یاگر هم بهوش م. هم نه دیشده بود را حل کنند، شا يمغز

 . داد یم

 یم گاریبابا به شدت س. شود شتریهم ب نیاز ا يزیدامنه خونر دیگفته بود که شا. نداده بود ینظر قطع دکتر

 .یلحاظ چیاز ه. نداشت یسالم یوجه زندگ چیکرد و به ه یالکل مصرف م. دیکش

که  يبد و موذ یحس غم و غصه و حس. که داشتم ناشناخته بود یدانم چرا؟ حس یخودم هم نم. افتادم هیگر به

 . کرده بود ریام را درگ یذهنم را فلج کرده بود و فقط غدد اشک

در را از داخل قفل کردم . بود را رها کردم و به اتاق سهند رفتم نییهر آن چه که آن پا. ختمیسکوت اشک ر در

و  دمیلرز یم. بدنم در دست خودم نبود يکدام از اعضا چیه اریاخت. توانستم ینم گرید. ختمیاشک ر يو در تنها

 میبرا یول. آهسته ییزمزمه ها یگاه اد،یفر يصدا یگاه. آمد یم ییسر و صداها نییاز پا. ختمیر یاشک م

 . نبود یالیشد باز هم خ یهم م کونیکن ف ایاگر در آن لحظه دن یحت. مهم نبود

که به اجبار مرا به  یشوهرم کس. یبود و نه احساس ینه عشق. از دست دادن نداشتم يبرا يزیچ گرید من

 يالگو دیبا پدرم که. به من نارو زده بود. گرفتن بود شهیمشغول اره دادن و ت نییگرفته بود حاال در پا يهمسر

من آن قدر  يتوانست برا یم يزیچه چ گرید. بود ختهیرا به هم ر زیباشد گند زده بود و همه چ یمن در زندگ

 . شود کونیهم کن ف ایمهم باشد؟ بگذار دن

مرتبه چند ضربه پشت سر هم  نیا. ندادم یتیاهم. به در خورد ییدانم چقدر به حال خودم بود که ضربه ا ینم

 . ندادم یتیباز هم اهم. خورد

 .....سونا_

لبم را . آمد یبه سراغم م دیبودند او با نییکه آن پا یهمه کسان نیچرا او؟ چرا از ب. مرا تکان داد شیصدا

 يزیچ یسرگشتگ نیا. کشت یدرد داشت مرا م نیا. چقدر بدبخت بودم. دمیو محکم به بالش کوب. دمیگز

هر لحظه . روم یفرو م شتریب شتریگذرد ب یهر لحظه م دیرس یکه به نظر م یمن. نده بود که مرا نابود کندنما

رفته بود و حس عجز و  نیآن شوك سه هفته قبل حاال کامال از ب. بردم یبه وخامت اوضاع م یپ شتریب

 . کردم یم یوحشتناک یچارگیب

از همان پشت در . ندادم یباز هم جواب. دیمحکم به در کوب گریبار د. را در بالش فرو کردم و هق هق کردم سرم

 . دیکش ادیفر

 .اریزاپاس اتاق سهند رو ب دیکل نیدیآ_
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 . هم آمد نیدیپر عجله آ يپاها يصدا. از انکه همه را نگران کند در را باز کردم قبل

 ؟يچرا در و قفل کرد_

و حرف زدن بلند بلند و  يسارا هیگر يصدا نییاز پا. نینگاهش خسته بود و غمگ نیدیآ. چشمانم نگاه کرد به

 . آمد یآراز و طوفان م یعصب

 . کرد نیدیبه آ ینگاه مین

 ؟يشه تنهامون بذار یم_

 . داد هیتک واریبه د. سرش را تکان داد. به من نگاه کرد نیدیآ

 يمون کرد چارهیدختر؟ ب نیتو جون ا يزد شیچرا آت ؟يکرد يانقالب؟ چرا نامرد يکار کرد یچ_

 . نگفت يزیچ یهم فشرد ول يرا به رو چشمانش

 نیچرا ا. يدیکش یاش، ماشه رو م قهیرو شق یزاشت یاسلحه م ياومد یم. یکشت یخود بابا رو م ياومد یم _

 ؟يکرد یدختر رو قربون

 :دیپرس دیمکث کرد و بعد با شک و ترد یکم

 د؟یاریبچه ب نیسر ا نیخواست یم ییچه بال ؟یخواست بگه که تو نذاشت یم یطوفان چ_

شده  نیسنگ شیصدا. آن گذاشت ياش را رو یشانیو بعد پ دیدر کوب یرا مشت کرد به چهارچوب آهن دستش

 . و خسته نیسنگ. بود

تو رو خدا . منه یسونا تمام زندگ. زن من هم هست یفهم یچرا نم. ادیسر سونا ب ییذاشتم بال یمن نم نیدیآ_

 ! بفهم مرد

او  یگاه. کردند یبحث م. گرفتن بودند شهیرفت و آن دو هم چنان مشغول اره دادن و ت یم جیبه شدت گ سرم

کردم که همه  یاحساس م. خورد یدلم به هم م. گرفت یاوج م شانیصدا یگاه. نیدیآ یآمد و گاه یکوتاه م

 . دادم هیتابخانه کوچک سهند تکک هب. چشمانم را چند بار بر هم زدم. نمیب یدود م انیاطرافم و آنها را از م

 ضه؟یقدر الغر شده؟ مر نیشده؟ چرا ا يطور نیچرا ا_

 ..... دوست نداشتم که . نگذاشتم. دیبگو يزیدهانش را باز کرد تا چ. کرد یمکث

ندارد که  یلیموضوع زنانه است و دل کی نیراندم و به خودم قبوالندم که ا رونیکه در سرم بود را ب يفکر

من در مقابل چشم برادر و پسر . خنده دار حیتوج کی. خودم يبود برا حیتوج کی. از آن بدانند يزیبرادرانم چ

 . خاله شوهرم به آن حال و روز افتاده بودم
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 . من خوبم_

 . نگاهم کرد نیدیآ

  ؟يقدر الغر شد نیشده؟ چرا ا یپس چ_

که بچه بودم و او مقابل  ییمثل همان زمانها. گر بودند تیادستانش گرم و حم. دستم را گرفت. طرفم آمد به

 یآن زمان ها هم مرا در پناه خودش قرار م. میرد شو ابانیگرفت تا از خ یآمد و دستم را م یمدرسه به دنبالم م

باز هم مرا به سمت  م،یشد یرد م ابانیطرف خ کیکه از  یو وقت. ستادیا یها م نیخودش مقابل ماش. داد

 یدر آن عالم بچگ. ها در حرکت بودند نیباشد که ماش یکه باز هم خودش رو به سمت. کرد یم تیهدا گرشید

. خوره یاگر بخوره، به من م نیماش ينطوریا "گفت که دمیکه پرس یوقت. کند یکار را م نیدانستم چرا ا ینم

  ".من هم مرد هستم و بزرگ

 . سرم را تکان دادم یول. دیبغضم دوباره ترک. کردم دایهم در دستانش همان حس آن روزها را پ حاال

 . نیدیآ ستین میزیچ_

جلو آمد و قبل از آنکه او . با طوفان بحثش شده بود نییپا. گلوله آتش شده بود کیمثل . باال آمد یعصب آراز

 يصدا. دتلو تلو خورد و پشت کمرش به در خور. دیصورتش را کنار بکشد، محکم به چانه اش کوب یبتواند حت

 . کرد دایپ يرادیآن چنان که فکر کردم ستون فقراتش ا. داد يبد

 به خاطر انتقام؟  ؟یخواهرم رو گرفت ياومد یچ ياصال تو برا ؟يکارش کرد ینامرد چ_

 زیبه طرفش خ. آن چنان که مرا ترساند. کبود شد ییلحظه ا يرنگش برا. کمرش گرفت يرا رو دستش

رنگش . آراز بد زده بود. به نفس نفس افتاده بود. بار او مرا گرفت نیرفت و ا جیاما سر خودم دوباره گ. برداشتم

 . هنوز کبود بود

 ؟يشد یچ_

 . دیکش رونیاما آراز دستم را گرفت و مرا از آغوش او ب. را دور کمرم حلقه کرد دستش

 . ستیصاحاب ن یب. یبکن یخواست یذارم هر غلط ینم گهید. بهش دست نزن_

 . از خشم دو رگه شده بود شیصدا

 . خوامش یمن م یفهم یتو چرا نم. مو از سرش کم بشه هیخوام  یمن نم ؟یچه غلط_

 :کرد و گفت نیدیرو به آ. لرزان بود شیصدا

 . منه یکه همه زندگ دیبفهم. که اون زنه منه دیتو رو خدا بفهم_
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 . خودش نگه دارد شیعشقش را پ دیبه قول خودش مرد با. تسخت اس شیحرف برا نیدانستم گفتن ا یم

 . دیکش ادیبا خشم فر آراز

 . زنت بود_

 . ییآراز حساس و دعوا. بحثشان با آراز باال گرفت دوباره

 .....بسه_

داد  یاو گذاشته بود و فشار م يگلو يهر دو دستش را رو. شد قهیآراز با او دست به . بود فیلرزان و ضع میصدا

 یالغر بود ول نکهیاو با ا. است شتریب یلیدانستم که زورش از آراز خ یم. شد یو او لحظه به لحظه کبودتر م

بود تا  ستادهیا یدفاع یب. کرد ینم يکار یول. دو الغر بو فیآراز هنوز ضع یول. بود یو عضالن دهیاندامش ورز

 . برادرم خفه اش بکند

 ......بسه_

که در  یدرست مثل حال. شد اهیجلو چشمانم س. شل شدم و از پشت سر پس رفتم. حرفم را بزنم هیبق نتوانستم

 . دیکش ادیفر يبغلم کرد و سارا یکس. کرده بودم دایجنازه سهند پ عییروز تش

سونا؟  ای شهیبابا حالش خوب م شه؟یدرست م يزیچ. بکشش ایب ؟ینیب یولش کن آراز حال سونا رو نم_

 .داغ رو دلمون نذار. تمومش کن

وار در آغوشش فرو  فتهیکه ش ییزمانها. نه چندان دور ییمثل زمانها. بود دهیمرا سخت در آغوش کش دستانش

بغضم را فرو . که با او بودم یرفت، زمان یم نیاز ب میها یتمام ناراحت. شدم یرفتم و با عطر تن اش آرام م یم

 . خوردم

 نیا. دمیکرده بودم، لرز دایکه دوباره در بغلش پ یاز احساس. دمیلرز. ن بودم که او را پس بزنمتر از آ ناتوان

ما از هم، او را  يسه هفته دور. دییبو یو م دیبوس یم ییمثل تشنه ا. کرد میموها انیسرش را م. انصاف نبود

 . وار دلتنگ کرده بود وانهید

 . باشفدات شم، آروم . جانم کوچولو. زمیجانم عز_

که با  ییزمانها ادگاری. وجه کلمه کوچولو را از دهانش بشنوم چیبه ه گریدوست نداشتم که د. افتادم هیگر به

 یزن م کیبود که  یخود فراموش نیزجر آور تر نیا. مانیعاشقانه ها ادی. کرد یم میعشق کوچولو صدا

 . با همسرش شیعاشقانه ها یخود فراموش. توانست تحمل کند

 . نکن هیسونا تو رو خدا گر_
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 کی يصدا. دیکش رونیمرا از آغوشش ب یکس. انصاف نبود نیا. دمیدوباره لرز. دیپلکم را بوس. را بستم چشمانم

 يبو. فرو رفتم یدر آغوش کس. باز هم چشمانم را باز نکردم یول. دمیبود که شن يزیمحکم تنها چ دهیکش

رفتم و  یو به اتاقش م دمیدو یم دمید یه کودك بودم و کابوس مک یزمان. بود يسارا. شناختم یعطرش را م

 . کرد یکرد و آرامم م یتا صبح مرا نوازش م. دمیخواب یتخت کنار او م يرو

 . آب قند بخور کمیچشمات رو باز کن . برات رهیخواهرت بم. دورت بگردم_

 . ختیبه شدت لرزان بود، آب قند در حلقم ر کهیو ساناز در حال دیکش نییام را پا چانه

را باال تر از  میساناز هم پاها. اش خوابانده بود نهیس ياش را به کتابخانه سهند داده بود و مرا به رو هیتک يسارا

آراز به جان او . سرم را چرخاندم یکم. آمد یآراز م يعربده ها يدر راهرو صدا. سطح بدنم، در دامن گرفته بود

درست مثل . زد یبود و آراز کتکش م ستادهیاو ا. نتوانست یول. کرد که آراز را کنترل کند یسع نیدیآ. بود افتاده

قرار  یکه اگر کس دیکش ادیطوفان بر سر آراز فر. آراز کنترل شد د،یبه چانه آراز کوب مانیکه ا یبا مشت. مجسمه

 . مقصر اوست نه انقالب میدار یکلاگر من و برادرش مش. جا کتک بخورد اوست نه برادرش نیاست ا

بحث تمام  نیشدند؟ چرا ا یچرا ساکت نم. کنند یکه همه با هم بحث م دیرس یبه نظر م. اوج گرفت صداها

 کردند؟ یچرا تمامش نم. دیکش یمرا به مرز جنون م نهایشد؟ ا ینم

 .....بسه_

اما آنها . خدا خفه شوند يکه محض رضا دیکش ادیبر سرشان فر هیبا گر يسارا. بود فیضع ییزمزمه ا میصدا

صحنه  نیبودند و با وحشت به ا ستادهیو مستانه و الهام گوشه راهرو در راه پله ا مینس. باال تر گرفت شانیدعوا

 . کردند ینگاه م

هر  یو زخم نیآن قدر که آنها همه خودشان را تکه پاره کرده بودند و خون. دانم چقدر زمان گذشته بود ینم

لبش . اش شکسته بود ینیصورتش غرق در خون بود و ب. افتاده بودند، و از همه داغان تر او بود ییگوشه ا کدام

در رفته بود  ریاز ز. شده بود لیمتما یبه سمت دامباز و هر ک شیپاها. افتاده بود نیزم يناتوان رو. ورم کرده بود

از شکم  یبلوزش هم باال رفته بود و کم نییبلوزش پاره شده بود و پا قهی. خشک مانده بود نیزم يو کمرش رو

کند که فقط  یکه آدم فکر م ییدعوا. بود دهیرا ند ییدعوا نیوقت در عالم واقع چن چیه. اش مشخص شده بود

تک زده برادرم او را آن چنان ک ،یحاال در عالم واقع یول. ندیبب نمایپرده س ياز آن را بر رو یتواند سکانس یم

 . شده بود يبه رضا موتور هیبود که شب

 .پر از خشم یآهسته ول. گفت یرا به او م يزیبا خشم چ نیدیآراز هم دهانش پر از خون بود و آ خود



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا b.hassani  –جان و شوکران 

wWw.98iA.Com ٥١٥ 

مانتو و شال مرا آورد و همان طور . و مصمم بود یچهره اش عصب. مرا به دست ساناز سپرد و برخاست يسارا

 . دیخودش هم لباس پوش. گرفت و به ساناز اشاره کرد بغلم را ریز. دوشم انداخت يرو

طفل  نیگذارم ا ینم گهید. دیکه خسته بش دیشما هم اونقدر هم رو بزن. خونه ایرضا بعد خودت ب. رم یمن م_

االن فقط و فقط خواهرم برام . نه بابا، نه تو انقالب. ستیبرام مهم ن یچیه گهیمن االن د. معصوم عذاب بکشه

 . مثل شمع آب شده نمیب یمهمه که م

 :به من نگاه کرد و با غصه گفت نیدیآ

 . گهیآدم د هیبوده نه  نیا يبرا میکرد ییما هم اگر دعوا_

. دهیرنج کش یبه اندازه کاف نیدرد داره؟ ا نیکه ا دیفهم یشما نم. گه بسه یداره م چارهیب نیساعته ا کی_

تا بدتر بشه؟  نیا يته قبل رو با تشنج و غصه گذرونده، جلوتمام سه هف نکهیا د؟یدعوا کن دیبا نیچشم ا يجلو

آقا، اصال  نیسر ا دیختیر یرفت بعد م یمخواهرتون  دیذاشت یم. دینه جونم شما مردها همتون خودخواه هست

 .نشیکشت یم

 :با اخم گفت آراز

دونه  ینم یول. هیعوض) به او اشاره کرد(  نیچشمش هنوز دنبال ا. ) به من اشاره کرد( احمق نیا نکهیا يبرا_

 .اندازم یشونه اش نم يکه من نعش سونا رو هم رو

 . سرش را تکان داد نیدیآ

 .سراغش امیشب خودم م. دیشما بر_

 . شلوارم را در مشت گرفت نییپا. بلند شد نیزم ياز رو. کرد یآرام يناله . به خودش داد یتکان او

 . سونا نرو_

خواست که  یدلم م. به جنونم نمانده بود يزیچ. تا اشک را از چشمانم دور کنم. ر هم پلک زدمبار پشت س چند

 . افتاده بود میبه پاها چارهیب کیمثل . بکشم ادیفر

 یدلم م ؟يکرد چارهیچرا مرا ب ؟يکار را با من کرد نیچرا ا. من عاشقت بودم یکه لعنت میخواست بگو یم دلم

برو به جهنم  " کیهم  تیو در نها. تفاوت بگذارم و برم یبکشم و ب رونیخواست پاچه شلوارم را از دستش ب

از . کار را بکنم نینتوانستم ا یول. داختمپوست ان. جان کندم. دمیدرد کش. نتوانستم یول. میبگو "انقالب باهر

 . دکار من نبو. من يحداقل نه برا. نبود یشدن. عهده من خارج بود

 . دیکه خودش دستش را کنار کش دیدانم چه در نگاهم د ینم. به من نگاه کرد زیالتماس آم چشمانش
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 . باهام بمون. ام نکن سونا، نرو چارهیب. کنم یالتماست م_

حاال ست  نیفکر کردم که هم. بودند، بشنوند ستادهیکه در راهرو ا ییبلند بود که همه آنها ییبه اندازه ا شیصدا

کنار . انداخت ریتنها سرش را به ز. نگفت يزیچ یول. ردیباد کتک بگ ریدوباره به ز ایز مسخره اش کند و که آرا

. شکسته او گرفته بود ینیب ریرا در آورده بود و ز دشیسفالهام شال . پله ها، طوفان نشسته بود يرو قاینرده، دق

بود، به من و پسر  يو خشم و دلسوز یاز ناراحت یکه مخلوط یداده بود و با حالت هیاما سالم به نرده تک مانیا

فاصله کنار  یبا کم مینس. خودش داد ياو را به پاها هیمستانه پشت سر او آمد و تک. کرد یخاله اش نگاه م

توقع و  یصورتش اما ب. مستانه بدون حرف فقط به من نگاه کرد. کرد یم هیگر یبود و به آرام ستادهیا مانیا

 . مسلط به خود یاحت ولنار. بدون حس بود

 ! تو رو خدا. میبذار با هم حرف بزن_

 . فشار داد و مرا به سمت راه پله کشاند شتریرا ب میبازو يسارا

 . یکه حرف هات رو بهش بزن یسه هفته وقت داشت_

 . ادامه داد یناراحت با

 ؟يسه هفته؟ فقط زجرش داد نیتو ا يکار کرد یچ_

 . دیمتورم اش را گز لب

 ....يسارا رایجون الم تو رو_

 . حرفش را قطع کرد يسارا اما

 سه هفته؟  نیتو ا يکرد یکار م یانقالب چ_

 :که بلند تر شده بود، گفت ییغصه و صدا با

. گفتم که بدونه از اجبار بود یداشتم م. گفتم یباباتون براش م يها يکردم؟ داشتم از کثافت کار یکار م یچ_

 یم ؟یبکن يخوا یکار م یحاال تو چ. ایدن نیمنه تو ا هییبدونه که تنها دارا. بدونه که نخواستم عذابش بدم

 . یبدبختم بکن يخوا

 .شد یتمام م دیقائله با نیا. دمیکش رونیب يرا از دست سارا دستم

 تونم ینم گهید..... بعد_

 جادیاش ا یصوت يصدا از تارها نیا ستیمن ن هیکه اصال شب یکردم کس یمحس . مال خودم نبود میصدا

 . شده است
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دوباره . طرف و آن طرف خوردم نیچند بار در پله ها به ا. رفتم نییتلو تلو خوران به پا هیتوجه به او و بق بدون

هم  يکرد و سارا یم يطوفان دوباره از برادرش جانب دار. و آراز يبار طوفان و سارا نیا. بحثشان باال گرفت

حال به تهران برنگردم تا  نیاست؟ تا من با ا نکردهرا مرتب  زیبود که در آن سه هفته او چرا همه چ نیحرفش ا

و  دیفتیکه پس ن دیرا گرفت شیگفت که شما دست پ یم یطوفان اما عصب. اورمیدل خواهر و برادرانم را به درد ن

 ....آخر یال

مهم تر بود  میبرا ایکه از تمام دن شیصدا ش،یصدا. دیرا به عقب کش میبازو. پله ها از پشت سر مرا گرفت نییپا

 . ختهیدرمانده و فرو ر. چارهیگرفته و ب. نه مثل آن وقت ها گرم و آرامش بخش. در گوشم نشست

 . کنم باهام بمون یسونا بهت التماس م_

دستش را جلو آورد و با انگشت . صدا یاراده و ب یب. ختیاشک از چشمانم فرو ر. کردم و نگاهش دمیچرخ

 . شصت اش اشکم را پاك کرد

 .....نرو، ترکم نکن یول. منو بکش. منو بزن_

 . را چند بار تکان تکان دادم سرم

 ......میتون ینم. تونم ینم_

بودم که به شدت  ییمن در هم شکسته ا. محکم نبودم يآن سونا  گریمن د. شکست و خاموش شد میصدا

 . شکننده تر شده بودم

 زیم يرو يبرا یورق چیه گریداند د یکه م ییدرست مثل بازنده ا. شل شد و حالت نگاهش عوض شد دستش

 . يدیام یو نه حت یینه آس برنده ا. دوباره ندارد يگذاشتن و باز

کردم که نگاهش را از ذهنم  یم یسع کهیدر حال. رفتم اطیاو به ح توجه به یب. جدا شد میبازو ياز رو دستش

 . را چارهیآن نگاه درمانده و ب. پاك کنم

پشت . ختیر یآهسته آهسته اشک م یگفت ول ینم يزیچ. میرضا رفت نیبه ماش. آمد چیسرم ساناز با سو پشت

از همان فاصله هم مشخص بود که با هم . هم با او بود نیدیآ. آمد يسارا ییا هیسرش هم با فاصه چند ثان

گفت  یم يزیچ نیدیآ. کردند یمبا هم دعوا  تیکه با خشم و عصبان دمید یبار م نیاول يبرا. کردند یبحث م

 يکه تا به آن لحظه از سارا یداد وبا خشم فراوان یانگشت اش را به سمت او تکان تکان م دیبا تهد يو سارا

 . کرد یصحبت مبودم،  دهیند

 .بودم به طرف خانه خودش راند دهیکه تا به حال ند یسوار شد و با سرعت يسارا عاقبت
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نفس هم  یکه حت دیرس یخاموش شده بود و به نظر م. شاد و شنگول شهیساناز هم یحت. میکرده بود سکوت

در را باز کرد و همان طور که در آهسته باال  موتیبا ر. مقابل درب پارك کرد. بود نیخشمگ يسارا. دیکش ینم

 . دقت به من نگاه کرد با هیچند ثان. دیساناز گذاشت و به طرف من چرخ یرفت دستش را پشت صندل یم

 داد؟ یاجازه نم ؟ینگفت يزیچرا چ_

 . پل پارك کرده بود، نگاه کردم يکه کنارش رو ییجواب و خاموش سرم را چرخاندم و به باغچه ا بدون

 . سونا با توام_

 :گفت متیساناز با مال. هم سکوت کردم باز

 يفعال نه سارا_

مرا  يو پاها دیمن به طرفم دو دنیبا د. گذاشته بودند یعل شیرا پ رایالم. نگفت به داخل رفت يزیهم چ يسارا

 . بغل کرد

 خاله جون_

 . نداشت یبچه که گناه. گذاشتم شیموها يرو ریرا با تاخ دستم

 ؟يکار کرد یچ نمیبه خودم بگو بب ایب. ستیور تربچه، خاله حالش خوب ن نیا ایب_

 یاز نقاش فینشست و مشغول تعر شیپاها يدست ساناز را گرفت و رو یول. به من نگاه کرد يبا کنجکاو رایالم

 . کرد یاما با دقت به من نگاه م یعل. اش شد

 يشده عمه؟ چقدر الغر شد یچ_

 . کرد یمرد کوچکمان حاال مرا آرام م. بغلش کردم. جلو آمد. را فرو خوردم و دستم را به سمتش دراز کردم بغضم

 . خوبم_

 میموها. رفتم ییبه دستشو. شالم را باز کردم. نگفت يزیچ یو مادرش نگاه کرد ول يسر من به سارا يباال از

 ادمی. را کوتاه نگه داشته بودم میموها شهیهم یعروس به خاطر او بعد از. دمیدرونشان کش یدست. آشفته شده بود

 . دیآ یبه تو م شتریب کوتاه يموها. یمور هست یگفت که تو مثل دم یبه من م شهیهست که هم

 یشیآرا چیه. به صورتم آب زدم و چشمانم را آب گرفتم. چشمانم به شدت ورم کرده بود. چهره ام نگاه کردم به

 . کرده مرا دوست داشت شیکردم؟ تنها او بود که صورت آرا یم شیآرا دیبا یچه کس يبرا گرید. نداشتم
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از هوش و حواسم  یمین. و درمانده جیگ یحس. نداشتم یحال خوب. دستانم گرفتم نیسرم را ب. وان نشستم لبه

شد،  یش بد مشد، اگر خود آراز حال یزد، اگر معده اش بدتر م یاگر آراز باز هم او را م. هنوز در خانه بابا بود

 .......اگر، اگر، اگر

محکم به  کهیبه طور. رفت جیسرم دوباره به شدت گ یول. برخاستم. ندارند یانیاگرها پا نیکه ا دیرس ینظر م به

 یصحبت م یتلفن یبا کس يسارا. رفتم رونیبه هر جان کندن که بود تعادلم را حفظ کردم و ب. خوردم وارید

 :دیکرد و آهسته پرس يسارابه  ینگاه مین. دستم را گرفت. شاندساناز مرا ن. گوش ندادم. کرد

 ؟یخوب_

 . را تکان دادم سرم

 چند هفته؟ نیکرد ا تییشده سونا جون؟ اذ یچ_

 نه_

 . نگاه کرد يبه سارا دوباره

 ؟يچرا آب شد ؟یپس چ_

 . را مجبور کرد که به طبقه باال برود يسارا نیکرد و هم یم غیج غیج رایالم

 شده؟ یچ_

 . دمیرا گز لبم

 ...یلیخ. بد بود یلیخ یسان_

 . را محکم تر فشرد دستم

 بد بود فدات شم؟ یچ_

عمل  یکه احساس دمیترس یم. خواهرم بود يسارا. حرف بزنم یداشتم که با کس اجیاحت. را فرو خوردم بغضم

 . کند

 . سه هفته تو جهنم بودم نیا_

 ذاشت؟ ینم ؟يچرا خبر نداد _

 . را به نشانه مثبت تکان دادم سرم

 ؟يدیعمو رو فهم انیجر یک_

 .....یاتفاق یلیخ_
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 . دمیکش یقیرا قطع کردم و آه عم حرفم

 .همون شب بچه ام رو سقط کردم_

 . با بهت به من نگاه کرد هیچند ثان. گرد شد چشمانش

 ؟يحامله بود_

 . خبر نداشتم_

 کتکت زد؟_

 .....داشت ییا گهیعلت د ایدونم از ترس بود  ینم. نه_

 :کردم و آهسته گفتم یمکث

 . نگو يزیچ یبه کس_

 . فقط نگاهم کرد. حرف نزد هیچند ثان. را نوازش کرد دستم

 . دوستت داره_

 . دمیصورتم دست کش يرو یچارگیب با

 ....بسه ساناز_

دل  ایبه خاطر عمو  فقط. داشت یباهات ازدواج کرد و چه هدف یچ يدونم چرا اومد سراغت، برا یمن نم_

