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 بندی: رمان دسته  ❖

 عنوان: بدرود مجردی  ❖

 و ترسناک  یی طنز، عاشقانه، معماژانر:  ❖

 Aramis.Hنویسنده:  ❖

 - سطح اثر:  ❖

 - ناظر:  ❖

 - ویراستار:  ❖

 طراح: کیاناز تربتی نژاد  ❖

 کپیست: مبینا دلگشایی  ❖

کنه و   یخداحافظ  یمجرد یایدوستشون که قراره از دن ی برا رنیگیم میتصم ،یمیصم ی چند نفر از دوستا

دور از خانواده،    ی جا ه یسفر کوتاه به  هیهم   لیدل نیو به هم رندیبگ یبشه، مهمون یمتاهل یوارد زندگ

  تیه عشق در شخصی که باعث جرقه زدن  دهیرخ م یمدت اتفاقات طنز و ترسناک نیا ی. تودنیم بیترت

  ...و شه یداستان م یاصل

 . دیرازها باخبر بش یتا از همه  دیماجرا، داستان رو دنبال کن یادامه  دنیفهم یبرا
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بودم. در   یگوش  ی ستم مشغول نوشتن رمان تود یک یکردم و با اون  یم  یلم داده بودم، داشتم با موهام باز واریمعمول کنار د  طبق

  یگل ها  یاریمشغول آب شهی. بابام که مثل همانیبه پرواز درب نیزم  ی زنِگ در، باعث شد گنجشک ها از رو یصدا نیح نیهم

درست . دیچیپ  اطی ح یتو د، یرس یبه گوش م ر،ی قبل از اومدن تصو شهیآشنا که هم یصدا هیباغچه بود، رفت سمت در و بازش کرد.  

 :و بلند گفت اطی ح یسالم گرم با بابام، اومد تو ه یبودند. با  نایو مامانش ا نا«یحدس زدم، »روب

 بوقلمون؟  ییکجا - 

 :گفتم رونیکه وسط دواتاق بود، اومدم ب ییواری رو گذاشتم تو کمد د یزد. منم گوش یبود که اون صدام م  یاسم  نیا

 !اومده یاوه رُب خرس- 

به من   شی مشک ی شد.  با چشما ی خارجک هو ی مونیکه نظمش به هم خورد و روبوس میکرد  یبوس م یه م،یتو آغوش گرفت همو

  .داشت  یمتوسط یبا لبا  ،یعقاب خوردهیمتوسط و  ینیخنده. اون ب  ر ینگاه کرد و زد ز 

 .زدم، هم سالم کردم ی»سحر« و مامانشون که خاله صداش م جه«، ی»خد به

 :گفتم

 !داخل دییفرماخاله ب- 

 :شونه م و گفت یدستش رو گذاشت رو جهیخد

 !م؟یما هم بفرمائ ای  ه ییفقط خاله ت بفرما -

 :زدم و جواب دادم یلبخند

 !فقط خاله بفرمائه -

مانند و دماغ متوسط که   یمثلث کیبار  یبا لبا ،یگود رفته به رنگ مشک یکم یگرد و   یداشت، چشما دهیرنگ پر   یچهره  هی  جهیخد

 .داد ی وجود، اندام الغر و قد متوسطش اون رو جذاب نشون م ن یبود. با ا  نییرو به پا  یکم

  ی شربت خنک درست کنم و برا ه یکردند. رفتم آشپزخونه تا  یشد، اومد و با اون هم سالم و احول پرس  یم شون یداداشم که آبج زن

 .مهمونا ببرم
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رو   نیدستِ سنگ نیمحکم زد به پشت کمرم؛ ا  یکی  دفعه یدنبال شکر که   گشتمیرو م نتایتنگ آب، داشتم کاب ی تو ختمیرو ر شربت

! قد که نبود ماشاءاهلل درخت کاج بود. سحر همونطور که گفتم،  القیمبدل شد؛ سحر د  ن یقی. تا برگشتم سمتش، حدسم به شناختمیم

شد  یکه داشت، م یخوب یها تیبود. از خصوص یاما بانمک  ؛ یمعمول یچهره  و کال صاحب رهیت یقهوه ا  یداشت با چشما یقد بلند

طرف صورتش رو  هی  یزد، اون چال گونه رو ی که م یداد و با لبخند یبا خنده جواب م  شهیهم م،یگفت یم ی رو گفت که هرچ نیا

 .کرد یم انینما

 تنبل جان؟ یکن یم کار یچ-

 :خنده گفتم با

 !کنم  یکوفت برات درست م- 

 .فقط خنک باشه -

 !خنکه -

 !گرمه  یلیالر خ ی... واخورمیپس کوفتم باشه م -

 .کنهیمنه که الر داره ساطع م ی گرما   ن یا -

 !که آزار دهنده س نهیواسه هم -

 .شربت رو آماده کردم و براشون بردم م،یکرد  یکل کل م یی جورای یعنی  م؛ یزد  یکه حرف م نطوریهم

با خاله   نا یاتاق بزرگ مامانم ا ی بود، تو کی در کوچ ه یدوتا اتاقا  نیداشت. ب یمیسبک قد م،یشهرقد یما مثل اکثر خونه ها  ی خونه

 .میرفت که ینشسته بودند و ما چهارتا هم به اون اتاق کوچ

 :دیکل خونه رو از نظر گذروند و پرس سحر 

 د؟ یشینم تیاذ کهیخونتون کوچ نقدیشما ا  -

 :دادم جواب

 !ادیمهمون م یآره وقت -
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 :بهم نگاه کرد، گفت سیف پوکر

 !؟ یگفت نویا  یدیخجالت نکش -

 :و گفتم دمیخند

 !نه-

 :گفت  نایکه نشستند، روب نیهم

 !میآماده شو بر- 

 :دمیپرس رتیح با

 !ن؟ی بر  ن یخوایباز کجا م ن،یدیاالن رس نی چرا کجا؟ شما که هم  یچ- 

 :داد جواب

 .یدادم هض کن بیترت ی سفر مجرد هیبرات   -

 مسافرت اونم االن؟ -

 :گفت  جهیخد

 !جعفره  هیپارت ی آخه امشو گودبا -

 :دیبا تعجب پرس سحر 

 ه؟ یجعفر ک -

 :گفت نایروب

 .گهیرو م زه«یمشنگ! »عز -

 .افتاد شیزد، تازه دوهزار  یم  جیخدا گ ی  شهیکه هم سحر 
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و گربه مانندش به رنگ قهوه   دهیکش یبود. چشما زجثهیقد کوتاه و ر  می . نسدندیهمراه با مامانش رس  م«یموقع بود که »نس همون

 .اون بود  فاتیاز توص ک،ی بار ی و لبا دینال یم ن یاز ا شهی گشاد بود و هم یکم شینیب ی متوسط که سوراخا  ینیب ،یا

 :دی. تا چشمش به من افتاد پرسوستیما پ یخونه، به جمع دخترونه  یاز خوش وبش با اهال بعد

 ؟یستیتو هنوز آماده ن -

 :گفتم

 ؟ یسفر خبر داشت نی مگه توام از ا -

و آخر شب    ومدمیخب روز مراسم م  ام،یب تیهفته قبل واسه عروس هیساعت راه رو  میمعلومه که خبر داشتم وگرنه اسکول بودم ن -

 .گهی رفتم د یم

 ؟ یایروز مراسم ب یخواستیم ،یمن یمیدوست صم یخاک تو سرت! ناسالمت -

 !برو گمشو آماده شو حرف نزن -

 :گفتم نایبه روب رو

 اد؟یب یخواست نم یچرا از ا -

 :با خنده جواب داد نایروب

 !التماس کرد یلیآخه خ-

 .. من هم رفتم آماده بشمدیگفت و خند یشعوریب هی نایبه روب مینس

 :بعد برگشتم  و گفتم قهیچند دق 

 ارم؟یکمک کنه درش ب اد یم یکرده پشت کمد، ک  ر یکوله م گ- 

 :دیهم خواست تعارف کنه، پرس میداوطلب شدند. نس جهی و خد سحر 

 ام؟ یمن ب- 
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 :به اون دو نفر گفتم رو

 .ادیم مینس د،ینیشما بش یمرس - 

 :با غرولند پاشد و گفت مینس

 !نوکرکش هست گهی آره د - 

دو دست لباس   یکی. چند دست مانتو و  می اریب رونیکوله رو ب میمن رو به خنده انداخت. بازم دمش گرم تونست شییدهکو ی لهجه

 .کوله یگرفتم وانداختمشون تو  یراحت

 :کوله رو انداختم رو دوشم و گفتم دم، یپوش لباسمو

 !من آماده م- 

 :دیپرس نایروب

 ؟ یمانتو برداشت -

 .چاکدارمم گرفتم یمانتو ، یر ی کپیآره. به قول اون ا- 

 :گفت جهی. خددندیخند  ز یبودند ر انی بود؛ دخترا چون در جر  یچاکدار طوالن  یمانتو داستان

 .می! تازه ده ساعت راه اومدادیما حالمون جا ب نیحاال فعال بش -

  شتر،یب ا یساعت   می. حدود نگهیانداختن به همد  کهیو زمان و ت ن یبه حرف زدن راجع به زم می هم نشستم و شروع کرد  من

 .رفع شد و پاشدند  شون یخستگ

 دیارک ،یشمعدون  ،یانواع رز، پتون ،یمحمد یگل ها   نیشده بود. ب شتر یگل ها ب ی  هیآفتابگردان بلندتر و تعدادشون هم از بق ی ها گل

