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 مقدمه••

 

رحم و سنگدل هستیم؛ چون مطمئنیم که هر چقدر زندگی رو عاشقمون هستن، بیما معموالً نسبت به کسایی که صادقانه 

 .موننذارن و بازم منتظرمون میرن، تنهامون نمیبهشون زهر کنیم، باز هم بدون ما جایی نمی

 

 علی میرزایی

 

•• 

 

 .تونی گاز بدیرامین کاش یکم تندتر بری! جاده خلوته؛ پس می -

ز دونم اطور به راهش ادامه داد. میپر بود؛ نگاهی بهم انداخت و بدون اینکه چیزی بگه، همونخورد و دهنش داشت چیپس می

 !بینم که محل نمیده؛ یعنی، دوست ندارهزنم میطوری باهاش حرف میاین طرز برخوردهام خوشش نمیاد؛ همیشه وقتی این

اونم شمال! جایی که تا به حال نیومده بودم. البته برادرای  ماشین زهرا و میثم پشتمون بود؛ قرار بود با اونا جمعی بریم سفر؛

رامین، یعنی مهدی و امیر هم تو یه ماشین دیگه، پشت زهرا اینا باهامون اومده بودن؛ رامین برادراش رو خیلی دوست داره؛ واسه 

ای داره؛ اده چالوس چه هوای عالیکشم؛ جاینکه اونا هر کاری کنن بازم برادرای اون هستند. پنجره ب*غل دستیم رو پایین می

چسبه؛ چون من عاشق سرما و برف هستم، ولی رامین آلوده. هواش کمی سرده و این بیشتر به دلم می مخصوصا وقتی مه

 :دفعه شنیدم که گفتسرماییه؛ از سرما بدش میاد. حواسم به این نبود که رامین از این هوا بدش میاد. یک

 !بکشصاحاب رو باال اون بی -

 .زنمها به این صراحت تو حرفاش استفاده نکرده بود؛ سریع پنجره رو باال میتا حاال از این کلمه

 گی؟رامین؟! حواست هست چی می -

 :گهکنه و بدون اینکه نگاهم کنه، میای میسرفه

 .خب... ببخشید! یه لحظه گفتم مریض میشی و نگران شدم -

شناسمش. یه لحظه نزدیک بود اشکام تو چشمام جمع بشه که یه نفس عمیق وب میگه؛ چون خوبِ خدونستم دروغ میمی

 .خیال گریه کردن شدمکشیدم و بی

های شب بود که به روستایی رسیدیم و رامین نگه داشت؛ کاپشنش رو پوشید و سریع از ماشین پیاده شد و تو حین اینکه نزدیک

 :و گفت کشید، رو بهم کردداشت زیپ کاپشنش رو باال می

 !یای تا من بیاماز ماشین بیرون نمی -
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 :سریع پرسیدم

 ری؟مگه کجا می

 .رم ببینم میشه جایی واسه خواب پیدا کرد یا نهمی

خواستم ازش سوال بعدی رو بپرسم که درب رو محکم بست و با صدای کمی بلند، داداشش؛ امیر رو صدا زد؛ از تو آیینه می

کنم؛ وقتی بهم رسیدند، رامین به اومد نگاه میپیاده شده بود و داشت دوون دوون پیش رامین میب*غل، به امیر که از ماشینش 

سمت روستا اشاره کرد و باهم داخل روستا رفتن. هیچ خبری از ماشین و اینا نبود. تو فکر عجیب بودن حال و هوای روستا بودم 

ام زده بود؛ بازش وردمش و سریع روشنش کردم؛ زهرا بود؛ بهم پیی گوشیم رو تو جیبم حس کردم؛ از تو جیب کتم درآکه ویبره

 :خونم؛ نوشته بودکنم و میمی

 گه چرا دوستت اعصاب نداره؟طوری میمون؟ میثم میچه -

 :نویسممی

؛ دونیزهرا! به میثم بگو جلوش هی نگه دوستت، دوستت؛ خودت که اخالق رامین رو خوب می ممنون، خوبم، تو چطوری؟ وای -

 !ناراحت میشه! مخصوصا که ناراضیه سفراومدیم

دفعه ماشین هوا، دوتا کف دستم رو بهم مالیدم و اومدم بخاری ماشین رو چک کنم، که یکی ارسال زدم و از سردی روی دکمه

ی مه عصبانشده بود ولی خیلی سرد شد، تو دلم ترسی ایجاد شد؛ با خودم گفتم اگه االن رامین بفه خاموش شد؛ نفهمیدم چی

 .کاری کردمکنه من از عمد دستمیشه و پیش خودش فکر می

ن تپه خواستم برم پاییتر از تپه بود و میدرب ماشین رو باز کردم و پیاده شدم تا ببینم رامین کجاست؛ ورودی روستا کمی پایین

 :گفت اختیار عقب کشیدم؛ وقتی برگشتم، مهدی رو دیدم؛م خورد و منم بیکه دستی به شونه

 چی شد زن داداش؟ ترسیدی؟! ماشین چرا خاموشه؟ -

 :پوفی کشیدم و گفتم

 دونم چرا یهو خاموش کرد؛ میشه ببینی چش شده قبل اینکه رامین بیاد؟هیچی، منم نمی -

 :خندید و گفت

 ترسی؟چطور مگه؟ از داداشم می -

 :ای رفتم و گفتمهش چشم غرهمردم و این پسر هم دنبال آتو از من بود! بمن داشتم از نگرانی می

 ذاری تو دهنم؟خوای کمک کنی چرا حرف میوا! آقا مهدی! تو هم بهونه میاری؛ خب نمی -

زنم؛ ی ب*غل زهرا تقی میی پنجرهرم؛ به شیشهکنم و به سمت ماشین زهرا اینا میتر میاز سردی هوا، کتم رو تو تنم محکم

 :ای گفتسخرهزهرا شیشه رو پایین داد و با لبخند م

 شد؟ چرا از ماشین بیرون زدی؟چی -
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 :رو به میثم کردم و گفتم

ترسم تونین بیاین ببینین ماشین رامین چرا خاموش کرده؟ به آقا مهدی که گفتم، کمکی نکرد. میآقا میثم! توروخدا شما می -

 .ندونسته دست به چیزیش زده باشم

 :گهشنوم که مییکنه که صدایی از پشت سرم مای میمیثم خنده

 ترسی؟ هان؟از چی می -

 :چرخوندم، با دیدن رامین با صورتی سرخ کپ کردم و گفتمسرم رو که 

 ...هیچی! فقط -

 :حرفم رو قطع کرد و به میثم گفت

 .یمبرس جا کرده بود. درضمن، باید از اون طرف بریم تا داخل روستاممنون، ولی ماشین سالمه، فقط انگار یکی سوئیچ رو جابه -

 :زهرا پرسید

 مگه جای خواب تونستین پیدا کنین؟ -

 :امیر اومد جلوم و به زهرا گفت

ی کوچیک داخل روستا هست؛ فقط سرارفت پرسیدیم و فهمیدیم که یه مهمانآره؛ از یکی از اهالی روستا که با موتور داشت می -

 .بشیم؛ باید بریم و اون تپه بلنده اون دست جاده رو دور بزنیم تونیم وارد روستااز این راه بخاطر خرده سنگ و سر بودنش نمی

 :رامین دستم رو گرفت و برد سوار ماشین کرد و همه راه افتادیم. مابین راه، رامین صدای ضبط رو کم کرد و گفت

 ترسی؟ناهید؟ تو واقعا از من می -

 :پیشونیم رو با دستم گرفتم و گفتم

 ؟رسیمکنه. کی میسرم درد می -

کنم؛ ولی خم شد و درب داشبورد رو باز کرد و یه بسته قرص رو پاهام انداخت؛ به فهمیده بود دارم از جواب دادن بهش فرار می

 :صندلیش تکیه داد و گفت

 .رسیمکنه، بطری آب هم پشت هست. یکم استراحت کن؛ یه ده دقیقه دیگه مییه دونه از اونا بندازی خوبت می -

کردم و دیدم سرماخوردگیه؛ بطری رو برداشتم و یه دونه باال انداختم. سرم رو به شیشه تکیه دادم و چشمام رو به جلد قرص نگاه 

 .بستم

 تو خواب دیدم؛

 :گفتم که یه نفر گفتکردم؛ رسیدم به یه جایی پر آب؛ هیچ صدایی نبود؛ داشتم یه چیزایی میدویدم و گریه میداشتم می

 خوای؟کمک می -

ی ساده، اما بزرگ نگه داشته بود. با یدم؛ به دور و برم نگاهی انداختم. ولی رامین پیشم نبود؛ ماشین رو جلوی یه خونهاز خواب پر
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خندید و اش رو کولش بود و میی کنارم، به خودم اومدم؛ زهرا رو دیدم که کولهصدای کوبیده شدن چیز محکمی به پنجره

 :خونه گفتهای رفت؛ با صدای بلندی از روی پلهمی

 !بیا دیگه ناهید -

خندیدند و باهم شم؛ امیر و مهدی هم داشتند میکنم و ازماشین پیاده میکشم و درب رو باز میخندید. آهی مینفهمیدم چرا می

 :شد گفتدفعه از پشت ماشین بیرون زد و وقتی داشت از جلوم رد میرفتند؛ دنبال رامین بودم که یکبه سمت خونه می

 .خانم خوابالو! یاال بدو برو بار و بندیلت رو از اون پشت بردار! من دستم پرههی!  -

 کنم. خلوت وو رفت. گوشیم رو از تو جیبم درآوردم تا به مامانم زنگ بزنم؛ ولی گوشی آنتن نداشت؛ به اطراف نگاه عمیقی می

م هم رو بردارم؛ وقتی کولفتم پشت ماشین تا کولهسرد! دکمه قفل رو زدم و تو جیب کتم گذاشتم؛ شال گردنم رو محکم کردم و ر

ز کنه؛ ارو روی کولم گذاشتم، صدای غر سگی به گوشم خورد؛ برگشتم و دیدم یه سگ مشکی با دندوناش داره من رو نگاه می

 :م، به سمتش رفتمهایی مثل سگ و گربهجایی که عاشق حیووناون

 !گوگولی! چه زشتی شما -

ی کوچیکی کشید و اومد جلوم تا نازش کنم؛ وقتی خوب نازش کردم، یه آقای پیری تش بیرون اومد و زوزهدفعه از اون حالیک

 :اومد و گفت

 عه! تو اینجایی توله؟ -

 :ش گرفت. با لبخند گفتمخندیدم و پیرمرد از قالده

 !ی بزرگیه! ماشاءاهللچه توله -

 .پیرمرد هم خندید و ازم تشکری کرد و رفت

ی باالی درب به صدا دراومد؛ از نه نگاه کردم و باالخره به سمتش راه افتادم که داخل برم؛ وارد که شدم، زنگولهبه مسافرخو

 :آویزهای دور زنگوله خوشم اومد. یهو رامین صدام زد

 ناهید! در رو چرا باز نگه داشتی؟ -

 :وشش پرسیدممن هم سریع درب رو بستم. کنار بقیه ایستادم و به بازوی زهرا زدم و در گ

 چرا اینجا ایستادین؟ -

 :زهرا هم گفت

 .تر بدهکنن که ارزونگه برای یه شب؛ رامین و میثم هم دارن متقاعدش میها رو گرون میاین آقائه اتاق -

 :ای گفتم و دوباره در گوشش پرسیدمیه آهان کشیده

زنن؟! من و تو که یه اتاق الزم داریم، حاال آقایون هم ه میبازی درمیارن و چونمگه قراره چندتا اتاق بگیریم که اینقدر خسیس -

 !برن تو یه اتاق و یه شب رو دندون رو جیگر بذارن دیگه
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 :زهرا لبخند عجیبی زد و با حالت طعنه، گفت

ه تنها اتاق دیگتونه با بقیه بمونه و باید تو یه گه ناهید نمیمیثم شوهرمه! میگه ما باید تو یه اتاق باشیم، رامین شما هم می-

 .بمونه

یز افتاد. رفتم جلو و دستم رو گذاشتم رو مم داشت از کتفم میتربیتی هم نثار میثم کردم. دیگه کولهایشی گفتم و زیر ل*ب بی

 :آقائه و گفتم

شو میشه! هزینهخوابم نباشم، اعصابم مختل خوام؛ االنم شدید خستم و خوابم میاد؛ اگه تا یه ربع دیگه تو رختمن یه اتاق می -

 !بگو من برم سراغ زندگیم

 :مرد جوری خندید که یه لحظه به خودم اومدم و از طرز برخوردم خجالت کشیدم. بعد گفت

 .دمبازم تو! دوستات که خیلی خسیسن! چون ازت خوشم اومد، به تو تخفیف می -

 :رامین من رو کنار زد و پشت خودش برد و گفت

 .دمش هرچی باشه میبیاد؛ تخفیف هم نخواستم؛ هزینهالزم نکرده ازش خوشت  -

آورد که من رو جوری نگاه کرد که ازش هم ترسیدم و هم بعد برگشت و داشت از تو جیب پشت شلوارش، کیف پولش رو درمی

 .خجالت کشیدم؛ سرم رو پایین انداختم

رامین گرفتم و به دنبال اتاقم، به ته راهرو رفتم؛ اتاقم ها رو حساب کردن، من کلید اتاقم رو از بعد اینکه میثم و رامین هزینه

خیلی دورتر از بقیه بود؛ خواستم برگردم و به رامین بگم که اتاقم کجاست، دیدم نیست؛ سرم رو پایین انداختم و سمت چپ 

ی ردم؛ عطر مردانهپیچیدم؛ اتاقم رو پیدا کردم و کلید رو انداختم و درب رو باز کردم؛ داخل که شدم، حس عجیبی پیدا ک

بویی کل فضای اتاق رو پرکرده بود. درب رو بستم و پشت سرم قفل کردم. اتاق نسبتا بزرگی بود؛ یه پنجره داشت و تختش خوش