ترکش  نکهیا يبرا فتهیزن ب کی يبه پاها شهیحاضر م يکمتر مرد. خواد یاالن خاطرت رو م یول. خودش 

 ....اون . نکنه

 . بزند یدوست نداشتم حرف. را قطع کردم حرفش

گفت . بابا مثل رضا طمع مال اون رو کرده بود نکهیبه خاطر ا. ریدختر منو بگ ایبابا گفته بود ب نکهیبه خاطر ا_

 .دومادم هم پولدار باشه نیبذار ا

 . را با تاسف تکان داد سرش

 . تو همه جا. عمو گند زد_

 .به ما نگاه کرد. آمد نییپا يسارا

 :کرد و گفت یبه عل ییا اشاره

 ؟یکار کن یباهاش نقاش کمیتو اتاقش  يبر یرو م یجان عمه ال یعل_

 . کرد پس کول زد و به باال رفت یرا که غرولند م رایخودش موضوع را گرفت و الم یعل
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 اون يامشب برو خونه  ایگه ب یآراز م_

 خواست؟ دل من کجا بود؟  یدل من چه م. او باشم شیخواست که آن شب پ یدلش م. کردم نگاهش

 .نه فعال هستم_

 : زد و به ساناز گفت یراحت لبخند

 . دیجا بمون نیبگو امشب ا نیدیساناز به آ_

 . سرش را به نشانه موافقت تکان داد ساناز

در وجودم  ایبد دن يهمه حس ها. هنوز به شدت مشوش بودم. دمیدراز کش يتخت سارا يرو. طبقه باال رفتم به

 . بودم یخنث یدرباره او خنث. که نداشتم درباره بابا بود يتنها حس بد. بود

چند  يخواست برا یدلم م. توام با رنج و عذاب بودم يداریحالت ب کیدر . ام گذاشتم یشانیپ يرا رو ساعدم

 . بود میبرا یو آرامش مثل مرهم يخبر یچند ساعت ب. خارج شوم ایدن نیساعت هم که شده از ا

 یهمه فکر م نییدر پا. گور به آن گور شده غلط زدم و تکان خوردم نیساعت ها همان طور مثل مرده از ا تا

. آمد یو رضا هم م نیدیآراز و آ يصدا. شده بود ادیقبل سرو صداها ز قهیدق یس. کردند که من خواب هستم

 . بگذار فکر کنند که من هنوز خواب هستم

. کرد یاستفاده م Azzaroعطر  شهیآراز هم. شناختم یعطرش را م يبو. چشمانم را بستم. آهسته باز شد در

چشمانم  يساعدم گذاشت و از رو يرو متیدستش را با مال. دارمیب دانست یم. تخت نشست يکنارم رو

 . برداشت

گونه  يرو. شدند یهم جفت نم يلبانش رو کهیبه طور. لبش به شدت ورم کرده بود يباال. کردم نگاهش

. شناختم یکه قبال م يمثل آراز. سردرگم و خسته يزیچ. نگاهش غم داشت. کبود شده بود یراستش هم کم

 . زد تا آرامش داشته باشد یکه مواد م يآراز

 . خورد یکه در دستش بود به مشام م یوانیالکل از ل يبو

 ارم؟یبرات ب يخوا یم يزیچ_

 ؟یتون یم. آرامش کمی_

 . دیخند تلخ

 . ما رو نابود کرده یزندگ شهیبابا هم م؟یها آرامش هم دار چارهیمگه ما ب_

 . را گرفت و بلندم کرد دستم
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 . نکردم دایپ یدنبالش گشتم ول یکه بگ یمن چند سال تو هر مواد کوفت. ستیگشتم نبود، نگرد ن! نه جون دلم_

 . قلبش اشاره کرد به

 .و بن مشکل داره خیجا باشه که مال ما قربونش برم از ب نیا دیآرامش با_

. به او فکر کرده بود يبود که آراز به طور جد يتنها دختر مینس. دلبسته شده بود میبه نس. کردم یم درکش

 يبا حال و هوا يتوانست دختر یگشت تا م یسالها م دیبا. داشت یآراز اخالق خاص. نیو احتماال آخر نیاول

 . کند دایخودش پ

 :زد و به طرفم گرفت و گفت یپک کوتاه. روشن کرد. دیکش رونیب بشیاز ج يگاریسکوت س در

 ؟یکش یم_

 . تعجب نگاهش کردم با

 . ینش يگاریقول بده س. نخ هی نیهم یول. کنه یآرومت م کمی داره نیکوتین_

 يمثل کار. کند یم يآرامش من هر کار يکه برا دیرس یبه نظر م یول. راغب نبود ادیز. نگاهش کردم دیترد با

طور هم نفسم تنگ  نیمن هم. تکان دادم یسرم را به نشانه نف. خودش انجام داده بود يبرا نیدیآ یکه زمان

 . بود که دنبالش بودم يزیچ ییجز یآرامش یول. بود

 خوام ینه نم_

. دینوش وانشیاز ل یکم. دیرا کش گارشیبرخاست و به طرف پنجره رفت و در آرامش س. آمد یم ینظر راض به

ا کنار زد و به لحاف ر. رفت رونیبه آراز کرد و آراز ب ییاشاره ا.به داخل آمد نیدیآ. هم مکث کرد گرید یکم

 . تخت اشاره کرد

بخواب فردا هم روز . یداغون ،ییخسته ا. میگ ینم يزیاالن چ. میزن یحرف م يفردا که آروم شد. بخواب_

 . خداست

 يآن قدر کنارم نشست تا خوابم برد و برا. کنارم نشست. نرفت رونیب. را نوازش کرد میموها يرو آهسته

 . فارغ شدم ایدن نیاز ا یساعات

 

 

 و سوم ستیب فصل
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 انیم ییجا نکهیمثل ا. و زجر يخبر یب. بودم يخبر یپنج روز که در ب. بودم يروزبود که در خانه سارا پنج

پنج روز . هم نکند یدشمن کس بیکه خدا نص يحال بد. پا در هوا و وامانده. معلق مانده بودم نیآسمان و زم

از  نیدیکه آ دیرس یبه نظر م. آمد ینم مهم سراغ یکس. ودمدر اتاق ب. بودم امدهین رونیبود که از در اتاق ب

آمد  یم نییکه از طبقه پا ییروز پنجم بود که با سرو صداها. همه خواسته بود که مرا به حال خودم بگذارند

 . شدم داریب

سرم  يلحاف را رو. ختیر نییمن احمق، دلم احمقانه پا. ختیر نییدلم پا. او بود يصدا. گوش کردم یکم

است، لحاف  ستادهیکردم او کنارم ا یحس م. نبود یاما شدن. رمیبگ دهیرا نشن زیکردم تا همه چ یو سع دمیکش

 . کند یرا کنار زده و سرش را کنار گوش من آورده و نجوا م

بار ناخواسته به  کیهر از چند لحظه  یول. شروع به قدم زدن در اتاق کردم. برخاستم قراریرا کنار زدم و ب لحاف

. شد ینم دهیشن یدرست زیچ. دادم یچسباندم و گوش م یگوشم را به در م. شدم یم دهیسمت در اتاق کش

 . از جانب او و آراز. مبهم و توام با خشم ییزمزمه ا

مثل معده درد او . بود یدانم چه مرض ینم. دیکش یم ریوسط قلبم ت قایدق. کرد یمدت قلبم درد م نیتمام ا در

 . آمده بود شیپ میبرا يگریمشکل د ایبود  یعصب

 یم دهیحاال صداها کامل شن. ستادمیپاگرد ا يرو. رفتم نیینتوانستم و در را باز کردم و آهسته از پله ها پا گرید

 . شد

 . نکن شتریدرد منو ب. من خودم درد دارم. آراز نمشیبذار بب_

 . دینیب یرو م گریدرخواست طالق که داد انشاال تو دادگاه همد_

 قدر کش نده موضوع رو نیا. تو رو خدا بسه. بسه آراز_

 . بود مینس میمال يصدا

 . بود یخشن و عصب. نبود میآراز اما در جوابش مال يصدا

 یم. ما یتو زندگ نیدیشما جفت پا پر. میکرد یرو م مونیزندگ میشما؟ ما که داشت ياخو ایمن کش دادم _

. مارستانیلمس افتاده گوشه ب. ستین شیحال يزیبابا اصال چ. گم یم کیخب تبر د؟یریگاز بابا انقام ب دیخواست

ما هم از . حقتون بود. نوش جونتون میگ یباشه باز هم م. مید یبابا رو م يتاوان کارها میکه دار میما هست نیا

 نیا دیبذار. کار شما تموم شده گهیخب حاال د یول. تر کیگردنمون هم از مو بار. میاون بابا هست شهیرگ و ر

 . میریبه سر بگ دیبا یکه چه خاک میبچه هم آروم بشه بلکه ما هم بفهم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا b.hassani  –جان و شوکران 

wWw.98iA.Com ٥٢٤ 

 . ستمیمن سونا رو طالق بده ن. يبگم کور خوند دیبا. که من سونا رو طالق بدم ینشست دیام نیآراز اگر تو به ا_

بذارش به . مصرفش تمامه خیخب پس تار ؟يعقدش نکرد نیا يچرا؟ مگه کارتون باهاش تمام نشد؟ مگه برا_

 .حال خودش

 يدر خانه نبود؟ سارا يگریکس د. شد یم دهیفقط مکالمات سه نفر شن. دیچک یاز کلمه به کلمه آراز م تمسخر

 کجا بود؟

 . گم یهر چه الزم باشه به خودش م. ندارم یمن با تو حرف_

 . ینیتو خواب بب_

 .....آراز تو رو خدا_

 . آراز قطع شد یبلند و عصب يبا صدا میالتماس آلود نس يصدا

 .....کردم که تو  یکه بمونه؟ فکر م دیهم شما گذاشت يزیچ ؟یآراز تو رو خدا چ_

 ستادهیاو مقابل راه پله ها ا. رفتم نییپا. همه شان خاموش شد يصدا. خاموش شد شیصدا. را قطع کرد حرفش

او هم آب شده  نکهیمثل ا. جاها هیاز بق شتریچشمانش ب ریز. د و متورم بودبعد از پنج روز صورتش هنوز کبو. بود

ظاهر و چشمانش  یبر تن داشت ول یمعمول اسلب. مرتب و اصالح کرده شهیاما مثل هم. الغر تر شده بود. بود

 . خسته و وامانده. به شدت خسته بود

 یآمدن کلمه درست. خورد و به سمتم آمد من حرفش را دنیکه با د دیبگو يزیرا باز کرده بود که چ دهانش

 . گفتم که پرواز کرد یم دیبا. نبود

. دمیدستم را کنار کش. اش يدستان گرم و قو انیزده ام در م خی يپنجه ها. را در دستش گرفت دستم

 . گونه و چانه ام يرو. گونه ام گذاشت يرا باال آورد و رو گرشیدست د. نگذاشت

دستم را  یول. دستش در هوا ماند. کردم یعشق فرار م نیاز ا دیبا. کردم یفرار م دیبا. پله به عقب برگشتم کی

اش  نهیسست و ناتوان به س. دیکرد و دستم را محکم تر کش یدست شیاو پ یول دمیدستم را کش. رها نکرد

 . دستش را دور کمرم حلقه کرد. سنجاق شدم

 . آراز با خشونت او را کنار زد. تادمبه هن و هن اف. تنگ شد نفسم

 .رونیبرو ب_

 . رم یجا نم چیمن تا با سونا حرف نزنم ه_

 . از جا تکان نخورد یول. دیاش کوب نهیتخت س آراز
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 ن؟ییپا يچرا اومد. تو برو باال_

در دستشان بود  دیخر يها سهیک. آمد نیدیو آ يآهسته صحبت کردن سارا يدر آمد و متعاقب آن صدا يصدا

 .ستادندیا ریما مات و متح دنیو با د

 . نگفت يزیچ یاخم کرد ول يسارا

با منطق و آرام از او خواستند که برود  نیدیآ. منطق و خشن یو ب یآراز احساس. صحبت ها شروع شد دوباره

  .رود یکجا نم چیه ای میزن یبه خانه و حرف م میآ یمن با او م ای. بود یکیحرف او  یول

 . کجا نخواهد رفت چیدانستم با آن چشمان مصمم او ه یم یول. شد قهیدست به  آراز

 . کنم یآراز بسه خواهش م. بسه_

 . اش گذاشت ینیب يدستش را رو یعصب. من نگاه کرد به

 يخوا یم یچ یدون یتو االن نم. خواهش سونا_

 : که گفت دیدانم چه در نگاهم د ینم. کرد یو با اخم به من نگاه م نهیدست به س نیدیآ

 .قهیدق کیسونا جان _

 . مرا گرفت و به پاگرد راه پله برگرداند دست

 شش؟یپ يبرگرد يخوا یم_

 . تکان دادم یرا به نشانه نف سرم

 ؟یجدا بش يخوا یم_

 . ندادم یجواب

 .....سونا_

 . را بلند کردم سرم

 ؟یهست یاگر درخواست طالق بده راض_

کرد که دستش  یچه برداشت دمییدانم از تا ینم. دیکش یآه. سرم را به نشانه مثبت تکان دادم یول دمیرا گز لبم

 : گذاشت و گفت میبازو يرا رو

 .....اگر. دیصحبت کن دیبر. برو امشب خونه_

. شده است ریکردم که برادرم پ یحس م. نگاهش کردم. دیاش کش شیبه ته ر یدست. را قطع کرد حرفش

چند روز به اندازه تمام عمرش فشار به  نیدانستم که در ا یم. شده بود دیدر قسمت چانه، تماما سف شیشهایر
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. و سرو کله زدن با آراز در حرکت بود يچاپخانه و خانه سارا يبابا و کارها مارستانیب نیب. او بوده است يرو

 . مشخص بود یدر چشمانش به خوب یخستگ نیخسته بود و ا

 ؟بگم آخه من یچ_

 . من زد یدلگرم يبرا يدرمانده لبخند. کردم نگاهش

 یبرو باهاش زندگ ای ریتونم بهت بگم طالق بگ یمن نم. یهست رندهیگ میخودت تصم تیدر نها. سونا جان_

که  ستیکس هم ن چیده و ه یآدم سه تا کار رو تنها انجام م. يریبگ میتصم دیکه با یخودت هست نیا. کن

 یم ییشه و تنها یعاشق م ییتنها اره،یم مانیا ییآدم تنها. تونه یر هم بخواد نماگ یعنی. توش کمکت کنه

 .......رهیم

 . دیآرام خند. را قطع کرد حرفش

 . بود لمیف هیفکر کنم تو . کش رفتم ییجا هیاز . ستینظر من ن نیالبته ا_

 . به فروتن بود یانتظام الوگید. دانستم یم. زدم ییحوصله ا یب لبخند

تونم  یم یمن چ. يریبگ میدرباره اش تصم دیبا ییو حاال هم تنها يعاشق شد ییتو هم تنها. حال توئه نیع_

اگر طالق  دیشا. قراره بشه یچ ندهیدونه تو آ یم یک یول. ادیبه نظر ن يبد دهیا دیشا ر؟یطالق بگ ایبگم؟ بگم ب

شه  ینم يکار گهیاون وقته که د. شیخشبب یکه بتون یبه اون درجه از آرامش برس ندهیچند سال آ يریبگ

 يکه بخوا یو هر زمان يبرگرد یکه بهش داشت یبه اون حس یوقت نتون چیه دیشا يریاگر هم طالق نگ. کرد

که چرا همون چند سال قبل طالق  یبرس جهینظرت و به نت يجلو ادیکه بهت زد ب یینارو ،یفراموش کن

 . میگو یمن آن چه شرط بالغ است با تو م. با خودته میتصم حالدر هر . یخودت رو راحت کن الیکه خ ینگرفت

 کار کنم؟ یچ_

 یم شیکه کارنامه ام را برا ییمثل زمانها. با محبت نگاهم کرد هیچند ثان. همراه بود یبا عجز و درماندگ میصدا

گفت که  یکرد و به سهند م یمحبت نگاهم م نیآن زمان هم با هم. آن را امضا کند ریز یآوردم تا به عنوان ول

 يآرام شد و شروع به درس خواندن کرد که سالها ینتنها زما. سر به هوا بود یلیسهند خ. ردیبگ ادیاز من  یکم

 . بود رستانیآخر دب

 . ریات رو بگ میاون وقت برگرد و تصم. برو بذار حرف هاش رو بزنه_

  ؟یاگر نتونم چ_
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. ياگر نه که تو آزاد. يریبگ میکنه تا تو تصم یا آخ عمرش هم صبر مگه عاشقت باشه ت یاگر اون قدر که م_

 . بدون دردسر

 . را فشرد میبازو

پله اول  نیاون وقت اگر هنوز هم سر هم. بذار کار خودش رو بکنه. هیزمان معجزه گر خوب. بذار زمان بگذره_

 . ریطالق بگ ،يبود

 انیب یرا با چه جان کندن شیدانستم که حرفها یم یول .کرد یعمل م یمنطق شهیهم نیدیآ. را تکان دادم سرم

از او که آن قدر زود به او اعتماد . در آن ته نگاهش مشخص بود که خودش هم از او ناراحت است. کرده بود

به  یراض. کار نباشد نیبه ا یته دلش راض ندر آ دیدانستم که شا یم. که ذاتا محافظه کار بود ینیدیآ. کرده بود

توانستم درك کنم که  یم یگوش بدهم و به او و خودم زمان بدهم ول شیکه من با او بروم و به حرف ها نیا

که خودم مطمئن نبودم که بتوانم انجام  يزیچ. ردیعاقالنه را از من بگ يریگ میخواست فرصت تصم ینم نیدیآ

 . بدهم

را که آن روز به تن داشتم  یهمان مانتو و شال. باال رفتم. را صدا کرد و به من اشاره کرد تا لباس بپوشم آراز

 یجستجو کردم ول. نه ایهم داشتم  ییپالتو ایاصال کاپشن  ایدانستم که کاپشنم کجاست؟  یاصال نم. دمیپوش

 يکه سارا دیرس یبه نظر م. کرد یبه دو م کهی يبا او و سارا یآراز عصب. برگشتم نییبه پا. نکردم دایپ يزیچ

با مشت به . نگاهم کرد یعصب. من حرفش را قطع کرد دنیبا د. وارد شده است نیدیبه جبهه آ شهیهم مثل هم

 . دیزد و در را محکم به هم کوب رونیرفت و از خانه ب نییگرباد به پا کیو مثل  دیکوب گرشیکف دست د

 میشانه ها يپالتو را رو. تمنگف يزیچ. بود ستادهیمن آماده مقابل در ا يتنها او با پالتو. نبود مینس. رفتم نییپا

هم فشردم و خودم را  يچشمانم را به رو. گذاشت و فشرد میشانه ها يانداخت و در لحظه آخر دستانش را رو

 . جا باز کند میشانه ها يدوست نداشتم آن حجم گرم به رو. دمیکنار کش

هوا سرد . کرد، نگاه کردم یوب مکه آرام آرام غر يزییبه آفتاب عصر پا اطیچند لحظه در ح. زدم رونیدر ب از

 . بدون حرف جلو افتادم و او پشت سرم. زد رونیاز خانه ب. شده بود

 کهیبه طور. شد یتر م نیغم و غصه من سنگ میشد یتر م کیهر چه به خانه نزد. میکرد و به خانه رفت روشن

بوسه . و آهسته او بود انهیمخف يکه شاهد بوسه ها يآسانسور. نمانده بود که از حال بروم يزیدر آسانسور چ

تنها به . نشاند یم میگونه ها يرو هب میگشت یبرم يو سارا نیدیخانه آ یکه از مهمان ییکه در شب ها ییها

 . طاقت ندارد گریدلبر شده ام و او د یلیمن خ نکهیبهانه ا
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. بکند دیت که بداند چه باشناخ یآن قدر مرا م. دمیکش یام گرفته بودم و نفس م ینیرا مقابل دهان و ب دستم

 . نگفت يزیچ ینگاهم کرد ول. دمیدستم را کنار کش. دستم را گرفت و نوازش گرانه مچ دستم را نوازش کرد

که بعد از آن شب شوم آن جا را  يدرست مثل روز. و دست نخورده بود زیخانه تم. انداخت در را باز کرد دیکل

 گریآن به خانه بابا رفتم و د ياز گرگان برگشتم و فردا يو درست مثل روز. ترك کردم و به گرگان رفتم

 . به آشپزخانه رفت. نگفت يزیچ. را در آورد شیپالتو. برنگشتم

. آمده بود رونیاز آشپزخانه ب یکه چه زمان دمینفهم. آن گذاشتم يزده ام را رو خیو دستان  ستادمیشوفاژ ا کنار

 . کرد یگربه حرکت م کی یبه سبک. بود نیهم شهیهم

 یگرم بش نیبش ایب. کردم ادشیز_

مقابل . نشستم. به مبل کنار شوفاژ اشاره کرد. را برداشت میشانه ام گذاشت و پالتو يدستش را رو. دمیجا پر از

چه برسر . الکل آمد يبو. را برداشت وانشیل. زد يک بلندآتش کرد و پ يگاریس. داد هیتک واریو به د ستادیمن ا

. خورد یآبجو م یکم یگاه. داد یجواب نم شمعده ا. کرد یمصرف م یما آمده بود؟ من و او؟ او الکل کم

 . کم یلیبه ندرت و خ. نه يالکل قو یول. ها خوب است هیکل يداشت که برا دهیعق

 . انگشتانش چرخاند نیرا ب گارشیس. شوفاژ گذاشت يرا رو وانیل

 ..... دمتیکه د یبار دوم_

من را  الینسبتا پرش تکاند و خ وانیرا در ل گارشیخاکستر س. به من کرد یطوالن ینگاه. را قطع کرد حرفش

 . قابل خوردن نبود گریهر چه بود د وانیل يمحتوا. راحت کرد

مشت روزنامه و  هیوسط . محکم یلو ح،یو مل یدوست داشتن. يخوشگل بود. يبامزه اومد یلیبه نظرم خ_

 . آشفته و بامزه يبا موها. يخورد یو تخم مرغ م يکاغذ، کفش هات رو در آورده بود

 . زد یلبخند تلخ. کرد نگاهم

 ریاون هم تحت تاث. رمیقرار بگ ریتحت تاث يزود نینبودم که به ا یمن اصال آدم. يخبر بود یدلبر و ب یلیخ_

که مستانه تماس گرفت گفتم که  یهمون روز وقت. کار من نبود. شده بودم یعصب. قرار گرفتم یول رزادیدختر پ

من  یول. خود بابات اقدم کنه قیطرخواست از  یم. خودش اومد جلو یبعدش مست. نشد یول. ستیکار من ن

 .....نذاشتم
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اش باال رفت و  یبافت وریپل نییپا. ندیکه سر خورد تا بنش یوقت. نشست نیزم يهمان جا رو. را قطع کرد حرفش

 یبا کم. احتماال از طرف آراز بود. نمیشده بود را بب جادیا شیپهلو يکه رو یوحشتناک يمن توانستم کبود

 . مشخس بود که درد دارد. نشست یسخت

بار مستانه به خاطر  کی. ننیمن صدمه بب یخواستم خواهر و برادرم به خاطر کوتاه ینم گهینذاشتم چون د_

بابا . اونها با من بود تیمسئول. بود یکاف گهید. افتاده بود شیمن نتونستم به موقع اون رو نجات بدم تو آت نکهیا

آخرش بود گفت که تو  يکه لحظه ها یزمان. که من توش گند زدم يکار. اونها رو به من سپرده بود

 يباز نیاصال از ته ا نکهیبا ا. لوخودم رو انداختم ج. من نتونستم یول. بکن براشون يبزرگتر. یبزرگترشون

با حرف طوفان دوباره  دمیکش یقدم عقب م کیهم بهت گفتم هر بار که  گهیبار د کی. اومد یخوشم نم

 ......اومدم یقدم رو جلو م کیهمون 

. بود دهیاش چسب نهیچانه اش به س کهیبه طور. انداخته بود نییسرش را پا. سرش گذاشت يرا رو دستانش

 . ه شده بودخف شیصدا

که ندونم  چارهیاون قدر ب. کردم اون قدر درمونده بشم یوقت فکر نم چیه. به فنا رفت میزندگ. شدم چارهیب_

 . شینه راه پس داشته باشم نه راه پ. بکنم دیبا یکه چه غلط

 . را باال گرفت و نگاهم کرد سرش

 نکهیبعد از ا. یخواستم بهم عالقه مند بش ینم. خواستم عاشقت بشم ینم. نیهم. فقط ازت خوشم اومده بود_

 .....خواستم ینم. عشق نه یازت خوشم اومده بود ول. هنوز هم آن قدر عاشقت نبودم تیاومدم خاستگار

 . هم فشرد يرا به رو چشمانش

 ....یعاشقم بش یخواست ینم_

 . تلخ بود قتیحق کیکننده  انیو ب يخبر. نبود یسوال لحنم

 یم نکهیمثل ا. لبانم، چانه ام م،یچشمان، گونه ها. و با دقت یطوالن قهیچند دق. هم کردفقط نگا. نگفت يزیچ

 . را در صورت من بفهمد يزیخواست چ

وقت  چیه. حس بهت ضربه زد نیکه ا منونمیپش نیاز ا. ستمین مونیوقت از حسم پش چیه یول. عاشقت شدم_

 .....خار تو دستت بره کی یوقت نخواستم حت چیه. ینخواستم عذاب بکش
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ناتوان از . آشفته بود و ناتوان. آشفته بود. قدم زد قهیدر حدود پانزده دق يزیچ. در هال قدم زد یکم. برخاست

هم من واقعا  دیشا. هم حق داشت دیشا. فهمم یاز آن نم يزیکرد من چ یکه فکر م یاحساس. احساسش انیب

 . دمیفهم ینم

. کرد یسرم به شدت درد م. من از او بدتر بودم. به خدا من هم آرام نبودم. قرار بودم یمن هم ب. برخاستم

 . ستادیمقابلم ا. به طرفم آمد. و نگاهم کرد دیچرخ

 .....که بگم بدتره؟ سونا یهر چ. گمیم یچ یبفهم یتون ینم_

 . را در دست گرفت دستانم

 ینابود م یاگر ترکم کن. بهم خورده میزندگتعادل  یستیحاال که ن. يوزنه شد هی یمن تو زندگ يبرا. عاشقتم_

 گم؟ یم یچ یبفهم یتون یم. شم

 . تکان دادم یرا به نشانه نف سرم

کنه؟ اگر من از  دایبشه؟ قرار بود تا کجا ادامه پ دهیماجرا قرار بود به کجا کش نیا هینطوریاگر ا ؟يعاشقم بود_

  ؟یمنو احمق فرض کن یخواست یبا شماست تا کجا م مانیکه ا دمیشن ینم ییاعال نیرام

 یم. سفر يرو بر یداشتم که بهت بگم و بفرستمت چند وقت میتصم. گفتم یبهت م. کرد ینم دایادامه پ_

چرا تمام تالشم رو کردم  يفکر کرد. ننیبب بیکدوم از برادرات هم آس چیخواستم ه ینم. خواستم دورت کنم

 . ودتونهمال خ هیبق. میدار ین رو برمکه چاپخونه حفظ بشه؟ حاال هم ما فقط مال خومو

 . دمیکش ادیخشم فر با

برادرت  يدیشن يعاشقم بود ،یاون حرف ها رو بزنه؟ دوستم داشت يچرا به طوفان اجازه داد. پول يگور بابا_

 ؟ینگفت يزیگفت و چ یچ

ام  یشانیاش را به پ یشانیآورد و پ نییسرش را پا. میموها يال به ال. را پشت گردن من گذاشت دستش