چهارتا   نیخونمون ب اطی ح یانواع کاکتوس ها، حاال نوبت آفتابگردان بود که تو نطوریو هم دونمیکه اسمشون رو نم یی اونا یو حت

 .باهاش همراه نشد یرو صدا زد کس  هیبق یو هرچ  رهی بگ یبدرخشه. سحر بدو بدو رفت با گل ها سلف مو،یلدرخت نخل و اون درخت 

 :بلند گفتم م، یبود  سادهیدر وا  دم

 .میبر  ومده،یدو تا »فائزه« نسحر ب -
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 :دیو پرس دیکش رونیب نیماش  شهیش یسرش رو از ال مینس

 ن؟ی بر یمگه فائزه رو نم- 

 :پشت فرمون و گفتم نشستم

 !میاریشوهرشم با خودمون ب دیبا  میتازه اگه اونو ببر شه،ینه بابا! با اون شکمش نم- 

 :داد زد نایروب

 !سحر  م یما رفت -

 :گفت ی رو نگه داشتم که سوار شد. شاک نیدر بند کرد. ماش ی رهیو دستش رو به دستگ رونیراه افتادم، سحر بدو بدو اومد ب تا

 د؟یو بر  ن یمنو بزار نیخواست یم -

 :گفت  جهیخد

 !یلفتش ند نقدیا ی تا تو باش -

* 

 :دم یکه پرس  میشد یاز الر خارج م میداشت

 م؟یما قراره کجا بر نمیبب -

 :جواب داد نایروب

 !ابیفار   یبرو آخرا -

 .به سمتش برگشتم متعجب

 ؟ یکن یم ی شوخ - 

 !ام  ینه جد - 

 تا اونجا چقد راهه؟ یدونیم-
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  :گفت مینس

 .میدو ساعت و ن-

 :زد رو شونه م گفت سحر 

 !یبزن آهنگ ساس م،یستیشهر ن یتو  گهیحاال د - 

که جلو   نایکردند. من و روب شیهم همراه هیبلند شروع کرد به خوندن آهنگ و قر داد، بق یضبط رو باال برد و خودش با صدا یصدا

 .درعوض اون سه نفر پوکوندن یول میآورد یدر نم یحرکت چیه میبود

  کی  بای. واسه تقر میبرداشت مینستتو یها، هرچ یبه خوراک میو همه هجوم برد  م ی. داخل رفتسادمیسوپرمارکت وا کیراه کنار   نیب

 . میتا با کمبود مواجه نش میکرد   دیهفته خر 

سرشون رو آورده بودن  ن،یماش یها شهیش  نیرد شد. چندتا پسر هم از ب  ابونی از خ  ایپرش کیکه   نیسمت ماش میدست پُر برگشت با

  .زدنیو عربده م رونیب

 .میدعا کرد  یروان یها  ضیمر یشفا یو بعد  تکون دادن سرمون به نشانه تأسف، برا میبه هم انداخت ینگاه

 :آهنگ رو رد کردم و گفتم  تینشستم، با عصبان نیماش یتو

 !دمیاز بس شن خورهیآهنگ جنتلمن به هم م نی از ا گهیحالم د- 

 :جدید شروع کرد به خوندن همون آهنگ البته ورژن  سحر 

 ...رزنهیشمش رزنهیجون بابا، دشمنو بلرزون باهاش، آقامون شمش نیبب رویشمش -

 :گفتم جهی داد که به خد  یادامه م داشت

 !دراز تا خفه شه ن یا یبزن پس کله   ی کیخواهشاً  - 

از طرف من    یلیس ن یکه ا   نیبه سرسحر زد؛ اما متاسفانه با ا  یمحکم یهم دستش درد نکنه سنگ تموم گذاشت و ضربه   جهیخد

 .از هر دو طرف کتک خورد میوسط فکر کنم نس نیاون دو نفر شد. ا  یِو دست یلفظ ی بود، منجر به دعوا
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  یرو گذاشت و صداش رو بلند کرد تا صدا «I lovet dance» یهم آهنگ فرانسو نایروب ان؛ یقصد نداشتند کوتاه ب چکدومشونیه

 .محو بشه کیموز  نیدعواشون ب

خفه   میداشت ومد،یبد گوگرد که از آبگرم م ی با بو ابی . اول فارمیدیبه مقصد رس م،یراه داشت یکه تو  ییتنش ها  یبا همه  خالصه

 .میمد نظر، تحمل کن ی تا اون خونه  میتونست یول م؛ یشد یم

شدم و با نگاه به ابهت ساختمان   ادهیپ ن ی. از ماشسادمیبود، وا  ابونیوسط ب باً یدورافتاده که تقر  یالی و کیکنار   نا، یروب یگفته  به

 :شد، گفتم یهم باعث دلهره م دنشید  یکه حت ی میو قد یسنگ

 !ارواحه ی خونه   هیخونه شب نی ا - 

 :گفت مینس

 !. انگار کلبه وحشتهنمیبیخونه و رعد و برق ها رو م  یباال اهیس ی من االن بطور واضح ابرها -

 :کرد، گفت یکوله ش رو گرفت دستش و همونطور که در خونه رو باز م نایروب

 ...میجشن دخترونه و اقامت دخترا که ما باش ه ی ی برا یول هی میقد خوردهی. ستین چمیه- 

 :رو باز کرد و با اشاره به داخل، ادامه داد در

 !بهمناس میلیخ - 

  هویداخل اومد. تا چراغو روشن کردم   هیکه ترسوتر از همه بود، آخر از بق  می. نسمیبزرگ و ترسناک شد ی وارد اون خونه  ی کی  یکی

 :خنده و گفت ریکه زد ز یسمت خروج میدیخونه رو گرفت. با وحشت دو یهمه  جه،ی نازکِ خد غیج یصدا

 !نیخورده جو بدم. برگرد  هی  خواستمیم- 

 .اشاره کرد دمانی. دستاشو تکون داد و به چمیاخم  برگشت با

 !کهیش یلیداخلش که خ- 

  کیبود، دوطبقه داشت. طبقه هم کف  دایهم پ رونیهمونطور که از ب د؛یرس یبه نظر م یو مدرن کی ش یگفت. خونه  یم راست

خونه   ی و همه جا میرفت یسمت ه یو آشپزخونه بود و طبقه باال هم دوتا اتاق داشت. هر کدوممون به  ییسالن متوسط با حمام، دسشو

 .چون پر از تار عنکبوت و گرد و خاک بودند میکن زشیداشت تم از یو فقط ن بودلوازم خونه کامل  م؛یکرد  یرو بررس
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 :دمیپرس نایروب از

 ؟یوردآ ی رو چجور نجایا- 

 :جواب داد 

 .گرفتم  دشوی. منم مخشو زدم کلهیخال الیو  نیگفت که ا  یر یاز دوستام که خونشون نورآبادِ، اومده بود مص ی کی -

 :گفتم 

 !امان از زبون چرب و نرم تو - 

 :گفت  جهیخد

 .ستین یمال  نمیهمچ قهیعت نیحاال ا  -

 :دیپرس مینس

 نا؟ یروب ایمنظورت خونه بود   -

 :داد جواب

 !هردو-

 .نگفت یز ی کرد و چ یاخم نایروب

  یشد. مبل ها ی خونه برامون جذاب تر م  م،یکرد  ی م ز یتم شتر یهم ب یهرچ  م؛ یشد یزکاریو مشغول تم م یرو در آورد مانتوهامون

و بزرگ؛   کیکوچ ی ها قهیکه نما کار شده بود، عت واراشیداد، سقف و د  یم  یخوب ی که بو یبزرگ چوب  ز یم ، یبه رنگ قهوه ا یمیقد

  .قشنگ بودند ی لیهمه و همه خ

  .میو به هال برگشت میکه وجود داشت، گذاشت  یتنها اتاق خواب یرو تو المونیوسا میچند ساعت که کارمون تموم شد، رفت بعد

 :گفت نایروب

 چسبه؟ یم یاالن چ -
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 :لم داد و گفت  سحر 

 !نویکاپوچ -

 :زد پس گردنش، گفت یکی  جهیخد

  !نو؟یتو رو چه به کاپوچ -

 :با اخم جواب داد سحر 

 !شهیو الته کارامال شروع م نو یمن روزم با کاپوچ -

 .کنارش نشست جهیخد

 .کنم  یاالن دوتاشو برات حاضر م  نیهم ،ی کن یرو هج یکه گفت  یینایهم ی اگه تونست-

 :که گفتم میدیکرد؛ اما نتونست. بلند خند ی چندبار سع سحر 

 !چسبهیم ییاالن چا  یی خدا یول -

که هردو دست به   میو سحر برد  نایدستاشو جمع کرد، نگاهمون رو به سمت روب ی نگاه کردم که اونم فور جهیبه بغل به خد دست

فنجون   ه ی ی برگشت؛ هرک ییچا  ینیبا س قهیدم کرد. بعد چند دق یی آخر شده، به اجبار پاشد و رفت چا  دیکه د میبغل زدند. نس

 .میرو رفع کرد مون یو با لذت خستگ میمبل  نشست یگوشه رو ه ی م،یبرداشت

 :دیرو به من پرس مینس

 م؟یچند شب تنها باش دهیمامانت اجازه م ،یر یاجازه بگ  دمیمن که ند گمیم- 

 مامانِ تو اجازه داد؟ - 

 !نه - 

 :و گفت یمبل قهوه ا یلم داد رو جهیخد

 .میاردو دار میگفت نیواسه هم ده،یاجازه نم ینجوریمامان ما هم ا- 
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 :دمیپرس