م رو از کتفم به زمین انداختم و خودم رو روی تخت ولو کردم؛ خیلی خسته بودم. کفشام رو درآوردم و به هم تک نفره بود. کوله

ی کمد رفتم؛ کتم رو درآوردم، شال و ی بزرگ و ایستادهان پرت کردم که صدای بدی داد. بلند شدم و جلوی آیینهسمت درب چن

کالهم رو درآوردم و کنار کتم گذاشتم؛ به خودم نگاه کردم و بعد وسایالم رو برداشتم تا داخل کمد بذارم که وقتی دربش رو باز 

ی رو به روم کال مات موندم؛ هیچی داخلش نبود! از خودم ؛ ولی با دیدن صحنهکردم، اون عطر خاص رو از نزدیک حس کردم

 :پرسیدم

 !پس این بو از کجا میاد؟ -

 :گیج شده بودم. لباسام رو آویزون کردم و روی تخت رفتم و خواستم بخوابم که گوشی رو برداشتم؛ به رامین یه اس دادم

 .شبت بخیر -

 .ودم، خوابم بردطور که منتظر جوابِ رامین بهمون
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*** 

روم گذاشتم تا لباسم رو عوض کنم. لباسم رو م رو روبهصبح ساعت نه و نیم بود که از خواب بیدار شدم؛ از جام بلند شدم و کوله

م اکه تنم کردم، جورابم رو پا کردم، کتم رو از داخل کمد برداشتم و از اتاق بیرون زدم. دنبال جایی بودم که بتونم صورت و دندون

ی در رو پایین دادم و تا باز شد؛ وارد حیاط پشتی شدم؛ یه رو بشورم؛ چشمم به دری افتاد که به حیاط پشتی راه داشت. دستگیره

حوض کوچیک و یه شیر آب وسطش بود؛ نزدیک حوض که شدم، آفتاب مستقیم بهم خورد؛ تازه متوجه شدم که از سوز و 

 :رو باز کنم که یکی بهم گفتسرمای دیشب خبری نیست. خواستم شیر آب 

 بیدار شدی؟ -

 :روم رو برگردوندم و با رامین مواجه شدم، دم عمیقی کشیدم و گفتم

 !شمکنم و بیدار نمی، یه روز میشه که سکته میکارت ادامه بدیسالم، صبح بخیر. آره؛ ولی اگه به این -

 :لبخند کجی زد و به حوض اشاره کرد و گفت

 !خوام مسواک بزنم؛ زود باشن! منم مییاال کارت رو بک -

 :ی شمالی بهم گفتای داد زد و با لهجهتا اومدم شیر آب رو باز کنم، یه زن از پنجره

 خوای مسواک بزنی؟آی دخترجون! اونجا می -

 :گفتم

 بله، آخه نتونستم روشویی یا سرویسی پیدا کنم. چطور مگه خانم؟ -

 :م پیشش رفتم؛ وقتی بهش رسیدم، گفتبا دستش اشاره کرد که پیشش برم؛ من

 !برو داخل؛ سمت چپ، ته راهرو! اونجا روشویی هست؛ اینجا آبش قطعه -

 :تشکری کردم و با رامین، به آدرسی که اون زن داده بود، رفتیم. وقتی کار من تموم شد، رامین گفت

 .ریمای، چیزی بخوخوایم بریم صبحونه رو روی یه تپهبرو یه لباس بپوش، می -

 .ای گفتم و رفتمباشه

 

*** 

 :آماده کنار ماشین ایستاده بودم؛ یهو یه دختر بچه جلوم اومد و گفت

 !خاله! خاله -

 :لبخندی زدم و گفتم

 جانم؟ -

 :یه دستبندی رو جلوم آورد و گفت
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 .این رو بگیر! برات شانس میاره -

 :استم بهش پول بدم که نگرفت؛ به جاش ازم پرسیدخندیدم و برای اینکه ناراحتش نکنم، دستبند رو ازش گرفتم؛ خو

 !خاله؟ شما همون دخترخانمی هستید که تو اتاق شماره ده هست؟ -

 :متعجب گفتم

 آره! چطور مگه؟ -

 :کمی سکوت کرد و بعد گفت

 !طوری پرسیدمهیچی، همین -

 .خندید و با عجله رفت؛ مات و مبهوت به دویدنش خیره شده بودم

تر پیشم اومد و محکم به بازوم زد و اومدن که زهرا سریعکردم و به مچ دستم بستم. رامین با بقیه داشتن می به دستبند نگاهی

 :گفت

 !چیه دختر؟ هوی! چقدر تو خودت رفتی -

 :بهش نگاه کردم و ازش پرسیدم جدی

 !یه سالم هم بلد نیستی؟ چرا آخه؟ -

 :خنده از روی ل*باش پر زد و گفت

 چرا ناراحتی؟باشه! ببخشید!  -

 :جور گفتماومد نگاه عمیقی کردم و همونبه رامین که داشت می

 !دونم تا کی باید این اخالقاش رو تحمل کنمنمی -

 :زهرا پرید وسط افکارم و گفت

 طوری شده؟ناهید؟! چرا رفتارت این -

 :تماش زدم و زیرلب گفاز نگاه کردن دست برداشتم و رو به زهرا کردم و آروم به شونه

 !آی دختر! ولش کن -

 .سوار ماشین شدیم و حرکت کردیم

 

*** 

های ی سرسبزی بود. اطراف رو هم کوههای بلند بقیه چشمام رو باز کردم. از پنجره نگاهی به بیرون انداختم؛ تپهبا صدای خنده

ها رفتم؛ تا بهشون رسیدم، ی بچههی قشنگی داشت. از ماشین پیاده شدم؛ به سمت جمع چهارنفرجالبی پر کرده بود؛ کال منظره

 :زهرا گفت
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 کنین؟ره! چرا همش از هم دوری میشما چتونه؟ تا یکی میاد اون یکی می -

 :دارش گفتکامال گیج شده بودم؛ امیر با صدای خش

 .تولش کن زهرا خانوم! بنده خدا تازه ازخواب بیدار شده و از چیزی خبر نداره؛ احتماال ایراد از برادر ماس -

بغضم گرفت؛ تو فکر این بودم که چطور جلوی خودم رو بگیرم. مهدی بهم یه لیوان چای داغ تعارف کرد؛ ازش تشکر کردم و 

کرد. پیشش رفتم؛ بهش که رسیدم، لیوان رو ازش گرفتم؛ به سمت ماشین برگشتم؛ رامین رو دیدم که داشت آتیش درست می

 :گفتم

 !رامین -

 :کرد؛ جواب دادنگاهمم نمی

 !بیدار شدی؟ خوبه! حرفت رو بگو -

 :تر ادامه دادمبه لیوان تو دستم خیره شدم و با لحن کمی آروم

دونن! پس... چرا شماها اصرار دارید نه خوای به همه بگیم که ما نامزدیم؟ خب... بابا و مامانِ تو و مامانِ من که میچرا نمی -

 !گیپرسم بهم نمیبار که ازت می برادرات و نه دوستا و فامیالمون بدونن؟ من هر

 :گفت

 !ولش کن! هنوز وقتش نرسیده که بهت بگم -

 :اشکم ریخت؛ لیوان رو پیش پاش گذاشتم و گفتم

 !به مامانم بعدا زنگ بزن و بگو که رسیدیم و... من حالم خوبه -

 .شون دور کردمههای بلند و سریع، خودم رو از همهقی کردم و جلوی دهنم رو گرفتم و با برداشتن قدم

دونستم کجام! به اطرافم با چشمای وقتی کامل از همه دور شدم، شروع کردم به بلند بلند هق هق کردن و گریه کردن. نمی

ی سردیِ اومد که از کدوم طرف اومده بودم. دوباره حواسم پرت قضیهخیس نگاهی کردم؛ همه جا درخت بود. حتی یادم هم نمی

 :پرسیدمزمین خوردم و نشستم و به گریه کردن ادامه دادم؛ زیر ل*ب آروم از رامینی که کنارم نبود، می رامین شد. با زانو به

 چرا؟! چرا آخه؟ مگه من چیکار کردم؟ -

قدر شدم! بخاطر همین از جام بلند شدم و به سمتی، راهم رو در پیش گرفتم؛ اینکشیدم، ولی انگار داشتم خفه میهی نفس می

رفتم؛ انگار هر لحظه نزدیک بود زمین بخورم! راه رفته بودم و گریه کرده بودم، رمقی برام نمونده بود؛ لنگون لنگون و شل راه می

یه برکه و اسکله کوچیک رو دیدم؛ به روی اسکله رفتم و تا به انتهاش رسیدم، سریع نشستم؛ به عکس  به رو به روم نگاه کردم؛

 :خودم تو آب خیره شدم و گفتم

زد خوام برات یه داستانی تعریف کنم! یه روزی یه دخترساده عاشق میشه؛ عاشق یه پسر مغرور؛ پسر ولی همیشه لبخند میمی -

داد؛ یکم ی رفتن یا دور شدن از پسر رو نمیهاش یه طلسم بود که به دختر اجازهرو جادو کرد؛ خندههاش، قلب دختر و با خنده
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 ...خواد باهم ازدواج کننطول کشید، ولی پسر هم عشق دختر رو قبول کرد! برای اینکه همیشه پیش هم باشن، پسر از دختر می

 :ادامه دادمبار بالفاصله ردش رو پاک کردم. اشکم باز ریخت ولی این

کنه حالی از دختر و مادر دختر دم دفتر خداحافظی مییه روز؛ وقتی به هم محرم شدن و نسبتشون شد نامزد هم، پسر با خوش -

کنه؛ دیگه از اون ره؛ ولی چه رفتنی! بااون رفتن، رنگ شادی هم از زندگیِ دوتاشون رفت! فردای همون روز، پسر تغییر میو می

 !کنه بفهمه چی شده ولی، خسته میشه... از ادامه دادنخبری نیست! دختر هم سعی می های جادوییخنده

ی اسکله گرفتم و خم شدم تا به آب برسم؛ صورتم رو داخل آب فرو بردم و بعد چند ثانیه بیرون آوردم؛ خیلی سرد بود؛ از لبه

خواد برف بباره. تو فکر بودم که یکی از پشت ابریه! انگار میسوزی از سرما وزید و تنم رو لرزوند؛ سرم رو که باال بردم، دیدم هوا 

 :سرم گفت

 !خواد برف ببارهمی -

 :ای، با حیرت پرسیدمچهرهبلند شدم و برگشتم؛ با دیدن پسر خوش

 !چی؟ -

 :خیلی سفید بود؛ انگار رنگش پریده بود. از سر تا پام رو نگاهی کرد و گفت

 خواین؟خواد؛ شما... کمک میجام! احساس کردم یه نفر ازم کمک میس اینراستش... ببخشید! من چند دقیقه -

یه لحظه همه چیز رو فراموش کردم؛ یه عطر آشنایی رو حس کردم؛ چه خوشبو بود! کمی که فکر کردم، یادم اومد این عطر کجا 

 :به مشامم خورده بود! با لبخند یه قدم به سمتش برداشتم و ازش پرسیدم

 سرای کوچیک داخل روستا هستید؟مهمان شما هم تو -

قدر سرد شد! صدای ترق چیزی به گوشم خورد؛ به دریاچه که هام رو دیدم؛ چه زود اینزدم که بخارِ نفسداشتم نفس نفس می

 :بست! تا حاال یخ زدن سریع آب رو به چشمم ندیده بودم؛ متعجب توجام خشکم زده بود که پسره گفتنگاه کردم، داشت یخ می

 !میریزنی و میباید سریع یه جای گرم پیدا کنی! وگرنه یخ می -

 :ناراحت شدم و با ناامیدی زیر ل*ب گفتم

 !ولی... من که جایی رو واسه رفتن ندارم -

 :تو فکر بودم و مأیوس به زمین پیش پام خیره شده بودم که دستی جلوی چشمام تکون خورد؛ سرم رو باال آوردم و گفتم

 !بله؟ -

 :بارید. پسر گفتهای برف رو دیدم؛ داشت از آسمون باال سرم میای کرد؛ خوب که نگاه کردم، دونهر به هوا اشارهپس

 جا؟خواین ببرمتون اونمن یه جایی رو بلدم! می -

 :هام کشیدم و با لرز جواب دادمدستی به بازو

 !. فرار کردمدونم... فقط یادم میاد که..دونم از کجا اومدم! نمیمن... نمی -
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 :پسر با لحن خیلی آرومی در پی حرفم گفت

 !خیلی چیزا رو ممکنه فراموش کنی! بیا -

*** 

خیلی چیزا رو ممکنه "رفتم. یه لحظه یاد حرف پسره که گفت داشتم ولی جونی نداشتم و آروم راه میپشت سرش قدم برمی

واقعا یه چیزایی رو فراموش کردم! خواستم ادامه بدم که کردم که افتادم؛ منظورش چی بود؟! خودمم حس می "فراموش کنی

 :گفت

 !رسیدیم -

 :زنه. دوباره گفتبهش نگاه کردم؛ چشمای مشکی گیرایی داشت! ولی لبخند نمی

 !رسیدیم -

 :ای که پشت سرش بود اشاره کرد و ادامه دادی خرابهبا دستش به خونه

 !زنمنی حرف میجا بمونی! ببخشید خودموتونی امشب رو اونمی -

 :سریع جواب دادم

 مونید؟گم، شما هم اینجا میکنم. میجوری احساس راحتی بیشتری میآ... نه بابا! ایرادی نداره! من این -

 :خواست چیزی بگه ولی تردید داشت؛ با لحن خیلی آرومی گفتانگار می

 !ها که جایی جز قبر برای موندن ندارنمرده -

 :خندیدم

 با خودتون؟گید چی می -

 :مثل گیجا نگاهم کرد و گفت

 ترسید؟جا بمونم. چطور مگه؟ میآره، باید این -

 :به ساختمون اشاره کردم و گفتم

 !آخه یکم ترسناکه بخوام تنها توش بمونم -

 :به طرف درب ورودی رفت و گفت

 تونم بپرسم چرا فرار کردی؟می -

 :گفتم

 .پیش اومده بودای که بین من و دوستام بخاطر ناراحتی -

 :درب رو باز کرد و پرسید

 کنه؟مگه آدم بخاطر ناراحتی فرار می -
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 :باهم وارد شدیم و جواب دادم