که  یمثل کس. دیکش یخسته و کوتاه نفس م. خورد ینفسش به صورتم م. سکوت کرد هیچند ثان. چسباند

 . است دهیرا دو یمسافت

 ییبوسه ا. دیام را بوس یشانیو لبانش را جلو آورد و پ دیاش را کنار کش یشانیپ. اجازه نداد. دمیرا کنار کش سرم

  .و پر از احساس یطوالن

شعور احمق  یزدم تو دهنش که ب یآتشفشان دهنه اش بسته بشه؟ م نیذاشتم ا یکردم؟ م یم دیکار با یچ_

که نشه کنترلش کرد؟ سونا بفهم که تو  یطوفان هیکه بدتر بشه؟ که بشه  یزن یدرباره زن من حرف م يدار
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پسرخاله ام  ينبود که جلو احتمن هم ر يتو رو خدا بفهم که برا. رو گرفتم میتصم نیتر ياون زمان من اجبار

گرفتم  یاگر جلوش رو م. بفهم که مجبور بودم. يزیبفهم که برام عز. بکشم سرم یرتیغ یکاله ب يطور نیا

 . شد یبدتر م

 . آب دهانش را فرو داد. نگاهم کرد یطوالن. دیرا کنار کش سرش

همه زن و دختر تو دفترم مشغول به کار  نیا که اساله نیتو تمام ا. زن رفت هیچشمام دنبال  میتو تمام زندگ_

 یو دوباره عاشق بش يریتو طالق بگ دیشا. افته یاتفاق نم نیهم ا گهید. بار از دستم در رفت هیبودن من دلم 

 . برام تمومه گهیمن د. جاده بسته شده نیمن ا يبرا یول

 . دیکمرم کش يآورد و رو نییگردنم پا يرا از رو دستش

 . ام نکن چارهیب_

 . را فرو خوردم بغضم

 ....من عشاقت شده بودم. من بهت اعتماد کرده بودم. يام کرد چارهیتو ب_

..... دوباره و دوباره. دمیبا خشم مشتم را پر کردم و به شانه اش کوب. دیبار بغضم ترک نیا. را قطع کردم حرفم

 . شفشان خشم من هم خاموش شودداد که آت یاجازه م. کرد ینم یحرکت چیبود و ه ستادهیتنها ا

تا سر حد مرگ خسته شدم از بس همه رو درك  ؟یفهم یرو نم نیتو چرا ا. انقالب باهر. من عاشقت بودم_

 . نشده بگه خره خودت به چند من دایکس پ چیه یکردم ول

 . دمیبه شانه اش مشت کوب دوباره

از . من بهت اعتماد کردم. من عاشقت بودم. یمعده درد هم نداشته باش یتو حت یول رمیمن حاضر بودم بم_

کردم  یبا تو حس م. کردم که کاملم یبا تو حس م. من با تو کامل شدم. میاز تمام زندگ. هام گفتم یتمام نگران

 ستیکردم مهم ن یفکر م. به جهنم. دبابا خوب نبو. سر جاشه زیکردم که همه چ یبا تو حس م. که خوشبختم

که  يمهم تو بود. اون هم به درك. کوکب خانم رفته بود پشت سرم همه جا حرف زده بود. من انقالب رو دارم

من  یکه تموم زندگ یفهم یچرا نم ؟یفهم یرو نم نیتو چرا ا. خواستمت یمن م. که من پاکم یدونست یم

 ؟يبود

 . تقال کردم. دیمرا در آغوش کش. زدم یعمال زار م گرید حاال
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من  يخوا یحاال م ؟يکار کرد یبا روح و جسم من چ یدون یم. یخوام به من دست بزن ینم گهید. کنولم _

من که  زمیبگم آره عز يخوا یتو رختخواب؟ م میبر ایبدو ب دمتیبخش زمیبگم آره عز يخوا یکار کنم؟ م یچ

 . از همه ضربه خوردم تو هم روش شهیخرم، من که هم

به . خودم را زدم. او را زدم. ختمیاشک ر. او حلقه دستانش را آزاد نکرد یول. خودم را تکان تکان دادم محکم

 . و زمان فحش و ناسزا دادم نیزم

آن قدر تقال کرده . نشانده بود شیپاها يکنار شوفاژ نشسته بود و مرا رو. دانم چه قدر زمان گذشته بود ینم

 يبه رو یو گاه. کرد ینواخت کمرم را نوازش م کی یتمیبا ر. خسته و ناتوان. بودم که خسته شده بودم

 . خسته تر از آن بودم که بجنگم. زد یبوسه م میموها

درد  نیا. تحمل نداشتم گرید. توانستم ینم گرید. ستادمیا یول. تلو تلو خوردم یکم. رفت جیسرم گ. برخاستم

را که دردناك  یعشق نیچن. ده بودمرا تحمل نکر يدرد نیوقت چن چیتا به حال ه. آورد یداشت مرا از پا در م

از او  دیشا. باز هم عشق بود یبود ول هعشق که مرا عذاب داد. دردناك یعشق. دمیکش یمن داشتم درد م. بود

 .دیتپ یم يزیباز هم در آن ته دلم چ یمتنفر هم شده بودم ول

. من نداشت امدنیبه خوش آمدن و خوش ن يآن تپش کوچک کار نکهیمثل ا یول. تپش را نینداشتم ا دوست

 نیا گریدانستم که د یم. تپش کوچک نیهم. مرا تا سر حد مرگ کالفه کرده بود نیهم. کرد یکار خودش را م

. چنگ بزنم یبه هر پر کاه اکردم که ت یم یسع دانهیباز هم ناام یول. هم نخواهد داشت یدر زندگ ییتپش جا

تبر به  کی نکهیقطع اش کنم؟ مثل ا شهیاز ر نکهیا يبرا ایکند؟  دایادامه پتپش  نیا نکهیا يچه؟ برا يبرا

مردن  یبه معن شهیقطع شدن ر نیدانستم که ا یم. وجود خودم افتاده بودم شهیدست گرفته بودم و به جان ر

 . نبود يزیمرا از آن گر نکهیمثل ا یخودم است ول

 يدرد نیا. رفتم یفرو م شتریو ب شتریزدم ب یهر چه دست و پا م. باتالق افتاده ام کیکردم که در  یم احساس

درد  یکه مسبب اصل یکس. نفر بود کیاگر درمان داشت درمانش فقط  ای. درمان نداشت. که در جانم افتاده بود

بود  یحال مرهم نیعآورده بود و در  ارمغانبه  میدرد را برا. مثل شوکران شده بود میکه عشقش برا یکس. بود

گفت که مگر  یدر وجودم م يزیحال چ نیدر ع یول. کامل نبود زیچ چیاگر او نبود، ه نکهیمثل ا. دردم يبه رو

 شانیذهنم را روح و روانم را پر نهایشود که رابطه مان مثل قبل باشد؟ تمام ا یشود که او باشد؟ مگر م یم

 .رفتم یدر خودم فرو م شتریو ب ترشیگذشت ب یلحظه که م هرآن قدر که . کرده بود

 . دمیسرم کش يهوا رو یشالم را همان طور ب. مبل برداشتم يچنگ زدم و آن را از رو میپالتو به
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 ......سونا_

 . دمیدستم را با شدت پس کش. دستم را گرفت. کرد میو درمانده صدا جیاز خودم گ بدتر

 . بذار برم. ولم کن_

 . باور نداشت که عزمم را جزم کرده ام که بروم نکهیمثل ا. خودش وا رفت از

 ؟یپس من چ_

 . دمیکش ادیفر

 یخواست يهستم که هر کار اهیمن گ ستم؟یمن آدم ن ؟یپس من چ. رو به من بگو نیهان؟ تو ا ؟یپس من چ_

م عضالت دره يرو. دمیاش کوب نهیس يبا انگشت اشاره ام رو.( وهیدست آخر هم برات گل بدم و م یباهام بکن

که  يدرد. را یستیمازوخ درد نیالزم داشتم ا. آن چنان که انگشت خودم درد گرفت. محکم. اش نهیس دهیتن

 . ستیدر توانم ن گهید یعنی. ستمیدر توان من ن. تونم ینه نم.) ییو لحظه ا ییا هیثان يرها کند مرا برا

 . را گرفت میبازو. دمیچرخ

 ....فقط نرو. کنم یم یبگ يکار کنم؟ هر کار یتو بگو من چ_

 انقالب؟ يدار یتوقع یچ_

 . نگفت يزیچ

 یبهت م یبرات داره؟ چ یچ. که باشم؟ که بشم سوهان روح هر دو نفرمون يکه بمونم؟ توقع دار يتوقع دار_

 ده؟ 

 . را فرو خوردم بغضم

 .....سونا رو. وجودت رو. رهیگ یخودت رو از من نم_

 . را قطع کردم حرفش

 برات مهم هستم؟_

 .زد ادیوار فر وانهید

من . ضتمیمر ؟یفهم یچرا نم. مارتمیب چارهیآخه منه ب. افتادم المذهب یکه به پاهات نم ياگر مهم نبود_

 . ناقصم بدون تو

تپش . بزند رونیب مینمانده بود از گلو يزیآن چنان که چ. ضربان قلبم باال رفته بود. هم فشردم يرا رو چشمانم

 . گذاشتم میگلو يدستم را رو. کردم یحس م میرا در گلو شیها
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 .....بذار برم ياگر دوستم دار. تونم انقالب ینم_

 ییا چارهیمن ب. سوخت یخودم م يدلم برا. قیو عم یطوالن. نگاهم کرد. چارهیلرزان و ب. لرزان بود میصدا

 نیکه به قصد انتقام جلو آمده است تا ا ياز مرد یشود که زن یمگر م. دوگانه شده بودم یبودم که دچار احساس

 گردد؟ مارشیحال به قول خودش ب نیحد متنفر، و در ع

 یول. درمان هم او بود. که دردم او بود يماریب. او بودم ماریمن هم ب. را به کار برده بود یواژه درست. بود درست

درد کمر مرا  نیا. حس شوم یکه ب مرا کشته بود یدرد هم به اندازه کاف. خواستم یدرمان را نم نیا گرید

 یم یچه غلط گرید. را از کار انداخته بود فقراتمستون . نخاعم ضربه را فرود آورده بود يدرست رو. شکسته بود

 ادشیکه عاشق ص ییپرنده ا. داشت ادشیکه چشم به ص ییپرنده ا. بودم ریاس ییخواستم بکنم؟ من پرنده ا

 . رفتم یو م دمیبر یم دیبا. توانش را نداشتم گرید یعنی. خواستم ینم گرید یول. شده بود

طور نبود  نیاگر ا. برادر و خواهرات برات مهم تر بودن شهیهم. برات مهم تر بود یاون انتقام کوفت شهیهم_

 . میجا نبود نیاالن ا

 . دستم را گرفت. به دنبالم آمد. به طرف در رفتم. بغضم را فرو خوردم دوباره

 ....سونا_

 . و نگاهش کردم دمیچرخ

اگر . انداختم یخودم رو به پاهات نم. زدم ینم يموندنت به هر در يبرا ياگر مهم نبود. يبرام مهم بود_

 هیچون تو تمام مدت . ستمیبگم که من برات مهم ن دیپس من هم با ینگاه کن هیبه قض يطور نیا يبخوا

 یبار بگ کینشد . يبذارمن  يبار خودت رو جا کیسه چهار هفته  نیا ينشد تو یحت. یرفت یطرفه به قاض

 یوقت نخواست چیه. داغ رو دل خودش و برادر و خواهراش بود. کم حق داشت هیکم، فقط  هیانقالب هم 

 ......هیچه درد دنیکه با تنفر اومدن جلو و عاشق شدن و عذاب کش یبفهم. هیدرد من چ یبفهم

 . را قطع کرد حرفش

 . را رها کرد دستم

 ؟یکن غیوجود خودت رو هم از من در يخوا یحاال تو م. کشم یهنوز هم دارم م. دمیدرد رو کش نیامن _

 . کردم هیصورتم گرفتم و آهسته گر يدستانم را جلو. افتادم هیگر به

 . بذار برم يخوا یاگر منو م. بذار برم انقالب_



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا b.hassani  –جان و شوکران 

wWw.98iA.Com ٥٣٥ 

 یفقط آرام نوازش م. گفت ینم يزیچ. دیسرم را بوس ياش گذاشت و باال نهیسرم را بر س. دیدر آغوش کش مرا

 :آرام گفت. محکم تر مرا در بر گرفت. را چنگ زدم راهنشیپ. کرد

 . دم یمن در خواست طالق نم_

 . حس کردم که خشن و بغض آلود شد. شکست شیصدا

 . من آزموده شدم. خودم زجر بکشم بهتره تا تو. کار کنم یچ. تونم داشته باشمت ینم یعاشقتم ول_

اش  یخودم را به او سپردم و همراه. صورتم را برنگرداندم. پسش نزدم. دیهوا مرا بوس یرا بلند کرد و ب سرم

 . يو دور یخستگ. و عشق یاز جنس دلتنگ ییبوسه ا. کردم

 . شده است رتریکردم که او هم در آن چند هفته پ یحس م. اخم کرده بود. را محکم فشرد فکش

 هست؟ يدیام_

و از در  دمیلبم را گز. به سوالش ندادم یجواب. گشت یم دیکوچک از ام ییروزنه ا یدر پ دانهیامنا. کردم نگاهش

 عیآن چنان سر. به سراغم آمد. تماس گرفتم نیدیبه آ دم،یلرز یبه شدت م کهیدر کوچه در حال. زدم رونیخانه ب

درجه . دمیلرز یهنوز م. دینپرس يزیچ. نزد یحرف. نشستم نیدر ماش. که احساس کردم همان اطراف بوده است

آن  يداشبورد بود و اسم انقالب باهر به رو يمقابل من رو قایدق. اش زنگ خورد یگوش. تر کرد ادیرا ز يبخار

هم  ییزهاینه؟ چ ایمرا سوار کرده است  نیدیخواست بداند که آ یم. را برداشت یخونسرد گوش. زد یچشمک م

 . نها جواب آره و نه داد و قطع کردت یحوصلگ یببا  نیدیکه آ دیپرس یم

ام  ختهیدرهم ر یخواهم با زندگ ینگفتم که چه کار م. و چه شد میکه چه گفت دینپرس. نزدم یحرف. نزد یحرف

 . برد یم يادیکردنش قطعا زمان ز دایکه آن چنان کالفش از دستم خارج شده بود که پ یزندگ. بکنم

خواست مرا به  یم. بود ییتنها کیداشتم  اجیکه احت يزیکه تنها چچنان در هم شکسته و خورد شده بودم  آن

مرا به خانه . دارم اجیدانست که احت یم. مخالفت نکرد. خواست یم ییدلم تنها. نخواستم یببرد ول يخانه سارا

 میتصم یول. و درمانده بودم جیگ. نبود یبآور خاطرات خو ادی میبرا. آن جا را هم دوست نداشتم. بابا رساند

آن جا حداقل . داشتم که به هتل بروم میتصم. و همه کس زیاز همه چ. دور باشم زیاز همه چ یگرفتم که مدت

 . آرامش خواهم داشت یکم

 یم دییاو کارم را تا. پشتم بود نیدیآ. و آراز به هتل رفتم يسارا يهایرغم تمام دلخور یهمان روز عل يفردا

 . بار و بنه بستم و به هتل رفتم. دارم اجیاحت ییدانست که به آن تنها یم. کرد
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*** 

 

بودم و  یمن از او راض. خبر بود یوسط از همه جا ب نیا چارهیب. را رد کنم و رد هم نکردم ینداشتم صنعت دوست

ظاهرا . گذاشته بود هیهتل هم از جان و دل ما يکارش را بلد بود و دستش هم کج نبود و برا. بود یکاف نیهم

خودش به خارج رفته و من  يتجار يکارها يابر یفقط به او گفتم که انقالب مدت. دانست ینم انیاز جر يزیچ

از  یدوست نداشتم کس یول. خواستم به او برگردم ینم. را نگفتم قتیدانم چرا حق ینم. هم به هتل آمده ام

زن  کیبه  لیتبد یگو شش سال ستیزده است و مرا در ب میبه زندگ يچه گردباد نکهیا. بداند يزیچ قتیحق

 . بدون همسر و عشق رهآوا یزن. مطلقه کرده است مهین

هم متوجه  یکه صنعت دیرس یبه نظر م. دمیچرخ یتمام روز را م. دادم یانجام نم يدیکار مف چیهتل عمال ه در

. دارم یو روح یذهن يریمتوجه شده بود که من تا چه اندازه درگ. زند یکار لنگ م يجا کیشده است که 

داد و به  یکار خودش را انجام م. گفت ینم يزیچ یول. میبا هم ندار یتماس چیمتوجه شده بود که من و او ه

دانم مبتال  ینم. را هم دوست نداشتم دیجد تیموقع نیباز هم ا یول. در خودم باشم یداد که کم یمن فرصت م

 . تحمل کنم قهیدق کیاز  شتریبرا  یتوانستم صحبت کردن با کس یشده بودم که نم يبه چه درد

. شد ینم رمیدستگ شیاز حرف ها يادیز زیمن چ گریکرد، د یصحبت م قهیدق کیاز  شتریطرف مقابلم ب اگر

که از  ییکردم که کلمه ها و واژه ها یم یکردم و سع یو درمانده فقط به دهان طرف مقابلم نگاه م جیگ

کردم که طرف هر  یدعا دعا م تیبود و در نها دیفا یب یول. کنم ییرا در مغزم رمز گشا دیآ یم رونیدهانش ب

 . را کات کند شیصحبت ها عتریچه سر

. خواست یکامل م ییتنها کیدلم . هتل را هم تحمل کنم طیتوانستم مح ینم یبود که من حت بیترت نیا به

 . دیبخش یآمد و مرا آرامش م یدلش به رحم م دیشا. فقط خودم و خدا. ییجنبنده ا چیبدون ه ییتنها کی

هر روز زمان حرف زدنمان کوتاه تر . شد یتر از روز قبل م دیهر روز ناام یگرفت ول یهر روز تماس م يسارا

 یول. که هنوز هم عاشقانه دوستش داشتم يخواهر. توانستم با خواهرم ارتباط برقرار کنم ینم یحت. شد یم

دانستم که همه شان  یم. شده بودم گانهیبا او هم ب یگرفت ول یآراز تماس م. توانستم، دست خودم نبود ینم

نتوانست مرا از دست خودم  یول. تنها. به شمال آمد. که مامان را به آن جا بکشاند ادیآن قدر ز. نگرانم هستند

 . برگشت یو دست خال جهینت یب یول را ماند يچند روز. در برابر او خاموش تر از قبل بودم. نجات دهد
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 کیاو را به  دیبا ای. دیانسان نام کی اینبود که بشود اسمش را بابا و  يزیآن چ گرید یبه هوش آمده بود ول بابا

خودش را  يکه روز يمرد. کرد یپرستار تمام وقت از او مواظبت م کی ایدادند و  یم لیتحو شگاهیآسا

ادرار و . خودش شده بود يکارها نیتر يجز یدانست، حاال ناتوان از انجام حت یم نیزم يآدم رو نیقدرتمند تر

از بابا . یمصرف و اضاف یب یش کیکرده بود به  لیدر غذا خوردن او را تبد ییعدم توانا یو حت اریاخت یمدفوع ب

توانست من را به او  یم یچه عشق گرید. من مسببش بابا بود يوضع حاال. خواست بدانم یدلم نم. دمینپرس

 گره بزند؟ 

که تمام عمر به دنبال  يسرنوشت مرد. نیهم. کرده اند يبستر یخصوص شگاهیآسا کیگفت که او را در  نیدیآ

 ياریزنان بس يماد یو درماندگ یچارگیکه در همه عمر از ب يمرد. شد دهیجا کش نیجمع کردن پول بود به ا

آن سن و سالش صاف و  رغم یکه عل يمرد. رمانده تر شده بوداستفاده کرده بود، حاال خودش از هم د

 . افتاده بود ییگوشه ا دهیرفت، حاال درمانده و خم یکرد و راه م یرا سپر م نهیمقتدارانه س

. که مرا سرپا نگه داشته بود یعشق. و تمام دار و ندارم را از دست داده بودم یمن زندگ. مهم نبود میبرا یول

اغنا کرده بود، از دست  یمرا به اندازه تمام عمرم از لحاظ روح ییزناشو یکه در تمام آن پنج ماه زندگ یعشق

 داشته باشد؟ من يبرا يمهم تر یتوانست بار معن یم يزیچه چ گرید. رفته بود

 يب تلفن هاخواستم جوا ینم یحت گرید. کنم و از هتل بروم دایرا پ ییدر فکر بودم که جا مایدا. قرار بودم یب

 يسارا یبرد و مرا به حال خودم رها کرد ول یبه آن پ نیدیکه اول از همه آ يزیچ. خانواده ام را بفهمم ياعضا

. حکم نفس را داشت شیکوچک از من برا برخ کیشده  یحت. توانست که مرا رها کند ینم ایخواست و  ینم

 یبود که نم يزیچ نیکند و ا یرا به خودش و رضا تلخ م یخبر بگذارم زندگ یدانستم که اگر او را ب یم

بابا باز  يها يآن همه کثافت کار دنیحاال که رضا با شن. شود یاش متالش شیدوست نداشتم زندگ. خواستم

 . متالطم شود شانیآمد که زندگ یخدا را خوش نم ود،نگفته ب يهم از گل نازکتر به سارا

را جمع کرده بودم تا به  لمیوسا. یاز همه، از خودم و از زندگ. خسته بودم .ماه بود که به هتل آمده بودم کی

 . جا بمانم کیشد که نتوانم  یباعث م نیبودم و هم ریبا خودم درگ. تهران برگردم

بلند  شیها شیر. خسته بود. بار در خاطرم مانده بود، نبود نیآخر يکه برا يزیاصال آن چ. آمد دنمیبه د طوفان

 غیدست به ت گرید م،یبود دهیرا د گریکه همد ییمرتبه ا نیاز آخر نکهیمثل ا. کلمه یواقع یلند به معنب. شده بود

که من  یمتفاوت از آن طوفان. او را عوض کرده بود بودانداخته  هیابروانش سا انیکه م یاخم. اصالح نبرده بود

 . شناختم یم
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. به در خورد ییدر اتاقم بودم که ضربه ا. جوان کرده بود يظاهرش را مثل طلبه ها شیشهایر. آمده بود تنها

او بود که وارد  یول. سرم کردم و اجازه ورود دادم يروسر. از کارمندان هتل است یکی ای یفکر کردم که صنعت

 .متفاوت و خسته. گریطوفان د کی گر،یشخص د کی. شد

دود  شهیهم يآن نقاب شاد و سرخوش برا نکهیمثل ا. نبود يشناختم خبر یکه از ابتدا م یاز آن طوفان گرید

بزرگ و . در آن مدت او بزرگ شده بود نکهیمثل ا. تر از او يجد یحت. شده بود يجد. شده و به هوا رفته بود

آن  ریبه ز شهیرا که هم یقیآن قدر بزرگ که نقاب صورتش را برداشته بود و خودش را، آن طوفان حق. متفاوت

 . در مقابل چشمان من قرار داده بود انیکرده بود، لخت و ع یمخف

. در را نبست. نگفت يزیچ یول. دیتکان خوردن و ترس مرا د. دمیو از جا پر دمیترس ییلحظه ا يبرا. شد داخل

احساس کردم که تمام . داد و مرا نگاه کرد کهیت واریداخل شد و همان جا به د اطیباز گذاشت و با احت مهین

من زبانم . میکرد ینگاه م گریکدیبه  فقطتمام  قهیدر حدود پنج دق يزیچ. کند که مرا نترساند یش را متالش

کنم و بعد شروع به صحبت  دایخودم را پ يخواهد تا من حال عاد یکه م دیرس یبند رفته بود و او به نظر م

 . کند

 ؟ییجا ير یم يدار_

 . تهران_

 د؟یایب دنمیبود که طوفان به د او خواسته. بود و لرزان فیضع میصدا

 ؟يخوا یم یچ_

متوجه شد و . قدم به عقب برداشتم کیناخودگاه . برداشت و به طرفم آمد واریاش را از د هیتک. زد یتلخ پوزخند

 . توقف کرد

 . برادرم يآرامش برا کمی_

 ؟يمن اومد شیچرا پ_

 . لرزان شد شتریب میصدا

 . تو جا مونده شیچون دواش پ_

 . اریبس يتنها ترحم و دلسوز. ينه تنفر و نه دلخور. نسبت به او نداشتم يبد یحس چیه. نگاهش کردم فقط

و انقالب  میکه مثل برادرم دوستت داشتم، تا نس ریهمه تون؟ از خود تو بگ ن؟یکار کرد یبا من چ یدون یم_

 . که شوهرم بود
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که با  ییزمانها ادیبه . کردم یا در ذهنم تکرار ماسمش ر میها ییدر تنها یگاه. آورد نییرا پا میصدا اسمش

مثبت همان  يرویحاصله از ن يکه انرژ ادیآن قدر ز. کردم یم افتیبردن اسمش هزاران بوسه و ناز و نوازش در

 . ناب توانسته بود مرا تا آن لحظه سرپا نگه دارد يعاشقانه ها

 بهش؟ يگرد یبر نم_

 ؟يدار یچه توقع_

 . عقب نرفتم گرید. تر آمد جلو

 . درکش کن کمی_

 . کنه یمنو درك م یک_

 . دیخند آهسته

  اد؟ی یکه هنوز هم ازت خوشم نم یدون یم_

که  ینه آن کس. زد یپروا بود و رك حرفش را م یهمان که ب. همان طوفان شد ییلحظه ا يبرا. زدم لبخند

 . دشنه برداشته بود و در پشت پنهان کرده بود

 . بکنم يانقالب حاضرم هر کار يبرا یول_

 . کردم اخم

 د؟یکن یاونقدر واسه هم غش م دیکن یشما چرا با هم ازدواج نم_

 . بلند و مثل آن قبل ها. دیخند

گرگان که برادرها و خواهرت  يچشم بسته با انقالب بر يحاضر شد ؟یخواهر و بردارت کم گذاشت يتو برا_

 . ننینب بیآس

 . حق داشت. نگفتم يزیچ

 ....نشد یدرست شده ول زیکردم که همه چ یفکر م دیاز هم پاش زیکه بابات سکته کرد و همه چ يروز_

 . را قطع کردم حرفش

 . تو که بد نشد يبرا_

 یکه م ییبال ياونقدر برا. اونقدر بهش فشار آوردم. برادرم آرامشش رو از دست داده. من هم بد شد ينه برا_

 . شد آخرش نیگذاشتمش که ا تحت فشار ارمیخواستم سر تو ب

 ؟یمونیپش_
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بدتر از  دیبا. ستمین مونیافتاده اصال پش شگاهیگوشه آسا یگوشت اضاف کهیت هیبابات االن مثل  نکهیاز ا. نه_

 . ده یمنو عذاب م نیکشه ا یبرادرم هم داره زجر م نکهیا یآمد ول یبه سرش م نیا

 :گفتم يسرد با

  ؟یت فشارش گذاشتچرا اونقدر تح. خودت بود ریتقص_

 . دیخند تلخ

 . بشه رینبود که برادرم درگ یاجیوگرنه احت. یتو محلم نذاشت نکهیا يبرا_

 . داد هیکه در اتاق بود تک یکوتاه زیبه لبه م. فقط نگاهش کردم دوباره

 ؟یبکن تونیبا زندگ يخوا یکار م یچ_

 . هم فشرد يچشمانش را به رو. سکوت دوباره

بشه  یکه به راحت ستین يزیچ نیا. زنیتو برات عز يهمون طور که برادرها زه؟یکه برادرم برام عز یدون یم_

که  یپس چرا از انقالب توقع داشت. نگو نه که دروغه. یکن یخانواده ات م يبرا يتو همه کار. ازش گذشت

 ؟یرفت یطرفه به قاض هینکنه؟ چرا  يمن کار يبرا

را به زور در ساك  میلباس ها يمانده  یباق. را جمع کنم لمیوسا هیزانو زدم و تا بق نیزم يو کالفه رو یعصب