 د؟ ی مثال از طرف کجا اردو دار - 

 ی لب جور  ریگرفت. ز یسلف نهیو با خود شوم نهیشوم ی باال ی  قهیبا عت سحر 

 :ژستش خراب بشه، گفت خواستینم که

 !من یِ لیفارغ التحص  یاردو- 

 :. گفتممیبه هم انداخت ینگاه میو نس من

 م؟یبگ ی ما چ- 

 .آورد و انداخت سمتمون یچندتا خوراک  مش،یکه تازه پر کرده بود یخچالیاز  نایروب

 !کنند که داداشم همراهمونه یهمه رو گرفتم، فکر م یمن اجازه - 

 پس خودِ داداشت کجاست؟ -

 . برگشت خونه -

 کو دخترا؟   گهیبزنه، نمخو آدم عاقل! مامانت زنگ  -

 !داداشم خوابه گم یبهش گفتم جواب نده، به منم که زنگ زد م -

 ؟یدروغو بلد ه ی ن یفقط هم -

 .کنم یبلدم، به موقعش استفاده م ی لیدروغ خ -

 :دادم و گفتم ه یبگم، سرم رو به پشت مبل تک یبهش چ دونستمینم گهید

 گفت؟ دیبا  یبه تو چ - 

 :رو باز کرد  ششین

 !یهست ینگو، خوش بگذرون که رفتن یچیه - 
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 .شروع شد بیاون شب اتفاقات عج از

  ریدرازش دو ساعت کامل ز  ی اما خدا نکنه سحر بره حموم که متاسفانه رفت. با اون لنگا رون؛ یب میو اومد م یدوش گرفت هی ینوبت همه

 .ومدیآب م یهنوز صدا یول م؛ یدیپوش یو لباس راحت میکرد   شیآب بود، ما آرا

به لب   یطان یهم منظورم رو گرفت؛ لبخند ش جهیاشاره کردم. خد جهی اومدن نداره، با چشم  و ابرو به خد رونیب ال یخ  دمید یوقت

 .به در دیبا لگد محکم کوب  هوینشوند و آهسته به سمت حموم رفت، 

  ی داد و م یبشه. مدام فوحش م  ن یر یهر چهار نفرمون آورد و باعث  شد انتظارمون ش یو فوحش سحر، خنده رو به لبا غیج یصدا

 :گفت

 !رونیب  امیب دیبراتون دارم، صبر کن -

 :. گفتممیانداخت  گهیهمد  یکرده  شیآرا  یها افهیبه ق یحوصله نگاه یو ب میسحر نداد یدهایبه تهد یتیاهم

 م؟یبه هم زل بزن ی نجوریخب... قراره هم- 

 :گفت  جهیخد

 !یسلف ن یاینه ب -

  ی نگاه به صفحه گوش ه ی. بعدِ چندتا ژست، میعکس گرفت میو تا تونست میشکلک درآورد  یچهار نفر   م،یدیبه هم چسب جانیه با

 :دمیانداختم و گرفتمش سمت دخترا، با چهره متفکر پرس

 د؟ ینیبیم ی عکس چ ن یا  یتو - 

 :گفت مینس

 !... خودمونگهیخب عکسمونه د  -

 .دیدقت کن -

 :دیشد و پرس یجد نایروب

 داخلشه؟  ی روح یجن-
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 :دادم جواب

 !نه - 

 :گفت  جهیخد

 م؟ ینیب یکه ما نم  ینیبیم یخب تو چ -

 !دماغ -

 دیو تائ دند یشد، خند یم دهیممکن د ه یزاو نیهرچهارنفرمون در بدتر  ی که دماغ ها ی با نشون دادن عکس یول دند؛ ینفهم اولش

 .کردند

 :دمیاومدن نداره، پرس  رونیسحر هنوزم قصد ب دمید

 .میچندتا دابسمش هم بساز  نیایبچه ها ب -

 :از حموم داد زد سحر 

 !امیمنم ب دیصبر کن- 

 :خوند ی م انیدابسمش که جواد رضو  هی به ساختن  م یو شروع کرد میبهش گفت یی بروبابا هی

 ...نکن که چشمات هیگر- 

داشت   میخوند و نس  یم جهی گرفت، خد لم یف نایزدن در آوردم، روب تار یگ ی خب جوک بود. من ادا  یول ستین ادم ی شو  هیبق حاال

 .اوردیحرکات موزون درم

 .رو قطع کرد لمیسمتش و ف وبرد یبا تعجب گوش نایروب رون، یب دیپر  مهینصفه و ن  ی سحر با حوله  هو یآخراش  

 :بود، با تته پته گفت شونیپر  سحر 

  

 !نفر بود هیاون... اونجا   -
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 :و گفتم دمیخند

 .بودن قاتیالبد رف -

گذشته بود،   یبار کار از شوخ نیگفتم؛ اما ا  یرو م  ن یزد، ا ی که توهم م یبه کس  یبا شوخ شه یبود که هم ی جن و پر   قایاز رف منظورم

 :چون سحر رنگش مثل گچ شد و تکرار کرد

 !گمیراست م دیباور کن -

 :دمیکم باورمون شد. پرس کم

 ؟یمطمئن -

 :دیپرس  جهیتکون داد. خد دیتند سرش رو به نشونه تائ تند

 بود؟  یچه شکل -

 :گفت سحر 

 !انسان هی  دم یشا ا یبود   هی سا ه ی هیشب -

که نگاه ما رو   نا یجوابگو باشه. روب نجایدرباره جن زده بودن ا دیخونه رو جور کرد پس االن با نی رفت. اون ا نایهمه به سمت روب نگاه

 :با تعجب گفت د،ید

 !نگفت ی ز یصاحبخونه چ- 

آب قند درست کردم و آوردم؛   وانی دل همه رخنه کرد. سه ل یشد و وحشت تو نیزد. جو سنگ ینم یبود و حرف دهیترس یحساب مینس

 :برداشت و گفت جه یروخد شیکی

 !آخ بدجور تشنمه - 

 :دهنش و گفت ک یبرداشت، برد نزد نایرو روب  یکی اون

 !گفت  یبود، صاحبخونه راجبش بهم م ی ز یواقعا اگه چ -



 

 
 

17 

  
 بدرود مجردی  ➢
➢ Aramis.H 
 Cafe Writers انجمن کافه نویسندگان  ➢

 

 

  کیرو  وانیل ی بود؛ کنار نشستم و محتوا وان یل نی تونستند درست حرف بزنند و چشم هردوشون به آخر  یاز ترس نم میو نس سحر 

 .ضرب باال رفتم

 :درازش زد پشت سرم و داد زد  ی دور، با دستا ی بود که سحر از اون فاصله  دهیبه لبم چسب وانیل هنوز

 ؟ یاوردیما ن یپس برا  - 

 :. گفتمارمیرفتم سمت آشپزخونه تا باز هم آب قند ب  فوراً

 !رفت ادمی اوه  - 

 .داشت دیه اوپن بود و کامال به سالن دآشپزخون خوشبختانه

 !گمایم -

 :گفت مینس

 !بگو دیببخش زهیبگوز... چ -

 :مثبت رو دراوردم و گفتم ی آدما یادا

 ؟ یاریبه زبون م کیزشت و رک ی ادب! چرا حرفا یب -

 :گفت جهی. خددندیخند

 !رو نندازه وسط هیبگه که خودش خواهر و مادر بق نویا  ی کی -

 :خنده گفتم با

 .بشه دایجمع پ نی ا ی تو یفکر نکنم کس-

 :حق به جانب به خودش گرفت و گفت  افهیکه به نظر حالش بهتر شده بود، ق مینس

 !من هستم - 

 !ییما یآره تو که خوار و مادر همه   - 
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 .خواستم بگم   یم یرفت چ ادمی کال   گهی قند رو دادم دست اون دوتا ترسو و نشستم. د آب

 :و بعد چک کردن آنتن، گفت دشیقاپ ی فور ش یگوش دنیطرف و اون طرف رو نگاه کرد، با د  ن یسحر ا  

 !عهیسر  ینت مثل چ نجا یژاپن، ا  نیرنشی محله فق میاوووه بچه ها انگار اومد -

  .مینت مشغول شد یتو ی به گشت زن ی هامون رفت و با خوشحال ی آنتن گوش ی حواسمون پِ تازه

 :گفتم  نایخودش بود که حوصله م سررفت، رو به روب یسرگرم گوش یرو هرک  ی ا قهیچند دق هی

 ن؟یکه  قولشو داد  یمجرد  یبود اون مهمون نیا  گمیم - 

 :زد. جواب داد  یانداخت و لبخند بدجنس  یرو کنار گذاشت، به ساعت نگاه یگوش نایروب

 !. تا سه بشمارشهینه، اتفاقا االن شروع م - 

 :شمردم  ی کنجکاو با

 !دو سه ک ی - 

 :دمیپرس  وفتاد،ین یاتفاق چیه

 ؟یس ا یتا سه  - 

 .هم رفت در رو باز کرد جه یسمت اتاق تا لباس بپوشه و خد دیدر اومد. سحر دو یصدا ناگهان

شروع کردن به خوش و بش با من، اگه بگم   غیج غیگله دختر اومدن داخل و با خنده و ج  کیپشت درِ، که  ی ک نمیبودم بب منتظر 