 !نه! ولی در اصل بخاطر نامزدم بود؛ یکم بحثمون شده بود. منم احساس کردم که جوّ سنگینه و خواستم هوا بخورم -

 :برگشت و نگاهم کرد و گفت

خوام معذب پرسم! فقط میخواد جوابی بدید، اشکالی نداره، من رو ببخشید زیاد سوال میلتون نمیحرفاتون عجیبه! اگه د -

 .نباشید

تونه حرفام رو بفهمه، وقتی گفت؛ باالخره هیچ کس نمیای خاموش نشستیم و من به اطراف خیره شدم. راست میکنار شومینه

 .از شدت سرما، پاهام رو ب*غل کردم و سرم رو پایین انداختمگم! خودم هم خجالت کشیدم و دونم چی میخودم هم نمی

 :گفت

 !حتما باهم اختالف دارید یا اون ناراحتتون کرده؛ مطمئنم االن نگرانتونه و از کارش پشیمونه -

 :سرم رو باال آوردم و با تعجب پرسیدم

 !خترکنید؟ اونم درمورد برخوردتون با یه دمگه شما مردا احساس پشیمونی هم می -

 :اونم مثل من پاش رو ب*غل کرد و گفت

 !گیریمتونیم بروز بدیمش، مورد قضاوت قرار میخب ما هم آدمیم! فقط چون اکثر جاها نمی -

 :با طعنه گفتم

 !من که موافق نیستم! چون تاحاال مردی رو ندیدم که ظرافت طرف مقابلش رو در نظر بگیره و غرورش رو کنار بزاره -

 :فتای کرد و گهه

طور نیست! هر کسی تو زندگیش شن! درحالی که باید بگم اینی غرور و تکبر خالصه میکنید مردها به واژهحتما فکر می چرا؟ -

کنه؛ قرار نیست همه فقط اشتباهات اون رو ببینن! به نظرم باید قبل تشخیص جنسیت طرف مقابلمون، به خودمون و اشتباه می

 .شیمشه، آروم مینیم؛ چه مرد باشیم، چه زن، با یه حرف که با مهربونی خالصانه گفته میحرفی که قراره بزنیم فکر ک

 :گفتم

 بله، درسته! شما تاحاال پشیمون شدید؟ -

شن، باید خوب نگاه کنیم و گفت؛ مردها هم پشیمون میچشماش به زمین خیره شدن و چند لحظه سکوت کرد. راست می

دونم چرا احساس کردم رامین االن واقعا پشیمونه! اما یه چیزی خوام طرفشون رو بگیرم، ولی نمیخودمون رو جاشون بذاریم؛ نمی

 !خوادمشخصه؛ تا اون موقع که رک و پوست کنده بهم حرفاشو نزنه، غیر ممکنه بتونم درکش کنم، چون دلم نمی

 :تشد؛ از جاش بلند شد و گفکم لرز بدنم دیده میسوز هوا بیشتر شده بود و کم

 .بهتره شومینه رو روشن کنی -

فهمم چرا انتظار داره تموم کارها رو خودم تنهایی انجام بدم! سریع بلند شدم و به دنبالش به پشت با اینکه مرد هست ولی نمی
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 :ها که رسیدم پرسیمخونه رفتم؛ به محل هیزم

 به نظرت میشه هیزم خیس آتیش بگیره؟ -

 :و جواب دادبهم نگاه تعجب برانگیزی انداخت 

 !ها خیسن؟خوب نگاه کن! این هیزم -

 !زنم؛ ولی خیس نبودن! آخه چطور ممکن بود؟شم و یه دستی میها مینزدیک هیزم

 :خواستم سوال بعدی رو بپرسم که زودتر گفتمی

 !پرسییالطلوع اینجا وایمیستی و سوال مبیا زودتر چندتاش رو داخل ببریم؛ اگه به تو باشه تا خود صبح علی -

ها رو داخل بردیم، بهم برخورد، اما به روم نیاوردم و به سرعت چندتا هیزم ب*غل گرفتم و با خودم به داخل بردم؛ بعد اینکه هیزم

شومینه رو راه انداخت و کنارش نشستیم. آهی کشیدم و به ساعت مچی رو دستم نگاهی کردم تا ببینم چقدر تا صبح مونده؛ اما 

 :خوردند. لبی تر کردم و با من و من کردن ازش پرسیدمایستاده بودند و تکون نمیهای ساعتم عقربه

 گم... ساعت چنده؟می -

 :صداش رو صاف کرد و گفت

 !کنهجا کار نمیساعت این -

 :دادگیج بهش خیره شدم که ادامه 

 !مابین دوتا دنیاست؛ مثل برزخجا یه جور فیاین -

 :خندم، بازم نگاهش کردم و گفتممیگیره و بلند م میخنده

 !خونیانگار کتاب زیاد می -

کنم و تو سرم مدام از خودم ترسم! برزخ؟! با ترس به اطرافم نگاه میشه و کمی میم متوقف میی جدیش، خندهبا دیدن چهره

 :هجوم برده بود. ناگهان گفت پرسیدم؛ انگار ترس به سمت قلبمسوال می

 !خواستی بیای اینجا؟ پس چرا سرت رو تو آب برکه فرو بردی وقتی احتمال یه درصد خفگی هم وجود داشت؟نمیمگه خودت  -

 :شدن؛ ولی کبود نیستن، خداروشکر! ادامه دادسر انگشتام رو فوری چک کردم؛ اگه مرده باشم باید کبود می

 .لوع صبح وقت دارینترس! نمردی! فقط باید کلید برگشت رو پیدا کنی؛ اونم تا فردا ط -

نم که خواستم گریه ککم ناامیدی بهم نفوذ کرد و میبندون دنبالش بگردم؟! کمکلید برگشت؟! اون دیگه چیه؟ چطور تو این یخ

 :گفت

 .شی؛ فقط باید یکم صبر کنیکنی! مثل من اسیر این زندون نمیگه تو راه برگشت رو پیدا میاحساسم می -

 :پرسمآروم می

 !بر کنم؟ وقتی اشتباه از خودم بوده، وقتی وقتم کمه و شانسم صفر درصدهچطوری ص -
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 :هیزم رو با تکه چوبی جا به جا کرد و گفت

پس...  ها منتظرن که برگردی!بازم تو دلیلی داری که برگردی؛ خود این یه شانسه! تو کسی رو تو اون دنیا ناامید نکردی و خیلی -

 !نترس

 !کردم این آدم، برام غریبه نیستدونم چرا احساس میکنه به تند تند زدن! نمیشم و قلبم شروع میلبخندی زد که مات اون می

*** 

ها هم های سوخته افتاد؛ هوا تاریک شده بود و هیزمدوباره خوابم برده بود؛ پلکام رو چند بار باز و بسته کردم و چشمم به هیزم

 :تمای کشیدم و گفکامل خاموش شده بودن. خمیازه

 .رم هیزم بیارمتو هم خوابت برد؟ می -

مالیدم که متوجه شدم همه جا تغییر کرده؛ ترسیدم، از جام بلند شدم و به این ترتیب، از خونه خارج شدم؛ داشتم چشمام رو می

گل راه ه سمت جننکنه صبح شده؟ خواستم برگردم ولی خبری از خونه نبود؛ یعنی چه اتفاقی افتاده بود؟ به خودم تکونی دادم و ب

بینم و به سمتی که اشاره ها میهای درختهایی رو آویزون، روی شاخهافتادم؛ شکل و شمایل جنگل هم تغییر کرده بود! عالمت

های متفاوت از دونه هایی با خطرسم؛ نوشتههای خیلی بلند و ضخیم میدم؛ به درخت بزرگی با ریشهکنن، راهم رو ادامه میمی

ر ی یه نفشون به سمتم اومد و گرفتمش؛ خواستم بخونمش، ولی صدای گریهها آویزون بودن؛ یکیها به جای برگهبه دونه شاخ

ت صدا اختیار به سمکنم و بیبه گوشم خورد؛ انگار جایی که اون بود با جایی که من بودم خیلی فاصله باهم داشتن. برگه رو تا می

؛ خواستم صداش بکنم ولی ای ایستادهنیست. تا بهش رسیدم، دیدم ل*ب دره ش مشخص بود که زنرم؛ از صدای گریهمی

فهمیدم قدرت کالمی ندارم، خواستم جلوتر برم اما توانی برای قدم برداشتن نداشتم. از پشت ایستاده بود ولی به نظرم آشنا 

 :اومد؛ احساس بدی پیدا کردم، اشکاش رو پاک کرد و گفتمی

 !تونه به نبودت عادت کنه؛ حتی شاید بتونه فراموشت کنهگذره و اون حتما میی نداره رامین؛ میاشکالی نداره! اشکال -

رفته ای گاومد کِی و کجا. خواست بپره ولی عقب کشید؛ تصمیم خودخواهانهاسمش رو انگار قبال جایی شنیده بودم، ولی یادم نمی

 ...بود. سردرد بدی گرفتم که یهو پسره جلو رفت و

کنم جگرم رو سوزوند؟! از شدت سردرد طور با این کارش احساس مین اشک از چشمام سرازیر شد؛ این کی بود که اینناگها

 .هوش شدمبی

 :دوباره بیدار شدم؛ چشمام رو با دستام مالیدم و به آتیش رو به روم خیره شدم. ازم پرسید

 خواب دیدی؟ -

ه با روح و قدر بتوندم؛ واقعا عجیب و غیر قابل باور بود، مگه میشه یه کابوس اینبهش نگاهی کردم؛ یاد کابوسی که دیده بودم افتا

 :احساسات آدمیزاد بازی کنه؟! با چوب دم دستش به بازوم آروم ضربه زد و پرسید

 !ستشده؟ اینکه تونستی خواب ببینی خودش یه معجزه چیه؟ چی -
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 :پِیِ حرفش رو گرفتم و منم سریع پرسیدم

 !تونه باشه؟یه؟ چیه کابوس دیدن یه معجزه میمنظورت چ -

 :لبخند زد و گفت

گردن به دنیا و بهشون شانس زندگی دوباره داده هاشون برمیتونن بخوابن؛ اونا بین خواب و بیدارین؛ بعضیها نمیتو برزخ، روح -

اهشون رو پس بدن و بعد دوباره متولد شن تا روزی که کامل تقاص گنگردن و اینجا زندونی میها هم دیگه برنمیمیشه، بعضی

شه! این یعنی تو، تو دنیای واقعی شن. اینکه تو االن خواب دیدی؛ چه کابوس، چه یه رویای شیرین، برات معجزه حساب میمی

 !جا فرستاده شدیفهمم تو با این شرایطت چرا اینای و جسمت طلب برگشتنت رو داره! اصال نمیهنوز زنده

 :برگشت؛ نفس عمیقی کشیدم و از جام بلند شدم و گفتم دوباره سردردم

 !شنرم هیزم بیارم؛ دارن تموم میمن می -

قدر کنم؛ این سری خونه هنوز جای خودش هست. اینزنم. به پشت سرم نگاه میده و منم از خونه بیرون میسری تکون می

هام فرو بردم؛ داخل جیب . از سوز سرما دستم رو داخل جیبحال باشم یا نگراندونم با حرفای این پسره خوشسردرگمم که نمی

یه تیکه کاغذی رو حس کردم؛ از جیبم بیرون آوردمش؛ شبیه همونی بود که تو کابوسم هم دیده بودم. یادم رفته بود راجع به 

 .درخته از این پسره بپرسم؛ پس با عجله پیشش برگشتم

 :رسونم؛ وقتی رسیدم، سریع گفتمش میکنم و تند خودم رو بهدرب رو با شدت باز می

 !ها آویزون بودهاش به جای برگ، از این نوشتهمن خواب دیدم که پیش یه درخت رفتم؛ روی شاخه -

مشتم رو به سمتش باز کردم؛ با نهایت تعجب از جاش بلند شد و نزدیکم اومد؛ از کف دستم مچاله کاغذ رو برداشت و بازش کرد 

 :و خوند

 !کمک -

 :برم؛ احساس عجیبی نسبت به این موضوع داشتم؛ تو فکر فرو رفته بودم که گفترو به نزدیکی قلبم می دستم

جا، از طریق درخت سرنوشت جا و رفتنشون از ایناین یه راهنماست! آدمایی که بخوان برگردن، دلیل اصلی اومدنشون به این -

 دونستم! ولی قضیه چیه؟یه که منم نمیشه؛ اینکه تو خواب بهت اینو دادن، چیزبهشون گفته می

ام گرفت. تعریف کردن این کابوسم که به سر رسید طور که ایستاده بودیم، یهو گریهکنم. همونبقیه خوابم رو براش تعریف می

 :گفتم

 !خیلی ناراحتم کرد -

ن نگاهی انداختم؛ آتیش رو به کل هام رو پاک کردم و با تعجب به جاموبه سمت درب قدم برداشت، بدون اینکه چیزی بگه اشک

 :رسید فکرش مشغول چیزی بود؛ تو همون حالت گفتخاموش کرده بود، دستگیره در رو گرفت و به نظر می

 !فعال بیا به سمت برکه راه بیفتیم؛ وقت موعودت نزدیکه -
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شد ناراحتی خودم اش باعث میچهرهدونم چرا درهم رفتگی اش نگاهی کردم و پشت سرش راه افتادم؛ نمیی درهم رفتهبه چهره

 :رو فراموش کنم و با لبخند ازش بپرسم

 !خوای از خودت چیزی به من بگی؟نمی -

 :برخالف تصورم بعد کمی مکث جواب داد

گیر بودم و دل اونی که دوستش داشتم رو شکوندم و بعدش، نتونستم آ... من یه مرد اخمو تو اون دنیا بودم؛ تو کارم سخت -