 . جا دادم

 . یگرفت یاز خودش م یرفت یم يریانتقام بگ یخواست یبا حرفهات؟ م يچرا من؟ چرا منو نابود کرد_

 . را باال بردم و نگاهش کردم سرم

 داشت؟ن يرادیکار خودت و برادرت خوب بود؟ درست بود؟ ا_

باز هم بسته نشد و فقط خودم به  یول دمیبا خشم محکم تر کش. کرد و بسته نشد ریگ یول دمیساك را کش پیز

 . خوردم نیخارج شدم و با باسن به زم زیخ میعقب پرت شدم و از آن حالت ن

که  يدیند. دید یرو نم ییکه چشمت جا يخشمت بود ریاون لحظه اونقدر درگ ای ؟يکار کرد یچ یدون یم_

 ؟یبرادرت چ يبرات مهم بود؟ برا. بچه از بارم رفت هی. يچطور منو نابود کرد

 یهنوز هم م. شد یم دهیدر نگاهش تاسف د. نگاهم کرد هیچند ثان. زانوانش مقابل من نشست يشد و رو خم

 . شیبا آن همه ر یحت. بودم دهیبود که تا به حال د ییمردها نیتر بایاز ز یکیکه  میتوانستم به جرات بگو
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. میبه خدا ما هم آدم. میستیشمر ن شهیبه خدا ما از رگ و ر. اون هم بود يبچه  ؟یکن یفکر م يطور نیچرا ا_

 یم. مقدار فشار روت اومده کیخودت که . تونه فشار رو تحمل کنه؟ خودت بگو یآدم چقدر م هیمگه  یول

 .حال منو یبفهم یتون یم م؟یدیکش یما چ یدرك کن یتون

 کیکردن با  یزندگ. را باخته بود شیاو که زندگ. نفر در آن ماجرا دلم واقعا سوخته بود، هم او بود کی يبرا اگر

 . او بود یزجر، سالها و سالها زندگ نیو ا. است کشنده يزجر یمیکابوس دا

بود؟ چرا مرا عاشق کرده بود؟  کار را با من کرده نیبود که چرا من؟ چرا او ا نیا رمیتوانستم بپذ یکه نم يزیچ

کرد؟ آن چنان که از  یمرا زجر کش م یشد که اگر همان طور که طوفان از او خواسته بود شب عروس یچه م

بود در تمام  دهیدوان شهیکه ر یاحساس. دش یتر م قیکه روز به روز عم یینه آن عاشقانه ها. شدم یاو زده م

محابا و پر رنگ، من آن  ینه آن قدر ب ختیر ینم میبه پا ییقانه ااگر او عاش. او مقصر بود. من يسلول ها

چرا . که درمانش اوست يماریمثل ب. روح سرگردان شوم کیحضورش مثل  یباختم که حاال ب یچنان دل نم

 خت؟یر میچرا عشق به پا. دانست یماجرا را م نیمرا به خودش معتاد کرد؟ او که ته ا

. شده بود لیپات. از مست هم به در بود. مست کرده بود. ششیچند شب قبل رفتم پ. ستیفکر نکن ناراحت ن_

به بغل وسط هال از هوش رفته  شهیش. مست هم نشده بود مچهین هی یوقت حت چیآداب من که ه يبرادر مباد

 . بود

 . گفت یم شهیدانست و هم یرا خودش هم م نیا. معده او ضرر داشت يالکل برا. نگاهش کردم رتیح با

بسته شده بود باز کرد و لباس ها را مرتب  مهیرا که تا ن پشیو ز دیساك را جلو کش. تفاوت باشم یکردم ب یسع

 :ساك را به طرفم هل داد و گفت. بست یرا به راحت پیکرد و ز

 .....گوشم خیب دیهمون جا تو حمام کش. شوك بهش دست داد. دوش آب سرد ریبلندش کردم بردمش ز_

 . مقابل من نشست نیزم يکامال رو. قطع کردرا  حرفش

 .نهیب ینم شیخوش تو زندگ يرو گهیگفت که بدون تو د. اش کردم چارهیگفت که من ب_

من  نکهیا. بداند يزیخواستم او چ ینم. نکنم هیزبانم را از داخل گاز گرفتم تا گر. آمد میتا پشت پلک ها اشک

او بودن هم زجر  یب یول. توانم با او بودن را یچون نم. دینخواهم د یخوش در زندگ يرو گریهستم که د

خواهش با او بودن و او  نیتنگ کرده بود ا را مینفس ها. کرده بود چارهیتضاد بود که مرا ب نیا. میمطلق بود برا

من  یچارگیبه ب یپ یچرا کس. بودم من چارهیچه ب. حال نخواستن و نتوانستن از تحملش نیدر ع یرا داشتن ول

 برد؟  ینم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا b.hassani  –جان و شوکران 

wWw.98iA.Com ٥٤٢ 

 هیو در حال ته یکوچولو تو شکمت داشت هیاالن تو . مثل اولش بود زیو همه چ يگفت که اگر االن تو بود_

 ....دیو اتاقش بود لیوسا

 . محکم به شانه اش زدم. او هم برخاست. برخاستم. افتادم هینتوانستم و به گر گرید

 . به جهنم يکه بر دوارمیام. ازت متنفرم طوفان باهر_

 . زد یلبخند تلخ. نگاهم کرد و بعد مچ دستم را گرفت هیثان چند

بدتر از اون که به  گهیاهل جهنم د يبرا. یمضاعف بکن نیخواد نفر ینم. من االن هم تو جهنم هستم_

 . ستین اد،یسرشون م

 . را فرو کش کرد تمیبود حرص و عصبا شیکه در صدا یبغض

ماه  کیمن اصال در آن . ود تا مرا بدتر کند و برود؟ باز هم زجرچرا آمده بود؟ آمده ب. نگفتم يزیچ گرید

 دندیفهم یچرا آنها نم. دهد شترینرمال شوم و حاال او آمده بود تا باز هم مرا عذاب ب یکم ینتوانسته بودم حت

از سهم اش عذاب تحمل  شتریکه ب ینگوشت و خو. من هم از گوشت و خون هستم. ستمیکه من از فوالد ن

 . استکرده 

 ؟یبکن يخوا یکار م یچ_

 جا؟ نیا يایاون ازت خواسته ب_

 .جا هستم نیدونه که ا یم ینه ازم نخواسته ول_

 .کرد و دوباره ادامه داد یمکث

 ده؟ یکه در خواست طالق نم یدون یم_

آورد و به طرف من  رونیپاکت زرد رنگ نسبتا بزرگ ب کی شیکنار پالتو بیدست کرد و از ج. نگفتم يزیچ

 . گرفت

 . مال توهه نیا ایب_

 . آن را نگرفتم یول. پاکت نگاه کردم به

 ....سونا_

 . نگاهش خشک و سرد بود. کردم نگاهش

 ......يدونم دوستش دار یم_
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ادامه حرفش را بدهد پاکت را  ایو  دیبگو يزیکوتاه و بدون انکه چ هیچند ثان. نگاهم کرد. را قطع کرد حرفش

 . رفت رونیگذاشت و از اتاق ب زیم يرو

 . رمیو پاکت را در دست بگ میایتا توانستم به خودم ب دیلحظه طول کش چند

پاکت . داد یشده از عطر او را م قیرق اریبس يبو. دمییتر بو قیچشمانم را بستم و عم. دمیآن را بو کش ناخوداگاه

 يآن برا صیتشخ یشد ول یم دهیفهم یبه سخت. دمیگربه بو کش کیام چسباندم و مثل  ینیرا محکم تر به ب

 . نبود یکرده بودم کار سخت یعطر آشنا بودم و زندگ نیمن که با ا

. آن قدر تعجب کرده بودم که حد و اندازه نداشت. به آن چه در پاکت بود نگاه کردم رتیرا باز کردم و با ح درش

 یمن هم نبود که فکر کنم م هیمهر ی؟ آن باغ حتکار چه بود نیکار را کرده بود؟ منظورش از ا نیاو چرا ا

چرا باغ را به نام من زده بود؟ باغ به آن . ام را پرداخت کرده است هیخاطر مهر نیخواهد طالقم دهد و به هم

 یمشکل یخواست که من اگر طالق گرفتم از لحاظ مال یم ایاش را ثابت کند و  تیخواست حسن ن یم. ارزش

 . گذاشتند یدر ضمن برادرانم مرا تنها نم. داشتم یبه اندازه کاف نداشته باشم؟ من خودم

به  یکار را داده بوده است؟ نگاه نیا بیترت یو چه زمان یک. به وکالتنامه که درپاکت بود نگاه کردم دوباره

 . ها بود يریدرگ نیمتعلق به زمان قبل از ا خیتار. وکالتنامه کردم خیتار

او قطعا . نداشتم شیبرا یشده بود که جواب جادیدر ذهنم ا ییچرا. موجود در ذهنم عوض شدند يها هینظر تمام

 چرا؟ یول. خواسته باغ را به نام من کند یمن موضوع را متوجه شوم م نکهیقبل از ا

 میدر حدود ن يزیچ. نشستم و به بار و بنه ام نگاه کردم یصندل يچند لحظه رو. گذاشتم زیم يرا رو پاکت

 دیبا. به جستجو پرداختم دمیقبل از آن در دسته کل یول. عاقبت تلفن را برداشتم. اعت فکر کردم و فکر کردمس

برنامه ام . تماس گرفتم نیدیبا آ. در باغ موتیو ر دیهم کل. آن جا هنوز با من است دیشدم که کل یمطمئن م

 .رفتم یبه تهران نم. عوض شده بود

 

 

 و چهارم  ستیب فصل

 یکردم که از تهران که خارج شده بودم کس یدانم چرا حس م ینم. به پشت سرم کردم نهییوباره از آد ینگاه

 . هم شک کرده بودم دیشا. کرد یم بمیتعق
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راست از هتل به  کیروم و  یکه به تهران نم میتماس گرفتم تا بگو نیدیکه با آ یهفته قبل و زمان چهار

آن چنان ناراحت شده بود  يسارا. به پا شد که مجبور شدم به تهران برگردم یآن چنان قشقرق. روم یگرگان م

 يکه به تهران برگردم و چند روز شدمشد و من هم مجبور  دهیسرم کش ریفشارش افتاد و به ز. که از پا در آمد

 . را به تمدد عصاب بگذرانم یاجازه بدهد به باغ بروم و مدت يسارا دیرا آن جا باشم تا شا

حوصله بودم و  یب. توان نداشتم گرید. کردم که مجبور شوم چهار هفته تمام را در تهران بگذارانم یفکر نم یول

روانکاو مراجعه  کیبه  دیگفت که با یم یبا نگران نیدیآ. برگردم ییبه تنها عتریدوست داشتم که هر چه سر

 ییکه در تنها نیهم میبرا. کنم فیعرت یسک يرا برا يزیدوست نداشتم چ. خودم چندان راغب نبودم یول. کنم

 . باشد یروح یافسردگ کی هیاول میعال دیها شا نیدانستم که ا ینم. بود یباشم کاف

بهتر شد من جمع کردم و به  يکه حال سارا یو عاقبت زمان. از رفتن به نزد روانکاو سرباز زدم یسرسخت با

چهار هفته بودن در کنار آنها حالم را بدتر . توانستم جمع را تحمل کنم ینم گرید. طرف گرگان حرکت کردم

نبود که لبخند بزنم و تظاهر کنم که  یاجیاحت. آرام تر و شادتر. آرام تر بودم یلیکه تنها بودم خ یزمان. کرده بود

دم که به خاطر مجبور نبو. نیمشکل دار و غمگ يسونا. خودم بودم ییدر تنها. ندارم و حالم خوب است یمشکل

 يگریرا خودم بهتر از هر کس د نیمن خوب نبودم و ا. خودم را بدون مشکل نشان دهم يسارا الیخ یراحت

به . شدم یخوب م. مشکلم آن چنان حاد نبود. که به نزد روانکاو بروم خواستم یدر ضمن نم یدانستم ول یم

 . آرامش و زمان بود یداشتم کم ازیکه ن زیتنها چ

شده بودم و آن  یاالتیهم خ دیشا. نبود اهیس يایآن زانت گریبار د نیا. به عقب و جاده نگاه کردم نهییآ از دوباره

 . رفته است یهم راه خودش را م چارهیب

آن جا  يزمستان به جنگل ها. به خرج ندادم و وارد شهر شدم و به سمت جاده نهار خوران راندم تیحساس گرید

را  نیکه ماش یزمان یدر را زدم و به داخل رفتم ول موتیبا ر. هم زده بود و همه درختان را لخت کرده بود

پارس سگ ها  يصدا. افتاد یصندل ریاز دستم سر خورد و به ز موتیر. شوم ادهیخاموش کردم و خواستم تا پ

آنها را  یداد و گاه یآمد و به سگ ها غذا م یبود که هر از چند مدت م ینگهبان. داد که بسته هستند ینشان م

 . باغ را خراب نکنند يها اهیبست که گل و گ یم

آوردم تا با چراغ قوه  رونیب فمیرا از ک لمیموبا. شد ینم دهید يزیچ. کنم دایرا پ موتیرفتم تا ر یصندل ریز به

 ریو ترس سرم را از ز رتیبا ح. شد دهیبه باغ شن گرید نیماش کیوارد شدن  يصدا نیح نیدر هم. نگاه کنم

 نکهیاحتمال ا. که اوج گرفته بود، آرام شد قلبمرفت و ضربان  نیترسم از ب ییلحظه ا يبرا. آوردم رونیب یصندل
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شوم که  یکرد که من متوجه نم یفکر م. کرد یبودم که مرا دنبال م دهید يدر تهران چند بار. بود ادیاو باشد ز

که از تهران به  یحاال هم احتماال کس. کرد یبه من نگاه م نهیکرد و از آ یم بیا تعقمر یبا چه حسرت و عطش

کمرم را راست . شدم یعصب. اش را عوض کرده بود که من او را نشناسم نیماش دیشا. بود خودشدنبالم بود 

 . آمدم رونیب نیکردم و از پشت در ماش

 . شد و به طرفم آمد ادهیپ نیخونسرد از ماش یلیخ اریشهر. از تعجب باز ماند دهانم

 سونا؟ يچطور_

 افهیمردك با آن ق نیبود االن ا فتادهین نییپا یلعنت موتیاگر آن ر. برگشتم نیبه پشت در ماش ناخوداگاه

 . من باز نکرده بود ياش را تا بناگوش برا شیبود و ن ستادهیمنحوسش مقابل من ن

 . رونیتو؟ بفرما ب ياومد یچ يبرا_

 . دستم به در باغ که هنوز باز بود اشاره کردم با

 . دیعقب برگشت و به در باغ نگاه کرد و خند به

 کرده؟ یاتصال_

 . رونیبفرما ب. نداره یبه شما ربط_

آن  گریمن د. دیلرز یدستانم م. ام دهیکردم که خونسرد باشم و نشان ندهم که تا چه اندازه ترس یسع. آمد جلو

 گریاز اندازه ضعف اعصاب داشتم و د شیمن حاال ب. بودم دهینبودم که با مشت به گونه او کوبسال قبل  يسونا

 . بودم ههام قرار نداد یچارگیب ستیرا در ل اریبه دو کردن با شهر کهی

 . داد هیتک نیو به ماش ستادیفاصله از من ا یکم با

 شوهرت کو؟_

آنکه  ای رد؟یگذاشته بود که مرا تحت نظر بگ میرا برا یبود؟ کس دهیلعنت او از کجا فهم. نگاهش کردم يسرد با

قطعا مامان از دهانش . دمیکش یچارگیاز سر ب یآوردن مامان ، آه ادیبوده است؟ با به  دهیچیدر خانواده پ يزیچ

 کیا و ب. هوا گرفته است يهم موضوع را رو اریشهرکرده و  انیرا در خانواده اش ب ییجز یحت يزیدر رفته و چ

 . دارم یشده است که بله من مشکل رشیکوتاه چند روزه دستگ کیکش

 نداره یبه تو ربط_

 . دیخند

 . دیشه رفته خر یم داشیحاال پ نیکه هم یبگ يخوا ینم_
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 . دستانم را مشت کردم. کرد کیتحر شتریاعصابم را ب شیموجود در صدا تمسخر

 اریشهر سیتا زنگ نزدم به پل رونیبرو ب_

آن  يبه خودم برا. و در کدام قسمت گذاشته ام یکدام صندل ریز قایرا دق یکه گوش اورمیب ادیکردم تا به  یسع

 . لعنت فرستادم یهمه حواس پرت

 :کرد و گفت الیبه باغ و و ینگاه. نگفت يزیچ یزد ول لبخند

 . يمن رو ول کرد يدیطرف رو چسب یخود نبود که تو دو دست یب. یچه باغ_

 يتو منو ول کرد. کردممن ولت ن_

 .توجه به حرف من ادامه حرف خودش را داد یب

 طرفم که ظاهرا دودرت کرد، آره؟_

 . هم فشردم يرا بر رو چشمانم

که چه  یدون یمن زن شوهر دارم م. جمعت کنه ادیب سیزنم پل یوگرنه به خاك سهند زنگ م رونیبرو ب_

 ارن؟یسرت م ییبال

 . باز شد شتریاش ب شین

 .اته هیباغ هم البد مهر نیا. دیاحتماال طالق گرفت. شوهر دار؟ شک دارم_

 :با دستش به در باغ اشاره کرد و گفت. جلو آمد گرید یکم

جدا  ایمن هم که از رو ،یدر شرف طالق ای یشما طالق گرفت. میدعوا که ندار. میبا هم حرف بزن ایدر و ببند ب_

برادرهات هم . نا نداره حرف بزنه چه برسه به مخالفت گهیات هم که دهست؟ باب نمونیب یچه مانع گهید. شدم

 . نگن يزیاونقدر دوست دارن که رو حرفت چ

 . تر آمد جلو

 از قبل شتریب. خوامت سونا یمن هنوز هم م_

کرد حاال که بابا گوشه  یاو فکر م یعنی. کلمه بود ياحمق به تمام معنا کی اریشهر. تمسخر نگاهش کردم با

در  یعنیکنم؟  یو با او ازدواج م میآ یخودش از شوهرم طالق گرفته ام م الیافتاده و من هم به خ شگاهیآسا

 حد؟  نیآسمان بودن تا ا

 هان؟ یگیم یچ_

 . رونیحاال ببر ب نینحست رو هم فیگمشو تشر گمیم_



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا b.hassani  –جان و شوکران 

wWw.98iA.Com ٥٤٧ 

 . شود در صورتش بکوبم یکه باز م ییرا تا جا نیداشتم که در ماش میتصم. آمد جلوتر

 ......يقدر لجباز نیآخه تو چرا ا. خوامت دختر یم گمیم_

 . انقالب گم شد نیخشمگ يکالمش در صدا هیبق

 شده سونا؟  یچ_

 . کرد ینگاهش م رتیکرد که با ح اریبه شهر رو

 ؟يکار دار یجا تو خونه من، با زن من چ نیشما ا_

صورتش از خشم برافروخته شده . ستادیاو جلو آمد و کنار من ا. خورد چیپ شیکه مچ پا دیآن چنان چرخ اریشهر

 . که هنوز هاج و واج مانده بود، زل زده بود اریفقط به شهر. هم به من نکرد ینگاه مین یحت. بود

 ؟یکار داشت یجا با زن من چ نیا ینگفت_

 .در آورد شیپالتو بیاش را از ج یسرش را تکان داد و گوش. نگفت يزیچ اریهم شهر باز

 . یبگ دیشا سیبه پل. یگ یبه من که نم_

اش را گرفت و با  قهیاز پشت سر . اما او فرزتر بود. اش رفت نیزد و به سرعت به طرف ماش یچرخ مین اریشهر

 یشانیو پ دیرا در مشت گرفت و سرش را به عقب کش اریپشت سر شهر يچنگ زد و موها گرشیدست د

 . دیکوب نیرا محکم به سقف ماش اریشهر

 . و به طرفش رفتم دمیکش یفیخف غیج

 .....یفتیدنبال زن من ب یهوس نکن گهیکه د ارمیبه سرت م ییحروم زاده بال کهیمرت_

 . دمیدستش را گرفت و از پشت کش. گریبار د کی

 .....بسه انقالب_

چون به نظر . محکم نبود ادیز. دیچانه او کوب ریو با مشت ز دیاز فرصت استفاده کرد و چرخ اریشهر. کرد نگاهم

به  یبا آن مشت او کم. اش به شدت قرمز شده بود یشانیپ. است جیکه خودش هنوز از آن ضربات گ دیرس یم

 ياز باغ خارج شد که دود و صدا واش شد و آن چنان دنده عقب گرفت  نیسوار ماش اریعقب هل خورد و شهر

 . آمد رونیب شیها تکیالس

 کارت داشت؟ یچ_

 . دمیکش رونیرا از دستش ب میبازو اریاخت یب. را گرفت میچانه اش را ماساژ داد و بازو. نگفتم يزیچ

 تو؟  ادیب ریخواست مثل گاو سرش رو بندازه ز یذاره که هر ک یباز م يطور نیآخه آدم در باغ رو هم_
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 .گشتم که اومد تو یداشتم دنبالش م. یصندل ریاز دستم افتاد ز موتیر_

 اشت؟کارت د یچ_

 یم کیبار صورتش را آن قدر از نزد نیاول يبعد از دو ماه و چهار هفته برا. را باال بردم و نگاهش کردم سرم

 .الغر شده بود یکم. دمید

 جا؟ نیا ياومد يچرا بلند شد_

 . خم شدم موتیدوباره ر يجستجو يفاصله گرفتم و برا یکم

 . کردم که به نام من شده یفکر م_

 . شد و پشت سرم آمد کینزد شیقدم ها يصدا. دمیرا شن دیکه کش یقیعم آه

 . کنم دایکنار بذار من پ ایب_

 . کرد دایرا پ موتیخم شد و چند لحظه بعد ر. را راست کردم و کنار رفتم کمرم

 گفت؟ یم یچ_

 .را باالتر از دست من که به طرفش دراز شده بود، نگاه داشت موتیر

 .کرد که طالق گرفتم یفکر م. ياومده بود خواستگار _

بلندش کرد و چند  يپالتو بیفاصله گرفت و دستانش را در ج. را کف دستم گذاشت موتیشد و ر شتریب اخمش

 . قدم به جلو و عقب برداشت

 ؟یگفت یتو چ_

خواهد زد و  رونیب میکردم هر لحظه از گلو یگرفت که احساس م یآن چنان اوج م یگاه. زد یم زانینام قلبم

چرا به دنبال من آمده بود؟ چرا مرا رها نکرده . شیکردم به تپش ها یشد که شک م ینان کند مآن چ یگاه

 ياش در تمام مدت رو هیچرا سا. که مرا به حال خودم بگذارد. بود؟ من که حرف آخرم را به او گفته بودم

 یتر و پر رنگ تر م نیسنگ هیسا نیرفتم ا یهر جا م. را بردارم هیسا نیتوانستم ا یچرا خودم نم. بود میزندگ

 .شد

 :جواب گفتم يجا به

 ؟یکن یم بیمنو تعق_

 . را تکان داد سرش

 . دمیمن اصال اونو ند. بزنم نیبنز ستادمیلحظه ا کی_
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هنوز هم آن جا . آورده بودم یلباس کم. را باز کردم و ساکم را برداشتم نیدر ماش. تفاوت باشم یکردم تا ب یسع

تر از من سنتور را برداشت و کنارم  عیسر. گذاشتم نیزم يآوردم و رو رونیسنتورم را ب. داشتم يادیز يزهایچ

 . او راه افتادم زجلو تر ا. نگفتم يزیچ. ساك را از دستم گرفت یآمد و به نرم

 . گذاشت نیزم يسنتور را کنار در رو. را باز کردم در

 ؟یبهش گفت یچ_

دست . توانستم اعتماد کنم ینم. نبودم میآن آدم قد گریمن د یول. نگاهش پر از التماس بود. کردم نگاهش

داد افکار  یکه اجازه نم یذهن يریدرگ. داشتم يدیشد یذهن يریدرگ یرغم قلب پر تپشم ول یعل. خودم نبود

 میقابل ترم میها برا يزود نیبه اشده بود  ختهیما فرو ر نیکه ب ياعتماد وارید نیا. دست از سرم بردارند رهیت

 . نبود

 . او چشم دوختم يانداختم و به کفش ها نییرا پا سرم

 . گفتم بره به درك یچیه_

 .خودم را جمع کردم. را دراز کرد دستش

 ؟یبگ يزیچ يخوا ینم_

. قرار بود یو ب ختهیپرده، از هم گس یو ب انیچشمانش خسته و روحش عر. نگاهش دردمند بود. کردم نگاهش

که  یعشق. شد یتمام عشقش در چشمانش خوانده م. پنهان کردن از من نداشت يبرا يزیچ گرید نکهیمثل ا

من چه داشتم؟  یول. هم مشخص بود ستادنشیحرکات و حاالت ا ینگاهش، چشمانش و حت قیپروا از طر یب

نبود  گریکه د ياعتماد. ردن آن داشتمب نیدر نابود کردن و از ب یمن با تمام وجود سع یکه هنوز بود ول یعشق

 . نخواهد شد نیگز يجا گریکردم که د یو فکر م

من . کردن نداشت میتقد گریاش داشتم که د يدر نابود یکه آگاهانه سع یچه داشتم که به او بدهم؟ عشق من

او آن  یول. بودم کرده میبه او تقد یبه او داشتم و آن همه عشق يکه روز ياز آن همه اعتماد. خسته شده بودم

 . شان یخاطر برادرش و آن انتقام کوفت يفقط برا. پا انداخته بود ریرا ز

 نیآمده بود هم يبه سر سارا ییبال نیاگر من هم چن دیشا. رفتم یم یطرفه به قاض کیواقعا  دیدانم شا ینم

حس بد رو دست . واقع شدن را داشتم انتیهم به شدت حس بد مورد خ یاز طرف. کردم یاو م يکار را برا

 . او بود شیکه قلبم پ یرودست خوردن از کس. خوردن

 ......سونا_
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 ینم گرید. خواستم ینم. نکنم هیتا گر دمیلبم را گز. احساس صدا نکرده بود نیکس اسمم را با ا چیبه حال ه تا

 . کنم هیخواستم گر

 ؟يشه بر یم_

 يریوصف ناپذ یچارگیرا به ب شیابروانش نشسته بود، محو شد و جا انیکه م یاخم کم رنگ. شکست شیپلکها

 . مشخص بود، داد یکه در صورت و چشمانش به خوب

 .....سونا_

به  گریبار د نیدستش را دراز کرد و ا. دیبگو يشتریب زهیتوانست چ ینم نکهیمثل ا. کلمه کی نیهم دوباره

آن . کرد دایپ انیگرم و مطبوع در وجودم جر یحس. نکرد و دستم را در دست گرفت ییممانعت من توجه ا

شاخ و  میبرا. بد هنوز هم در وجودم بود یحس یول. رفت نیکه در تمام آن مدت در وجودم بود، از ب ییسرما

حلقه  کیبا  گریچنگک در دست و د کیبا  یکی. و شر درون کارتونها ریخ يرویدرست مثل ن. دیکش یشانه م

 . سر و دو بال فرشته در پشت يدر باال سهیقد

 . يدیبا حسرت و ناام یول. رها کرد. دمیرا کش دستم

 :کرد و آهسته گفت ییسرفه ا. شدم و سنتور را از پشت در برداشتم خم

 . درها رو خوب قفل کن_

 . چشمانش خسته تر شده بود. کردم نگاهش

 تهران؟  يگرد یبرم_

 . نگاهم کرد هیثان چند

 . زنگ بزن یداشت ياگر کار. هتلم. جا نیهستم ا. نه_

 . نگفتم يزیچ

 ؟یجا بمون نیا يخوا یم یتا ک_

 . ستیدونم معلوم ن ینم_

 :بعد به سگ ها اشاره کرد و گفت. فقط نگاهم کرد هیثان چند

 . سگ ها رو باز بزار_

 . باغ رفت یطرف در خروج به

 ؟يچرا باغ رو به نامم کرد_



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا b.hassani  –جان و شوکران 

wWw.98iA.Com ٥٥١ 

 . و نگاهم کرد دیچرخ شیپاشنه پا يرو

 ....وقته که اقدام کرده بودم یلیخ. چون حقت بود_

 :مکث کرد و گفت یکم

وکالتنامه بهت  نیدادن ا يبرا. نمیشدنت رو بب زیچون اونقدر عاشقت شده بودم که دوست داشتم سورپرا_