 .شناختمیدروغ گفتم؛ چون همه شون رو نم شناسمینصفشونو نم

 :دست به بغل زد و گفت  نایروب

 !تیمجرد یِاز مهمون  نمیا -

 :شروع شد. با تشر گفتم یکوبی آهنگ باال رفت و رقص و پا یصدا

 ...خو ک- 
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 :ساکت شدن و به من چشم دوختند. دستم رو بردم باال و گفتم همه

 !فوحش بدم تیسا  یتو تونمیاومد نم  ادمی شرمنده االن - 

 :گفتم نایسر و صداشون باال رفت. آروم به روب دوباره

 ه ی  هیچ  نایا گذشت،یهم خوش م ی کل ی کرد یخو خنگول چندتا پسر دعوت م - 

 ...ک عالمه

 .مردمه یهنوز چشمت به پسرا ته،یعروس گه یچند روز د یخاک تو سرت! ناسالمت- 

 ه؟ یچجور  یجشن مجرد  یدونیگذروندم... تو اصال م یبار خوش م ن یآخر  یبرا دیبا مهیچون عروس -

 !شهیرانیورژن ا ن ی. اهیچجور دونمیآره م -

 .مبل ی لم دادم رو یبه دخترا انداختم و با ناراحت ینگاه

 نه؟ ا یحاال با خودشون غذا آوردن  - 

 .مشغول رقص شد هیبه من، رفت با بق یجواب چیگفتن ه بدون

 .شده ر ی همه گ یلی آهنگ خ نی روزا ا نیآهنگ جنتلمن رو گذاشته بودن، ا  بازم

 :اون روز بابام اومد سرسفره گفت یحت

 !جون بابا نیسفره رو بب - 

  .چرخهیشهر م ی پس کوچه ها ی و هنوز که هنوزه داره تو دیچطور به الر رس  کا ی آمر  یایفرنیاز کال یساس یصدا دونمینم

  زهیکه هرلحظه امکان داشت سقف بر دندی کش یعربده م نقدریمراسما با اون قسمت آقامون جنتلمنه ا ی مجرد، تو یوسط دخترا نیا

 .پاره کردند ییچه گلو دیدونینم ن؛ ییپا

 :خوردم، گفتم   یکه ذرت م ی. دپرس به دخترا نگاه کردم و درحالدندی چ زیم یند و روتنقالت حاضر کرده بود یکل میو نس نایروب

 خواد؟یگله تون چوپون نم - 
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 :از دخترا که سبزه و الغر بود، گفت  یکی

 ...خوادینه سگ م - 

 :اخم گفتم با

 !ینگفتم پاچه مو گرفت یچ یهنوز ه ییسگش که تو - 

 :کرد و گفت  یز ی ر اخم

 !یجنبه ا یب یلیاما بدون خ  گم؛ یبهت نم یز یچ   ،یعروسبه هرحال چون  - 

 :گفتم  رلبیکرد اون طرف که اداشو درآوردم و ز  روشو

 !ادیم سیخودم واسه م ف  یمهمون ی نگا تو رو خدا تو -

 :. گفتدیحرفم، بلند خند دنیشد و با شن کیبهم نزد  جهیخد

 !برقص ایبابا ب الیخیب -

وسطم و مردم هم توقع   دمیدستامو گرفتند و من رو انداختن وسط. اولش حس رقص نبود، بعد د یاما نرفتم؛ چند نفر  دیکش دستمو

من رو به زور   ومدیم ی کی  دیحاال با دن،یو عربده کش دنیکه اومد، کم کم فاز گرفتم و شروع کردم به رقص ی. آهنگ بعدگهیدارن د

 .رونیب ارهیاز وسط ب

 میرفت و ن دن،یپوش ی همه لباس راحت  دید  یاومد وسط؛ اما وقت یلباس مجلس ه یو  میمال شیبود که سحر با آرا  یمهمون ی آخرا

 .برگشت گهی لباس د هیساعت بعدش با 

 :آورد و داد دستم. گفت رونیب بشیاز ج انهیبود رو مخف یی پودر لباسشو هیکه شب  دیپودر سف کیاز دخترا    یکی

 !یبزن کف کن - 

 :دمیاش نگاه کردم و پرسسر تا پ  به

 کنم؟  یکف م ی عنی - 

 !چجورم - 
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 باهاش حباب درست کرد؟   شهیاز اونا که م ،ی کف واقع- 

 .ستین یی که پودر لباسشو  نینه احمق! ا - 

 !گهیم نویکه ا  افشیق - 

 !بزن باال- 

  هی  کیروز از نزد  هیکردم   یمصرف کرده. فکر نم یز ی گفت معلوم بود که خودشم چ یم دهیکش دهیحرف زدنش که کلمه ها رو کش از

  .بودند زهی پاستور یلیخ انمی من و اطراف ی کنه. دوستا یکه مواد مصرف م  ی دختر  یعن ی نم؛ یرو بب ی دختر  نیهمچ

زود   یلیبعد خ ،یی ما و رفت دستشو یروز اومد خونه  ه یمون  هیبودم؛ آخه دختِر همسا دهیکه د نمیبیکنم م  یکه بهش فکر م االن

 .مواد زده بود  یی دستشو یتو دمیرفت خونه شون؛ بعدها فهم

 :از دستش گرفت و گفت  جهیاز مصرف اون پودر امتناع کردم، خد یوقت

 !یدار یچ نمیبده بب - 

*** 

صبحانه نشسته   زیدور م نایو روب میکسل کننده و سرگرم کننده اش تموم شد. صبح روز بعد، من، نس یلحظه ها  یشب با همه  اون

 :گفت نایکه روب میبود

 !رونیب میبر  -

 :دادم و گفتم هیتک یصندل به

 !شناسمیرو نم یی اطراف جا نی اما من که ا - 

  :با ذوق گفت  مینس

 آبگرم؟  میبر -

 !بلدم که ییِآخه تنها جا شه؛یم نی آره ا -

 .میشنا برداشت ی لباس مخصوص برا کیو   می. لباسامون رو عوض کرد میو به سمت اتاق رفت میرو جمع کرد ز یم
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 :لگد به سحر زدم و گفتم ه ی بستم،یداشتم دکمه مانتوم رو م 

 .میایزود ب میکه زود بر دیکن داریرو هم ب یکی اون  - 

 .نگفتم و راه افتادم ی ز یچ  یشدم؛ ول جهیخد یقرمز بودن چشما  یمتوجه  م، یکه شد  نیماش سوار

 :دماغش رو گرفت گفت یسحر فور م،یدیرس یوقت

  .ینجوریا شمیاوووه! خفه م -

دستش رو  نیهم ی قداشون نتونست؛ برا اد یاختالف ز لیشونه سحر بزاره اما به دل یدستش رو رو ، یخواست واسه تسل یم مینس

 :کمر سحر گذاشت و گفت یرو

  !یکن یبهش عادت م -

 :گفت د،یکش یقینفس عم نایروب

 !کنم یعشق و صفا رو حس م یمن که دارم بو  یواا -

دوشش انداخت، خواست باهاشون بره که دستم رو  یهم پاکت لباسش رو رو جه یبا خنده به سمت آبگرم رفتند. خد یسه نفر  و

 :جلوش گرفتم و مانع شدم. کنجکاو بهم نگاه کرد که گفتم

 !هییپودر لباسشو  هیکردم اون فقط   ی فکر م - 

 :زد و گفت لبخند

 .کنه، کشنده باشه یکه بار اوله استفاده م یکس  یدوزش اونقدر باال بود که برا  ی نبود. حت - 

 .اولش هم نبود ی ، پس دفعه  باال انداختم ابرو

 ه؟ یچ انی ! بگو جر ایالف ن -

کرد.   یم یمخف هیرو از بق یدختر داشت راز ن یموندم، ا رهیبهش خ رتیدخترا رفت. با ح  ی هیداد و به طرف بق لم یپوزخند تحو کی

  .آنتن نداشت نجایا  تلیکردم، به همون سمت رفتم؛ اپراتور را  یرو چک م م یکه آنتن گوش  یمنم در حال قهیبعد چند دق
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با   شونیکیشدند،  یسر راهم اومدند. همونطور که رد م ، یدو تا پسِر لباس مشک هویکه  داشتمیبود و آروم قدم برم ی گوش ی تو سرم

 :باز گفت شین

 شماره بدم؟ -

بمونه که   ادشی بندازه تا  کهیت ه ی دیپسر جماعت با ،یباش ا یدن یکجا نداره یندادم و سرم رو به نشونه تأسف تکون دادم. فرق  یجواب

 .بوده نیمذکره؛ تا بوده هم

 :دمیپرس جهیاز خد  یجد  یلیخ دم، یبه دخترا رس یوقت

 ؟یدیپسرا رو د ن یا -

 :گفت

 آره از کنارمون رد شدند. چطور؟ - 

 !بهم متلک انداختن - 

 .خو بندازن - 

 جه؟ یندادن خد ر ی چطو به تو گ گمیم - 

 :گفت نایخنده. روب ر ی زدن ز هیلحن صبحت کردنم، بق نیا دنیشن با

 !شهینم ی میقد چوقتیجمله ه ن یا -

آبگرم وصل شده بود. از پله   یبه ورود نیی از پا یی پل مثل پل هوا هی حگاهی ساخته بودند و از تفر  وار یزنونه رو دورتا دورش د قسمت