 !جا! به این جهنم سردی که قبال تو دلم داشتمشرو ببخشم و رسیدم به اینخودم 

 :سکوت ناگهانیش سبب شد با لحن تندی بگم

 !این هم شد توضیح؟ -

که قدش از من حرکتی نکرد و به سمتم برگشت و رو به روم ایستاد؛ تاحاال متوجه قدش نشده بودم به اون صورت؛ ولی این

 :لت بکشم و با تته پته ادامه دادمشد خجابلندتره باعث می

 !م... منظورم اینه که... میشه ا... از خودت بیشتر ب... گی؟ -

 :دوباره به کاغذی که بهش داده بودم خیره شد و گفت

ن ترسیدم کسی بخاطر ایها نزدیک بشم؛ چون میتونستم به آدممن تو اون دنیا یه بُعد تاریک داشتم؛ به همین دلیل زیاد نمی -

که یه روز خارج از تموم تصوراتم، دختری رو دیدم که بدجور روی قلبم تاثیر گذاشت؛ عواطفش و طرز نیروم سرزنشم کنه! تا این

برخوردش با مشکالت باعث شد خودم به سرزنش کردن نیروم بیفتم! وقتی باهم آشنا شدیم سعی کردم بهتر بشم و دیدنش فقط 

ها رو تو اون مدت به خودم گفتن که چقدر تغییر کردم ولی... فهمیدم که خیلیبهم میآورد؛ همه هام میخنده رو روی ل*ب

خواستم دست اون دختر رو بگیرم و بهش در مورد خودم بیشتر بگم ولی متوجه شدم که هردومون عاشق نزدیک کرده بودم... می

ی گفتن حقیقتم دور کرد و من وقتی به خودم قضیهشدیم و این تازه اول راه سخت من و اون بود؛ وابستگی من و اون من رو از 

کردم کرد، یه مدت ازش دوری میاومدم که نامزد شده بودیم. بُعد تاریک من خیلی ترسناکه؛ طوری که دل نازک اون رو خرد می

 !اما اون یه بارم نگفت که ازم خسته شده

قدر غرق احساساتم شده بودم که ناپدید شدن کاغذ برام ندفعه کاغذ ناپدید شد؛ ای ی اشکش روی تکه کاغذم ریخت و یکقطره

خواستم سکوتش رو درهم شد. نمیجا نبود و بهش یه فرصت داده میمهم نبود. دلم برای این پسر سوخته بود؛ دوست داشتم این

 :هامون خیره شدم. آروم گفتبشکنم پس سرم رو پایین انداختم و به کفش

هایی یه حس سردی شن! یه وقته شدم تنها چیزایی که یادم مونده همشون مربوط به اون دختر میجا... متوجوقتی اومدم این -

ندازه، کنه. سکوتِ این دنیا فقط آدم رو یاد عذاب وجدانش میجا رو برام غیر قابل تحمل میده و اینبه اسم دلتنگی بهم دست می

ا جا یاد گرفتم و تمثل نوش دارو بعد از مرگ سهراب! خیلی چیزها رو اینها! ای که دیره واسه بعضیو تهش... پشیمونی؛ پشیمونی

ا اومدی؛ جکه تو برای کمک به کسی ایناالن با کسی حرف نزده بودم؛ دیدن تو باعث شد چیزهای بیشتری یاد بگیرم. فقط این
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 !واسم جای سواله

ه هم نگاه کردیم؛ یکم داستانمون شبیه همه! اینکه این پسر لبخندی زدم و سرم رو باال آوردم؛ آهی کشید و نیمه لبخندی زد و ب

زنم تا حس نکنه. ناگهان صدای موسیقی عجیبی میاد؛ یه نیرو درونی داشته ذهنم رو درگیر خودش کرده، ولی لبخند می

 :رسیدما ذوق و شوق پای که انگار ترکیب دوتا ساز نِی و چنگ بود؛ خیلی سوزناک و قشنگ بود، انگار زنگ تفریحم بود، بموسیقی

 این چه آهنگیه؟ -

 :در پاسخ گفت

دونم این آهنگ نزدیک طلوع طور که من میشنوی. اینیه آهنگ ترکیبی؛ البته ژاپنیه! کمی بعد صدای پیانوی ریزی هم می -

 !شه. اما چون تو هم شنیدیش، واقعا برام عجیبهخورشید و غروب خورشید شنیده می

 :گفتم

 ی؟حاال چرا ژاپن -

 :دادیه تکونی به خودش داد و پاسخ 

کنن و این موسیقی برای اوناست و یه جور جا رو یه جور تفسیر میها هم اینهر قومی تو جهان اعتقادات خاصی دارن؛ ژاپنی -

بر خشه؛ مثل من که از این عقیده شه! این موسیقی توسط کسانی که به این موضوع اعتقاد دارن شنیده میعبادت محسوب می

 .دارم

کرد با خشونت بهم اومد؛ اینکه یه بار هم سعی نمیکرد؛ از این برخوردش خوشم میداد انگار فرق میهام رو میوقتی جواب سوال

دادیم؛ این پسر مطمئن قدم بر محلی از زیر جواب دادن به من بیرون بکشه. به راهمون ادامه میجواب بده یا خودش رو با بی

افتادم ناراحت و نگران تونستم برگردم؟ پس چرا وقتی یاد خوابم میدونه! یعنی من میی راه خروج من رو میداشت؛ این یعنمی

سر پیشم نیست! انگار اون پ دارم، انگار کسیکردم دارم تو مسیر تاریکی قدم برمیشدم؟ هیچ چیز برام روشن نبود؛ احساس میمی

رفت؟ تو همین حین کرد؛ چه ارتباطی بین من و اون بود که از فکر و خیال من نمی تو خوابم، با پریدن من رو تنها و خسته رها

 :گهکنه و بهم میاون دستش رو دراز می

 .بیا! رسیدیم؛ هنوز وقتش نشده ولی بهتره رو اسکله بریم -

 :خواستم دستش رو بگیرم ولی مردد شدم و گفتممی

 .تونمممنون! خودم می -

های زیر پام صداهای عجیبی ور حسم بیشتر شده؟ به روی اسکله قدم گذاشتم؛ از شدت سرما چوبشم؛ چطاز کنارش رد می

ح شده بود. روخوان بشکنن. به لبه انتهایی اسکله رسیدم؛ کل برکه یخ زده بود و مثل بیابون، سفید رنگ و بیدرآوردن و گویا می

 :کنمیر ل*ب زمزمه میکردم. زآهی کشیدم؛ حضورش رو پشتم که ایستاده بود، حس می

 یعنی ممکنه برگردم؟ -
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گردم و درحالی که با کف دستام سعی فهمم چیزی هست که هنوز به من نگفته؛ برمیآلودش، میبا شنیدن صدای آه بغض

 :پرسمکنم بازوهام رو گرم کنم، میمی

 اری بکنم؟تونم برات کشی؟ میچیزی هست که به من نگفتی؟ اگه من برم تو دوباره تنها می -

 :خرمایی رنگش برد و ل*ب به سخن باز کرد -بهم خیره شد؛ دستی به الی موهای مشکی

جا کشونده تا به من کمکی بشه! من بودم که جا شدی؛ شاید یه موهبت الهی باشه که تو رو اینچطوری، ولی... تو وارد این -

ی مرگ من رو دیدی، یعنی تو قطعا رو دیدیم و تو خواب لحظهجایی که من و تو، هم جایی! از اونکمک خواستم و برای من این

 .بخاطر من اینجا فرستاده شدی

هاش پر از اشک ی ناراحتش رو با دقت بررسی کردم؛ اون کیه؟ چشمی مرگ اون؟ من و اون چه ربطی بهم داریم؟ چهرهلحظه

 :شد و گفت

که وقت سعی نکردم بهت حقیقت رو بگم؛ ایناهات رو در رو بشم. هیچشد دوباره بببخ... شید! من خیلی اذیتت کردم. باورم نمی -

جا ما هم رو به یاد نیاوردیم تا من بتونم واقعیت که فقط با تو باشم چقدر خودخواهی کردم؛ اینچقدر دوست دارم و بخاطر این

اشتم! این رو بدون، تموم مدتی که تو هایی که بهت کردم رو راحت بگم و اون خوابت... مال همون زمانی بود که تنهات گذبدی

 .اون دنیا باهات بودم، خیلی عاشقت بودم و همیشه خواهم موند

ی چوبی خورد و فریاد پشتش رو به من کرد تا اشکهاش رو ازم قایم کنه. صدای هق هقش بلند شد و با دو زانو به کف اسکله

 :کشید

 !آخه چرا؟ -

مونی که از دستش دلخور بودم، همونی که فکر کردم ازم سیر شده؛ اسمش... رامین پس این همون مردیه که من دوسش دارم! ه

خواد تنهام بذاره! اون که رسوند که رامین میی این قضایا این رو میبود! آره! حاال یادم اومد؛ این رامینه! رامینِ خودم! همه

ای هست که من باید توش باشم و حتما جور آیندهه؟ این چهجا و تنهام بذارخواد بیاد ایندونه درد تنهایی چیه، پس چرا میمی

 ببینمش؟

خواست طلوع کنه نگاهی از جاش بلند شد؛ نوری روی صورتش منعکس شد و زمان طلوع فرا رسید؛ به سمتی که خورشید می

هام رو نزدیکم شد، دستهاش رو پاک کرد. من هم که مثل جسدی یخ زده تو جام ایستاده بودم، زمانی که ندازه و رد اشکمی

 :گرفت و آروم زمزمه کرد

 !من دوست دارم -

ی باقی اعضای بدنم شد. ریختن اشکم ای از سمت قلبم روونهی لباسش خیره شدم؛ عطرش رو استشمام کردم؛ گرمیبه یقه

 ی خداحافظی ما به پایانهای، لحظهام رو بستم؛ بدون هیچ حرف دیگهاش به پیشونیم! چشمشه با تکیه دادن پیشونیموازی می

رسید؛ به داخل برکه آب میفتم؛ اعماق آب، جایی بین تاریکی؛ من جایی رها شدم که کسی نیست؛ جایی که هیچ دلیلی برای 
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زنم؛ شم؛ از برکه بیرون میکرد اما قلبم گرم بود! ناگهان، به سمت باال کشیده میزنده بودن نیست. بدنم سردی آب رو حس می

 ذارم رامینکشم؛ اگه قرار باشه برگردم، نمیکنم و نفسی میهام رو باز میونم بین زمین و آسمان درحال صعوده؛ چشمجبدن بی

هام اعتماد کنم و دستم رو سمتش ی نور مقابل چشمخوام به نقطهدم؛ آره! من میترکم کنه! این قولی هست که به خودم می

 :! تو دلم زمزمه کردموست دارمدراز کنم؛ چون منم رامین رو د

 !خدایا! خودت کمکم کن -

هایی که ای از پرندههام رو باز کردم، آسمون آبی رنگ باال سرم رو همراه با دستهدرد عجیبی تو سرم حس کردم و وقتی چشم

شنیدم و با  ها روکرد. صدای خش خش برگدرحال پرواز دسته جمعی بودند، دیدم. سعی کردم بلند بشم اما بدنم خیلی درد می

های خشک پر کردند. ی چوبی روش نیست؛ کل اطرافم فقط درخت و برگتعجب اطرافم رو دید زدم؛ خبری از برکه و اون اسکله

ت! ای هسی رامین و سردی آبی که توش افتادم؛ ولی نه لباسم خیسه نه برکهچیزی که از چند لحظه پیش یادم بود، فقط چهره

نم و بیلند شدم و از سمتی شروع به قدم برداشتن کردم؛ بعد گذشت چند دقیقه بقیه رو دور آتیش میجا چه خبره؟ از جام باین

 :شم که رسیدم؛ آروم به سمت ماشینِ رامین رفتم که ناگهان زهرا صدام زدمتوجه می

 !ناهید -

 :زیر چشمام رو پاک کردم و برگشتم

 !جانم؟ -

 :زهرا بلند شد و به سمتم اومد

 !نگرانت شدم کجا بودی؟ -

 :زنملبخند می

 .چیزی نیست؛ رفته بودم دور بزنم -

روی زهرا با ترس و لرز ایستاده بودم، رامین با چند تا چوب خشک که انگار از اطراف پیدا و جمع کرده بود رو  حین اینکه رو به

باشن، اما بازم دردی که تو رویام حس  ترسم اشتباه بودهخوام به چیزی که ساعت پیش دیده بودم اعتماد کنم ولی میدیدم؛ می

 !تر از چیزی بود که بشه گفت خواب بودهکرده بودم واقعی

 :های من رو گرفت و با دیدن رامین گفتی نگاهزهرا دنباله

 !آقا رامین! اینم ناهیدتون! خانم رفته بود دور بزنه که چندساعته همه رو نگران کرده -

ها رو به میثم داد و پیش من و تی بین من و رامین خبر داره؛ چون دختر زرنگیه. رامین چوبدونستم زهرا از ماجرای ناراحمی

 :زهرا اومد؛ تا رسید از من پرسید

 کجا رفته بودی؟ -

 :زهرا بدون گفتن چیزی از ما دور شد. رامین ادامه داد
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 .من اطراف رو چند بار گشتم ولی نبودی -

 :چون اون دنبالم گشته بود. با من و من کردن گفتمحالی کردم؛ ای احساس خوشبرای لحظه

 .ه... هیچی، فقط رفته بودم دور بزنم! کنار یه برکه ا... ستراحت کردم؛ به خودم که اومدم د... دیر شده بود -

 :هام که از شدت ترس به هم گره خورده بودند نگاهی انداخت و گفترامین به دست

 .اشکال نداره، الزم نیست بترسی ای ندیدم، ولیخب! راستش من برکه -

 :درب ماشین رو برام باز کرد که عطرش رو حس کردم

 !چقدر این ادکلنت خوش عطره -

کم گرم شدم. امیر صداش زد و داد. روی صندلی نشستم: رامین درب رو بست و با روشن شدن ماشین، کمعطرش بهم آرامش می