 .....بودم دهیبرنامه ها تدارك د

 . دیصورتش کش يو دستش را رو دیخند تلخ

خواستم با اون  یم. کنم یدوست داشتم که گرو کش. رو رهاتیدوست داشتم غافلگ. ییایشب رو کی_

 .....کنم یرو ازت گرو کش ییایشب رو کیوکالتنامه 

 . دستش را در هوا تکان تکان داد. دیکش یقیعم آه

 . مبارکت باشه_

. من را دوست دارد يهایریگفت که غافلگ یم. کرد یم رمیغافلگ شهیهم. گفت یراست م. را فرو خوردم بغضم

 . بود هیهد نیبهتر شیکه با چشمان گرد شده و خوشحال در آغوشش بپرم، برا نیا

 یعشق. بود نیبهتر میهمان ها برا. کوچک يزهایچ. دیخر یم میدانست دوست دارم برا یکه م ییایهدا یگاه

 . کرد یاش نهفته بود، مرا سرمست از وجود او م هیکه پشت هر هد

 .خودش در را بست موتیرفت و با ر رونیدر باغ ب از

. آمدند یم اریاخت یب میاشک ها. کنار در ولو شدم نیزم يو ساك را همان طور کنار در گذاشتم و رو سنتور

 . آن چنان با سوز وگداز که تا به آن لحظه نداشته بودم ییا هیگر

روانکاو  کیواقعا نزد  دیبا دیشا. دمیکش ینم گرید. زیاز همه چ. از بابا ،یاز خودم، از او، از زندگ. شده بودم خسته

 . رفتم یم

دوختم که با  ینگاهم را به مبل ختمیر یسرد گذاشتم و همان طور که اشک م يها کیسرام يام را رو گونه

 . آن نشسته بودم يلباس عروس به رو

 نیزم يرو میکه روبه رو يبه مرد ت،ینها یب یدلهره دخترانه و عشق یکم. داشتم یزمان چه حس خوب آن

 . میآ یخوشمزه به نظر م یلیوان نگیپود کیگفت که مثل  ینشسته بود و به من م

 .روزها و روزها. ساعت ها و ساعت ها. بارها و بارها. کردم هیگر. ختیر یم کیسرام يبه رو میها اشک
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بار آمده بود و  کیبود و  اوردهیآراز طاقت ن. هفته بود که گرگان بودم کی. نگاه کردم شهیبارش برف پشت ش به

 یهم نم یکیمکان لیبا ب گرید دیفهم یم يزیچون اگر چ. به او نگفتم اریشهر انیاز جر يزیچ. سر زده بود

 . مداشت ازین ییتنها نیو من به ا. کنم رونیتوانستم او را از باغ ب

خودش هم که حال و روزش . شده است ریپ نیدیآ. شب و روز ندارد يه ساراگفت ک یم. ناراحت بود ادیز یلیخ

 ییا ندهیبود و به طور فزا یانجام دهم؟ عصب میخواهم با زندگ یم يگفت که چه کار یم مایدا. مشخص بود

 . من هم شده بود یعصب یختگیباعث به هم ر

 یکه چرا او نم دمیکش ادیفر. با هم بحثمان شد یکم. او را کتک بزنم اینمانده بود خودم  يزیکه چ ادیقدر ز آن

 طالق کنم؟  يآب خوردن تقاضا یتوانم به سادگ یخواهد بفهمد که من نم

آن چنان ناب را در کنار او گذرانده بودم  یمن لحظات. من عاشقش بودم. دمیکش ادیفر هیسرش با بغض و گر بر

 اموش کنم؟ توانستم فر یچطور م. شده بود نیکه در گوشت و خونم عج

شده  کیهدف به من نزد کیکه فقط با  یخواهم به نزدش برگردم؟ کس یم ".دیکش ادیبار او برسرم فر نیا

 ".بود

. مرا در آغوش گرفته بود. برگشت را ندارم الیشد گفته بودم که خ یم دهیشن یکه به سخت ییبار با صدا نیا

 . ندیمرا بب یتواند ناراحت یگفت که نم یم. سرم را نوازش کرده بود تا آرامم کند

همه . که در وجود من بود با خبر نبودند يکدام از درد چیه ،يو نه سارا نیدینه آراز و نه آ. دانست یچه م او

اجبار بوده  يانقالب با نقشه جلو آمده است و ازدواجش با من از رو نکهیا. دندید یرا م هیشان فقط ظاهر قض

پاك و ناب ما نبودند  يدر عاشقانه ها دامشانک چیه. من خبر نداشتند یزندگکدام شان از بطن  چیه یول. است

چطور من . آن همه عشق او خالص و ناب بود. و دروغ نبود ایتا بداند و حس کنند که به خدا آن همه عالقه، ر

 توانستم آن ها را فراموش کنم؟  یم

در آن ته  یول. داده بود ياحساساتم را باز. بود او قلبم را شکسته. شده بودم ریاز او دلگ ادیز یلیخ یلیخ من

آنها و پول  یانتقام کوفت يورا یعشق. و شرط بود دیکه بدون ق یعشق. نگاهش عشق مطلق وجود داشت

 . بابا یدوست

را فراموش  یتوانستم آن زندگ یچطور م. شده بودم یکیکه با او  یزمان. من هم آدم بودم. از سنگ نبودم من

 . خواستم یاگر م یحت. کنم
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توانستم دوباره خودم را،  یتوانستم او را فراموش کنم و متنفر شوم، و نه م یبودم که نه م ییا چارهیفقط ب من

 . به او اعتماد نداشتم گرید. رمیکنم که او را بپذ یسونا را، راض

شدم که تمام لحظه به لحظه اش  یآهنگ آن چنان به گذشته پرت م کی دنیآهنگ، تنها با شن کیکه با  یمن

 . یدلبستگ نیاز ا. عشق نیخواستم رها شوم از ا یچطور م دمید یرا صاف و شفاف در مقابل چشمانم م

بودن در کنارش هم . ممکن نبود از آن ییرها. کرده بود چارهیکرده بود مرا ب قیکه او به وجودم تزر یعشق

 . ممکن نبود

دانستم  یاصال نم. نگاه کردم رونیدوباره به ب. حوصله عوض کردنش را نداشتم .سرد شده بود. را برداشتم میچا

 يخودم بودم که روزها يایو منگ در دن جیروز هفته است؟ چندم برج است؟ آن چنان گ نیکه آن روز چندم

 . هفته را از دست داده بودم

حضورش را  يبه طور اعجاب آور یگاه یول. برنگشته بود گرینه؟ د ایدانستم که هنوز در گرگان است  ینم

 . بود بیخودم هم عج يدانم برا ینم. کردم یحس م

که  یهمان باغ. بود ستادهیاز باغ رودبار ا ییدر خواب ناراحت گوشه ا. بودم دهیقبل دوباره خواب سهند را د شب

 یبه آن باغ متابستان ها  یگاه میکه بچه سال تر بود یهست که آن زمان ادمی. من شده بود یباعث بدبخت

 . شد یم خیتنم س يآوردن آن موها ادیکه حاال با به  يزیچ. میرفت

ساکت و . تنها سکوت کرده بود. داد یجوابم را نم یبا او حرف زدم ول. گرفته بود یلیبود و خ ستادهیباغ ا گوشه

 . دستم را پس زده بود یدستش را گرفته بودم ول. ناراحت

که تا ساعت  دمیاز خواب پر ینفس یبعد هم با آن چنان تنگ. که از خواب به خاطر داشتم همان بود يزیچ تنها

 . کرد یدرد م میها بعد گلو

دو . بودند ررفتهیبه سراغ ام نیدیآراز گفته بود که با آ. گرفته بود یلیدلم خ. خورده ام را کنار گذاشتم مهین يچا

 . اش شکسته بود ینیب آن قدر او را کتک زده بودند که ينفر

بار به  نیاول ياو بود که برا. آمد یبه سرش م دیها با نیبدتر از ا ریام. هم ناراحت نشدم ییلحظه ا يبرا یحت

 يها یتمام دلنگران يکه برا میدانست ما آراز را داشت یاو که م. او که محرم خانواده ما بود. سهند مواد داده بود

 کار را کرد؟ نیچرا ااو . است یکاف نیدیو آ يسارا
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مدت خودش هم عذاب  نیگفته بوده که در تمام ا. خودش هم به غلط کردن افتاده بوده است ریبود که ام گفته

. بام دانشگاه بروند و مواد بزنند يخواستند با هم به باال یم. کتاب نداشتند دیخر يبرا يبا سهند قرار. دهیکش

 . بوده است نییتر از مواد زدن در پا ندهیفزا ،داده یبام به آنها دست م يکه آن باال یبیگفته بوده که حس غر

 ستادهیلبه بام ا يرسد سهند مواد زده بوده و رو یکه او به باال م یظاهرا سهند زودتر رفته بوده است و زمان یول

به  ریقبل از آنکه امگفته بوده که دستانش را گشوده بوده و سرش را رو به آسمان گرفته بوده است و . بوده است

 . پرت کرده بوده است نییخودش را به پا ردیخودش بجنبد و تکان بخورد تا او را بگ

 . است دهیکند که تازه رس یگردد و تظاهر م یبر م نییهم که فوق العاده وحشت کرده بوده و به پا ریام ظاهرا

 یدوست. نبود یشک نیبود در ا زیعز شیسهند برا. کرده است یم هیبچه زار زار گر کیگفت که مثل  یم آراز

 . کار را کرده بود نیبود که او ا نیآن چه مهم بود ا یول. حرف ها بود نیدار تر از ا شهیآنها ر

دوست داشتم که . قرار و سرگشته یب. قرار تر از قبل شده بودم یبا خواب شب قبل ب. تنگ شده بود شیبرا دلم

 . زدم رونیو ب دمیلباس پوش. قدم بزنم یکم

. بود و اندك زیبرف ر. با وجود بارش برف یحت. هوا سرد نبود یزد ول یباغ خلوت بود و پرنده هم پر نم کوچه

 . همان هم آرامش بخش بود یول

 شتریهوا را ب. چشمانم را بستم. صورتم نشست يبرف رو. دهانم گرفتم و نگاهم را به آسمان دادم يرا رو شالم

 . بود یسرد عال يهوا نیا. فرو بردم میها هیدر ر

 . قدم بزنم یداشتم که در جاده ناهار خوران کم میتصم. کوچه بروم يرا گرفتم تا به انتها راهم

 نیخودش هم در ماش. درخت خشک پارك شده بود، نگاه کردم کی ریاو که گوشه کوچه ز نیبه ماش رتیح با

 .شده بود رهیها را باال داده بود و به من خ شهینشسته بود و ش

آن ابراز عالقه خشکش که مرا به عرش برده . که به من گفت که عاشقم است یمثل بار اول. ختیفرو ر قلبم

 . معمولش در هتل ریکردن غ يروز خواستگار. بود

 ياش که به صورت پرفسور شیته ر. شد ادهیپ نیاز ماش. دختر هجده ساله قلبم به تپش افتاد کیمثل  درست

 . را عوض کند شیها شیبودم که حالت ر دهیوقت ند چیه. آمد یبه صورتش م یلیخاصالح شده بود 

 . چشمانش خواب آلود و خسته بود. شد که از آن هفته گرگان مانده باشد یباورم نم. طرفم آمد به

 ؟یکن یکار م یجا چ نیا_

 :گرفت و گفت دهیاخم ام را ناد. اخم گفتم یکم با
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 . برنگشتم تهران_

 :مان کرد و گفتبه آس ینگاه

 ..... شهیو بارون شروع م شهیگفت برف قطع م یهوا شناس_

 :کرد و با لبخند گفت یمکث

 .بارون با رعد و برق_

از ترس من از  یخواست مرا بترساند که به خانه راهش بدهم؟ او بهتر از هر کس یم. تعجب نگاهش کردم با

 . رعد و برق آگاه بود

ماند تا  یم داریمن ب يبردم و او هم آنقدر پا به پا یبه آغوشش پناه م دیبار یکه باران م ییزمان ها شب ها آن

 . رعد و برق تمام شود

 . کردم يبه آسمان خاکستر ینگاه. را ناخواگاه تکان دادم تا خاطره عاشقانه ها از ذهنم خارج شود سرم

 بارون خوبه_

 . دیخند آرام

 ؟یقدم بزن يخوا یم_

 . را تکان دادم سرم

 م؟یبا هم بر_

 . دوست داشتم که تنها باشم. دوست نداشتم ینگفتم ول يزیچ

 باشه؟. میفقط راه بر. گم ینم يزیچ_

هم  میهاف تا کیداشت که  يرادیکرد چه ا یاز آن عذاب رها م یلحظات يبود که او و مرا برا يزیچ نیا اگر

 . دمیدو یحاال حاال م دیبا دیمن که شا يمخصوصا برا مه،یدو ن نیاستراحت در ب کی. میبه خودمان بده

را قفل کرد و با دو گام بلند  نیدر ماش. پشت سرم آمد. کوچه رفتم يانداختم و به طرف انتها نییرا پا سرم

 . خودش را به من رساند

 يآن زمان ها چقدر حرف برا. گفت ینم يزیچ. گفتم ینم يزیچ. يادیز یلیمدت خ. میسکوت قدم زد در

 یحاال به نظر م یول. عاشقانه يحرف ها. یدرگوش يحرف ها. روزمره يحرف ها. میداشت گریکدیگفتن به 

 . که چشمه سخن من خشک شده است دیرس

 . من خوب بود يبرا یسردتر شده بود ول یهوا کم. شروع به بارش کرد یمیکامال قطع شد و باران مال زیر برف
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 ....سونا_

تمام وجود انقالب باهر چشم شده بود و به من  نکهیمثل ا. تمام توجه اش به من بود .به او کردم ینگاه مین

 . کرد ینگاه م

 بله؟_

 :گفت یو به نرم دیکش یآه

 ؟یبکن مونیبا زندگ يخوا یکار م یچ_

 نیکرده بود؟ ا مانیاو چه کار با زندگ ایبکنم؟  مانیخواستم با زندگ یمن چه کار م. سکوت کردم. نگفتم يزیچ

دشوار ماندن در کنار  میتصم. گرفتم یم میتصم دیانصاف نبود که او عمل اشتباه را مرتکب شده بود و بعد من با

 . ترك کردن او ایاو و 

 دیبا گریتر شده بود و د دیباران شد. ستادمیا. شدند یاز کنار ما رد م یاندک يها نیماش. میدیرس ابانیسر خ به

 . گشتم یبه خانه برم

نداشت و  بیج میپالتو. از آب باران سیدستانم سرد شده بود و خ. دستانش گرم بود و خشک. رفترا گ دستم

 . خودش گذاشت يپالتو بیدستم را در ج. من هم فراموش کرده بودم که دستکش به دست کنم

 ؟یجدا بش يخوا یم_

 . چانه ام برد و صورتم را باال برد ریدستش را ز. انداختم نیینزدم و سرم را پا یحرف. نگاهش کردم دوباره

 .....شمیدارم داغون م. سونا تو رو خدا منو پا در هوا نگه ندار_

 . انگشت اشاره اش گونه ام را تا چانه نوازش کرد با

 ....افتضاحه. بده یبدون تو زندگ. یلیخ. خوامت یمن م. شمیبرگرد پ_

به دنبال واژه  نکهیمثل ا. کرده است دایلکنت زبان پ که دیرس یبه نظر م ییلحظه ا يبرا. را قطع کرد حرفش

که عشق  دیرس یبه نظر م. توانست ینم یول. گشت تا عمق عشق و عالقه اش را به من نشان دهد یم ییا

 . عشقم باعث آن شده بود ییکه جدا يدرد. او درد را به ارمغان آورده بود يمن هم برا

 ....انقالب_

 . کنم دایمناسب را پ يتا کلمه ها و واژه ها هم فشردم يرا به رو چشمانم

 ....زمیجانم عز_
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خواست دستم را مقابل صورتم  یدلم م. چشمانم را باز نکردم. جمله مرا خلع صالح کرد کی نیبا هم. نیهم

 . داد یگونه مرا عذاب م نیچرا ا. کالفه شده بودم. کنم هیو گر رمیبگ

 . دمیکش یقیعم نفس

 . تونم بهت اعتماد کنم ینم..... دونم ینم_

 . شد که مرا ترساند دیآن چنان سف ییلحظه ا يرنگش برا. دمیرا گز لبم

از احترام ها و  یلیخ. ستیمثل سابق ن زهایچ یلیخ. یدون یخودت هم م. ما عوض شده نیب زهایچ یلیخ_

خانواده  يعضاا نیاعتماد خراب شده و هم اون احترام ها ب واریمن تو د نیهم ب. حرمت ها شکسته شد

 .... هامون

کرد و کامال روبه  یرا ط نمانیب يقدم فاصله  کیهمان . دیرس یتر به نظر م چارهیتر و ب چیبه لحظه گ لحظه

در آسمان زد و پشت سر  یبرق. دیبار یآسا م لیحاال هوا به شدت سرد شده بود و باران س. من قرار گرفت يرو

از رعد و برق وحشت . دست خودم نبود. شدم لیبه سمتش متما شتریناخوداگاه ب. وحشتناك رعد آمد يآن صدا

 :کالفه گفت. داشتم

 .يخور یسرما م. شد سیسرتا پات خ. خونه میبر ایب_

به  یآن چنان در فکر فرو رفته بود که توجه. یحرف چیبدون ه. میکرد یبرگشت را ط ریبار با عجله مس نیا

شلوار  نییتمام پا فیآب کث کهیبه طور. رفت یزد و راه م یب مآ يرا در گودال ها شیپاها. اطرافش نداشت

 . کرده بود فیمن و شلوار خودش را کث

 :با دستم اشاره کردم و گفتم. امدیداخل ن. انداختم و در کوچک باغ را باز کردم دیکل

 . يخور یتو لباست رو عوض کن سرما م ایب_

 :گفت یناراحت يغصه و صدا با

 .برات مهمه_

 . مهم نبود شیاو که من برا. دیبگو يزیچ نیاو حق نداشت چن. شدم یعصب

 من برات مهم بودم؟ . حرف رو نزن تو رو خدا نیا گهیتو د_

 . به خدا آره_

 ....انقالب_

 . به داخل رفتم. کردم تا آرام باشم یسع. خشم حرفم را قطع کردم با
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 .من سردمه. تو ایب_

من آب  ياز کت او و پالتو. میرا در آورد مانیدر تمام چکمه و لباس هاهمان دم . بحث نکرد و داخل شد گرید

خودش هم با آنکه لبانش از سرما کبود رنگ شده بود، به سرعت به طبقه باال رفت و . دمیلرز یم. دیچک یم

به باال  دوباره. اورمیب رونینم دار شده بود ب یرا آورد و اشاره کرد تا بلوزم را هم که کم شهیپشم ش میلحاف ضخ

 ریاش را در آورد و ز سیخ وریخودش پل. کرد ادیو شوفاژ را ز نهیشعله شوم. خشک آورد راهنیپ میرفت و برا

 . دیلحاف خز

را  راهنمیپ. کنم ییشده بود هوا رهیدوست نداشتم او را که مشتاقانه به من خ. را در آوردم راهنمیاکراه پ با

دستانش گرم تر از من . دستم را گرفت. لحاف رفتم ریز. شد رهینگاهش را از من گرفت و به آتش خ. دمیپوش

 . سیسرد و خ. من هنوز پوستم سرد بود. بود

 . جلو تر موهات هم خشک بشه ایب_

 . جلو تر رفتم یکم

 . رن یم رانیخانواده ام دارن از ا_

 . شده بود رهینگاه او اما خسته و سرد به آتش خ. کردم نگاهش

 .جا ندارن نیا يکار گهیآره د_

 . زیلحنم ناخواسته تلخ شد و طعنه آم یخواستم طعنه بزنم ول ینم

 . زد و سرش را تکان داد یلبخند تلخ. کرد نگاهم

 . رهیمن دلم گ_

 . نگفتم يزیچ

 ؟يکه برگرد ستنین یخانواده ات راض_

 . يو سارا نیدیحداقل نه آ. نگفتن يزیقاطعانه چ. دونم ینم_

 گه؟یم یخودت دلت چ ؟یخودت چ_

 :گفتم آرام

 دل من؟_

  گه؟یم یآره اون ته دلت چ_
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دانستم که من تا آخر عمر هم  یچون م. خواست که به او برگردم یدلم م کی. ته دلم دو دل بود. دانستم ینم

به بن بست  یگفت که اشتباه است و رابطه ما از نظر احساس یم گرمیدل د یول. توانم او را فراموش کنم ینم

 . یبن بست احساس کی. است دهیرس

 . دونم یمن نم_

دستش را دور شانه ام حلقه کرد و مرا به خودش . متنفر بودم یدرماندگ نیدرمانده بود و من چقدر از ا میصدا

حرکت او شکل گرفته بود، در نطفه  نیبا ا ممنوعه را که در ذهنم يچشمانم را بستم تا هزارن خاطره . فشرد

 . نکردم یحرکت. عطر تنش مرا به گذشته برد. خفه کنم

توقع . هلم داد نیبه طرف زم یکم. نکرد میرها یول. دمیکنار کش یخودم را کم. دیبوس یام را به نرم قهیشق کنار

خم . برسد نیبل از آنکه سرم به زمق. سر خوردم نهینرم مقابل شوم یپوست چهیقال يحرکت را نداشتم و رو نیا

و  جیگ. شده بودم جیگ. بوسه بارانم کرد ارقر یتاب و ب یگذاشت و ب نیزم يمرا رو. شد و سرم را بغل کرد

 . درمانده

اش  نهیس يدستم را رو. چند حس مختلف فلج شده بودم ریتحت تاث. باز مانده بود و خشکم زده بود چشمانم

 . گذاشتم و او را پس زدم

 .....نه_

تکان دادم و  نیخم شد سرم را به طرف گرید ییبوسه ا يبرا. چشمانش درخشان و خوشحال بود. کرد نگاهم

 :قاطعانه گفتم

 .ولم کن..... نه_

 . دستانش گرفت نیسرش را ب. کرد میاز من فاصله گرفت و بدون حرف رها. نگاهم کرد رتیو ح یناراحت با

 ....یکن یم ونمید يسونا دار_

 :گفتم یعصب. خفه و گرفته. خفه بود شیصدا

لحظه فکر ذهن و احساس من  کی مونیبه زندگ یگند بزن نکهیکنم؟ چرا خودت قبل از ا یات م وانهیمن د_

 ؟يرو نکرد

 . سر بلند کرد یبار او عصب نیا

خودم فکر  شیکه من تو برزخ نبودم؟ تمام اون پنج ماه داشتم پ یدون ینکردم؟ از کجا م یدون یاز کجا م_

خواستم در امان  یم. حاال عاشقت شدم یکردم ول يکه چطور بهت بگم؟ چطور بهت بگم که چه کار کردمیم
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تو زودتر . غلط از آب در آمد اسباتممح. نشد یول. تو اثر بذاره ياتفاق ها رو نیکدوم ازا چیخواستم ه ینم. یباش

 . ذاشتم آب تو دلت تکون بخوره یوگرنه نم. يدیفهم

 .را تکان دادم سرم

دونم چرا دلم  ینم. اعتماد نکردم یبه کس گهید اریبعد از شهر. يرو خراب کرد زیهمه چ. انقالب يخراب کرد_

 .يرو خراب کرد زیدونم چرا اعتماد کردم؟ همه چ ینم. برات رفت

 . آورد و آتش زد رونیب يگاریس. رفت سشیلحاف را کنار زد و به طرف کت خ. برخاست

 خودت؟ ایمن، بابات،  ؟یناراحت یبابات؟ االن تو از دست ک ایدم؟ من خراب کر_

که او  يبار نیاز آخر. الغر شده بود. نگاهش کردم. بود سیهنوز خ. را چک کرد ورشیپول. ستادیا نهیشوم کنار

رفته بود و شکمش صاف و تخت شده  لیعضالتش تحل. الغرتر شده بود یبودم به طور محسوس دهیرا برهنه د

 . شکم آورده بود یآن اواخر کم. بود

. آن قدر به او اعتماد کرده بودم نکهیاز ا. من از خودم هم ناراحت بودم. او حق داشت دیشا. را از او گرفتم نگاهم

 . ت دوباره اماز حماق. شتریاز خودم ب دیشا. بودم یمن از همه شاک. خودم کرده بودم يایاو را دن نکهیاز ا

. فشار رومه سونا یسالگ زدهیمن از س. آدم مگه چقدر توان داره؟ هان؟ تو بگو هی ؟یحال منو بفهم یتون یم_

 يکدومش سخت تر از فشار چیه. همه اش به درك یول. اندازه عمر تو بایتقر. و چهار سال ستیب. ستیکم ن

 .....دمداغون ش. داختمپنج ماه من پوست ان نیا. پنج ماه روم بود نبود نیکه ا

 . نشست نیزم يمقابلم دو زانو رو. جلو آمد. کرد مکث

. اومد خرابش کنم یبود که دلم نم نیریاونقدر آروم و ش میزندگ. کردم؟ عاشقت شده بودم یکار م یچ_

 يمرد هی. مرد نرمال هی. یمرد معمول هیهمه سال شده بودم  نیتازه بعد از ا. دست خودم نبود. دوستت داشتم

 .....به عشق خود زنش. زنش يبه عشق غذا. خونه ادیکه از سر کار به عشق زنش م

 . دیلرز شیصدا

کردم که چقدر  یفکر م. عشق يبو. ده یزن م يخونه بو دمید یاومدم خونه م یم یکردم وقت یم فیک_

خوره که تو  هی. داشتمخوره هم  هیمدت  نیفکر کن که تمام ا یول. با عشق یزندگ هی. نرمال یزندگ هیخوبه 

حس  هیبرام  اسمون،هر تماس و هر عشق و هر احس ؟يمن بذار يخودت رو جا یتون یم. ذهن و فکرم بود

طرف  هیاز . کرده بودم دایهمه سال پ نیکه بعد از ا ینرمال یزندگ نیکردم از ا یم فیطرف ک هیاز . دوگانه بود

 ؟یبفهم یتون یگم سونا؟ م یم یچ یدون یم. با من بود شهیعذاب هم هی ،یمیترس دا هی
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 . بود خاموش کرد دهیرا که به انتها رس گارشیس. برخاست. کرد نگاهم

اش لذت بردم  هیبه ثان هیاز ثان. دست خودم نبود. کار کنم یچ یول. و بن خیاز ب. دونم کارم اشتباه بود یم_

 . که باهات کردم یزندگ هیبه ثان هیاز ثان. سونا

 یکه با تو کردم لذت بردم ول یعاشق هیبه ثان هیکه من هم از ثان میخواست بگو یدلم م. خوردم را فرو بغضم

از عشق من در توان او نبود و صحبت از عشق و اعتماد  زیگر. دست خودم نبود. زبانم قفل شده بود. نتوانستم

 . دوباره هم در توان من نبود

 . میکن یبذار زندگ. باش. فقط برگرد. کنم یم یو بگ يبخوا يکار کنم؟ سونا هر کار یکه چ یگ یحاال م_

 یو مردانه اش م يقو يسر شانه ها يآن زمان ها سرم را به رو. در جهت مخالف من. و کنارم نشست آمد

به  یدستش را دور شانه ام حلقه کرد و سرم را به نرم. دینگاهم را د. اراده به شانه اش افتاد ینگاهم ب. گذاشتم