  یاز زن ها ی سر یخوندند.  یزدند، آهنگ هم م ی. زن ها تنبک آورده بودند و همونطور که ممیشد یوار یو وارد چهارد  میها باال رفت

 .رشد موها خوبه  یگفتند واسه سالمت یشستند؛ م  ی موهاشون رو که از قبل حنا  زده بودند، م وص،قسمت بخص کی  یمسن تو

 .ها حرف نزنم بهتره رزنی تنشون بود؛ اما از پ یزیچ  هیجوون خوب بود    یبگم دخترا دیبه پوشش، با راجع

به شنا. سحر بلند   میو شروع کرد  میآب عادت کرد، جلوتر رفت یِ بدنمون به گرم ی. وقتمیو وارد آب شد میرو عوض کرد  لباسامون

 :گفت
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 !رونیب یایبا دخترا ب گذرهیچه خوش م - 

  :هم سرش رو از آب باال آورد گفت مینس

 .یر ی بگ یسلف یتونیممنوعه، نم یگوش   نجایمتاسفانه ا یآره ول-

 :گفت نایروب

 !بد به حالت سحر -

 .سرش رو باال انداخت سحر 

 !خوبه میکه باهم  نیاشکال نداره، هم -

 .داشت یحال بود و به زور چشماشو باز نگه م  یب جهیخد

 .آب همه جا پخش شد د،یرفت باال و خواست از سکو بپره. با اون قدش احتمال دادم پاهاش به کف استخر نرسه. تا پر مینس

 :داد زد نایروب

 !دیبمب پوک -

و سرمو آوردم باال. به   دمیبه سمتم اومد؛ ترس کیتار ه یسا هیآب که ناگهان   ر ی . با خنده سرم رو بردم زدند یبلند خند ن یحاضر  ی همه

  یچکیسرم بپره؛ اما ه ی خواد درست باال  یم یکنم. فکر کردم کس  دای رو پ ه یطرف و اون طرف چشم چرخوندم تا صاحب سا نیا

 .اطراف من نبود

 :دیشد و کنجکاو پرس کی شناکنان بهم نزد نایروب

 شده؟ یزیچ - 

 :نگاه به اطراف انداختم و جواب دادم  ه یکه به دلم افتاده بود،  یبیترس عج با

 .راست گفته باشه شب یکنم که امکان داره سحر د  یفکر م  نیدارم به ا  - 

 :زد. گفت رجه یانداخت و به سمت مخالف ش یبهم نگاه یجیگ با
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 .یشد ر یگفت، توام جوگ یزیچ ه ی! سحر الیخیب -

 .می. لباسام رو عوض کردم و منتظر شدم دخترا خسته بشن تا باهم بر رونیب امیبدنمو کرخت کرد، مجبور شدم ب یکه همه  یترس با

  با یتقر  م،ی . چون اول هفته اومده بودمیرفت  حگاهیاومدند، لباساشون رو عوض کردند و باهم به سمت تفر  رونیب ی کی  یکی  باالخره

خسته   ی. شنا حسابمیآلونک دنج نشست کی  ی تو نیهم یبرا  م؛ یکن دایمناسب پ  ی جا  هی میتونست یگفت خلوت بود و به راحت شهیم

 .خنک رو داشت مِینس ک یباز، واسه ما حکم  ی فضا  یباد گرم تو م،ی رو با حوله خشک کرد ونکه خودم ن یمون کرده بود و با  ا

 :باز گفتم شین با

 ه؟ یاالن وقتِ چ - 

  :گفت  یفور سحر 

 !وقت غذا-

 .سادیکرد و وا  یپوف نایروب

 .رمیبگ ی ز یچ ه ی رم یمن م -

 :و گفتم پاشدم

 !امیمنم م - 

 :دوباره خودش شد. گفت یبه نظر حالش بهتر بود و بعد آبتن جهیخد

 .پارک م یبر  میر یبعدا تنقالت بگ دیاریسبک ب یغذا ه ی- 

 :دیپرس مینس

 کدوم پارک؟ قاً یدق -

 :جواب داد جهیخد

 .شهیم دایحاال پارک پ -
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 :داد زد سحر 

 !دیر ی هم بگ یران - 

 :گفت نایروب 

 .شهینم ر ی س یاز ران نی ا - 

 :به سحر داد زدم  رو

 !یرا ن ،یواسه خوردن ران-

 :داد زد بلندتر 

 .حتما ن ینکن! بخر  تیعه اذ  -

 مثل سس، نوشابه، دوغ و  یبا مخلفات م،یگرفت چیو چند تا ساندو میرفت

 .یران اللخصوص

 :و گفتم واریدادم به د هیسفارشمون رو آماده کنند، تک میبود منتظر 

 !زنهیمشکوک م جهیخد  نی ا - 

 :دیداد و پرس هیهم مثل من تک نایروب

 کار کرده؟  ی چ - 

 .فهمهیخودش م  ، یکن یمصرف م اد یز یی پودر لباسشو  دمیبهش بگو فهم-

 :بزنه، فروشنده گفت یبهم نگاه کرد تا خواست حرف  کنجکاو

 !سفارشتون حاضره - 

 :زنند. گفتم ی و حرف م سادنیدوتا پسر، کنار دخترا وا میدی. از همون فاصله د میرفت هیو به سمت بق  میها رو گرفت یخوراک ی پاکتا

 !کردن  دایدوست پسر پ یزود م،یتنهاشون گذاشت قه یچند دق نیبب- 
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 .ستنیهمه که مثل ما ن - 

 .شهیتموم م ابونیهمون خ ی تو یابونیخ یعشقا  گنینکن! م یحسود نامیغصه نخور. به ا یکن یم دای پ یکی من که دارم، تو هم  - 

 :نگفت. با چند قدم بلند خودم رو بهشون رسوندم و کنار سحر نشستم، رو به اون پسر با اخم گفتم  یز یو چ دیخند نایروب

 !دیبفرمائ - 

اون قسمت صورتش رو   یکم رنگ شیدار بود که ته ر ه یفکش هم زاو ،ی قهوه ا  یمتوسط با موها یداشت و چهره  یقدِ بلند پسره

 :گفت  ییپوشونده بود. با کمال پررو

 .دمیفرمائ د،یاریب فیکه شما تشر ن یقبل از ا - 

 :دوستش رو گرفت و گفت یمن، بازو یاخم ها دنیداشت. با د  ی نسبتا بهتر  ی قد بلند بود و چهره  باًیپسر هم تقر   یکی اون

 !میبر ایب - 

 :کم کم رنگ نگاهش عوض شد، مرموز گفت ی ل زد به چشام ولپسره از رفتن امتناع کرد. با اخم ز  اما

 !ادیدنبالت م ی هرجا بر  -

 .از جانب من باشه، دور شدند یعکس العمل ای که منتظر جواب  نیبدون ا و

و   ز یزدم به م یکه گل از گلشون شکفته بود، عصب م یسحر و نس یچهره  دنی. با د رمشیبگ دهیکردم ناد یباال رفت و سع ابروهام

 :دمیپرس

 گفتند؟ ی م یچ- 

 :تند جواب داد  سحر 

 !به خدا یچیه -

 :نشست، گفت میتفاوت کنار نس یب نایروب

 دروغ؟ - 
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 :هول شد، جواب داد سحر 

 !به خدا به قرآن گمینه بخدا. دارم م - 

 :دمیپرس جهیهم که دهنش چفت بود، پس رو به خد میچرخوندم؛ نس نشونیرو ب نگاهم

 گفتن؟یم ی چ - 

 :در کمال آرامش جواب داد جهیخد

 .نفر بودن هیدنبال   -

 ؟ یک - 

 :گفت سحر 

 !میما از کجا بدون -

 جه؟ یبودن خد ی با تو نبودم. دنبال ک - 

 :جهیخد

 !یز یچ ن یهمچ ه ی... ومدیم دیاطراف اومده که نبا ن ینفر ا هی گفت  -

 :دیبا اخم پرس نایروب

  !؟یگفت  یچ یدیخودتم فهم-

 :ابرو باال انداخت جهیخد

 .سی -

 :گفتم

 طولش دادن؟  نقدیپس چرا ا -

 :دست به بغل زد نایروب



 

 
 

29 

  
 بدرود مجردی  ➢
➢ Aramis.H 
 Cafe Writers انجمن کافه نویسندگان  ➢

 

 

 !دونفرو بزنن ن یمخ ا  خواستنیچون م -

کرده بودن رو پاک   و یکه تازه س یی هردوشونو برداشتم و شماره ها یحرکت گوش  هی افتاد. با  میسحر و نس ی ها یبه گوش نگاهم

 .کردم

 :شروع کردن به اعتراض گفتم تا

 !خوره یبه هم م میعروس می. اگه شوهرم بفهمه با پسرا بوددیواسم دردسر درست نکن ی الک -

 :پوزخند زد. با اخم نگاهش کردم  جهیخد

 !ه؟یچ -

 :جواب داد  یالیخیب با

  .یچیه -

دنبال   میداشت م؛ی. هر پنج نفرمون وارد فروشگاه شدمیر یتنقالت بگ می رفت میو پاشد مینگفت . غذامون رو خورد  ی ز یچ  یسک  گهید

ها اومدم   یاز پشت قفسه خوراک   عیافتاد. سر  یکه چشمم به همون پسر مو قهوه ا م یگشت یو مورد عالقه مون م ازیمورد ن یزایچ

دخترا هر کدوم سرگرم کار خودشون هستند، پس   دمینه که د  ای دندیهم اون رو د هیو دنبالش رفتم؛ اما نبود. خواستم بپرسم بق رونیب