شد دید. تو فکر رفتم؛ باید از رامین آب نشست و چیز خاصی از بیرون نمی های ماشین بخاررفت. روی کل شیشهباز پیششون 

اختیار روی ضبط ماشین رفت و ترسه و بخاطر همین هم دنبال فرار از منه! دستم بیکه اون از تاریکیش میمطمئن بشم؛ این

زنم؛ آهنگ غمگینی پخش شد که یکنم و دکمه پخش رو مم درمیارم و نصبش میروشنش کردم؛ فلشم رو از جیب کوچیک کوله

 :با کم کردن صداش، افکارم جریان پیدا کرد

 

 تو یه چتر و نم نم بارون و چشماتمن بی*

 هام خیسشه گونهتو نیستی و همش با گریه می

 تا فهمیدی که وابستت شدم گذاشتی رفتی

 نه این دیوونه بی تو زندگی کردن بلد نیست

 و از قصد معرفت سوزوندی آرزومتوئه بی

 هنوز فکر و خیال تو نرفته تو سرم هست

 خوام آسمون بارون بباره ببارهبدون تو نمی

 م هیچ فرقی نداره ندارهبا مرده بدون تو زنده

 تو رفتی و بعد تو از همه آدما بریدم بریدم

 *به جون تو یه لحظه بعد تو خوشی ندیدم ندیدم

 

ها نگاهی انداختم؛ رامین پیششون نیست! نگران شدم؛ اون ماشین پیاده شدم و به بچهجا که رسید آهنگ رو قطع کردم؛ از به این

 :کابوسی که از پریدن رامین دیده بودم جلو چشمم اومد. سریع خودم رو به امیر رسوندم و گفتم

 رامین... رامین کجاست؟ -
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 :دادپاچگی جواب امیر که هول و والی من رو دید با دست

 م! مگه چیزی شده؟دوننمی... نمی -

کردم؛ به سمتی رفتم و با صدایی بلند اسم رامین رو هام تند تند شد و با گیجی به اطراف نگاه میداره؛ نفسبدنم رو رعشه بر می

م کنهای جنگل رسیدم هنوزم گیجم؛ کالفه شالم و موهام رو مرتب میطور که دنبال پیدا کردنش بودم به وسطفریاد زدم؛ همون

شد. من ها تو هوای گرگ و میش شنیده میهای گرگ و سگتر شد و صدای زوزهزنم. هوا تاریکه اسمش رو فریاد میو دوبار

کم از دور جایی ها رو ترک کردم و وسط جنگل اومدم! کمداشتم! اصال متوجه نشدم چطور بچهدست از پیدا کردن رامین برنمی

 .گرانی خودم رو آروم کردم و به سمتش رفتمبینم؛ انگار انتهای جنگله؛ با ترس و نرو می

 آهنگ بدون تو از شانیکو*

تونم ارتفاع زیاد رو حس کنم و ی درّه دیدم؛ از جای خودم هم میی رو به دیدم رو کنار زدم و رامین رو روی لبهتا رسیدم، شاخه

 :این بخاطر فوبیاییه که از ارتفاع دارم. با صدایی لرزون گفتم

 !رامین -

 :ای که یه پاش رو تکون داد و جلو برد متوجه من شد و برگشت و با تعجب پرسیدلحظه

 کنی؟کار میجا چیتو این -

 :درحالی که به پاهاش چشم دوختم دستم رو تکون دادم

 !کار رو با من و خودت نکننه! نه، این -

 :خواست به سمتم بیادحرکتی کرد و می

 ...یگی دخترهچی می -

ای شل رسوندم و جام رو با اون عوض کردم؛ برای لحظهخواست بیفته که خودم رو با سرعت بهش الی شد و میزیر پاش یهو خ

هام رو رسه و میفتم! احساس آزادی پیدا کردم و چشمخواستم دستش رو بگیرم که نیفتم، دستم بهش نمیشم و زمانی که میمی

فت یه چیزی من رو گرفت و دیگه نفهمیدم چخبره؛ با خودم فکر کردم االن تره! تا پلکم روی هم ربستم؛ انگار مرگ برام آسون

اگه بخوام بلند شم حتما دوباره تو جایی سرد هستم یا زیر یه مشت خاک اما سری تکون دادم که این افکار منفی رو از خودم دور 

کردم که طور با خودم فکر میهمینبکنم و سفت و سخت بودن زمین زیرم رو حس کردم؛ شک برم داشت؛ مگه من نیفتادم؟! 

 :زنان کسی به گوشم خوردصدای نفس نفس

 !بیدار... شو نا... هید -

 :پلک که باز کردم رامین رو پریشون و رنگ پریده باال سرم دیدم؛ بلند شدم و پرسیدم

 شد؟ چی -

 :گاهش بشهبا یه دست شکمش رو گرفت و دست دیگه رو به کف زمین زیرش زد تا تکیه
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 !یعنی... خو... دت نفهمیدی؟ -

 چرخنکشم؛ مه مثل دود و بخار دورش میخواستم نزدیکش بشم که کمکش کنم، دورش رو مه سیاه رنگی پر کرد؛ عقب میمی

 :دار گفتکنن؛ ناگهان رامین با صدایی خشزده میو من رو کامال شگفت

 !ترسیبگم که می -

شد نزدیکم شد؛ از ترس خودم رو روی الی که از سرتا پاش دود سیاهی خارج میپوزخندش رو مابین مه دیدم؛ بلند شد و درح

 .زمین به عقب کشیدم؛ یک دفعه جلوم رو زانو نشست و تو چشماش که زل زدم، فقط سیاه بود

 !کنیترسو! از االن به بعد خودت ازم فرار می -

تونم ببینم؛ با حرکت دادن یک بود و هیچ جا رو نمیمن غرق سیاهی چشمش شده بودم و تو رویایی رفته بودم؛ همه جا تار

کنم؛ اما دیره و میفتم و محکم به زمین ای رو حس میی پلهکردم جایی رو حس کنم؛ ناگهان زیر پام لبهدستام سعی می

 .خورممی

 

*** 

 ای با شلوارک وه شدم، پسر بچهای رو شنیدم؛ بلند کی بچهبازم همه جا تاریک بود و از شدت درد به خودم پیچیدم؛ صدای گریه

 :تر رفتم و پرسیدمتیشرت جلوم به دیوار تکیه داده و زانوهاش رو ب*غل کرده بود؛ نزدیک

 کنی؟چرا گریه می -

 :سرش رو باال آورد؛ چقدر برام شبیه رامینه! گفت

 !اون... اون ترسناکه؛ همه جا ترسناکه و... تا... ریک -

 :دستم رو به سمتش دراز کردم

 !ذارم بترسی! بیابیا پیشم، نمی -

د و تر شهاش سیاهخواست دستم رو بگیره، چشمبه دستم نگاهی انداخت و با پشت دستاش اول اشکاش رو پاک کرد و وقتی می

 :گفت

 !ذارم تو جایی بریمن نمی -

اتاق خواب خودمم؛ لحافم رو کنار زدم زدم و خیس عرق بودم؛ به اطرافم که نگاه کردم دیدم تو یهو تو جام پریدم؛ نفس نفس می

عد دیدم؛ اون روز بخوابم روی کف پارکت اتاقم گذاشتم. از موقعی که از شمال برگشتیم فقط شبا کابوس میو پام رو از روی تخت

شده؛ یکه چشمام رو دوباره باز کردم، خودم رو بین جمع پیدا کردم؛ زهرا برام آب قند آورد و کسی جرعت نکرد بپرسه چاین

که برگشتیم. موهای پریشونم رو از دور گردنم کنار زدم و ایستاد و چیز خاصی بهم نگفت تا اینرامین هم فقط دور از من می

 دادم و از اتاق خارجام رو پایین های تشک رو محکم گرفتم و نفس پر صدایی کشیدم؛ از جام بلند شدم و تیشرت باال رفتهلبه
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ها باز بود؛ یه نیم نگاهی انداختم و چک کردم یه وقت از خواب بیدار نکرده باشمشون، بعد به ان اینشدم؛ الی درب اتاق مام

هام رو پر آب کردم و روی صورتم پاشیدم؛ کالفه دستی الی موهام کردم و روشویی رفتم و شیر آب رو باز کردم و کف دوتا دست

خواد به دونم چرا خودش نمیکردن رامین برام سخت نیست، ولی نمی به دختر رنگ پریده رو به روم تو آیینه خیره شدم. درک

خواد بازم چیزی درمورد این هیوالی تو وجودش بگه؟ الی درب ناگهان کمی باز شد؛ با ترس برگشتم خودش کمک کنه! چرا نمی

 :ی درب برخورد کرد و آخم دراومدکه سرم به لبه

 !ببخشید -

 :ی مامانم گفتمبا دیدن چهره به سمت صدا نگاه ریزی انداختم و

 !ترسیدم بابا -

 :نشستم؛ مامان بهم یه لیوان آب داد و خودش هم کنارم نشستبا مامان به آشپزخونه رفتم و روی صندلی پشت میز ناهارخوری 

 دختر چرا نخوابیدی؟ -

 :گمخورم و بعد مییه قلپ آب می

 ببخشید، من که بیدارت نکردم؟ -

 :موهام رو نوازش کرد و گفتمامان با دستش 

 .کردمفرستادم و دعا مینه دخترم! بیدار بودم؛ داشتم صلوات می -

 :دستش رو گرفتم و بو*سیدم

 کنی؟برای منم دعا می -

 :ش بهم خیره شده بود، گفتدرحالی که با لبخند مادرانه

 !ش دعا نکنه؟! عزیزممگه میشه مادری برای خوشبختی و بهتر شدن حال بچه -

 :م غَلت خورد و به پوست نرم دست مادر برخورد کرد؛ مامان رو ب*غل کردم و گفتمی کوچیک اشکم از روی گونهقطره

 طور تونستی این همه سال کنارش باشی و درکش کنی؟طوری بود؟ چهمامان؟ عشق تو و بابا چه -

 :گفت

و برای اینکه بتونیم از زندگی اولمون دورتر شیم و فراموشش دونی؛ بعد یه ازدواج نافرجام باهم آشنا شدیم من و پدرت که می -

 .کنیم باهم ازدواج کردیم

 :از آغوشش بیرون اومدم و بهش نگاه کردم؛ ادامه داد

ما یاد گرفته بودیم زندگی فقط عشق نیست؛ باید عشق رو بشناسی و از طریق اون نگاهت رو منطقی، در عین حال سرشار از  -

گیرید و موفق طوری حتما طرف مقابلت رو درک خواهی کرد؛ این چیزیه که شما هم به زودی یاد میاحساسات کنی؛ این

 .گه خبرای خوبی تو راههشید؛ حسم میمی
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طور مامان به اتاق خواب برگشت و من تنها شدند؛ حتی نفهمیدم چهحرفاش ملکه روح و ذهنم شده بود و مدام تو سرم تکرار می

قدرت  کهزدم؛ اتفاقات اخیر یه چیزی رو بهم ثابت کرد؛ ایننشستم و فکر کردم؛ باید حتما با رامین حرف میموندم؛ تا خود صبح 

 !نهتر کتونه تو رو برگردونه و قویتونه تو رو از عشق و راهش دور کنه. حاال نوبت منه که به رامین اثبات کنم عشق میترس می

 

*** 

 :مکردم با صدای بلند گفتکش، کفشم رو پا میم آویزون کردم؛ درحالی که داشتم با پاشنهم رو مرتب، و کیفم رو روی دوشمقنعه

 رم شرکت رامین، کاری داشتی زنگ بزن بگو؛ خب؟مامان! من دارم می -

شنیدم و درب رو بستم؛ خودم رو به سر خیابونمون رسوندم و سوار یه تاکسی « خدا به همراهت»ی مامان رو همراه با باشه

های ورودیش ایستادم و به ارتفاع ساختمون نگاهی ربست شدم و به سمت شرکت راه افتادم؛ به شرکت که رسیدم، کنار پلهد

 :انداختم. وارد ساختمون شرکت که شدم، به طرف مردی رفتم که پشت میزی نشسته بود و به نظر نگهبان میومد. پرسیدم

 ست؟طبقه خانی تو کدوم ببخشید! سالم! شرکت آقای محّب -

 :مرد نگاهی به سر تا پای من انداخت و گفت

 !ی شونزدهم؛ شرکت ایشون اون طبقه مستقرهور؛ ته سالن، بپیچ راست، سوار آسانسور شو، طبقهاز اون -

که به طبقه شونزدهم رسیدم، درب آسانسور باز شد و کمی خم شدم؛ سرم رو کمی از تشکری کردم و ته سالن رفتم؛ بعد این

هایی که سرتاسر با تابلوهای بزرگ پوشیده شده بود رو ی آسانسور خارج کردم تا اطراف رو چک کنم؛ راهروی باریکی با دیوارورود

ایی رسیدم؛ دستگیره رو که گرفتم، رامین رو با چند مرد کت و شلواری دیگه دیدم؛ سریع درب رو طی کردم و به درب شیشه

 :خودم رو بهشون رسوندم؛ صدای زنی رو از پشتم شنیدم های بلندکشیدم و باز کردم و با قدم

 رید؟خانوم! خانوم! کجا می -

 :گفتم

 !خانی رامی... آقای محّب -

ای بهم زل زدند؛ ای روی خودم حس کردم؛ باالخره رامین برگشت؛ البته اون با آدمای کناریش برای چند لحظههای خیرهنگاه

 :قدر کپ کرده! در ادامه گفتمداشته که اینحتما انتظار این یکی رو دیگه ازم ن

 تونم چند دقیقه از وقتتون رو بگیرم؟می -

 :منشی از رامین معذرتی خواست و من رو عقب کشید که رامین با دستش اشاره کرد که کاری نداشته باشه؛ بعد بهم گفت