 . نه خودش گذاشتشا يرو

 . من یبه خاطر زندگ. به خاطر من. رن یخانواده ام به خاطر تو دارن م_

 کنه؟ یرو عوض م يزیچ نیبه نظرت ا_

 . را نوازش کرد میموها ینرم به

 کنه؟ یعوض کنه که نم دیرو با یچ_

تونم دوباره به  یمن نم. میپاکش کن میتون ینم میکه بکن يمن و تو هر کار. اتفاق ها افتاده انقالب نیا نکهیا_

باز هم از نظرت . یخاله ات و برادرت افتاده فراموش کن يکه برا ییاتفاق ها یتون یتو اعتماد کنم تو هم نم

 ....باز هم . رزادمیپ هیمن 

 . دست گرفت نیشانه اش بلند کرد با هر دو دستش صورتم را ب يسرم را از رو. را قطع کردم حرف

 ؟یزن یحرف رو م نیوسط مونده که ا نیا یچ ؟یبه من اعتماد کن یتون یچرا نم. میکن یاول از تو شروع م_

 . آوردم رونیدستانش ب نیصورتم را از ب. دمیکش یقیعم آه

 . من به تو ياعتماد یب نهیا ؟یاگر دوباره به خاطر خانواده ات بهم پشت کن نکهیا_

 . را تکان تکان داد سرش

 ...... من. من بهت پشت نکردم سونا_

 :گفتم یرا قطع کردم و با تلخ حرفش
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اول قرار  تیبرات خانواده ات در الو. ياز من استفاده کرد. يتو به من پشت کرد. انقالب نگو نه يچرا کرد_

 . بودم لهیمن فقط وس. داشتن

 . هم فشرد يرا بر رو چشمانش

کردم که  یفکر م. يبود تیبرام در اول. طور نموند نیا یاومدم جلو ول تین نیاولش با ا دیشا. طور نبود نینه ا_

. يایراه ب چارمیبا دل ب. یبه دلم نگاه کن کمیتو هم  دیکردم که شا یفکر م. رو جمع کنم زیتونم همه چ یم

ماجرا ها قرار  نیخواستم تو بطن ا ینم. ییجا هی يداشتم که بفرستم بر الیخ. ختیبرنامه هام بهم ر. نشد یول

 . شدن یول يریبگ

 :و غصه گفتم یناراحت با

 یمنو م نیا. باز هم تکرار بشه دیکه شا یعنی. بودم لهیکه من وس یعنی يجلو اومد تین نیکه با ا یوقت_

 . ترسونه انقالب

 . اش فشرد نهیبه ممانعت من محل نگذاشت و سرم را به س. را بغل کرد سرم

دست . یکن ینه همه اش فکر خودت رو دوباره و دوباره تکرار م ای گم؟یم یسونا چ یفهم یم. عاشقت شدم_

 یچرا درکم نم. رو نخواستم تیلحظه هم ناراحت کی یحت. ینیخواستم صدمه بب ینم ؟یفهم یم. خودم نبود

 گم؟  یدروغ م نه؟یاز ا ریغ. سونا یکن یم يخواهر و برادرات هر کار يبرا. من بذار يخودت رو جا ؟یکن

 . کردمیم يخانواده ام هر کار يمن برا. داشت تیقعوا. کردم سکوت

من . دادم یانجام م دیکه به عنوان برادر بزرگتر با يکار. رفت یرو کردم که از من توقع م يمن فقط کار_

 . طوفان کم گذاشتم يهم برا يطور نیهم. داشتم سونا يهم کم کار يطور نیهم

 ؟يداد ششیبه آت شیچرا آت ؟یکه آرومش کن یچرا به عنوان برادر بزرگتر نخواست_

 . زد یلبخند تلخ. کرد نگاهم

. منصف باش کمی. نبود یکم عذاب. نبود يکم درد دیبچه کش نیکه ا يدرد. نگاه نکن سونا هیبه قض رونیاز ب_

 . ما بگذار يخودت رو جا کمی

 یحت. از همه سوخته بود شتریطوفان ب يدلم برا شهیهم انیم نیدر ا. دانستم که حق با او بود یم. نگفتم يزیچ

 کهیباز هم وقت یول. آن شبش که مرا تا سر حد مرگ جلو برد و بچه ام را از من گرفت فیکث يبا آن حرف ها

 . سوخت یم شیکردم، دلم برا یمنصفانه نگاه م
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کار را با من  نیاو که مرا دوست داشت، چرا ا. او که محرمم بود. کردم که دلم از او هم گرفته بود یچه م یول

 نینابودگر تمام وجودم شده بود، ا. خوره جسمم. درد روحم. درد دل من بود نیا. حرف من بود نیکرده بود؟ ا

 . فکر

خراب  مونیگذارم که زندگ ینم گهید. یگذارم که عذاب بکش ینم گهیمطمئن باش که د. یسونا برام مهم_

 ......بشه

 . دیام کنار زد و سرم را بوس یشانیپ يرا از رو میبا انگشت اشاره اش موها. را قطع کرد حرفش

 . یکه تو بگ یهر چ. کنم یم يبخوا يهر کار ياگر برگرد_

 . شدم رهیبه آتش خ. برده بود نیکه در آن بودم روحم را از ب یبرزخ. نگفتم يزیچ

 .....سونا. میبذار آروم آروم جلو بر_

همان طور در همان بن  دیبا با. نداشت یراه خروج چیکرده بودم که ه ریگ یدر بن بست. هم نگاهش نکردم باز

نفسش را پرصدا . گشتم یکردم و راه رفته را برم یعقب گرد م دیبا ایکندم،  یزدم و جان م یبست دست و پا م

 . داد رونیب

 . دم یطالقت نم_

داشت که تا سرحد مرگ  الیکردم خ یطالق م يواقعا اگر من تقاضا نکهیمثل ا. خشک و محکم بود لحنش

 . مرا سر بدواند

 . آمد یبود که م ییخانه تنها صدا یروانیبرخورد باران با ش يصدا. او هم سکوت کرد. نگفتم يزیهم چ باز

فرستم  ینفر رو م کیبعد . جا بمونه نیهم نتیماش. ایب رو جمع کن با خودم لتیبرگردم تهران، وسا دیفردا با_

 . برش گردونه تهران ادیب

ام و با او به تهران برخواهم  دهیرا به او داده بود که او را بخش نانیاطم نیا یچه کس. نگاهش کردم رتیح با

 گشت؟ 

 . گردم یمن برنم_

 . م نگاهم کردو سردرگ جیگ. توانم لحنم قاطع باشد یکردم تا آن جا که م یسع

 ....سونا_

 . آمد رونیباز مانده بود، ب میکه شوکه شده و ن شیلبها انیکلمه از م کی نیهم
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. ستمیاالن اصال خودم ن. ستمیمن االن اصال خوب ن. بذار آروم بشم. کنم یخواهش م. من رو تنها بذار انقالب_

 ....االن. امیبذار بتونم با خودم کنار ب. کنم دایبذار خودم رو پ

. کرده بود دایآن روز را پ يو دردمند یچارگیچشمانش دوباره همان حالت ب. را قطع کردم و نگاهش کردم حرفم

روح . رفت نیکه خودش از ب دیرس یبه نظر م یاو مرا رها کرد ول. کند میکه گفتم اگر مرا دوست دارد رها يروز

 . روح من هم همراه او بود دیشا. اه من استهمر دیرس یکه به نظر م یروح. خودش را گم کرده بود

اگر تو  یسخت باشه ول یدون یتو که خودت رو محق م يدرکش برا دیشا. ادیز یلیخ. االن ناراحتم از دستت_

 ....انقالب . گم یم یکه چ یفهم یاون وقت م يمن بذار يهم خودت رو جا

 . کف خانه چشم دوختم يها کیدادم و به سرام هیام را به شانه اش تک یشانیپ. هم فشردم يرا به رو چشمانم

. منو به حال خودم بذار. يبه من رودست زد. يمنو عاشق کرد. يکرد لهیمنو وس ينکرد یانقالب کار خوب_

. اتفاقات افتاده يسر کیقبول کن که . شه که بود ینم يزیاون چ مونیاگر برگردم زندگ. آروم باشم کمیبذار 

 . باشم هابا خودم تن کمیبذار . پس به من زمان بده. شهیما هم مثل قبل نم یزندگ

که از آن  يزیچ. شد یم دهید دیام یدر آن ته نگاهش کم یول. شده بود نیچشمانش غمگ. ام را باال داد چانه

نداشتم که آن  يدیام چیمن ه. که خودم اصال آن را نداشتم يزیچ. بدهم دیکه بخواهم به او ام نیا. متنفر بودم

 . به او برگردم اهمبرسم که بخو یام شوم و آن قدر به آن درجه از خود گذشتگقدر آر

 یخواستم کم یکه در آن لحظه م يزیتنها چ. خواهم بکنم یدانستم چه کار م یقدر سردرگم بودم که نم آن

 . بود ییتنها

 هست؟ يدیام ؟يگرد یبرم_

. که خانه را ترك کردم یزمان. بود دهیجمله را پرس نیهم ا گریبار د کی. سرم را تکان تکان دادم. کردم نگاهش

 . به او ندادم یجواب چیآن زمان ه

 . دونم انقالب ینم_

 . برخاست. گونه ام را نوازش کرد. زد یتلخ لبخند

 . گردم تهران یبرم_

 :به تن کرد و گفت. خشک شده بود. را دوباره چک کرد وراشیپل. نگفتم يزیچ

 . کشم یزجر م شتریشم ب یم ییبمونم هوا شتیپ_
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دوست دخترش  دیترس یشده بود که م دیپسر نوجوان ناام کیلحن اش مثل . خنده ام گرفت ییلحظه ا يبرا

 . لبخند زدم. دیایسر قرار ن

آن قدر محکم . مقابل در مرا در آغوش گرفت. اش اش کردم یبرخاستم و تا مقابل در همراه. دیرا پوش کتش

 . دیام را بوس یشانیپ. و بغضم را فرو خوردم دمیلبم را گز. دمیاش چسب نهیکه به س

 . دوستت دارم کوچولو_

نتوانستم . فقط سرم را تکان دادم. کوچولو، دوباره مرا به گذشته برد نیدوستت دارم و ا نیا. ختیر نییپا دلم

 . میبگو يزیچ

 .....سونا_

 . بود يداشت و نگاهش کامال جد اخم

ذاشتم بچه مون  ینم گهید. ینیبب بیذاشتم آس ینم گهیکه د یخواستم بدون یگشت مشد به عقب بر یاگر م_

 ..... بره نیاز ب

 . لرزان شد شیصدا

 . متاسفم. به اندازه تو سخت بود دیمن هم شا يبرا_

من سرسختانه  یول. آمد میاشک تا پشت پلکها. دمیلبم را گز. شکم تختم گذاشت و نوازش کرد يرا رو دستش

 :و گفت دیکش یآه. آن را پس زدم

 . ادیز ستیجا امن ن نیپشت جنگله ا نیا. جا نمون نیا ادیز. مواظب باش_

 . سگ ها هستن_

 . زدند یرفته بودند و چرت م شانیفرار از باران به داخل النه ها يکه برا میبه سگ ها کرد ینفرمان نگاه هردو

 . میقد يسگ هم سگ ها_

بار دست تکان داد و  نیآخر يپر از حسرت به من کرد و برا یدوباره نگاه. و گفتم که مواظب هستم زدم لبخند

 . زد رونیرفت و از باغ ب نییساختمان پا ياز پله ها

 یبا رفتن او عالوه بر احساس دلتنگ. باران نگاه کردم دیشد زشیکنار پنجره رفتم و به ر. را قفل کردم درها

 . کردم یم يشتریب تیبا وجود او حس امن نکهیمثل ا. رفته بود نیهم از ب تیز امنا یمیفراوان، حجم عظ
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تمام مدت از شدت بغض گلو . آن روز يفقط تا صبح فردا یول. کار را هم نکردم نیکنم و ا هینداشتم گر دوست

درد  یتخت خورد و کم يبه لبه  میشدن از خواب پا داریصبح روز بعد زمان ب تیدر نها یول. درد گرفته بودم

 . قطع شده است میپا نکهیکردم، مثل ا هینشستم و آن چنان زار زار گر نیزم يرو یگرفت ول

 . نشده بود ختهیر رونیکه از روز قبل در چشمانم مانده بود و ب ییاشک ها يبود برا ییا بهانه

 

*** 

 

حس . کردند یواق واق م مایو سگها داآمد  یشب ها از پشت باغ سرو صدا م. هفته بعد به تهران برگشتم دو

به . خسته و نزار برگشتم. خواستم به تهران برگردم یکه م یباعث شد که زودتر از زمان نینداشتم و هم تیامن

مثل پروانه به دورم  یعل. اشکش در آمد همن ذوق کرده بود ک دنیساناز آن قدر از د چارهیب. رفتم نیدیخانه آ

گذاشته  نیزم يدوشش بود، که به رو يبه رو يبار کی نکهیمثل ا. دیکش یهم نفس راحت نیدیو آ دیچرخ یم

 . شده بود

 دیرس یخسته بود و به نظر م. هم مثل انقالب شده بود نیدیآ. خوشحال شده بودم دنشانیاز د یبودم ول خسته

 یول. او هم الغر شده بود. بودشده  دیسف شتریاش ب قهیکنار شق يموها. شده است ریچند ماه او هم پ نیکه در ا

 رونیترقوه ام ب ياستخوان ها. شده ام ردانستم که چقدر الغ یخودم هم م. من يبه گفته خودش نه به الغر

به اتاق خودش رفت و ساناز هم در آشپزخانه  یبعد از شام عل. شده بودم دهیزده بود و مثل مانکن ها دراز و تراش

. میو هم حرف بزن میهوا بخور یدستم را گرفت و به بالکن برد تا هم کم نیدیبود که آ يکار زیمشغول تم

من قرار  يو روبه رو دیچرخ یکم. بالکن گذاشت يلبه نرده ها يشد رو یآن بلند م ازرا که بخار  شیفنجان چا

 . گرفت

 ؟يچطور_

که ستاره  يبه طور. زیتم اریهوا صاف بود و در کمال تعجب بس. ام را باال انداختم و به ستاره ها نگاه کردم شانه

 . شدند یم دهیها در آسمان د

 اومد اون جا نه؟_

 . به آنها نگفته بودم يزیدانست؟ من چ یاز کجا م او

 ؟یدون یتو از کجا م_
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 . من نگاهش را به ستاره ها داد مثل

 . خودش گفت_

 . یباهاش در ارتباط_

 . داده بود مانیبه ا که بابا ییاز پولها يسر کیپس گرفتن  يرفته بودم برا_

 :گفتم رتیح با

 مگه پولها رو پس دادن؟_

 . را تکان داد سرش

 . حقشون و مالشون بود برداشتن یهر چ_

 . نکشم ادیهم فشردم تا فر يرا به رو چشمانم

 بود؟  یچ يهمه جار و جنجال پس برا نیا_

 . دینوش شیاز چا یکم

دونست  یکرده بود م قیطوفان تحق نکهیمثل ا. بم رو يها باغ رودبار و نخلستان. حقشون رو برداشتن سونا_

خانواده که همه کس و کارشون تو زلزله مردن و فقط دو تا بچه سه چهار ساله موندن که االن  هی. هیکه مال ک

طوفان  یبچه ها تحت سرپرست. گفته نبهشو یستیطوفان رفته بوده بهز نکهیمثل ا. کرمان هستن یستیتو بهز

نخلستان ها  ينفر رو گذاشته رو کی. تمام مخارجشون تا االن با طوفان بوده یمونن ول یم یستیتو بهز. هستن

 . برسن یکه به سن قانون یخرج و مخارجشون تا وقت يبه حساب دو تا بچه ها برا شهیم ختهیکار کنه سودش ر

 . چانه اش را باال برد. نگاهش کردم رتیح با

 ....ستیطوفان ن میکن یکه ما فکر م یآدم نیا. راسته یول. تعجب کردم من هم مثل تو_

 . شد شتریب رتمیح

تمام نخلستان . خودشون برنداشتن يبرا يزیکه اونها چ نمیخواست من بب یانقالب م. با هاشون رفتم بم _

 . وراث ایشون،  یبود برگشت به صاحبان اصل دهیرس مانیکه به خاطر اسکونت پولها به ا ییها

 :به من که دهانم از تعجب باز مانده بود کرد و گفت ینگاه مین

زلزله زده ها در  شتریبا ب. شناسنش یباور کن نصف شهر م. خورن سونا تو بم یسر طوفان قسم م يرو_

 . چند تا بچه رو تحت پوشش داره. تماسه

 بحثتون نشد؟_
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 . بود شهیانقالب همون آدم هم یولتو خودش بود و سرد  کمیطوفان . ومدین شیپ یمشکل. نه_

 :کرد و گفت نگاهم

  ؟یبکن تیبا زندگ يخوا یکار م یچ_

 . سکوت کردم. ندادم یجواب

لج نکن خواهر . يکه هنوز روبه راه نشد مهیاالن دو ماه و ن. یپا در هوا بمون یتون یسونا تا آخر عمرت نم_

داغون  يطور نیسونا ا. هیکارش عال. مکت کنهبزار ک. رهیکه آراز م يروانکاو نیهم شیبرو پ ایب. من

 ؟يخودت رو نگاه کرد نهییتو آ چیه.یشیم

 . زدم یکج لبخند

 . دم یاعتماد به نفسم رو از دست م. کنم ینگاه نم. نه_

 يها وهیم. وستیساناز هم به جمع ما پ. در بالکن آمد يصدا. گرفت و به طرف خودش کشاند یرا به نرم دستم

 :بشقاب پر به دست من داد و با تحکم گفت کی. بود و آورده بود ختهیر یپوست گرفته و خورد شده را در ظرف

 بخور_

 . دمیخند

 . یندارم سان لیم_

تو  زمیر یم فیکنم با ق یوگرنه دهنت رو باز م يد یمن م لیتحو یبشقاب خال يخور یم! يغلط کرد_

 . حلقت

 . ذاشتمبه دهانم گ بیتکه س کیو  دمیخند

 ....سونا_

 . نگاه کردم نیدیآ به

 یم يهر کار یول. تو بود ياز همه فشار رو شتریب. ياز همه ضربه خورد شتریتو ب انیجر نیدونم که تو ا یم _

 یکن یزندگ يخوا یاگر م. جدا شو. یجدا ش يخوا یاگر م. خودت رو زودتر مشخص کن فیتکل یبکن يخوا

 . تیخوب برو سر زندگ

 .نگفت يزیچ ینگاهش نگران بود ول. ساناز نگاه کردم به

 من جدا بشم؟ يخوا یتو م_

 :گفت رتیح با
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 یستیبچه ن. تو فقط دست خودته سونا جان یزندگ اریاخت. بدم يتز نیمن غلط بکنم که همچ. من زینه عز_

 . کنم زشیجوکه من ت یبعد هم مگه طالق گرفتن کار خوب. کار رو بکن اون کارو نکن نیکه من بگم ا

 . نگاه کردم اهیبه آسمان س سردرگم

 . دونم ینم_

 . دیپرس متیبا مال ساناز

  ؟یدون یرو نم یچ_

 . رمیبگ میتونم تصم ینم. هوا هستم يرو. ساناز ستیحسم خوب ن_

 ،یکش یهم خودت عذاب م يطور نیسونا ا. کنه یاون بهت کمک م ؟ير یروانکاو نم ایمشاور  هی شیچرا پ_

 . و درمونده هستن شونیاالن همه پر. انقالب نیهم ما، هم ا

 . سرم را تکان دادم. بود زیهمه چ يایگو نیدینگاه نگران آ. حق داشت ساناز

 . ریوقت بگ هیکه واجبه برام  ینیب یباشه اگر م_

 . دیکش یلبخند زد و نفس راحت نیدیآ

 . زمیمطمئن باش که واجبه عز_

ظاهرا رضا . کرد فیکرده بود، تعر يکه سارا یکند و با حرارت از تصادف داینگذاشت بحث ادامه پ گرید ساناز

قبول کرده  يکه داشته سارا ییشده بوده و به خاطر مشغله ا نیداشته است که منجر به خسارت به ماش یتصادف

به کارشناس، دنده عقب گرفته  نیدادن ماش نو دار و نشا ریو در گ. برود نیماش مهیب يبوده که به دنبال کارها

شود و  یکه ظاهرا پاشنه کفشش از جا کنده م ندیرا بب نیباشد تا کارشناس بتواند ماش يبهتر تیبوده تا در موقع

 . کند یبوده، برخورد م ستادهیا یکه در صف کارشناس یعقب نیرود و به سرعت به ماش یگاز م يرو شیپا

رضا  افهیتر ق یدنیبود و از آن د یدنید يسارا افهیگفت که ق یده بود، ماز شدت خنده خم ش کهیدر حال ساناز

 . نیدیرا بر لبان آ تیموضوع آن قدر خنده دار بود که مرا هم به خنده انداخت و لبخند رضا. بود

که حاال  يزیچ یول. است دهیخسارت د نیداشته که ماش یتصادف کوچک يکه سارا دمیگرگان فقط شن در

 . بوده است که من فکرش را کرده بودم يزیظاهر فاجعه بار تر از آن چ. کرد یآن را م فیساناز تعر

 . دیچسب یکه ساناز آورده بود م ییا وهیگرم و م يبا چا یهوا سرد بود ول. میستادیهم در بالکن ا گرید یکم
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 و پنجم ستیب فصل

در . زد یساز خودش را م یهر کس یبه عبارت ای. زد یم یآهنگ کی یهر کس. سردرد گرفته بودم اهویآن ه در

هر از چند . نواخت یعجب بودم که آراز چطور در آن همه سر و صدا تمرکز کرده بود و بهتر از همه شان م

به سرم . روم یکه کجا م دیپرسو با چشمک  دیآراز دست کش. برخاستم. کردم یاز آنها نگاه م یکیلحظه به 

 . خنده اش گرفت. اشاره کردم

که آراز با آنها کار  یبود و گروه ارکسترسنت نیتمر. جا تحمل نکرده بودم کیبه حال آن همه سر و صدا را  تا

و کوك  هیاول نیهنوز شروع به کار نکرده بودند و مشغول تمر. دادند یرا در خانه بابا انجام م نشانیکرد تمر یم

 . بودند شانیکردن سازها

 دیبه گروه بگو نیتمر يبار برا کیبود که آراز  یفقط کاف. داد یاز را عذاب مچقدر آن زمان آر. یبابا خال يجا

 هیدر خانه خودش آپارتمان بود و همسا. کرد یکار را م نیتا ماه ها جبران ا دیآن وقت با ند،یایکه به خانه بابا ب

با هزار منت برگذار  شان را در خانه بابا و ییا دوره يها نیشد تمر یمجبور م یشدند و او گاه یم یها شاک

 . کند

حلقه درون  دنیبا د یورود چشمانش هر لحظه به دنبال من بود، ول يکه در ابتدا یمرد جوان. طبقه باال رفتم به

. تکان داد يسر میمودبانه برا. کرد یبود و با تلفن صحبت م ستادهیکرده بود، در راه پله ا ینیدستم عقب نش

 . دمیتخت دراز کش يدر را بستم و رو. لبخند زدم و از کنار دستش به اتاق سهند رفتم

خانواده باهر فکر  يبا اعضا دارمیبه د. دمیتخت دراز کش يرو. بود یاسفند ماه عال يهوا. گرم شده بود هوا

مرد مسن و جا . انکاو خودش وقت گرفتاز رو میآن آراز برا يبالفاصله و فردا. بعد از آنکه از گرگان آمدم. کردم

آرامش را به مراجع  يصحبت کردنش مقدار نکرد و با هما یآرام صحبت م اریبس اریبود که بس ییافتاده ا

 . کرد یم قیتزر

. میبابا بگو يسخت بود که از کارها میبرا. دادم حیتوض شیبرا یسربسته کم. دیکرد و از مشکلم پرس شروع

درست راجع به آنها صحبت  مینتوان میشد که مخصوصا ما که فرزندانش بود یبا باعث مبا يبودن کارها فیکث

را  مانیصحبت ها میمستق ریغ. بودخونسرد  اریبس. کرد یم ادداشتیگفتم را  یکه من م ییزهایچ شتریب. میکن

 ستیتوانم الزم ن یکرده است و اگر من نم فیتعر شیرا برا زیکات کرد و نامحسوس اشاره کرد که آراز همه چ

ماجرا فقط خودم  نیکنم در ا یلبخند زد و گفت که فکر م دیکه تعجبم را د یوقت. ادامه دهم نیاز ا شتریکه ب

زرد هم  عتیگفت که تا وض. نداشته است یدرست یآن چند وقت اوضاع روح درام؟ گفت که آراز هم  دهید بیآس
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 نیچون که او اگر بتواند ا. مواظب آراز باشند یچهار چشم دیگفته که با نیدیگفت که به آ. رفته و برگشته است

 او یهم به پاک گرید طیتوان در شرا ینشان داده است که بر خود مسلط است و م گریبحران را رد کند د

 . کرد دایپ نانیاطم

 لیدل. کردند یبرخورد نم رانهیچندان سخت گ میها يبودم که چرا در آن چند مدت خانواده با دور دهیفهم حاال

 . مشکل کنند نیا ریخودشان را داشتند و دوست نداشتند که من را هم درگ يرهایبوده که آنها در تهران درگ نیا

و  ياعتماد یاز ب. ام يریو دلگ یاز ناراحت. که به او داشتم یاز انقالب گفتم و از عشق. میهم صحبت کرد با

اعتماد کنم و دوباره دل  دمیترس یم. دهد حیاده اش را بر من ترجدوباره خانو دیشا نکهیا. که از او داشتم یترس

نه من و . نرفته بودم دنشیبار هم به د کی یحت نکهیا. بابا داشتم يکه از کارها ییاز خشم فرو خورده ا. ببازم

دانستم، و من هم که شوهر و  یم. دلبسته بود میاو به نس. میضربه را خورده بود نیشتریهر دو نفرمان ب. نه آراز

 مدوست نداشت. بودم ریبه شدت از او دلگ یباالخره پدرم بود ول. از بابا متنفر نبودم. را از دست داده بودم میزندگ

 . بود ختهیهمه ما را به هم ر یاو زندگ. نمیاو را بب

 گرانید. نکرده بودم دایپ کردم، یکه فکر م يهنوز آن بهبود. هفته بود که درمانم را شروع کرده بودم چند

 یبود که آنها م يزیچ نیو ا ،ییهر چند جز. کرده ام رییقضاوت زود است و من تغ يداشتند که برا دهیعق

 . نداشتمبعد از برگشت از گرگان را  يروزها یمن آن حالت درماندگ نکهیا. گفتند

 نیغمگ مینس. و مستانه آمدند میفقط نس. وداو نب. آمدند دنمانیکه آنها به د میقبل من و آراز در خانه بود روز

به  یبا چنان حسرت. سوخته بود شیدلم برا یلحظات يبرا. آراز را در خانه بابا نداشت دنیتوقع د نکهیمثل ا. بود

 . به او متوجه شود که به آراز عالقه دارد ردنتوانست فقط با نگاه ک یم یکرد که هر کس یآراز نگاه م

 ریز. زند یدل دل م مینس يدر باطن او هم کامال مشخص بود که برا یدر ظاهر سرسخت و محکم، ول یول آراز

شد و رنگ  یسرد م د،ید یرا متوجه خودش م مینس اقیکه نگاه پر اشت یکرد و گاه یبه او نگاه م یچشم

 . بود شهیمستانه همان بود که هم. کرد یعوض م

گفت که قرار است که . آمده اند یخداحافظ يگفت که برا. روزمره ياز صحبت ها. مستانه صحبت کرد شتریب

 . را در فرانسه بگذرانند یمدت

 :صحبت کردن با تلفن از اتاق خارج شد مستانه آرام گفت يکه آراز برا یانتها وقت در

 ....سونا_

 . نگاهش نگران بود. کردم نگاهش
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 بله؟_