 .حتما متوجه حضور اون آدم هم نشدند

،  حس بد ن یو از همون موقع ا دمید یم بیعج ی اومده، مدام خواب ها شیپ  یبحث عروس یبهم دست داد. از وقت یحس بد ناگهان

رفته   ادمیبود   یعروس ر یشدم، اشک تو چشمام جمع شد. ذهنم ازبس درگ  رهیمن نشده. دست به بغل زدم و به در فروشگاه خ الیخیب

  االت یو خ تی واقع صی. کم کم تشخوفتهیم ی کردم بعد از ازدواج چه اتفاق یخودم تصور م  باداشتم  شهیو هم ه یچ یواقع یکه زندگ

 .برام سخت شده بود

برخالف   دم،یپوش  یم ی مشک یمانتو شهی. همدیو سف یفلز  ی با دسته  یمشک  ی کوچ  نکیع هیجا به جا کردم،   مینیب یرو رو نکمیع

خو گرفته بودم. نگاهم به سمت انعکاس   اهیمن با رنگ س ست« یخوب ن دهایّما س یبرا یگفت »لباس مشک یپدرم که م یگفته ها

  باتر یاگه ز دیمتوسط، شا ینیبزرگ با ب یروشن و لب ها ی بزرگ به رنگ قهوه ا ی  فروشگاه افتاد. چشم ها ِدر ی  شهیش یصورتم تو

 .بود یا  گهیجور د میبودم االن زندگ

 :خندانش گفت  شهیطبق عادتش محکم زد به کمرم و با لحن هم سحر 
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  !؟یکن یم ری! نکنه اون باال باالها سَیتهپرو ی چته تو -

 :گفت مینس

 نه؟یرو زم ی کِ ن یا -

 :دم یحدقه چرخوندم و پرس یرو تو چشمام 

 هنوز؟ ن یتموم نشد -

 :گفت نایپاکت، روب یتو نداختنیرو م داشونیداشتند خر  جهیو خد نایروب

 .میر یصبر کن دختر االن م -

  :افتاد، غر زد جه یدست خد یتو  یی که به پودرلباسشو نگاهش

 !یکن یاستفاده م یی پودرلباسشو ی لیخ دمیشن - 

 .نشد نایمنظور روب یمتوجه  یزد؛ ول یشخندین جهیخد

 .هم دست من بودا دایبشه؛ حاال کل نیاز همه جلوتر رفت تا سوار ماش  جه یکه تموم شد، خد کارمون

 :دیدعوا حاضر و آماده بود، غر  یخدا برا ی شه یهم که هم جهیپسر قد بلند و الغر. خد ک یدر فروشگاه رو باز کرد، خورد به  تا

 !جلوتو نگاه کن الدنگ  یه -

 :الته. گفت  یلیخ پش،یبرخالف ت دمیکه زد فهم ی ها بود؛ اما با حرف ن یسیموز  هیشب یپروفسور شی بلند و ر یبا اون موها پسره

 !باالتر از توئه  یل یجلوم که خ -

 :لب گفت ر یشده بود، انداخت و ز نیکه نقش زم  داشیبه خر  ینگاه جهیخد

 !معذرت بخواه -

 :دیبا پوزخند پرس پسره

 ؟یگفت ی ز ی. چدمینشن -
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 :زد اد یسرشو باال برد و فر جهیخد

 !گفتم معذرت بخواه -

 .میبحث اون دو نفر شدحرف ناظر  یو ب م یداد  هیدست به بغل تک ما

 .محکم به پسره زد ی دهیآب نکش دهی کش  کیو  دیبا اون قد متوسطش پر  جهیخد  هویهولش داد کنار و خواست بره که   پسره

 :میگفت همزمان

 !اووووف - 

 :دیفروشنده اومد و پرس د،یچ یکل فروشگاه پ یتو صداش

 شده؟  ی ز یچ -

جمع کرد، رفت   لشو ی چشماش گرد شد و فوراً وسا جهیبرد. خد جهیرو به سمت خد نشیکه صورتش کج شده بود، نگاه خشمگ پسره

 .میشد نیو سوار ماش م یزد م یج هیثان  کیهم در عرض  هی. من و بقرونیب

 :و گفت دی. سحر خندمیرو روشن کردم تا زود بر  نیماش

 !چقد باحال بود -

 :گفت ی با دستپاچگ جه یدنبالمون، خد اد یپسره داره م میدید  هوی

 !بهمون دهیگاز بده گاز بده تا نرس -

 .سمت خونه میگرفتم و رفت  گازشو

*** 

 :دیپرس  یجد ی لیخ میبود. نس یو سرمون تو گوش میلم داده بود  ییرا یگوشه پذ  هیکدوممون  هر 

 توک چشم کجاست؟ -

 :همه مون برگشت به طرفش، جواب دادم  سر 
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 !چشم که توک نداره -

 :به جانب گفت  حق

 !قشنگه؟  یلیتوکه چشمات خ گهیپس چرا خواننده م -

 :گفتم م،یبه هم انداخت ینگاه نایو روب من

 !م؟یفکر کرده ما اسکول  ای اسکوله  ی ادیز   ن یا -

 :گفت نایروب

 !سحر یلنگه  نمیولش کن ا  -

 :که دستش بود رو آورد و گفت یکیتکه کاغذ کوچ  جانیبا ه سحر 

  !بهم شماره داد یکی بچه ها امروز  -

 .نشستم یفور

 منظورت همون دوتان؟  - 

 .شد انداخت یداشت رد م نی ا ، ینه اون که شماره ش پاک کرد - 

 !از دستش افتاده دیشا  - 

 .چشمکم زد - 

 :گفتم

 !نمیبب ار یب .ییکه چشمک زده پس منظورش خود تو   نیهااا ا  - 

حالت بلندگو. پسره   ی تماس رو زدم رو یو صدا میخودش زنگ زد  یبا گوش م،یو خنده جمع شد یرو داد دستم. همه با شوخ شماره

 :جواب داد

 !الو - 
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 :ساکت شدند. گفتم همه

 ؟یسالم خوب - 

 شما؟  - 

 .االن خنده ش گرفته بود، بهش اشاره کردم ساکت باشه نیاز هم مینس

 .... آبگرمیا م که امروز بهش شماره داد یهمون - 

 گر؟یج  یآها! چطور - 

 ؟یتو چطور یمرس - 

 :به دخترا گفتم  آروم

 !چطور بود  یگر ی د  دیفهم میو هرگز نخواه - 

 :خنده، پسره گفت  ر ی زد ز مینس

 ه؟یک یصدا -

 !راحت التیخ  ست،یخنده حواسش به ما ن یم ی ا گه ید  ز یکه باهام بود؛ اما به چ یدوستمه، همون - 

 !زد؟ یکه نعشه م  یاون  ایقدبلنده، اون کوتاهه   ؟یخب تو کدوم - 

 :بگه که نذاشتم و گفتم یزی خواست چ یعصبان جهیخد

 کدوم باشم؟ ی دوست دار - 

 !قد بلنده - 

 .م  گهید  یکی من  چکدوم،یه - 

 ؟یدیاصل م - 

 !اول شما - 
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 ؟ یجاسمم تو چ - 

 :گفت نای. روبدیرس یبه ذهنش نم یاسم یبگم، کس  یبگم چ یچ دمیپرس یم ی ه حاال

 !بگو افسانه - 

 :گفتم

 .افسانه هستم - 

 افسانه خانوم؟ ی هست یخب چه شکل - 

 ؟ یچ ی عنی - 

 قدت چقدره، وزنت؟ ی عنی - 

 .وزنم لویمن صد و پنجاه قدمه، نود ک - 

 !یگُت  یلیکه خعه تو  - 

اومد.  یاما صداشون در نم دنیخند یدهنشون باز بود م  هیاز شدت خنده سرخ شده بود، دهنشو محکم گرفت و دور شد. بق مینس

 :دم یاطرافه. پرس ن یخودمم خنده م گرفت، معلوم بود اهل هم

 آقا جاسم؟  یچ  یعنیگُت   - 

 !یریگیفضا م  یگنده ا ی عنی - 

 .رو قطع و شمارشو مسدود کردم یخنده م رو نگه دارم، گوش تونستمینم گه ی رفت. منم که د دخترا باال یخنده همه  یصدا

 :گفت نایتموم شد، روب دنامونیکه خند نیا بعد

 !پاشو برو شام درست کن زهیعز - 

 .وسط هال یِ میرو دادم دست سحر و لم دادم به مبلِ قد یگوش

 !کردم، بعدشم من عروسم یشما رو فراهم ماوال که خسته م چون داشتم اوقات فراغت  - 
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 .از دستش افتاد  یزدم که گوش نای لگد به روب ه ی ی عصب نجا،یا میمن اومده بود یمجرد یمهمون یکه ما برا نی ا ی ادآوری با

 برام؟  یر یگیجشن م ی! مگه نگفتشعوریب - 

 .زد به پام یلیگرفت و با س شو یگوش

 !گه ید  میگرفت شبیگمشو د  - 

  میفرصت محدود.  نس  نیا  یچپ نگاش کردم و مشغول نوشتن رمان شدم، چند تا رمان همزمان باهم سخت بود؛ اونم تو چپ