 م تموم شه؟شه یه نیم ساعت صبر کنی تا جلسهباشه! می -

 :ه معنای تایید تکون دادم؛ رو به منشی کرد و گفتلبخند زدم و سری ب

 !ایشون از آشناهای من هستن؛ لطفا تا اتمام جلسه ازشون پذیرایی کنید -
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 جا منتظر رامین رویای برد و اونفقط نگاهی بهم انداخت و سپس با بقیه همراهانش به اتاقی رفتند. منشی من رو به اتاق دیگه

 :آویز کیفم ور رفتم که زمان از دستم رفت؛ ناگهان درب اتاق باز شد و رامین گفت قدر باای نشستم؛ اینصندلی

 .ی خیلی مهمی بودببخشید خیلی دیر شد! جلسه -

 :حین بستن درب اتاق به ساعت نگاه کردم؛ یه ساعت بود که منتظرش بودم ولی خودمم متوجهش نشدم

 اتفاقی پیش اومده؟ -

 :جواب دادم

 ...شه؛ به... رابطمون وی مهمی باهات حرف بزنم؛ این مسئله به هردومون مربوط میهباید درمورد مسئل -

 :کنمای که تو انگشتم بود اشاره میبه حلقه

 !و... زندگیه مشترکمون -

 :ای رو به روی من نشست و گفترامین روی صندلی

 .شنومباشه؛ بگو، می -

 :بودم، گفتمل*ب تر کردم و درحالی که سرم رو پایین گرفته 

 که آیا این ها فرق داری؛ اولین سوالم اینکه تو با بقیه انسانرامین! من یه چیزایی درموردت شنیدم؛ یه چیزایی درمورد این -

 ها درستن یا نه؟گفته

 :برخالف چیزی که انتظار داشتم، رامین لبخندی زد و گفت

 !کشیمیدونستم باالخره بحثش رو وسط اوم... آره، درستن! می -

 :پرسیدم

 منظورت چیه؟ -

 :ای کرد و گفترامین به دستبد روی مچم اشاره

ای که بهت اون رو داد توسط تاریکی درون من اجیر شده بود تا اون رو بهت بده؛ اون در واقع باعث اون دستبند! دختربچه -

 .تر بتونه باهات ارتباط برقرار کنه و پیدات کنهشه تاریکی راحتمی

 :و اون دختر بچه و این دستبند روی مچم؛ همشون جای سوال داشتن برام. ناخودآگاه پرسیدمتاریکی 

 پس اون برکه... چی؟ -

 :رامین دکمه کتش رو باز کرد و از تنش در آورد و گفت

بینی و من رو ب خواست تو رو از من بترسونه؛ بنابراین نقشه کشید تا تو رو به برزخ خیال من بکشونه تا تو ضمیر ناخودآگاهمی -

 .اون حقیقت رو بهت بگه

 :ی تو انگشتم کشیدمدستی به روی حلقه
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 !خاطر همچین چیزی؟خوای من رو ترک کنی؟ اونم بهپس تو واقعا می -

 :از جاش بلند شد و گفت

ینی و از خواب بها مدام کابوس میخواد بهت صدمه بزنه! االنت رو ببین! شبدونم تاریکی میناهید! من نگرانم؛ چون می -

 !خوام بخاطر من آسیبی ببینیمن نمی جا ل*ب درّه... نزدیک بود بمیری!پری، یا اونمی

 :هاش که تو فکر فرو رفته بود خیره شدمرخ چشمبه نیم

 !بینم؟پس تکلیف قلبم چیه؟ به نظرت اگه ازت دورشم آسیب نمی -

 :بغضم گرفت

 !مونهبم میتنهاییم بعد تو اولین زخمیه که روی قل -

اش حس کردم؛ سریع روش رو سمت هام جمع شد که ناگهان غم رو تو چهرهی اشک تو چشمبرگشت و بهم نگاهی کرد؛ حلقه

 :ی بلندی که کنارش ایستاده بود، کرد و گفتپنجره

سونه! هدف اون کنم که بهت آسیبی نرخوای کنار من عذاب بکشی؟ من همین االنش هم به زور دارم کنترلش میپس تو می -

 تنها نور قلب منه؛ اگه تو رو ناپدید کنه چی؟

ای به حال رامین گرفت؛ شاید واقعا براش سخته! اما اگه تنها امیدش من باشم هر جایی شد! دلم لحظهنور قلب رامین؟! باورم نمی

 :هم که برم بازم تاریکی سراغم میاد. نفس عمیقی کشیدم و مصمم بهش گفتم

 مونم تا تو بتونی بهش غلبهمونم؛ حتی اگه بخوای تا ابد از همه پنهون کنی من زنتم! من منتظر میمن کنارت مینترس رامین!  -

 !تونیکنی؛ مطمئنم که می

 :لبخند زنان بلند شدم

ذارم خودت خوام ازت دست بکشم. فکرات رو بکن؛ االن میخوام کمکت کنم، چون خودم هم نمیمن تصمیمم رو گرفتم؛ می -

ا دم! چند تا کابوس دیدن مشکلی نیست، یکنم؛ اگه زنگ زدی و گفتی نظرت منفیه من بازم ادامه میگی باشه و تا شب صبر میب

خوای تنها نور قلبت کمکت کنه! اون کارم اینِ که از خودت بشنوم که می حتی یه خراش در برابر عشق چیزی نیستن. دلیل این

 .بتمشه من تنها نور قلموقع باورم می

آور و سخته. دم؛ مطمئنا براش تعجبکیفم رو روی دوشم انداختم و به سمت درب رفتم؛ رامین سکوت کرده بود؛ بهش حق می

 دونم چراندازم؛ نمیدرب رو باز کردم و پس از خروجم، بستم. وقتی به آسانسور رسیدم، به عقب، سمت شرکت رامین نگاهی می

یره به دستبندم خ که االن بیاد دنبالم. سوار آسانسور که شدم از تو آیینهیاج به رامین؛ اینکردم؛ احساس احتاحساس احتیاج می

تونه تن من رو بلرزونه! تو همین فکرها بودم که خوام از چیزی بترسم، پس یه دستبد کوچیک دور مچم نمیشدم؛ من نمی

های زیادی درحال رفت و آمد بودند؛ خواستم از ماشین طور از ساختمون بیرون زدم؛ به خیابون نگاهی انداختم؛نفهمیدم چه

 :خیابون رد بشم که بادی وزید و صدایی دم گوشم زمزمه کرد
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 !ذارم تو جایی بریمن نمی -

 ...ناگهان صدای بلند بوق کامیونی به گوشم خورد و

 ((رامین))

 

د قدر دور شکه اونشنیدم تا اینداشت، میاحتی برمیهای محکمش رو که با نارتق! درب اتاق بسته شد؛ اون رفته بود؛ صدای قدم

شدند؛ خیره به پنجره بودم و فکرم جای دیگه! هام رد میکه هیچ صدایی دیگه نشنیدم. حرفاش و نگاهش مدام از جلوی چشم

شتن و دونه چقدر دوستش دارم! درسته! فقط دوست داخواست من برم دنبالش؛ حیف که نمیدونم االن حتما دلش میمی

ی پنجره گذاشتم؛ بخاری شه؛ چون من سردم؛ آره! من خیلی وقت بود که سرد بودم. دستم رو روی شیشهی اون دیده میعالقه

 :جمع شد، اون تاریکی تو ذهنم گفت

و از تمند شد! عشق اون دختر ساده ذارم بره! لعنتی ازت متنفر نشد؛ بیشتر عالقهری دنبالش؟ برو، اگه نری خودم نمینمی -

 !ترهقوی

 :دادشدند. اون ادامه هام روی هم ساییده میدستم رو مشت کردم و از شدت عصبانیت دندون

کردم  کنه! از اولشم اشتباهچیه؟ عصبانی شدی؟ که چی؟ باید اون دختر ساده رو ناپدید کنم تا ببینم کِی عصبانیتت فوران می -

 !دست رو دست گذاشتم

 :با عصبانیت زمزمه کردم

 ! ...سعی کن سکوت کنی! گفتم خفه شو! حق نداری بهش بگی ساده! اون از صدتای من و امثال تو خیلی بهتره. فقط -

 :بالفاصله پرسید

خوای فقط چی؟ فقط شانسش بَده که عاشق تو شده؟! ببین! خودت هم خودت رو دوست نداری؛ از وجودت بیزاری؛ بعد نمی -

 ...، پس از شر خودت خالص شو وبمیری! اشک چشم دختره رو درآوردی

 :از پنجره کنار کشیدم و گفتم

 !بسه! بسه -

تونست کمکم کنه؛ ایمانش کشه؛ همیشه و همیشه! اون میخواستم برم دنبال ناهید؛ اون انتظار من رو میکتم رو برداشتم؛ می

 :ترسون و لرزون دیدم؛ پرسیدمم رو خواستم دستگیره در رو بگیرم که باز شد و منشیتر از این حرفاست. میقوی

 شده خانم اردالنی؟چی -

 :آب دهنش رو محکم قورت داد و با تته پته جواب داد

 ...جا بودند... اون... اونآقای رئیس! اون خانمی که چند دقیقه پیش این -

 :فریاد زدم
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 خب چی؟ -

 :ترسید و گفت

 !ایشون دم شرکت تصادف کردند -

طور خودم رو به دیدم؛ همونچرخید و احساس کردم همه جا سیاه شده و راهی جز رو به روم رو نمی ای دور سرمدنیا برای لحظه

 :های ساختمون مکثی کردم؛ به آدمایی که دورش جمع شده بودند نگاهی انداختم. صدایی دم گوشم گفتپایین رسوندم؛ دم پله

 !دیدی نذاشتم بره؟! تو مقصری -

 :طور فریاد کشیدمه نفهمیدم چهقدر بلند کو بعد خندید؛ اون

 !نه! نه -

سینم کوبیدم و گریون درخواست کمک یخودم رو از میون جمعیت رد کردم و باال سرش رسیدم؛ زانو زدم و سرش رو تو قفسه

 ی رنگ پریده و صورت سردش نگاهخندن و همه جا تاریکه؛ مات و مبهوت به چهرهکردم همشون دارن بهم میکردم؛ احساس می

داد؛ های چند دقیقه پیشش یادم افتاد؛ من واقعا مقصرم؟ کسی من رو مدام تکون میای صدا و حرفکردم؛ برای لحظه

ار و سوام نشست؛ بارون تندتر شد و امدادگرهای اورژانس ناهید ری بارونی روی گونهخواستند ناهید رو ازم جدا کنند که قطرهمی

 :زم پرسیدشون اآنبوالنس کردند؛ ناگهان یکی

 آقا! آقا! شما با ما میاین؟ -

 .شنیدمسری تکون دادم تا حواسم جمع بشه. تازه صدای بارون و رعد و برق رو واضح می

 .بله، ایشون همسرم هستن -

گیری و گیرم؛ امدادگر سرمهای سردش رو میسریع سوار شدم و درب رو بستند؛ صدای آژیر آمبوالنس تو سرم پیچید؛ دست

 :ی تنفسی تو دهنش نگاه کردم و از امدادگر پرسیدمگذاری کرد. به لولهآنژیوکت

 کنید؟کارا رو می حالش خوبه؟ چرا این -

 :امدادگر گفت

 .ای نبودهالزمه آقا، ایشون تو شرایط بدی هستن؛ تصادف ساده -

 :تاریکی گفت

هاش جاری شده نگاه کن! االن از پیشونیش تا گونهجون افتاده! به خونی که دیدی؟ اگه ندیدی خوب نگاهش کن! ببین چه بی -

 کار کنی؟خوای چیچی؟ عصبانی شدی؟ می

 :بلند گفتم

 !شم که تا ابد و یک روز هم فراموشت نشهچیزیش بشه جوری از شرت خالص می -

جله ناهید رو به اتاق امدادگر نگاه مختصری بهم انداخت؛ حواسم نبود؛ احتماال به خودش گرفت. به بیمارستان که رسیدیم با ع



 

 
 

30 

  
 برکه این کنار در 

 مقدسی فاطمه 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 

ها رو امضا کردم و روی صندلی پشت در اتاق عمل نشستم و دستی به موهای خیسم کشیدم و عقبشون عمل بردند؛ یه سری برگه

دادم. انتظار خیلی سخته! ناهید رو خوب درک کردم! با رسیدن مادر و پدر به خودم مسلط شدم؛ وقتی پدرم رو دیدم، پدر من رو 

آرامشم  ایشد رو حس کردم؛ ثانیهد و بغضم ترکید؛ گرمای دستش رو که به صورت نوازش روی کتفم کشیده میبه آغوشش کشی

 :با صدای تاریکی تو ذهنم ازبین رفت

 !پدرتو بکُش -

های شلوارم کشیدم و با ترس از همه دوری کردم و به سمت حیاط به سرعت پدر رو پس زدم و دستی از سر استرس به جیب

 .ان رفتمبیمارست

به حیاط که رسیدم، نفس پر صدایی بیرون دادم و به آسمون باالسرم نگاهی انداختم؛ همه جا خیس بود و بوی نم خاک فضا رو 

خوام به کسی پر کرده بود. این نیروی شرّ داخل من، قدرت این رو داره که من رو وادار به آسیب زدن به نزدیکانم کنه؛ تا می

 خواد بهشون صدمه وارد کنه؛ واسه همین هم مجبور به این دوریکسی رو دوست داشته باشم، سریعا می خوامنزدیک بشم، تا می

ای که ناهید روی زمین افتاده بود جلوی چشمام اومد و قلبم عمیقا تیر کشید؛ دستم رو ها هستم. صحنهها و نادیده گرفتنکردن

بزنم به گلوم فشار آورد و احساس خفگی کردم. به اطرافم خیره شدم؛ خواستم بهش سمتش بردم؛ سنگینی تموم حرفایی که می

خواستم ناهید سالم و سالمت از اتاق عمل بیرون بیاد. با صدایی نیمکتی پیدا کردم و روش نشستم. تو تهِ تهِ دلم یواشکی از خدا 