 ؟يبرگرد يخوا ینم_

 . اه کردملحظه به هر دو نفرشان نگ چند

 نه_

 . برخاست و آمد مقابل من نشست شیاز جا. سر تکان داد یبا ناراحت مینس

 . نداره یسونا انقالب اصال حال و روز خوب_

 :جواب گفتم يو به جا. کردم نگاهش

 ؟يکرد يبد یلیکار خ یدونست یم مینس_

 . خورد جا

تو . ستیاصال مهم ن نیا یول. شدم یمیبا تو صم یندارم، ول یکه دوست یدون یم. دوستت داشتم یلیمن خ_

 . يدل برادرم رو برد

 يریکه بر لبانم آمده بود، جلو گ يکه باعث شد که نتوانم از نشستن لبخند يزیچ. رنگ گرفت شیها گونه

 . کنم

 . ناراحتم یلیخ یلیاز دستت خ ؟يکار رو کرد نیچرا ا_

 . متاسفم_

 . کرد یمستانه متفکرانه به من نگاه م. دیلرز لبانش

 . میماجرا ضربه خورد نیما تو ا يسونا همه _

 . زد یلبخند تلخ. کردم نگاهش

 ....هم  میو نس تیتو شوهر و زندگ. میما برادر بزرگمون که برامون مهم بود رو باخت_

بود از من  مینگاهش به نس کهیدر حال. آمد نییآراز از باال پا. حرفش را ادامه نداد یول. کرد میبه نس ینگاه مین

را برداشت و به  گارشیس. مبل کنار پنجره گذاشته است ياشاره کردم که رو. را گرفت گارشیسراغ پاکت س

 . رفت اطیح

مخصوصا تو . دینیبب بیکدوم از شما آس چیه میخواست یما نم. بشه سونا، باور کن يطور نیا میخواست یما نم_

 . يبرادر ما بود یکه تمام زندگ

 . ادمرا تکان د سرم
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 درست شد؟ طوفان آرومه؟ یاالن همه چ_

 . دانستم که به سراغ آراز رفته است یم. رفت اطیکرد و به ح یکوتاه یعذر خواه مینس. را باال انداخت شیابرو

 . بدتر شده نهیب یحاال هم که انقالب رو م. دهیطوفان تا حاال رنگ آرامش ند. رمینه بم_

 . را فرو خوردم بغضم

 . میر یم میدر هر حال ما دار_

 به خاطر من؟_

نگفتم و دستش را پس  يزیچ یتعجب کردم ول. دستم را در دست خودش گرفت. و آمد کنارم نشست برخاست

 . نزدم

 . تو فکر کن که آره_

 شه؟یهم يبرا_

 . دیخند

 ؟ینیرو بب ختمونیر گهیخواد د یکه دلت نم ادیقدر از ما بدت م نیا یعنی_

 . نده ام گرفتهم خ خودم

 . دمیپرس يطور نیهم. نه_

 . اش را باال انداخت شانه

 . که الزم باشه یدونم تا زمان ینم_

 :برداشت و گفت شیپاها يرا از رو فشیو ک برخاست

. مینداشته باش یخواست ما مشکل یم. که بابام ازش خواسته بود رو به انجام برسونه يخواست کار یانقالب م_

. نیبار سنگ هی. دوشش بود يرو يبار هیمدت طوفان مثل  نیتمام ا. مدت خودش رو خورده بود نیتمام ا

کرده که درباره ما مخصوصا  کرف شهیروش فشار بوده و هم شهیهم. است سونا، باور کن چارهیب یلیانقالب خ

ست که قراره ته دون ینم یول. خواست که کار درست رو انجام بده یانقالب فقط م. داشته يطوفان کم کار

 شتریحس فشار و عذاب وجدانش ب. ناراحته یلیگفت که خ یمن م يچند شب قبل برا. جا بکشه نیماجرا به ا

 نیکردم االن بهتر یماجرا نم نیگفت که اگر سونا رو وارد ا یم. ختمیسونا رو بهم ر یگفت که زندگ یم. شده

 .....رو داشت یزندگ

 . شانه ام گذاشت يرا رو دستش
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 . نداره یحال خوب چیه. داغونه یلیخ یلیخ. نا به دادش برسسو_

 . خاص یبا حالت. دستم را فشرد شتریب. افتادم هینتوانستم و به گر گرید

 . یستیدونم که تو هم خوب ن یم_

 : ام را نوازش کرد و با لبخند گفت شانه

 . کنم یمنم هم فقط به برادر خودم فکر م یول_

 . مرا از خودش جدا کرد. نگفتم يزیچ. حق داشت. دمیام خند هیگر انیم

 یندارم که ما هم فکر م ياصال کار. میما بود یخراب نیچون باعث ا. کار کن یتونم بهت بگم که چ یمن نم_

 میتون یم یول. منو ببخش ایتونم بهت بگم برادرم و  یمن نم. کار دارم هیمن به کل قض. میکه برحق بود میکن

با انقالب  گهیاگر الزم باشه که ما د یحت. برادرم شیپ يتونم بگم دوست دارم که برگرد یم .میکه متاسف میبگ

 هی دهیکه کش يو زجر یهمه سخت نیانقالب بعد از ا. میهست يفداکار نیهمه مون حاضر به ا میقطع رابطه کن

 .آروم حقشه یزندگ

 اطیآراز در ح يروبه رو. را صدا کند میتا نس میبه پشت پنجره رفت. نگفتم يزیچ. را پاك کردم میها اشک

کردم و  اطیبه ح ییاشاره ا. کرد یم هیآرام آرام گر میگفت و نس یرا با خشم به او م يزیآراز چ. بود ستادهیا

 :گفتم

 شه؟یم یاون چ فیتکل_

 :و گفت دیکش یآه

 . بشه نیکه آخر کار ا میکرد یوقت فکر نم چیما ه_

 . در آغوش گرفت یو به نرم دیرا کش میلحظه آراز دست نس نیهم در

 . پرده را به سرعت انداختم. مستانه هم بدتر از من خشکش زده بود. کردم که دهانم باز ماند رتیچنان ح آن

 . اون مشخصه فیتکل_

 . دمیو خند دمیام را باال کش ینیمن هم ب. دیخند

 . را مقابلم دراز کرد دستش

اگر هم . يچشم همه ما جا دار يرو شهیعنوان عروس خانواده هم به ،ياگر برگرد. خب فکرهات رو بکن_

 . دم یحداقل من که کامال بهت حق م. مید یکه باز هم ما بهت حق م يدار ییبه جدا میتصم

 :گفتم دیرا فشردم و با ترد دستش
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 ....طوفان_

 . زد لبخند

 ؟یترس یاز طوفان م_

نبود که بشود از  يزیکه آن شب زده شده بود چ ییحرفها یدر ثان. دمیترس یاز او م یچرا؟ هنوز هم کم دروغ

 . من و طوفان برود ادی

 . رانیگرده ا یبرنم گهیاون د. يندار یاز طرف طوفان مشکل_

 . لرزان شد شیصدا

 به خاطر انقالب؟_

 .به خاطر من نگفتم

 . مونه یبا اون م شهیدرد هم نیا. شهیوقت آروم نم چیطوفان ه. دونم سونا ینم_

 .ره یروانکاو نم هی شیچرا پ_

 . سخت بود شیباره برا نیکه صحبت کردن در ا نیمثل ا. شانه اش جابه جا کرد يرا رو فشیک

هر . رو تحمل کنه یتونه درمان طوالن ینم یول. اومد فرانسه نکهیبعد از ا. بود کیکوچ یلیکه خ یاز وقت. رفته_

 . ده یه نمدو ماه ادام یکیاز  شتریرو ب يدرمان و هر دکتر

 :و گفت دیکش یآه

 . گذشته است ریطوفان هم اس. هیزیچ هی ریاس یزندگ نیتو ا یهر کس_

 . اش کرد یبه ساعت مچ ینگاه

 . بشه داشیاالنه که پ. میبر_

 ؟یک_

 سراغمون ادیگفت م. طوفان_

 ینم هیگر گرید میاز هم فاصله گرفته بودند و نس میحاال آراز و نس. آن ضربه زد يرفت و به رو شهیسمت ش به

 . زد یآراز هنوز حرف م یکرد ول

به خنده  یآن چنان که مستانه را به سخت. دندیزد هر دو نفرشان از جا پر شهیکه مستانه به ش ییضربه ا با

کرد خنده اش  یم یسع کهیمستانه در حال. طفلک آراز در عمق حرف زدن بود. من هم خنده ام گرفت. انداخت

 . دیایکرد تا به داخل ب میبه نس ییه ارا کنترل کند، اشار
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 . که آرام تر شده است دیرس یاما به نظر م مینس. آراز هم چنان خاموش بود. به داخل آمد میلحظه بعد نس چند

 یحرکت ایکه هر لحظه او را پس بزنم  دیترس یم نکهیمثل ا. دیمرا در آغوش کش اطیمن آمد و با احت مقابل

 . انجام دهم

 . نگفتم يزیچ

طور  نیخواستم ا یمن اصال نم. دوستت داشتم و از همون اول هم ازت خوشم اومد شهیهم. سونا منو ببخش_

 .نارحتم یلیخ یلیمن خ. تو رو خدا منو حالل کن. بشه

مقابل . در خودش بود. آراز پشت سرم بود. رفتم اطیبدرقه شان به ح يبرا. نزد یحرف گریاو هم د. نگفتم يزیچ

 . کرد و به داخل برگشت یخداحافظ اطیدر همان ح. مدایدر ن

 یدانم چرا ول ینم. دیرس یخسته به نظر م. الغر شده بود اریبس. منتظرشان بود نیکوچه طوفان در ماش در

 شتریاتفاقات ب نیکه آرامش او قبل از ا دیرس یطور به نظر م نیا یحت. کردم که اصال آرامش ندارد یاحساس م

 يانرژ گریپنهان کردن نداشت، د يبرا يزیچ گرینقاب از چهره برداشته بود و چون د دیشا ای. از االن بوده است

همه سال طوفان نبودن و در نهان زجر  نینمانده بود و او فرسوده و خسته از ا یباق يپنهان کار يهم برا

 . حاال خودش شده بود دن،یکش

 . نیهم. تکان داد میآورد و برا رونیب شهینشد و فقط دستش را از ش ادهیپ نیاز ماش. به من کرد یطوالن ینگاه

 . هم روشن کرد و به سرعت حرکت کرد بعد

 

*** 

 

 يهوا. برخاستم و پنجره را باز کردم. او بگذارم يتوانستم خودم را به جا یوقت نم چیه. سوخته بود شیبرا دلم

سال قبل  دیع. سال قبل داشت، فکر نکنم دیبا ع دیع نیا که یکردم به تفاوت یسع. دهد یم دیع ياسفند بو

از سر کوچه به داخل  نیدیآ نیماش. ستادمیکنار پنجره ا. آمد میموقع ها بود که او به خاستگار نیهم بایتقر

سرم را . بود دهیمرا ند. آمد یم رونیتا ب کیموز يسرو صدا. چند لحظه گوش داد. مقابل خانه نگه داشت. دیچیپ

 . کردم شیخم کردم و آهسته صدا یکم

 ...نیدیآ... سیپ سیپ_

 . زدم شیرفتم و در را برا نییخودم پا. و اشاره کرد که در را بزنم دیخند. دیتعجب سرش را باال آورد و مرا د با
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 یبابا خال يچه خبره؟ جا_

 . زدم پوزخند

 . داد یرو حرص م چارهیب نیچقدر ا ادتهیآره _

 . تکان دادرا با تاسف تکان  سرش

 سر و صدا؟ نیبا ا یکن یکار م یتو چ_

 . ام را باال انداختم شانه

 . حوصله نباشم یدوست دارم، البته اگر ب_

 . میکرد که به طبقه باال برو اشاره

 ن؟یدیآ_

 . من نشست يرا در آورد و روبه رو کتش

 بله؟_

 . از بابا داشته باشم يدر ضمن دوست داشتم که خبر یول. دو دل بودم. اتاق سهند ور رفتم لیبا وسا یکم

 بابا چطوره؟_

 :کرد و گفت یپوف

 .يهمون طور_

 شناسه؟ یرو م یکس_

 :نگفت يزیلحظه چ چند

آره به نظرم  یول. گوشت کهیت هیشده . شینیبب دیبا. ستین یشناخت یکه م ییبابا اون بابا نیا. دونم سونا ینم_

 لیشه روز به روز تحل یکه باعث م نهیبه نظرم هم. رو داره دهیعق نیهم هم دکترش. کنه یاطرافش رو درك م

کرد، به اضافه برگشت به گذشته  یم یران مکه داشت و حک یدرك حال و روز االنش با اون جالل و جبروت. بره

 . زهیبه هم بر شتریشه اوضاعش ب یکنم که باعث م یاش، فکر م

 شگاهیگوشه آسا چارهیها کرده بود و حاال درمانده و ب یخودش حکم ران يگفت بابا برا یراست م. نگفتم يزیچ

 . افتاده بود

 گه؟یم یمامان چ_

 . اش را باال برد شانه
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 . خوره یچوب کارهاش رو داره م گهیم. دونم یچه م_

 :گفت یناراحت با

 یول. گهیمامان راست م یول. افتهیبابا افتاد ب يکه برا یاتفاق نیکس ا چیه يخواد که برا یمن اصال دلم نم_

 کیخودش هم در قبال ما بچه ها مخصوصا شما کوچ. حرف رو بزنه نیا دیجاست که مامان نبا نیآخه جالب ا

 . رو بگه نیا دینبا گهیاون د. داشته یلیخ يترها کم کار

 . دلمون خوشه. میهمه ننه بابا دارن ما هم ننه بابا دار_

 . ستادیو آمد کنارم ا برخاست

 ؟یتوهم یلیامروز خ_

 . حوصله ام یب کمی. آره_

 . ارهیسرحالت م عیسر یشناس یساناز رو که م. امشب اون جا ایچرا؟ ب_

 . دمیخند

 . نیدیواقعا حوصله ندارم آ یول. اره_

 . را گرفت و مرا به طرف در کشاند میبازو ریز

 . گهید گمیم نیهم يمنم برا_

 . ستادمیدر ا مقابل

 ...نیدیآ_

 ؟جانم_

 نم؟یبرم بابا رو بب شهیم_

 . نگاهم کرد هیثان چند

 هم اون رو؟ يهم خودت رو عذاب بد يخوا یچرا م_

 ...فقط . شدم چارهیگم که به خاطر اون ب یگم؟ نم ینم يزیچ_

 .را قطع کرد حرفم

دوست ندارم که . زده يدونه که چه گند یم یخودش بهتر از هر کس. یکه بهش بگ ستین یاجیاحت. سونا_

 . گهیاون هم به نظرم بسشه د. ینیبب بیآس نیاز ا شتریخودت ب
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 . دیصورتش کش يرا رو دستش

 دختر شونزده ساله؟  هیفکر کرده بوده؟  یخدا بابا چ ای_

 . را تماشا کرد رونیکنار پنجره رفت و ب به

 . يهمسن و سال سارا بایتقر_

 :گفت ییا خفه يبه من کرد و با صدا ینگاه مین

 . فیتهوع آور و کث. تهوع آوره سونا_

 :گفتم یناراحت با

 . خوشگل بوده یلیخ نایگفت م یانقالب م_

 .دیکش یآه

 . رفت یچشمش هرز م شهیبابا هم_

 .نگفت يزیلحظه چ چند

اون . نیخواست آب بشم از خجالت برم تو زم یزد دلم م یحرفها رو م نیکه طوفان ا یاون روز وقت یدون یم_

 شیپسر ش هیسر  ییبال نیهمچ هی ادیب کشیناموس شر یب کهیکه اون مرت سادهیبعد هم که وا. کارخود بابا

 . ارهیهفت ساله ب

 . زد یقدم م شیشلوارش کرده بود و با تشو بیدستانش را در ج. قدم در اتاق زد چند

 ......ها چارهیب نیا یبابا گند زد سونا، بابا گند زد به زندگ_

 . من نگاه کرد و دوباره قدم زد به

 یو خوب فکر م امیگذارم کنار و از پوسته برادر تو بودن در م یوقت ها که احساساتم رو م یبعض یدون یم_

اون هم . از برادرشون نیا. اون از خاله شون. داغ داشتن. حق داشتن يها تا حدود چارهیب نیکه ا نمیب یکنم، م

 .....از مال و اموالشون

بعد از چند لحظه آن چنان دوباره از دست . یالبته فقط گاه. نظر خودم هم بود نیا یچون گاه. نگفتم يزیچ

نرفت بزند در  میکه چرا من؟ چرا مستق نیا. گشتم بر سر پله اولم یشدم که باز هم برم یم یانقالب عصب

بابا رفتن اموالش  يبرا. تش بکشدآ به ایو  ردیرا بگ ستشیاصال او را بکشد و تمام هست و ن ای. گوش خود بابا

 يدیکل. بابا بودم يایورود به دن دیاوردم که انقالب گفته بود من کل یبعد به سرعت به خاطر م. مثل مرگ بود

 . شده بود کیکه بابا با آن اعتماد کرده بود و با آنها شر
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سکته  نیبه خاطر ا. ه نکردطوفان سکت يرا داشتم که بابا به خاطر حرفها دهیعق نیخودم ا شیمن در پ یحت

هستند و اگر هنوز ادعا و  یکه خانواده باهر چه کسان دیفهم. دید یکرد که مالش را کامال از دست رفته م

خانواده  تیماه دنیبا فهم رد،یبگ مانیسفته ها و چک ها از ا شیشرخرها ایقانون  قیداشت که از طر ییآرزو

 یطوفان ناراحت شود اصال نم يخواست از حرفها یو گرنه بابا اگر م. شد و سکته کرد دیناام دشیباهر تمام ام

 . فتدیاو ب يبرا یاتفاق نیگذاشت که در آن زمان چن

 دنش؟ید يبر يخوا یحاال واقعا م. کنه یم تیحرفش هم منو اذ. حرفش رو هم نزن گهید. ولش کن_

 . را به نشانه مثبت تکان دادم سرم

حاال همه هماهنگ . منظم و دلنواز شده بود نییپا يسرو صداها. میبرو رونیز کرد و اشاره کرد تا باتاق را با در

 . زد یخودش م. دادم صیتشخ نشانیسنتور را از ب يصدا. نواختند یهم م باینواختند، و چه ز یم

 . اون جا ایشب ب میبپوش بر. برمت یم امیفردا عصر زودتر از چاپخونه م. باشه_

را کوتاه کرده بود  شیموها. زد یخود آراز سنتور م. حدسم درست بود. میرفت نییبه طبقه پا. دمیرا پوش لباسم

با . برازنده اش بود شتریب یلیبلند خ يبود که مو یاز آن دسته مردان. آمد یبه او م شتریبلند ب يبه نظرم مو یول

 . نواخت یاحساس کامل و مهارت م

 یروم و شب هم برنم یبه خانه آنها م نیدینشود و بعد گفتم که با آ جادیرشان ادر کا ییتا وقفه ا میستادیا

 عیسر. گذارم یم شینکرد که چرا شب را تنها یداشت که کج خلق یقیموس يآن قدر شوق و عجله برا. گردم

 . کرد و به سر کارش برگشت یخداحافظ

 

*** 

 

هم  ادیاگر ز یباران کم بود ول. نگاه کردم دیبار یکه م یمیدادم و به باران مال هیتک نیماش شهیرا به ش سرم

بودند را خانه  دشانیع دیو خر یکه هر کدام به دنبال زندگ تیجمع میعظ لیس نیتوانست ا یبود باز هم نم

را  نیا. هر چه بود در ذهن و روحم، تکرار مکررات بود. نداشتم یو تازگ یحس خوب چیه دیامسال ع. کند نینش

. بودم که امسال نداشتم یخاطرات يادآوریمن در حال . است یعیداشت که طب دهیعق. گفته بودم به دکتر هم

 . کردم تا ذهنم را دوباره و دوباره منحرف کنم یسع



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا b.hassani  –جان و شوکران 

wWw.98iA.Com ٥٨١ 

. نداشتم یمن اصال احساس سبک یول. میبابا رفته بود دنیو آراز به د نیدیبا آ کیبعد از ظهر را در تراف تمام

 .يگرید زیچ يو سارا نیدیاز زبان آ دنشیبود و شن زیچ کیبابا در آن وضع  دنید. بدتر شده بودم

 دهیسرش از ته تراش يتخت افتاده بود و صورتش کامال کج شده بود و موها يکه رو يزیانسان رقت انگ آن

ل از دو ماه قبل در خانه اش قب بایکه تقر يبه مرد یشباهت چیشده بود، ه انیغل یمثل ن يشده بود و از الغر

 . بودم، نداشت دهیطوفان د يصحبت ها

بود، دود شده و به هوا  کیخوش پوش و ش اریبس شهیکه هنوز هم صاف و محکم بود و هم یکلیآن ه تمام

 . شناختم نداشت یم يکه من روز ییبه بابا یشباهت چیه. رفته بود

 یسع. تنها کنار تختش نشستم. به زدن من ندارد يازین گریکه خدا او را قصاص کرده د یکس. نگفتم يزیچ

من بود که  يبه رو يآن چنان فشار. دیلرز یم. دستش را در دست گرفتم. را کنترل کنم میکردم تا اشک ها

با تمام . نگذاشت یبکشم ول رونیخواستم تا دستم را از دستش ب. فتمینمانده بود که من هم به لرزه ب يزیچ

که  يزیچ. بود یحالت صورتش جور خاص. کرد یمانده بود دستم را گرفته بود و رها نم یباق شیکه برا ییروین

 يخورد و رو یاز گوشه چشمش سر م یکه به آرام شیاشک ها دنیبعد با د یول. آن نداشتم يبرا یفیتوص

آن شده بود،  ریکه درگ یبه علت فلج عضالن یه است ولیمتوجه شدم که حالت صورتش گر خت،یر یبالش م

من هم پا به . افتاده بودم هینتواسته بودم خودم را کنترل کنم و به گر گرید. کرده بود دایپ بیو غر بیعج یحالت

 . نتوانسته بود تحمل کند و از اتاق خارج شده بود گریآراز د. کردم هیاو گر يپا

گفتم  ینه ول ایشود  یمتوجه م میاز صحبت ها يزیدانستم چ ینم. نتوانستم یول دمیزجر کش. من نتوانستم یول

 تیاو در نها. تواستم بکنم ینم يگریکار د یکشانده بود ول يرا به نابود میزندگ نکهیبا ا. ام دهیکه او را بخش

 یم قیبه خشم و آن حالت انتقام من تزر بت،مح یکم. کرد یرا عوض م زهایچ یلیمسئله خ نیو هم. پدرم بود

 . مشابه داشتم نیچن نیا یتیدر وضع به،یغر کیدر برابر  دیم که شاباش يزیتوانستم آن چ ینم گریکرد و من د

سمت آراز بود و به صورتم خورده  شهیش دنیکش نییکه حاصل پا یباد خنک. بلند کردم شهیش يرا از رو سرم

گفتم که مرا به در  نیدیکه به آ یوقت. بروم دیهم با يگرید يبود مرا به خودم آورد و به خاطر آوردم که جا

که  یوقت. من منظورم خانه خودم بود یول. خواهم بروم؟ شب هم خانه آنها باشم یخانه برساند گفت که کجا م

نگاهم کرد  یو با ناراحت دیآراز چرخ. به من نگاه کرد نهییاز آ رتیدوباره گفتم که مرا به خانه خودم برساند با ح

 . نزد یحرف یول

 ؟يبرگرد يخوا یم_
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 یبه نظر م. انجام شود و هم از انجام آن واهمه دارد يبود که هم دوست دارد که کار یمثل کس نیدیآ نلح

آن . که من به خانه و نزد او بگردم دیترس یدر ضمن م یمشخص شود ول فمیکه دوست دارد که من تکل دیرس

 . آنها را ترسانده بود همهکه بعد از برگشت سه هفته ام با او از گرگان داشتم، چشم  يحال و روز زار

 . بردارم لیوسا يسر کیبرم  دینه با_

که دنده را عوض کرد و به  یوقت تیدر نها یول. نگفت يزیچ م،یرا که پشت چراغ خطر گذراند ییا قهیدق چند

 هنوز نامعلوم است؟ یزندگ يام برا میآرام گفت که تصم. حرکت افتاد

 . دمیآن را شن یبود که خودم هم به سخت یبله آرام جوابش

. دیطول خواهد کش ادیدانستم که کارم ز یمن م یول. ماند یگفت که منتظرم م. کرد ادهیمقابل در خانه پ مرا

که با خودم  ییدر خانه بابا همه لباس ها. سبک ترم را بردارم و با خودم ببرم ياز لباس ها یخواستم کم یم

بعد از آن که با او از گرگان . بودم ردهم را هم فراموش کدر ضمن من کاکتوس ا. بود میداشتم زمستانه و ضخ

ما  دارید نیآخر یعنی. فراموش کردم که آن را بردارم گریآن را به خانه خودمان برگرداندم و بعد هم د م،یبرگشت

از قلب و روح او  دیرس یکه به نظر م يادیدر خانه آن قدر وحشتناك بود که من خسته و درمانده از عشق ز

 . ناب يو خاطره  ادیکاکتوس ام و هزاران هزار  م،یلباس ها. را جا گذاشتم زیو همه چ مفوران کرده، فرار کرد

آن خاطره . شد ینم یول. را هم در چمدان بگذارم و با خودم ببرم میتوانستم خاطره ها یشد که م یم کاش

 . هم نبود ییاقابل جابه ج. خانه بود نیو ناب مال ا یعال يها

خودم باز کردم در  دیدر را با کل. توانم خودم به خانه بابا برگردم یکردم که م یهزار زحمت آنها را راض با

را بهتر  شیساعت کار. او بود يساعت کار. بود یهم م دینبا. او خانه نبود. ها کردم نیبه ماش ینگاه نگیپارک

کنم و به  شیبپوشم و آرا بایکه لباس ز ده آمدنش مهم بوزمان خان میآن قدر برا. دانستم یم یاز هر کس

نگاه پر از احساس او من هم سرمست از حس خوب مقبول بودن و دلربا بودن شوم،  دنیاستقبالش بروم، تا با د

 . دانستم یساعات کارش را از خودش هم بهتر م گریکه د

به تمام هال  رتیو با ح ستادمیچند لحظه ا. بود ختهیبه هم ر زیهمه چ. بمب منفجر شده بود نکهیخانه مثل ا در

 شهیاز او که هم. خانه ییرایبه بازار مکاره بود تا پذ هیشب شتریب. در آن جا بود زیهمه چ. نگاه کردم ییرایو پذ

چند  يغذا خور زیم يدر رو. گوشه کی راهنشیپ. ودگوشه افتاده ب کیشلوارش . بود دیمنظم و مرتب بود، بع

 یخال مهین يبطر کیآب جو و  يمبل ها چند بطر يرو. خورده قهوه مهید و چند فنجان نبو فیظرف کث

 . مان یو در کنارهمه آنها آلبوم عکس عروس. بود گاریو پاکت س یدنینوش
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 طنتیچقدر در زمان اندختن آن عکس ها ش. همان جا کنار مبل زانو زدم و آلبوم را برداشتم. دیلرز یم میپاها

 کیمن، آهسته و به دور از چشم عکاس،  زیآم طنتیبود و با هر حرکت ش دهیکرده بودم و او چقدر موقرانه خند

 . به من گفته بود "خورمت کوچولو یم"

آلبوم درست . نتوانستم یول. شوند یدوست نداشتم که آن لحظات شاد، تداع. نمیخواست آلبوم را بب ینم دلم

آلبوم ها بودم که با  ریدانم چقدر درگ ینم. برداشتم و ورق زدم. دیکش یش ممگنت مرا به طرف خود کیمثل 

 فشیک. به من نگاه کرد رتیبا ح. کردم میگناهکار آلبوم را پشت سرم قا يو مثل بچه ها دمیدر از جا پر يصدا

 . انداخت نیزم يرو شیپاها نییرا همان جا پا

 ....یبرگشت_

 نیطور فکر کند و ا نیدوست نداشتم که او ا. دمیلبم را گز. دیبار یکلمه م کیو شعف از تمام همان  يشاد