 :دیپرس

 م؟ یبخور ی شام چ - 

 :بود با خنده گفت ی همونطور که نگاهش به گوش جهیخد

 !رو زهیعز - 

 !کنم یتو رو حذف م م،یدیهر هر خند  - 

 :جهیخد

 از کجا؟  -

 !میاز زندگ - 

 :سحر 

 .دشهیجد دیتهد ن یا -

 :با خنده گفت جهیخد

  .شهیما، اونم واسه هم یاز زندگ یشیحذف م  یفعال تو دار -

 :خنده. با اخم گفتم ریهمه زدن ز بعد

 !جویخد زهی ر ینمک تِر تِر داره ازت م -
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 .ارنیغذا ب رونیاز ب م ینشد؛ ناچار زنگ زد میکردن، تسل یواسه آشپز یچکیه

* 

جرئت رفتن به حمام رو   چکسیواسه سحر افتاد، ه شبیکه د   ی. با اتفاقمیبود  رهیشام همه مون حوله به دست، به درِ حموم خ بعد

 :دمینداشت. پرس

 ره؟یاول م ی ک - 

 :عقب، گفت دیخودش رو کش سحر 

 !رمیمن که اصال نم -

 :دستش رو سد راهش کرد و گفت  نایروب

 .نیر ینمون، همه مبه بد دهی گند گوگرد چسب  یگمشو بو -

 :صداش، گفت ی با لرز مشهود تو مینس

 !خودت برو  یگیراست م -

 .اشاره کرد جه یبا چشم به خد نایروب

 !جهی برو خد ره،یم جه یخد -

 :گفت  الیخیبفهمه، ب ی خواست کس ینم یبدتر از همه ترسو بود؛ ول جهیخد

 .ندارم  ازیبه حموم ن ادمی من ز -

 .خوادا یبره حموم؟ خا...ـه م یحاال ک - 

 :گفتم  ه،یبق ی  رهینگاه خ با

 ...خواد یبگم خامه م خواستمیم - 

 :بودند. اضافه کردم رهیبهم خ همچنان
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 .میکه گرفت ی کیک -

 :نکرد، غر زدم  ر یینگاهشون تغ یوقت

 !دیذهنتون خرابه؟ خو زبونم نچرخ نقدیشما چرا ا -

 :گفت مینس

 .من بزرگت کردم شناسمت،یمن م -

 :حموم دور شدم و سرمو تکون دادم از

 !بر منحرفان ینوچ نوچ نوچ، وا - 

  .داوطلب شد و رفت جهیخد  باالخره

 .دیطول کش شتر یاومدنش ب رونیب یآب قطع شد ول ی بعد، صدا قهیدق ستیب حدود

اون هم اتاق خوابه؛ اما   م یکرد یبود که روز اول فکر م ی انبار کیحموم داشت و طبقه باال به جز اون اتاق خواب،   هیخونه فقط    نیا

 .نبود

 :دیپرس نایروب

 کرد؟  رید  نقدریچرا ا-

 :گفت دهیسحر ترس 

 کشتش؟  زهی نکنه اون چ -

 :خنده و گفتم ر ی ز زدم

 !کشهیرو نم یکس ز،یاون چ- 

 :گفت مینس

 .کنه یبهتون ثابت م شیبعد عروس نیحاال ا   گهیراست م -
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 !ها ی بر انحراف یوا - 

خورد   میدم اسب ی. سرمو کج کردم و چسبوندم به در که موهامیو همه باهم سمت حموم رفت مینگران شد ، یکم گذشته از شوخ کم

 :. گفتمیبه صورت نس

 !عه موهات رفت تو دهنم - 

 :گفتم

 .یشد سیپس خوش به حالت االن تقد - 

 :گفت نایروب

 !دیساکت باش - 

 .میو فرار کرد میزد غیزد. همزمان با اون، همه مون ج غیج  جهیدر باز شد و خد  هویدر،   ی  رهیبرد سمت دستگ دستشو

هم انگشت شصتش رو گذاشت پشت   نایزد. روب سیطالش که دستش بود رو تند تند ل یکه ترسوتر از همه بود، النگوها مینس

بود حمله ور شدم.   زیم یکه رو یکنه، به سمت پارچ آب ست یبود قلبم ا کیجلوش و فکش رو انداخت باال. منم که نزد  یدندونا

 :زد به سرم و پارچ آب رو از دستم گرفت. گفت کمسحر اومد مح کهوی خوردم   یهمونجور که آب م

 !شهیبم داره از جاش کنده م. بده من، قلیمثل گاو همشو خورد - 

 :گلوم، با سرفه گفتم ی تو دیپر  آب

 !وونهی د ی کرد  سیلباسامو خ ؟یکن یکار م  یچ الق ید - 

  یفوحش هی و  رونیب میاز پشت مبل اومد یکی  ی کی.  میسر کار دمیفهم جه، یخد  یقهقهه  دنیبا شن  یول م؛ یشده بود م یترس قا از

 .مینثارش کرد

 :مینس

 !عنتر  -

 !سرت کفتر  نه یبر  - 
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  :نایروب

 !یشیآدم نم -

  :سحر 

 !بخدا نفسم گرفت -

 :کرد، باخنده گفت یهمونجور که داشت با حوله موهاش رو خشک م جهیخد

 .سرجاش ادیحالتون ب ارم،یبراتون آب نمک ب نیبزار  - 

 .هی کاف نیتو آدم شو هم ،ی اریب یز یچ سی ن یازیهههه نمک دون! ن - 

 :با اخم گفت نایروب

 !گهیراس م - 

 :زد و ادامه داد ییلبخند دندون نما بعد

 .دیمثل من باش -

 :و گفت ی زد یشخندین جهیخد

 !تو ؟یک -

 :رفتم، گفتم یرو گرفتم و همونطور که به سمت حموم م حوله

 !هیممد پسر خوب د،یمثل ممد باش م یبگ دیکه با نهیاصلش ا  - 

  :دیپرس طنتیبا ش مینس

 !هان؟ ه؟یممد ک نیاووه ا -

 !باشه؟ تونهیم یک -
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  ی االتیترسوندمون، خ شب یفکر کردم چون سحر د  دم؛ یشن ییزدم و وارد حموم شدم. مشغول شستن موهام بودم که صدا یپوزخند

 .زود ساکت شدم یلیو خ دمیکش یبنفش غیپام رد شد؛ ج یسوسک از رو ه ینکردم و به کارم ادامه دادم، ناگهان  یشدم. توجه

 :من افتاده. گفتم ی برا یبفهمند چه اتفاق  خواستنیو م زدنیبه در حموم مشت و لگد م دخترا

 .سحر بود  قِیدخترا، رف ستین یزیچ - 

 :دیپرس سحر 

 قم؟ یکدوم رف -

 !سوسک - 

 :سحر 

 !توئه قیاون که رف -

 .ادیخوشش م شتریب القایبهم گفت از د  - 

داخل وان   هی سا  ک یبردم که نگاهم به  رهی اومدن از حموم شدم. دستمو به طرف دستگ رونیب یدور خودم و آماده  دم یچیرو پ حوله

  درنگ یسف ر ی حر  یپرده  کیداخلش داشت و دور تا دور وان،    یاما وان بزرگ  د؛ یرس یبه نظر م کیکه کوچ ن یحمام افتاد. حموم با ا

 .بود

 .ستین ه یاز سا ی خبر   گهید  دم ید دم،یتا پرده رو کش نم؛ یبیمَرد رو م کی  هیکردم سا  یسمت وان رفتم، احساس م به

نبود؛   یبه اطراف چشم چرخوندم کس ی. هر چنینفر مچ پامو گرفت و محکم خوردم زم ه یکه ناگهان   رونیب ام یتفاوت خواستم ب یب

 .رفتم رونی. پاشدم و با وحشت بدمیترس یواقعا داشتم م گهید

 :با خنده گفت سحر 

 !جون بابا نیبدنو بب- 

 :زدم  داد

 !و تو دونمیمن م یآهنگو بخون ن یا  گهی بار د ه ی- 
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 :دیدستم بهش هشدار دادم. متعجب به سمتم اومد و پرس یکیدستم به حوله بند بود و با اون  هی

 شده؟  ی ز یچ -

  یم هیشدم گر یم ی عصب یوقت شهیگونه هام، هم  یرو ختیر  یکیبعد اون  ی کیزخم شده. اشکام   می شونیپ دیکه کنار زد، د  موهامو

  سیچشام خ شه یشد هم یاز حد، باعث م شیو احساسات ب ف یکال چشم ضع ومد،یاشک از چشمام م  دمیخند یم ی وقت یکردم. حت

 .باشه

 :اشکامو پاک کرد و گفت نایروب

 شده؟ یچ  یآخ -

  .که به سواالتشون بدم، سکوت باشه یباعث شد آشفته بشم و تنها عکس العمل ش،یپ قهیچند دق اتفاق

 :کامل گفتم ت ی. با جدمیکه شدم، همه دور هم نشست آروم

 !گهیسحر راست م -

 :با ذوق گفت سحر 

 !گفتم دیدید -

 .زنمیو مهم م یجد یلحظه، دارم حرفا  ه یخفه شو -

 :دادم ادامه

 .مرد بود هی  ی ه یحموم سا یتو -

 :گفت مینس

 !شوهرته ه یالبد سا -

 .خنده که با اخم نگاش کردم ریز زد

 .نهیخونه سنگ ن ینه! به نظرم ا-



 

 
 

42 

  
 بدرود مجردی  ➢
➢ Aramis.H 
 Cafe Writers انجمن کافه نویسندگان  ➢

 

 