 :ی افکارم از هم گسیخته شدتموم رشته

 !پس ناهید زنته -

 :بینم؛ پرسیدمگردم و میثم رو میبرمی

 کی... کی بهت گفته؟ -

 :ای رو جلوی صورتم گرفت و گفتبرگه

 !اینا رو دادن که امضا کنی و ببری پذیرش، زود باش -

ها رو گرفتم و با خودکاری که از جیب لباسم درآوردم امضاشون کردم و بلند شدم که بخوام به سوالش جوابی بدم، برگهبدون این

 :از بازوم گرفت که برگردم داخل؛ میثم

 گیری؟کسی حق نداره تو رابطتون دخالت کنه، ولی به نظرت دیگه زیادی نادیدش نمی -

 .دستش رو کنار زدم و سرم رو پایین انداختم و راهم رو گرفتم و داخل برگشتم

 

*** 

ود ای مدتی کما رفته؛ یعنی زبیمارستان افتاده بود نگاه کردم؛ دکتر گفت که بر جون روی تختای به ناهید که بیپشت پنجره

گیره؟! این سواالت ذره ذره من رو از خواد کمکم کنه؟ یا نگاهش رو ازم میشه؟! یعنی بلند شد بازم دوستم داره؟! بازم میبلند می
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ردم دونم با این کارایی که در حقشون کدونند؛ منم خوب میگفتند خودخواه؛ همه من رو مقصر میخورد. همه بهم میدرون می

هاش رو بگیرم و یه دل سیر گریه کنم! مادرش باال سرش بود و تونم تو اتاق برم و از نزدیک دستای شدم؛ حتی نمیآدم اضافی

خوند، پدر و مادر من هم با کلی اصرار با میثم اینا به خونه برگشتند. کتم رو تو دستم فشار دادم و آروم مسیر خروج رو قرآن می

م؛ که یکی از کارمندای شرکتم برام به بیمارستان آورده بود، شدم و در رو بستم؛ سرم رو به فرمون کوبیدم طی کردم؛ سوار ماشین

ها رو یه جوری ها شد؛ باالخره نیاز دارم این انرژیو سرمایی کل محیط داخل رو سرد کرد، که سبب تشکیل بخار آب روی شیشه

وقت متوجه حضور ای نیست؛ دنیا هیچچرخیدند. حس تهی بودن چیز سادهیهای سیاه رنگ دور من و فرمون متخلیه کنم. هاله

 !شهمن نمی

های ماشین نقش بسته بود و حس سردم رو سردتر نم روی شیشهزدم؛ بارون نمها برای خودم چرخ میراه افتادم و تو خیابون

 :کرد. آهنگی رو پخش کردم و زیر ل*ب گفتممی

 !جا بودکاش ناهید این -

 :ای نگه داشتم و سرم رو گرفتم. تاریکی گفتای گرفتم؛ سریع گوشهگیجهسر

 خوای بهت یه چیزی بگم؟خوام رو انجام بده. میات رو کنار بذار و کاری که من ازت میدلتنگی -

 :ی لباسم رو باز کردم و جواب دادمی یقهگر گرفتم و ناخودآگاه دکمه

 !زنیبگو! تو که همیشه فقط حرف می -

 :ای کرد که دلم هُری ریخت. بعد کمی مکث گفتی موذیانهندهخ

 !دم ناهید از خواب بیدار شهگم رو بکنی، منم اجازه میاگه تو کاری که من می -

نار هایی که از ککه ناهید با این آسیب به نظر کمی که دیده سطح هوشیاری خوبی نداشت، همین بود! به ماشینپس دلیل این

شه و مثل همیشه سرحال سراغ من رو که بیدار میدند خیره شدم. ته دلم هنوزم به ناهید امید دارم؛ اینشماشینم رد می

بینند؛ می تریره یا آسیب سنگینزنم؛ یا انرژیشون زود تحلیل میگیره. من با این نیرو به هر کسی که اطرافم باشه آسیب میمی

 !زنهکنه؛ حتی به منم آسیب میتری با اطرافیانم میهای بددلیل دوریم از همه، اینه! تاریکی شوخی

*** 

ی من و ناهید جا قرار بود خونهای مکث کردم؛ اینی خودم که رسیدم از ماشین پیاده شدم؛ حین بازکردن در، لحظهبه خونه

چه رویایی! در رو محکم  "نباشی!خسته "جا رسیدم، ناهید برام در رو باز کنه و خندون بهم بگه باشه؛ قرار بود هر وقت به این

هایی که شد و سفیدی پارچهی بزرگ به سمت هال تابیده میپشت سرم بستم؛ داخل خونه تاریک بود اما نور مهتاب از پنجره

ل گیرم و بعد داخکه به چیزی دست بزنم، راهم رو به طرف اتاق پیش میکشید. بدون اینروی لوازم کشیده شده بود رو به رخ می

های کنم؛ وارد حموم شدم؛ زیر دوش مدام حرفهای لباسم رو باز میکنم و دکمهخواب دو نفره پرت میدن، کتم رو روی تختش

 کرد؛ تو این زندگی چقدر باید با خودم بجنگم؟تاریکی از ذهنم عبور می
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سرخورده به سمت بالکن رفتم؛  هایکه موهام رو خشک کنم لباسم رو تن کردم؛ مثل آدماز حموم که بیرون زدم بدون این

های کشیده شده دور ی دیواری آبی روی پام چکید و سردیش باعث شد به پام خیره بشم. به خودم که اومدم دیدم روی لبهقطره

هام رو تا دور بالکن ایستادم. گوشم با صدای ویزی خارش گرفت و حواسم پرت شد؛ پاهام سست شدند و به نظر افتادم؛ چشم

انداختم؛ تو تاریکی منتظر درد شدیدی بودم اما چیزی احساس نکردم؛ با شوک چند باری پلک زدم و اطرافم رو نگاهی  بستم و

جهت تکون دادم؛ هام رو بیاومد خیره شدم و دستهای کسی به گوشم خورد و به طرفی که صدا میعجیبی بودم؛ صدای قدم

اش رو به من ی دیده شدن چهرها پا مشکی باال سرم نگاهی کردم ولی نور اجازههای سر تنوری تابیده شد و به مردی با لباس

 :م گرفت و گفتکه رو به روم نشست و از چونهداد؛ تا ایننمی

 !ی گوش افتادی؟با یه خارش ساده -

 :ی خودم تو فرد مقابلم از ترس عقب کشیدم و با تعجب پرسیدمبا دیدن چهره

 تو دیگه کی هستی؟ -

 :به روی صورت خودم زدمدستی 

 شکل منی؟. چرا همچرا.. -

 :پوفی کشید و بلند شد

 !خیلی سخته بتونی تاریکیِ وجودِ خودت رو بشناسی وقتی این همه مدت با هم بودیم؟ -

 :آب دهانم رو محکم قورت دادم و تو جام تکونی خوردم و پرسیدم

 من... من کجام؟ -

 :ده بود خیره شد و گفترنگی که پوشی های لوکس مشکیبه کفش

 .هوشهنترس؛ هنوز نمردی! جسمت اون باال بی -

 :دادخیالم کمی راحت شد و با دو کف دستم صورتم رو گرفتم و سعی کردم کنترلم رو از دست ندم. ناگهان ادامه 

 !تونی برگردیها نمیاما به این راحتی -

 :ای بهم انداخت و گفتشم؛ نگاه پر جذبهغضب خیره میی خودم در فردی که رو به روم ایستاده بود با به چهره

 !ذارم راحت برگردی؟که نمیکه نذاشتم بمیری؟ یا اینعصبانی شدی؟ از چی؟ از این -

 :خندیدم و از جام بلند شدم و گفتم

 !قدر خوشگل بودم و خبر نداشتمکه من ایننه! فقط حیرت کردم از این -

 :در مقابل لبخند کجی زد و گفت

 !بینی مخصوص تاریکیه نه تواین جذابیتی که االن می -

 : ی لباسش کشیدمی مردونهدستی به یقه
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 قدر ادعا داری؛ پس چرا نذاشتی من بمیرم؟تو که این -

 :ندازهی لباسش نگاهی میبا همون لبخندش به دستم روی یقه

ها عادت دارن زود یوار بالکن( رسوندی! انسانون باال )باالی دطور خودت رو اقدر نا امید باشی که نفهمی چهکردم اینباور نمی -

 !از زندگی دست بکشن؛ مگه نه؟

 :ی لباسش رو گرفتم و با خشم گفتمهمون لحظه یقه

 !من ناامید نیستم! تو خودت من رو اون باال بردی -

 :من رو با بشکنی پس زد و تو جام قفل شدم. شروع به قدم زدن به دورم کرد و گفت

هایی که بهت زده بودم شده بودی که انگار برای مرگ قدر درگیر حرفاوه پسر! باور کنی یا نکنی این کار من نبود؛ خودت این -

 .رام شده بودی؛ اما بازم دلم نیومد بذارم اون دختر بعد بیدار شدن فرصت رو در رو شدن با من رو از دست بده

 :و با ناهید روبه رو بشه؟! نزدیکم شد و آروم زمزمه کردخواد جسم من رو تسخیر خودش بکنه یعنی می

 !هات رو بشنومتونم تموم حرفقدر فکر نکن؛ من میاین -

 :باالخره دوباره سرجای اولش ایستاد و ادامه داد

 !تونی به جسمت برگردیهاش پیدا کنی، میآهای نا امید! بیا یه مسابقه بدیم؛ اگه بتونی در رو تو تاریکی و تله -

 :ناگهان همه جا دوباره تاریک شد و بادی وزید و صدای اون اکو شد

 !شروع شد مسابقه -

تونستم ببینم، دویدم و به دویدن ادامه دادم؛ ناخودآگاه به چیزی برخورد کردم و که جایی رو نمیسریع قدم برداشتم و با این

اون یکی پام دست رو پس زدم و دوباره بلند شدم؛ وقتی  زمین خوردم؛ کسی از مچ پا من رو گرفت و این باعث ترسم شد؛ با

ای خالی شد؛ ولی نیفتادم! از شدت استرسم نفس نفس زدم خواستم باز هم به راه ادامه بدم، احساس کردم زیر پام برای لحظهمی

کردم. با  ناگهانی نور، باز و بستهو به پشتم خیره شدم؛ به نظر کسی از لباسم گرفته بود. نور دوباره تابیده شد و چشمم رو از تابش 

 :صدایی مالیم گفت

 !کنینه رامین! تو این کار رو نمی -

خواستم با دستم شد ناهید من رو نجات داده و االن پیشم بود! میهای پر شده از اشک ناهید خیره شدم؛ باورم نمیبه چشم

یی در پارکی دیدم؛ کف زمین خیس بود و داشت بارون روصورتش رو لم*س کنم که همه جا تغییر کرد و خودم رو وسط پیاده

ود. کنم؛ به نظرم آشنا بکنم. باری دیگه به مکانی که بودم نگاه می تونستم قطرات بارون رو حسبارید ولی من نمیشدیدی می

رو باالسرشون  اشونهای کولههای دختر و پسری رو شنیدم و به عقبم چشم دوختم؛ دختر و پسر درحالی که کیفصدای خنده

اومدند؛ دختر از من رد شد و حس بدی بهم دست داد؛ اخمی کردم و بهشون خیره شدم؛ گرفته بودند، دوون دوون به سمتم می

ها اشک چشمم رو درآورد ولی سعی کردم بغضم رو ی ناهید تو اون لباسدختر ایستاد و برگشت و به من نگاهی کرد؛ دیدن دوباره
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 :قورت بدم. پسر پرسید

 .ناهید خانوم! چرا ایستادید؟ بارون شدیدیه؛ بیاید این زیر درخت بایستیم تا بند بیاد -

باری که به ناهید گفتم دوستش  ی اولینست؛ خاطرهجا یه خاطرهناهید به طرف پسر، زیر درخت بزرگ برگشت. همه چیز این

 .دارم، و اون پسر من هستم

 :انداخت و سریع سوییشرتی که داخل کیفش گذاشته بود رو درآورد و گفتزد نگاهی نفس میپسر به ناهید که نفس

 .تونید بپوشیدشطوری خیس نشده؛ پس میاون -

ی اطرافشون خیره شده بودند تا دختر نگاه مهربونی به دست پسر انداخت و با تشکری اون رو پوشید. به دوتاشون که به منظره

ای فکر ذاشت به عواقبش ذرههام اومد؛ شوقی که اون روز داشتم نمیخندی رو ل*بزنم؛ لبمتوجه تنها بودنشون نشن، زل می

 :کنم. باالخره سر بحث رو باز کرد

 تونم چیزی رو بهتون بگم؟گم ناهید خانوم؟ میمی -

 :ای جواب دادی زوریِ مسخرههناهید با استرس آب دهانش رو قورت داد و با خند

 .بله آقا رامین، راحت باشید -

 :پسر خوشحال شد و بدون هیچ تعللی گفت

 !خیلی خوبه! پس ناهید خانوم، من دوستون دارم -

دختر مکثی کرد و با خجالت به پسر خیره شد؛ پسر که تازه متوجه گندی که زده بود شده بود، دستی به موهاش کشید و بعد 

 :تر گفتای، به طرفی خیره شد و آرومتک سرفه

فم رو زدم؛ یه لحظه کنترلم رو از دست دادم؛ حواسم نبود خانومی؛ مثل شما محترم رو به روی من ببخشید بدون مقدمه حر -

 !هستن

ی پسر یواشکی نگاهی انداخت؛ سوییشرت رو تو تنش محکم کرد و درحالی که ی درهم رفتهناهید زیر زیرکی خندید و به چهره

 :مثل پسر به طرفی زل زده بود، اون هم آروم گفت

 .دی نیستی، منم ازت خوشم میاد. بذار درموردش فکر کنمپسر ب -

ی زیر درخت و زیر اون بارون، قلبم رو به درد خندند. نگاه کردن به دوتا دیوانهکنند و یه دل سیر میو بعد هر دو بهم نگاه می