 . شود جادیا شیسوتفاهم برا

 . میبگو يزیتوانستم چ ینم. نگفتم يزیچ. انداختم نییرا پا سرم

 . که اشتباه کرده است دهیبود که فهم نینشان دهنده ا د،یکه کش یآه

 خونه خودت؟ ياومد يشده که افتخار داد یچ_

 :گفتم آهسته

 . رو بردارم لمیاومدم وسا_

 نیسرش را ب. مبل نشست يجلو آمد و رو. خودش را حفظ کرد یول. دیرنگش پر. نگاهش کرد یچشم ریز

 . دستانش گرفت

 ؟یکه داغ دلم رو تازه کن يچرا؟ اومد_

 . رو ببرم لمیگفتم که اومدم وسا_

 . سرش را تکان داد. چشمانش قرمز و خواب الود بود. نگاهم کرد هیرا باال آورد و چند ثان سرش

 ؟يخب جمع شون کرد. طور نیکه ا_

 . تلخ زد يو پوزخند دید. مبل گذاشتم يرا از پشت سرم آهسته رو آلبوم

بار هم که شده با  کی ایخدا ب يمحض رضا ؟يکرد یمرور گذشته م یچرا داشت ادیاگر اون قدر از من بدت م_

 . خودت رو راست باش سونا

 :پرخاش گفتم یبا کم. اخم نگاهش کردم با
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 کار کنم؟ یبشه؟ که چ یروراست باشم که چ_

 . و مقابلم قرار گرفت برخاست

. کشم یمن دارم زجر م نکهیا يبرا. نیا يبرا. رزادیبا خودت چند چنده سونا پ فتیکه تکل یبفهم نکهیا يبرا_

وضع ادامه  نیتا ابد به ا يخوا یاگر م ؟یمن بکن هیسگ یزندگ نیبا ا يخوا یکار م یخوام بدونم چ یم. تو هم

 ....بگو که من  يبد

 :بلند شدم و با خشم در صورتش گفتم میپنجه پاها يرو. برداشتم زیاش خ نهیس يبه رو. را قطع کردم حرفش

 ؟يخسته شد ؟یکارت؟ راحت بش یپ يبر ؟یبگم که تو چ_

 :ازمن گفت شتریبه مراتب ب یهر دو دستش بازوان من را گرفت و با خشم با

دنبالت  فتمیکنم ب دایپ یآهن يو هفت جفت عصا یهفت جفت کفش آهن دیبدونم با نکهیا يبرا. نه نه_

 . شمیپ يالتماست رو بکنم که برگرد

ش را دراز کرد و دستانم را در دست دستان. انداختم نییسرم را پا. نکشم ادیتا فر. هم فشردم يرا به رو چشمانم

 . گرفت

 که من دارم؟ هیزندگ نیا_

 . اطرافش اشاره کرد طیسرش را به مح با

 ؟يکه تو دار یخونه به دوش هیزندگ ای_

 . ستمیمن خونه به دوش ن_

که خونه  يزن شوهر دار هی. یستیتو دختر ن. روز بابات هیروز خونه آراز،  هی ،ینیدیروز خونه آ هی. یچرا هست_

 ....يکرد چارهیمنو ب. يخودت رو آواره کرد یول ،يدار

 :با خشم گفتم. را قطع کردم حرفش

 دیفکرت رس مون،یبه قول تو سگ یبه زندگ یگند بزن یخواست یکه م یزمان. خدا جناب شوهر يمحض رضا_

که به هدفت  یتخواس یچون اون زمان م ؟یکه شوهر من يفکر نبود نیچرا اون زمان به ا ؟یکه شوهر من

 . برات مهم نبودم انقالب باهر یمن هم سرسوزن. نیفقط هم ؟یبرس

 . دهانش گذاشتم يدستم را رو. دیبگو يزیرا باز کرد تا چ دهانش
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 ینم یول. رو قبول دارم که من برات ارزش داشتم نیا. نگو که من برات ارزش داشتم. نگو انقالب. نه نگو_

بابام  يایورود به دن دیمن کل. دم یحق رو به شما م نیمن همه ا. دلتون بود شما داغ به. کنم یتونم درکت م

 ..... یول. بودم، درست

 . فرو دادم یبغضم را به سخت. را قطع کردم حرفم

کار رو با من  نیچرا ا. کارت یپ يبعد هم بر ؟یکه به هدفت برس یچرا فقط منو نگرفت ؟يچرا عاشقم کرد_

  ؟يکرد

نگاهش سخت و سرد . دمیها کنار کش دهیدستم را مثل مار گز. دیدهانش بود، بوس يدستم را که هنوز رو کف

نگاه سرد و خسته . من ثابت شد يبودم نگاه کرد و دوباره نگاهش به رو دهیبه دستم که آن را کنار کش. شد

 . اش

 کیبار گفتم  کی. جا بکشه نیار به اکردم که آخر ک یفکر نم. دونم یخودم کامال م. من اشتباه کردم سونا_

 یعاشق یول. زیبه خاطر همه چ. کنم که متاسفم یاگر الزم باشه تا آخر عمرم هم تکرار م. گمیهم م گهیبار د

 . کنم غیرو از خودم در تفاقا نیبهتر نیاومد که ا یدلم نم. من بود یاتفاق زندگ نیبا تو بهتر

 یکم. به کنار پنجره رفت. آورد و روشن کرد رونیاز پاکت ب گارشیس. از من فاصله گرفت. دیرا کنار کش خودش

 . دیرا کش گارشیپنجره را باز کرد و سرد و خاموش س

 . رم یدارم م_

 . خواست برود یاو م. ختیر نییپا دلم

 ؟ير یکجا م_

 . پوزخند زد و جلو آمد. را خاموش کرد گارشیبه من کرد و س ینگاه مین

 .فرانسه رمیبرات مهمه؟ دارم م_

 با خانواده ات؟_

 . ناخوداگاه پر از حسادت شد لحنم

بود  يدیاگر ام. دنبالت فتمیتونم هر روز مثل گداها ب ینم گهید. آروم بشم دیمن هم با. تونم سونا ینم. آره_

من . کشه یاره من رو مد نیا. ندارمت یدارمت ول. کشم سونا بفهم یمن دارم عذاب م یول. داد یعذابم نم نیا

 کاریبگم ب دیکه با کارمینگو مگه ب. نمتیدنبالتو بب فتمیحال هر روز ب نیدر ع یتونم ازت دور باشم ول ینم

آروم  نم،یب یکه صورتت رو م یوقت. نمیصورتت رو بب دیشدم که هر روز با يمن مثل معتاد. ضمیمر ستم،ین
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که من  يمطمئن باش که زجر. سونا ستین یحال خوب. شم یم یدر همون حال از داخل دارم خال یول شمیم

 ....آروم بشم کمیرم که من هم  یم. ستیکمتر هم ن اشهنب شتریکشم اگر از تو ب یدارم م

 . کت اش را در آورد. من فاصله گرفت از

 . يببر لیوسا يکه اومد یگیتو حاال هم م یول. یبمون يفکر کردم که اومد دمتیکه االن د یوقت_

کدام  چیکه ه دیرس یکش دار که به نظر م یسکوت. شد جادیا نمانیسکوت ب یچند لحظه طوالن. نگفتم يزیچ

 . هدف به اتاق خوابمان رفتم یب. میشکستن آن را ندار الیخ

اصال  یمدت طوالن نیدر ا نکهیمثل ا. تخت بود و تکان نخورده بود يرو یروتخت. مرتب و منظم بود تخت

چمدان گوشه اتاق گذاشته بود و در آن  کی. و شلوغ بود ختهیاتاق اما به هم ر. بوده دهیتخت نخواب يرو

 الیپس واقعا خ. هنوز باز بود ندر چمدا. هم لباس مچاله شده گذاشته بود يلباس تا شده مرتب و مقدار يمقدار

 . توانستم ینم. خودم را نگه داشتم یدلم گرفت ول. رفتن داشت

از هال . دیترک یسرم داشت م. تخت نشستم يرو. لباس در آن گذاشتم یشتم و کمکوچک خودم را بردا ساك

گذاشت و بعد  یآهنگ را م نیکه او ا یزمان. آهنگ مرا به گذشته برد نیا. گوش کردم. بلند شد کیموز يصدا

نگ را کردم تا آه یسع. کرد یگوشم زمزمه م ریدر همان حال آهنگ را ز. میگرفت تا با هم برقص یدست مرا م

خاطره خوب  یآهنگ کل نیدانست که من با ا یم. کار را کرده است نیدانستم که از قصد ا یم. رمیبگ دهینشن

 . خاطره عاشق شدن. دارم

سر بلند . آمد شیآهسته پاها يصدا. کردم تا به اعصابم مسلط باشم یصورتم گذاشتم و سع يدو دستم را رو هر

 مین. سرم را کج کردم و نگاهش کردم. شانه من گذاشت يدستش را رو. تخت کنارم نشست يرو. نکردم

 . گونه ام را نوازش کرد. حوصله بر لبانش بود یب يلبخند

 هیخوام  یم. دم یبهت زمان م یول. که داشتم یهست یتنها عشق. یزن من. یتو مال من. گذرم سونا یازت نم_

  .میکن يکاوریمدت هر دو نفرمون ر

سر من گذاشت و آهسته زمزمه  يچانه اش را رو. ممانعت نکردم. و مرا بغل کرد دیدستم را کش. نگفتم يزیچ

به خاطر آتش خشم انتقام او . بود دهیما چه آسان به لبه پرتگاه کش یزندگ. هم فشردم يچشمانم را به رو. کرد

 شگاهیبود که حاال بابا گوشه آسا درست. من تباه شد یزندگ. من آتش گرفتم. بر حق بود، من سوختم دیکه شا

 . ختیما بود که بهم ر یزندگ نیباز هم در درجه اول ا یافتاده بود ول
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 یمن دردناك تر م يبرا ییجدا م،یکرد یم دایکه با هم پ یبعد از هر تماس. را فرو خوردم و از او جدا شدم بغضم

شد که دل کندن و  یبه ذهن و روحم وارد م ییرویبا در آغوش گرفته شدن توسط او، ن نکهیدرست مثل ا. شد

 نیبه قول او هر دو نفرمان به ا. میباشجدا  دیدانستم که با یم یول. کرد یتفاوت ماندن را دشوارتر م یب

 . میداشت ازین يکاوریر

ط جاذبه فق نیا دیکردم شا یاحساس م. حداقل نه حاال. کنم یزن نرمال زندگ کهیتوانستم مثل  یاصال نم من

 . اش باشم توان تحمل نخواهم داشت کیهاست و اگر نزد يدور نیمخصوص ا

 . افتاده بود، سرم کردم میشانه ها يشالم را که رو. برخاستم

شال را دوباره از سرم باز . ستادیا میروبه رو. به چمدان خودش و ساك کوچک من کرد ینگاه. هم برخاست او

 میبرا يچشمان روز نیچقدر ا. به چشمان خمار و خواب الودش نگاه کردم. دیکش میموها ریدستش را ز. کرد

 . رفتم یآرامش بخش فرو م ییهنوز هم فقط با نگاه کردن به آنها در خلسه ا. منبع آرامش بود

کند و من  یم یدختر در چشمانش زندگ کیگفتم که  یبه او م یبه شوخ. داشتم نگاه کردن در آنها را دوست

 یلیآخر دختر خ. اش کردم یگفت که زندان یبست و م یم و او هم به سرعت چشمانش را مکن یم يحسود

 . است دل کندن از او دشوار است ییبایز

 یدانم چرا ول ینم. لبان درشت و مردانه اش. اش دهیکش ینیب. اش انداختم یشانیپ يبه زخم رو ینگاه

 . مصورت او را در ذهن ثبت کن اتییخواستم جز یناخوداگاه م

 . دیمرا بوس یخم شد و گرم و با احساس و طوالن. بر ابروانش نشست یکم رنگ اخم

 .منه يکوتاه فقط برا يمو. موهات رو کوتاه نکن_

 . دیلبخندم را هم بوس. بر لب آوردم یکم رنگ لبخند

 یم یبود و پلک راستش کم دهیرنگش پر. به من نگاه کرد قیدق هیچند ثان. از من جدا شد. دیکش یقیعم نفس

 ینیب غهیت يانگشت اشاره اش را رو. صورت مرا در ذهنش ثبت کند اتییخواست جز یاو هم م نکهیمثل ا. دیپر

 . دیو به لبانم رس دیکش نییام به پا

 . دوستت دارم. مواظب خودت باش_

وست داشتم مطمئن بودم از د. نگفتم چون هنوز مطمئن نبودم. نگفتم که من هم دوستش دارم. نگفتم يزیچ

 نیخواستم که ا ینه؟ م ایحس هستم  نیا ییایبود که خواهان پا نینداشتم ا نانیکه از آن اطم يزیچ یول
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خودم  شهیبردارم و به جان ر رشدم که تب یدست آخر مجبور م ایبدواند و  شهیدر وجودم ر شتریعشق بماند و ب

  فتم؟یب

کردم با  یچه م. بود يشرویطور در حال پ نیبود و هم دهیدوان شهیر. او مثل سرطان به جانم افتاده بود عشق

 . او آغوش گشوده بودم ياز جان و دل برا یکه زمان یسرطان نیبا ا. نیسرطان دلنش نیسرطان؟ با ا نیا

من  يهمه . شود "او"همه . نماند یاز من باق يزیچ گریبدواند که د شهیداشتم آن قدر در وجودم ر دوست

 . من "او" يشود و همه  "او"

درخت را خشک  نیا شهیر ایخواهم شد و  "او"عاقب . حال ادامه دهم نیتوانم به ا یدانستم که تا کجا م ینم

به . رزادیاز سونا پ. از خودم. که از او داشتم ینانینا اطم نیا. راند یبود که مرا به عقب م يزیچ نیخواهم کرد؟ ا

سوال  ریبا ز. رفتم نیمن در درجه اول بودم که از ب او،کار  نیبا ا. که من که خودم را گم کرده ام دیرس ینظر م

خودم توسط . سوال رفته بودم ریخود من بودم که ز نیا قتیکه به او داشتم در حق يرفتن آن همه اعتماد

 . بود نیحالت در من بود وضع من هم نیکه ا یو تا زمان. خودم

مرا رها  دیخود او هم متوجه شده بود که با نکهیمثل ا. کرد میرها یسخت، ول. کرد میرها. او فاصله گرفتم از

 . الزم بود یهر دونفرمان سخت و کشنده، ول يرها کردن برا نیا. کند

نه در  یولکردم  یم ياسپر دیبا. ام را بسته بود یبغض، راه تنفس. شدم یداشتم خفه م. بغلم زدم ریرا ز ساکم

آمد به  یخم شد و از کنار پنجره کاکتوس ام را که به نظر سرحال م. تنفسم را کنترل کردم یبه سخت. مقابل او

 . دستم داد

 پاش ختمیآب آروم ر وانیل هیهر هفته _

 . خوب نبود چیحالم ه. را تکان دادم سرم

 . ممنون_

 . به طرف در رفتم. را گرفت میبازو. نگاهم کرد قیدق. خفه شده بود میصدا

 ؟یسونا خوب_

 . اثر داشت یکم. فرو دادم یکردم و آب دهانم را به سخت ییا سرفه

 . آره_

 . مبل بود يافتاد که هنوز رو یآلبوم يناخوداگاه به رو نگاهم

 . خطر یسفرت ب_
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 . زد یتلخ لبخند

 . عذاب محضه. ستیسفر ن_

 . او هم گرفته و خفه شد يصدا

در آسانسور که  یبدون کالم. را تاب آوردن یکینزد نیتوانستم ا ینم. توانستم ینم گرید. نکردم معطل گرید

 . دمیبود که د يزیچ نینگاه نگران او، آخر يبسته شدن در آسانسور به رو. و دکمه را زدم دمیباال بود پر

آوردم و پاف  رونیب بمیاز جرا  يبه هر جان کندن که بود اسپر. کف آسانسور افتادم يشد و رو اهیس چشمانم

توانستم حبس شان  ینم گرید. ندیایب رونیآسانسور چسباندم و اجازه دادم که اشک ها ب واریسرم را به د. کردم

 . از جا برنخاستم یاز پا در آمده و ناتوان حت. کنم

چشمانم را هم  يجلو یاز شدت اشک حت. رفتم رونیتلوتلو خوران ب. برخاستم. دیرس نییبه طبقه پا آسانسور

راه گرفتم و در همان باران، و ساك در . باران حاال شدت گرفته بود. آمدم رونیاز در ساختمان ب. دمید ینم

 . رو رفتم ادهیو مست در پ جیدستم، گ

. دمیچرخ انیبا همان چشمان گر. را در بر گرفت میاز پشت سر شانه ها ینرفته بودم که کس یچند قدم هنوز

 نیبدون حرف مرا به ماش. ياو و سارا. که پشت همه ما بود شهیمثل هم. مانده بود شهیثل همبود که م نیدیآ

آرام و خفه  يبا صدا. کنم هیخوب گر تاگذاشت . و چقدر از او ممنون بودم. نگفت يزیچ چیه. آراز نبود. کشاند

 . راند یکردم و او در سکوت م یم هیگر

دانست که االن  یم. کرد یکارها را م نیبهتر شهیهم نیدیآ. برد يگرفت و مرا به خانه سارا يبا سارا یتماس

 ستادهیدر آن شرشر باران، نگران مقابل در ا يسارا. يگریکس د چیتواند مرا آرام کند و نه ه یم يفقط سارا

 . داشت که آرامش کند یبود و سع ستادهیکنار دست او هم رضا ا. بود

به حال . خواستند که مرا آرام کند یآن جماعت م نکهیمثل ا. نگفت يزیهم چ يسارا. شدم دهایپ نیماش از

بود که گلدان کوچک کاکتوس ام را از دستم  نیکرد ا يکه سارا يتنها کار. آرام شوم دیخودم بگذارند تا شا

 . گرفت و رضا هم ساکم را

که  یآغوش. را در آورد و بعد مرا در آغوش فشرد میتومان. را از سر باز کرد سمیشال خ. به اتاق مهمان برد مرا

که بعدها به  یجدا از آن عشق پر تپش و پرآرامش یمنبع آرامش میآغوش، برا نیا شهیهم. آرامش بود میبرا

 . عشق او يورا یعشق. کردم، بود دایانقالب پ
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را نوازش  میموها. دیایرا رضا گرم کرده بود که به سراغ ما ن رایسر الم. ها مرا در کنار خودش نگه داشت ساعت

گذاشت تا  میتنها. خواستم که مرا تنها بگذارد. بعد از ساعت ها آن قدر آرام شدم که بتوانم تنها بمانم. کرد یم

ا در آن لحظه ه. شدم رهیخ شهیش يآن سو اهیبه س قاتا یکیساعت ها در تار. کنم دایخودم را پ یبتوانم کم

 یدانم م ینم. محکم نبودم يآن سونا گریمن د. در هم شکسته و ناتوان يسونا. فقط خودم بودم و خودم

 دوباره خودم شوم؟  يتوانستم که روز

 

*** 

 

را جمع کند و  شیخواست که دست و پاها یتابستان نم نکهیمثل ا. خنک تر بود هیسا یبه شدت گرم بود ول هوا

 . هوا هنوز آتش بود یاول مهر نمانده بود ولبه  يزیچ گرید. از شهر برود

از آن . همه جمع بودند. شده بود شتریخانه بابا گذاشته بود، گرما ب اطیدر ح يکه سارا یگیبا آن د مخصوصا

بغلش زده بود و هر از چند لحظه  ریتارش را ز. آمد یبلند آراز م يخنده  يداربست مو، صدا ریز اطیطرف ح

 . خودش بلند تر شود ندهشد که خ یآورد و باعث م یرا به صدا در م يزد که سارا یم یآهنگ کی

گفت، مگر نه آنکه آن  یآهنگ بزند و آراز هم م يآش نذر گید يندارد که او پا تیگفت که خوب یم يسارا

 . يآش نذر گید يپا یحت. شاد بود دیاست، پس با دیروز روزه ع

چه نذر کرده  يهم نگفته بود که برا یکس چیکه به ه ينذر یآش. نذر کرده بود يشعبان بود و سارا مهین دیع

به  شتریکه البته ساناز ب. بود و ساناز يدر جبهه مخالف، سارا. و با آراز موافق بود دیخند یهم م نیدیآ. است

و آهنگ  تمینبود که از ر یوگرنه ساناز آدم. بود وستهیتنها در آن جبهه مخالف نماند به او پ يسارا نکهیخاطر ا

 نکهیچه رسد به ا. تنش شل بود يو مهره ها چیهم به قول آراز پ يساناز همان طور در مواقع عاد. دیدست بکش

 . هم بشنود یو آهنگ تمیر

رفتم  گید يباال. کرد شتریرا ب يو حرص سارا وستیهم به جمع موافق ها پ یعل. میو من هم ممتنع بود رضا

 . گرفتم و شروع کردم به هم زدن آش يآقا غوله را از سارا را،یالمو مالقه به قول 

 :گوشم گفت ریآهسته ز ساناز

 . نذر کن_

 . دیخند ينخود. کردم نگاهش
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 . ندارم يزینذر کنم؟ چ یچ يبرا_

 . شد شتریاش ب خنده

بهت دست  گهیفرصت ها د نیاز ا. گهیبتراش د يزیچ هی. دونم یتو رو نم. کنن یشوهر نذر م يدخترها برا_

 . امساله ها نیهم ينذر فقط برا نیا. ده ینم

 .دمیو با مشت آهسته به شانه اش کوب دمیخند

نذر . که از دست رفته بود یزندگ کینذر . دوست داشتم که من هم نذر کنم. کردم گیبه آش درون د ینگاه

 ..... 

 يگاز يآن طرف تر رو یکم. رگشتمبه آن دهانه زدم و به خودم ب. رفت یم دیرفت که نبا یبه سمت ذهنم

خورد  ازیدر روز قبل مردها آن قدر پ. بود ستادهیا ازهایسرخ کردن پ يپا نیدیکوچکتر، آ یگیکوچک تر و در د

 . گرفته است ازیانبار پ يشده بود که بو یکرده بودند که آراز شاک

خورد کرده را از  يسبز یدر سبد بزرگ يسارا. شد یمهار م یعل ایو هر بار توسط رضا و  دیدو یدور گاز م رایالم

 . و من هم زدم ختیمشت مشت در آش ر. آورد اطیداخل خانه به ح

آش را دوست  يبو. مثبت را يپر از انرژ يفضا نیا. شاد يفضا نیا. را که داشتم یآرامش نیداشتم ا دوست

 یبه داخل خانه رفتم و ظرف بزرگ گ،یدرون دسرخ شده  يازهایبه پ نیدیبا اشاره آ. بود ندیخوشا میبرا. داشتم

حوصله نداشتم که . خانه را زدند رخواستم از ساختمان خارج شوم، زنگ د یآخر که م يدر لحظه . برداشتم

کدام  چیظاهرا که ه. در را باز کنم اطیپا تند کردم تا از همان ح. را بردارم فونیدوباره به داخل خانه برگردم و آ

و بلند بلند  رایالم غیج غیتار آراز و ج يبا آن سرو صدا. دندیشن یهم م دینبا. بودم دهینشنزنگ در را  يصدا

به طرف در رفتم و در  نیدیدادن ظرف به آ يبه جا. شد یم دهیشن ییهم صدا دینبا ،يساراحرف زدن ساناز و 

 . را باز کردم

از مغز فرمان تپش  ،ییا هیچند ثان یفاصله زمان کیقلبم با . ماند نیهوا و زم انیهمان طور دستم م. زد خشکم

هوش  ینمانده است که ب يزیکردم که چ یحس م. وار که مرا از داخل تکان داد وانهیآن چنان د یتپش. گرفت

از آن را  يزیفقط خدا چ دیکه شا ينذر. بودم اوردهیبه زبان هم ن یکه حت ينذر. چقدر زود نذرم جوابم داد. شوم

 . ودب دهیدر دلم شن
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بر  رهیکت و شلوار ت. که موقرانه بود و من عاشقش بودم يهمان لبخند. را بر لب داشت مشیلبخند مال همان

 ینیرز آتش ينقص، و گل ها یلبخندش ب. نقص بود یب دشیسف راهنیپ. تر شده بود دهیقامتش کش. تن داشت

 . نقص تر از همه آنها یکه در دست داشت ب

 . سالم سونا_

که بر من آوار  یکردم تا بر موج احساسات یسع. کرده بود دایروز اول را پ یتازگ میبرا شیاز شش ماه، صدا بعد

همان احساسات چقدر  یول. اوردیکه دوست نداشتم مرا دوباره از پا درب یموج احساسات. میشده بود، فائق آ

 . حال سازنده نیدر ع یول. کننده رانیمتفاوت و و. متفاوت بود

 ...مسال_

 یخشکشان زده بود؛ کرد و دوباره نگاه ب اطیکه در ح یمن به آن جماعت کلیاز کنار ه ینگاه. لرزان بود میصدا

 . دینگاه من دو یقرار و مشتاقش پ

 . کرد لیگل را به طرفم متما دسته

 خونه هست؟  نیتو ا د؟یام کمیاومدم دنبال _

. شده بود رهیچشمانش مشتاقانه به دهان من خ. نگفتم يزیچ. بزند رونینمانده بود که قلبم از دهانم ب يزیچ

 کهیبه او زد و در حال يلبخند. بود نیدیآ. دمیخودم را کنار کش. از کنار من دراز شد و در را کامل باز کرد یدست

 :گفت د،دا یدستش را به نشانه دعوت کردن او به داخل خانه تکان م

 . يهست اخو دیام شهیهم_

 . اوردیتا مرا به خودم ب. را فشرد میبازو. کرد به من ینگاه سپس

 . ریسونا جان، گل رو از شوهرت بگ_

نمانده بود  يزیشد که چ یآن قدرمکثم طوالن. به او کردم که خندان دسته گل را به طرفم گرفته بود ینگاه

 :دستش را به طرف او دراز کرد و گفت نیدیآ. دسته گل را گرفتم. اوردیب نییدسته گل را پا

 . تو انقالب ایب_

 : بخش به من زد و دوباره رو به او گفت نانیاطم يلبخند

 . يخوش اومد _
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از نگاه من . را از زبان من بشنود يخواست جمله خوش آمد یم نکهیمثل ا. دوباره کرد یبه من نگاه انقالب

بر لبانم  اریاخت یکه ب يلبخند. اما لبخند زدم. زبانم را از کار انداخته بود ادیز جاناتیه. نگفتم يزیچ. ندیبب

 . دوست داشتم آن لبخند را یول. نشست

به . از آن عمق وجودش. از ته قلبش است دیرس یکه به نظر م يلبخند. گشاده پاسخ داد يرا با لبخند لبخندم

ر رفتم و او قدم به داخل خانه گذاشت و من پشت و من کنا. آرام، دستم را لمس کرد یلیطور نامحسوس و خ

 .سرش در را بستم

 

 انیپا

 و نود و سه صدیهزار و س کیماه  يد نهم

 

شده  بیدر خاك وجودشان ترک. از عناصر وجودشان است يکه خوب بودن، عنصر یخوبان. به تمام خوبان میتقد

 ایدن نیدرا یدانند که تنها خوب یکه م یانخوب. دهد یخودش را نشان م یو در هر حال یطیاست و تحت هر شرا

دانند که هر چه بکارند  یپس م. کنند یم يرویپ "کارما"دانند اعمال ما از قانون  یکه م یخوبان. است داریپا

 . میدرو کن یکیو هزاران هزار ن میبکار یکیباشد که همه ما ن. همان را درو خواهند کرد

 

 تشکر با

 یحسن بهاره

 

 

 

  93 دي  : تایپ در نودهشتیا یینها انیپا

  93 بهمن: انتشار در سایت نودهشتیا 

 

  

  http://www.forum.98ia.com/member264425.html : نویسنده

  http://www.forum.98ia.com/member121122.html : طراح جلد
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  http://www.forum.98ia.com/member101619.html    :ناظر 
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