 :آورد و بیشتر هوای ناهید رو کردم. تاریکی که ب*غل دستم ایستاده بود، گفتمی

 !های ناهید زیباستچقدر خنده -

 .شوکه شدم و نگاه پر تعجبی بهش انداختم

 :رسید. پرسیدمخورد که انگار عاشقه؛ درحالی که همه چیز برام نامفهوم میخورد مسخره کرده باشه؛ بیشتر میهاش نمیطرز نگاه

 که ناهید رو آزار دادی ادعای عاشقی کنی؟تونی بعد اینتونی؟ چطور میچطور می -
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ریخت. هاش با سکوت و پشت سرهم میی چشمدیدم که از گوشههای اشکش رو میروی من شکست و قطره رو به پسر خشک

 :آن دختر و پسر در تصویر مقابل ما محو شد و دوباره تاریکی همه جا رو فرا گرفت، ولی اون تکونی نخورد

مخفی کردن من خودت رو بهش برسونی؛ حتی یه بار قبل  خواستم ما رو بشناسه؛ تو یه بدنی ولی دو روح داری! خواستی بامی -

کنی من دونم چرا فکر میای بخوره! نمیکه بهش بگی دوسش داری به این فکر نکردی ممکنه بعد فهمیدن من چه لطمهاین

 !ترسناکم؛ درحالی که من هربار به تو، خودت رو نشون دادم

 :تر شدم و گفتمگیج

 به کسی صدمه بزنم؛خواست وقت دلم نمیمن هیچ -

 !گفتی بکشمشونولی تو به می

 :دادرو به من کرد و جواب 

 .خواستی نباشن و منم بهت راه حل دادمتو خودت می -

دم کرد بکه بابا بیشتر به مهدی توجه میبا دو دستم طرفین سرم رو گرفتم و زانو زدم؛ یادم افتاد که وقتی بچه بودم از این

سالگی یه بار بدجور با مهدی تو خیابون جلوی مدرسه دعوام شد و نزدیک  ست مهدی نباشه، تو سن شونزدهخواومد و دلم میامی

خواستم کسی جز ناهید کنارم نباشه؛ بود سرش به جدول بخوره، تو بیمارستان هم زمانی که بابا اومد، هنوز ازش متنفر بودم و می

 :بغضم شکست؛ فریادی کشیدم و با گریه گفتم

 !.. من مقصرممن. -

 .ای دست از گریه کردن برداشتمام گذاشته شد که لحظهدستی روی شونه

بره و چون با تو به این ها رو حسادت و تنفر از بین میهات رو باز کردی، متوجه شدم انساناز همون باری که دیدمت و چشم -

و یه وقت از کسی متنفر نشی؛ اما وقتی شش سالت  موضوع پی بردم، خواستم خودم رو بهت نشون بدم که فکر نکنی تنها هستی

موند که به زدن، جاش نمیبود و تو اتاق کوچیک انباری قایم شده بودی، حس کردم از همه بدت میاد؛ چون وقتی تو رو می

های وسترفتی، نشون بدی و اون باور کنه! برادرات بلد بودن با بدگویی از دمادرت هربار که گریون پیشش برای شکایت می

که وارد دانشگاه شدی و ناهید رو دیدی؛ شون پیش بقیه خوب باشن، ولی تو حتی دوستی نداشتی که ازش بد بگی؛ تا ایندیگه

اید خواستم بیشتر پیشت بمونه شخواستم به ناهید آسیب بزنم، فقط میت رو دیدم؛ من نمیاون موقع بود که برای اولین بار خنده

رو  شه کسیطور میلت رو بهش بزنی رو پیدا کنی؛ اما منم راه رو اشتباه رفتم؛ چون هنوز یاد نگرفتم چهکه حرف دتو فرصت این

 !که بهش عالقه داری رو پیش خودت نگه داری

بینم که اون تاریک نیست؛ این تصورات منه که هام بند اومده بود؛ به صورتش دقیق نگاه کردم؛ میبه طور غیر عادی اشک

های اتاق دیدمش، همیشه تاریک حسش کردم؛ اون همیشه کنارم بود، ای که تو اتاق انباری تو سایهد؛ از اون دفعهتاریکش کردن

نشینی خوب رو یاد بگیره رو ندادم. احتماال مهربونی االنش رو از ناهید یاد گرفته؛ ی این که همهام بهش اجازهفقط من با رفتار
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 :رو پایین انداختم و بلند شدم، گفتم چقدر دلم برای ناهیدم تنگ شده! سرم

 .ناهید ممکنه بیدار نشه -

 :گفت

 !ذاره تنها بمونیماون ناهیدی که من دیدم، نمی -

 :ذاره! بهش غبطه خوردم و گفتمخواد ناهید برگرده، و هنوزم مطمئنه ناهید تنهاش نمیعشق اینه! هنوزم امید داره؛ هنوزم می

 .طور بمونیمذاره ایننمی ره وگی! ناهید نمیراست می -

زنیم که ناگهان رنگ لباسش شروع به سفید شدن کرد و به ترتیب همه جا سفید شد؛ با تعجب به زمان لبخند میهر دو هم

 :اطرافش نگاه کرد و با حیرت گفت

 !حس متفاوتی دارم -

 :بخند گفتهاش رو به سمتم گرفت و با لم تکون دادم؛ یکی از دستحالی پنهانیسری با خوش

 خوای برگردی؟نمی -

هام رو آروم باز کردم؛ به آسمون ابری و دستش رو گرفتم و نسیم سردی وزید؛ خیسی چیزی رو روی صورتم حس کردم و چشم

شینه و بوی نم خاک حس نم قطرات روی سطح زمین میای امشب محیط داره و نمتاریک باال سرم خیره شدم؛ هوای بارونی

بینم. ساق دستم رو روی پیشونیم گذاشتم؛ هاست رو میه الی ابرهای باال سرم، نورهای کوچیکی که متعلق به ستارهشه؛ از البمی

 :کنهخواست بلند بشم. کسی از درونم زمزمه میانگار اصال دلم نمی

 !قشنگه -

 

*** 

ی کارم برداشتم و موقع راه با پوشهم رو محکم کردم و بعد پوشیدن کت، کیف دستیم رو از روی میز همی کراوات مشکیگره

خروج از خونه، نفس عمیقی کشیدم؛ اول به بیمارستان و ناهید سر زدم؛ دکتر گفت وضعیتش خیلی بهتر شده، اما من هنوز هم 

ه ککردند. خواستم به اتاقم برم منتظرم بیدار بشه و سراغم رو بگیره. بعد به شرکت رفتم؛ همه تو شرکت بهم با تعجب نگاه می

 :ای جلوم آورد و گفتمنشیم برگه

 !های قرارداد طرحی که دیروز تو جلسه مطرح شد رو امضا نکردید؛ مهندس منتظر هستندخانی شما هنوز برگهآقای محّب -

جا سریع خودکارم رو از جیب کتم درآوردم و امضاشون کردم. داخل اتاق که شدم، مهدی رو ها رو از دستش گرفتم و همونبرگه

 :گهشم که میی سوال برانگیز به سمت خانم اردالنی خیره میزد؛ با چهرهدم که داشت اطراف میزم چرخ میدی

 ...خواستم زودتر بگم اما شما -

 :حرفش رو قطع کردم و گفتم
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 .ی ورود ندیدای اجازهباشه! به کس دیگه -

 :ای زد و گفتمهدی با دیدن من لبخند کشیده

 طوره؟ر. حالت از دیشب تا حاال چهسالم داداش! صبحت بخی -

 :پشت میزم نشستم و به مهدی تعارف کردم که روی صندلی روبروی میزم بشینه و بعد نشستنش گفتم

 !اومدید؛ خوشحال شدم دیدمتوقت به شرکتم نمیجا کشونده؟ شماها هیچخوبم. چی تو رو این -

 :مکثی کرد و سپس با لحن آرومی گفت

 .که چرا ما از رفتنتون به محضر و اینا خبری نداریمناهیده؛ اینراجب زن داداش  -

ده؛ ندازم که همراه همشگیم بهم یه پیشنهاد خوب میدرسته! من به برادرهام چیزی نگفته بودم. به خودکار تو دستم نگاهی می

 .این ماجراها رو فیصله بدم ای بگم، پس باید یه جوریکه من نیروی خاصی دارم رو به کس دیگهتونم حقیقت اینمن نمی

 !تونم؛ حتی نپرس چراازم نخواه که بهت حقیقت رو بگم وقتی نمی -

 .ای از لبش رو با دندونش فشرد و چند لحظه فقط نگاهم کرددر حین سکوتش گوشه

 :تو فکر بودم که درب اتاق به صدا دراومد؛ به سمتش نگاهی انداختم و به صندلی بیشتر تکیه دادم

 .وبیا ت -

 :در نیمه باز شد و خانم اردالنی نصفه نیمه پشت در ایستاد و گفت

 .رمبرید؟ بقیه کارمندهامون رفتند و منم با اجازتون دارم میببخشید آقای رئیس! شما خونه تشریف نمی -

 :سری تکون دادم و گفتم

 .کم راه میفتم. خسته نباشیدتونید برید خانم اردالنی؛ منم کممی -

و شد، خیره شدم؛ حتی با این نیرهای نیرویی که خارج میخسته نباشیدی گفت و رفت. کف دستم رو باز کردم و به الیهدر مقابل 

رفتم و ناهید بهم تونه برام آزاردهنده باشه! یاد حرفی که هر وقت تو خودم میتونم کاری برای ناهید بکنم؛ چقدر میهم نمی

 :گفتافتم. میگفت، میمی

 .گه و همیشه پیشتهحساس تنهایی کردی، با یکی حرف بزن که مطمئنی حرفت رو به کسی نمیهر وقت ا -

 :دادکرد و ادامه میبه آسمون اشاره می

تونی حرفت رو گردیم! خدا همیشه پیش ماست؛ اگه نمیها میداره؛ وقتی اون تو قلب ماست اما دنبالش تو آسمون خیلی خنده -

 .دونه بگوبه من بگی، به اون که می

 .ذاشتهاش رو من تاثیر میشد، اما با اون حرفزد؛ باورم نمیبعد حرفش همیشه بهم لبخند می

 :ای پایین انداختم و زمزمه کردمسرم رو لحظه

 !دونی، پس یه بار هم که شده بذار باورم بشه هستیبهم کمک کن؛ لطفا ناهیدم رو بهم برگردون؛ اون بهم گفت تو می -
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ام رو از روی صندلی بلند کردم؛ کتم رو هم روی ساق دستم گذاشتم و از اتاق خارج رداشتم و با تمام توانم جسم خستهکیفم رو ب

ی رو کرده بود، ولی هر طور بود خودم رو به بیرون ساختمون رسوندم؛ هوای تازه هام رو با مشکل رو بهشدم؛ سنگینی قلبم قدم

 :ها پایین برم که گوشیم زنگ خورد؛ جواب دادماز پله شب هنگام حالم رو بهتر کرد. خواستم

 بله؟ -

 :آلودش گفتمادرم با ذوق و صدای اشک

 ...رامین! ناهید... ناهید به هوش اومده. رامین -

 جوری بال در بیارم؛ خواستم به خودم بیام که یک نفر بادونستم چهحالی نمیرسید؛ از خوشزبونم بند اومد؛ هیچی به ذهنم نمی

عجله به من برخورد کرد؛ حسی بهم دست داد؛ یه نیروی آشنا رو از اون شخص حس کردم؛ برگشتم؛ تا چشمم به چشمش افتاد 

 :با لکنت گفت

 .خوام، باید به ایستگاه برسمآقا معذرت می -

دش عجیب بود؛ اون اش بهم برخورد کرده بود، اما یه چیزی درمورپسر نوجوونی که به نظر هجده سال سن داشت با کیف کوله

تونیم ی این نیرو همیشه با ماها هست و خودمون میکه نیروی شبیه به خودم رو داخلش دیدم؛ خبر نداشت، ولی سایههم این

طور رفت. صدای مادرم هنوز اون رو ببینیم. مکثی کرد و بدون حرفی به راهش ادامه داد؛ حتما اون هم نیروی من رو دیده که این

 :اومد؛ گوشی رو دوباره روی گوشم گذاشتم اما یه نفر دیگه صدام زداز پشت خط می

 !رامین -

 :تر شده بود. باورم شد که تنها نیستم، از اولش هم تنها نبودم! جواب دادملبخندی زدم؛ ناهید بود؛ چقدر صداش آرامش بخش

 .خیلی دوست دارم -

••• 

 

 :احمد شاملو

 هایکند کجای این جهان باشیم! دور باش اما نزدیک! من از نزدیک بودنر چه فرقی میهای ما که به هم نزدیک باشند، دیگدل"

 "!ترسمدور می

 

 پایان

 ۰۰۱۱خرداد 

**** 

گزارم! امیدوارم از ی شما عزیزان سپاسجا همراهی کردند؛ از همهبا سالم خدمت تمام عزیزانی که من و داستانم رو تا این((.

 ترینحتی تاریک"؛ به قول بزرگی "ست!امید، کلید رهایی"مفهوم اون رو درک کرده باشید که داستان لذ*ت برده باشید و 
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 ".ها به پایان خواهد رسید و سپیده دم بار دیگر طلوع خواهد کردشب

 )) باز هم ممنونم که برای خوندنش وقت گذاشتید
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 «کافه نویسندگان مرجع رمان»

 درصورتی که مایل به همکاری با ما هستید و یا نویسنده هستید و می

 خواهید که رمان ها و شعر هایتان در قالب نرم افزار موبایل ساخته و

 منتشر شوند می توانید به وب سایت ما مراجعه کرده و با ما تماس

 .بگیرید

 نگارداردان حسین نجفی، مدیریت:

 

 

  :انجمنhttp://forum.cafewriters.xyz/ 

  :وبسایتhttp://cafewriters.xyz/ 

  :اینستاگرامhttp://instagram.com/cafewriters_xyz/ 
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