 :گفت  جهیخد

 .غول آسا تکونش داد یها  ییبا جا به جا  شهیآره نم -

 .نگاه کردم و سر تکون دادم نایروب به

 اسکولن؟ نقدیچرا ا ناینوچ... ا -

 :گفت نایروب

 م؟ی کن کارشونیچ گه یهستن د  -

 !ساعت نُه ببرشون دم در- 

 ه؟ یچ ه یحاال قض الیخیب -

  !شده اس ریخونه تسخ ن یا- 

 :جهیخد

 .میرو پاسمان کن تیشونیکنم که پ دایرو پ هیاول  یتونم جعبه کمک ها یم نمی. برم ببسین یچیه نجا یپسر! ا  الیخیب -

 :مینس

 !تهیعروس گه یچند روز د یناسالمت گه، یآره راس م -

*** 

  یگوشه م هی هر کدوم  نایو روب می. نسمیدیخواب یم ن یزم یتخت داشت، همه کنار هم رو ک یخواب چون فضا کم بود و فقط  موقع

  یک یشدنِ در، اومد؛ انگار  دهیکوب یدر رأس اتاق بودم. تا چشمام گرم خواب شد، صدا گه یمن که د  م،یو ما سه نفر وسط بود  دندیخواب

 .دندیصدا پر یِد. همه از شدت بلندیکوب  یهراسان داشت به در م

 :گفت مینس

 ه؟یموقع شب ک ن یا- 

 :لرزون  گفت  یبا صدا سحر 
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 !بخدا اومدن دنبالمون -

 :تا برم سمت در، گفتم پاشدم

 !مال خودتون باشه گهیم دهیدوتومنم م هی بخواد تو رو ببره  یدنبال تو؟ کس ادیم ی ک نیشیب -

 :کرد و افتادم. با غر گفتم  ر یبرداشتم پام به مالفه گ گه یقدم د ه یخواب آلود بود، تا  چشمام 

 !دیهمه تون رس یبیسالمم به ب -

 :دیبا تعجب پرس نایروب

 ؟یدار هیبه بق کار ی چ یخودت افتاد -

 .نشستم همونجا

 .یکن یخودت هم درو باز م ،ی خونه رو تو گرفت ن یاصال ا -

 :با دلهره گفت جهیخد

 .میدرو باز کن می همه باهم بر  نی اینه دخترا ب -

 .دمیم ینگهبان  نجایمن ا  د،یدرو باز کن دی! همه باهم برهیفکر خوب -

 :مانند گفت غیج یبا صدا جهیدورم که خد دم یرو کش پتو

 !میر یهمه مون م ی عنی م، یریگفتم همه مون م -

 .سادمی ترس بهش نگاه کردم و وا  با

 ؟ یزنیم غیباشه حاال چرا ج -

  ی حاال از ترس ک م،یسادی و همونجا وا می. باهم به سمت در رفتنییپا  میو آروم آروم از پله ها اومد میدی به هم چسب مونیپنج نفر  هر 

 چکسیو در باز شد؛ اما ه ن ییدر رو آورد پا رهی رفت جلو و دستگ نیپاورچ نیداوطلب شد؛ پاورچ نایروب دمیرفت درو باز کنه. د  یم

 .دیند یزیچ  یبرد و چرخوند، ول رونیپشت در نبود. سرش رو آروم ب
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 :ترس محکم در رو بست و رو به ما گفت با

 !سین یشکیه -

 :که از ترس به تته پته افتاده بود، گفت  مینس

 ه؟ی ز ی خونه چ نی نکنه واقعا تو ا- 

محکم درو   میکه داخل شد نیهم م،یو خودمون رو به اتاق  خواب  رسوند میبدو بدو از پله ها باال رفت م،یزد یبلند غیهمه ج هوی

 .بستم

مالفه بزرگ صورتشون رو   هیجا جمع شدند و با   هیداد. همه   یمون محبوس شده بود و ضربان قلب امون نم  نهیتو س  نفس

 :بودم رفتم کنارشون نشستم و گفتم دهیپوشوندن، منم که ترس

 .میکن  کاریکه چ میریگ یم می فردا صبح تصم  ن،ی! در بسته است. االن بخوابنیآروم باش -

 :که تا اون موقع از ترس سکوت کرده بود، گفت سحر 

 !بره؟یخوابش م یک تیوضع  نیگرفته؟ تو ا   تیشوخ- 

 .دیخواب از سر همه مون پر تیبا اون بود، با اون وضع حق

*** 

. با  ستین نایروب یبغل هم خوابن؛ ول یهمه شون تو دم ی. صبح که از خواب پاشدم دمیاضطراب و ترس گذروند ی شب رو با کل اون

  یتو نایروب دمیتم اسمشو صدا بزنم د رفتم. تا خواس نییپله ها رو پا  دهیطرز فکر، ترس نیافتاده و با هم ی خودم گفتم نکنه براش اتفاق 

 :مآشپز خونه مشغوله. گفت

 !؟یبرامون خانوم یدرست کرد یبه به خانوم سرآشپز! چ - 

 :با لبخند برگشت و گفت نایروب

 .املت درست کنم  ارم،یرفتم واسه صبحانه تخم مرغ ب   س،ین ی ز یچ خچال ی یتو دمی عروس خانوم! د  ر یصبح بخ- 

 .نشستم ز یم پشت
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 !میکه موقع اومدن پر کرد  خچالو ی آخه  ؟یگیم یجد -

 .واسه صبحانه مناسب نبود ش ییمواد غذا -

 تا سوپرمارکت؟  یرفت ادهی همه راه رو پ ن یا نمیآها! بب-

 .تو رفتم یالدنگ نیمگه مغز خر خوردم، با اون ماش- 

 ؟یاون وقت با اجازه ک- 

 :طور که مشغول بود، سرش رو آورد باال گفت همون

 .صاحب اجازه مخودم -

 :لب گفتم ر ی گوجه خوردم و ز  کهیت هی

 !سالمه نیشکر داره که ماش ی جا- 

 :با آرامش گفت تابه،یها رو انداخت داخل ماه  گوجه 

 .برق ر یطرفش رفت، خوردم به ت ه یاتفاقاً - 

نفس آسوده  ن،یماش دنیبا د  . اطیح یتو دم یگلوم و خودمم پر   یتو دیشد. گوجه پر  یبزرگتر نم ن یاز ا گهی چشمام د سادم،ی وا عیسر 

و علف   ابونیکرد؛ اطرافم که جز ب یبود که مرز ملک رو مشخص م یحصار چوب  هی الی. دور وذاشتیداشت سر به سرم م دم؛ یکش یا

  چکسیه می کشته بش نجایلحظه با خودم فکر کردم، اگه ما ا کی  ی. براومدیبه چشم نم یز ی چدرخت،  یبا تک و توک ییطال یها

 .و رفتم داخل خونه دمیتصور گرخ ن یشد؛ با ا  یخبردار نم

 :دیپرس  ناینشستند، روب ز یاومدن سر م یک یبعد اون  ی کی  دخترا

 خورن؟ یم مروین ایک- 

 !من- 

 :گفت لی م یحال دستشونو بردن باال. سحر ب یهم ب میو نس جهیخد

 .خوردم  یچند لقمه ا  دیشا- 
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 :دمیمسافرت، آروم پرس نیکردن جو خونه و ا  نیفکر کردم و با سبک و سنگ ی کم شبی به د راجع

 خونه؟ میبرگرد ستیبه نظر شما بهتر ن -

 :گفت عیسر سحر 

 !دیکه از سر جنازه من رد بش ن یمگر ا -

 :طرفمون، گفتم ومدیبه دست داشت م تابه یکه ماه نایروب دنید با

 .چه برسه واسه خونه رفتن شم،یهم از سر جنازه ت رد م مروین هیمن به خاطر   -

  کنه،یرو هم سوراخ م تابهیفقط دو لقمه، ته ماه گهیکه م یاون شهیما دوستان، مفصل بود. هم نیب شه یخوردن صبحانه هم  هیقض

 .شهیامالً به سحر ختم مموضوع ک  نیناگفته نماند که ا 

 :کرد، صداش زدم و گفتم یداشت آشپزخونه رو مرتب م نای. روبدیسائ ی رو حساب تابه ینون بزرگ گرفت و داخل ماه کهیت هی  سحر 

 .یرو بشور تابهیماه نیا  ستین ازین گه ی! دیروب -

 :زد و گفت یآروغ سحر 

 !بالیوال میبر  م، ینباش کاریب نیایبچه ها ب- 

 :. گفتز یم یآغشته بشه، گذاشت رو مرویرو که دستش بود و قسمت نشد به ن ینون مینس

 !یورزش کن دمیبا  ،ی خورد  یمثه چ -

 .می کن ی سحر رو عمل ی دهیو ا رون یب میتا بر میلبخند پاشد با

توپ   ن،یصندوق عقب ماش. از اطیبه ح میرفت ی با لباس راحت یحجاب چیبود، بدون ه یاطراف نبود و جاده شم خاک  نی ا ی خونه ا چون

 .زدم یو بهش ضربه ا رونیرو آوردم ب بالیوال

 !هیبادش اوک -

 .شد میتقس شه یم یچطور میتا بفهم مینگاه کرد  گهیبه همد م،یبود. چون پنج نفر بود یارکشی وقت
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 :گفت سحر 

 !شما سه نفر  جه،یخب من و خد -

 :لب گفتم ر یز

 !دوتا کوتوله رو انداخت به جون من - 

 :دیزد بهم و پرس یپس گردن کی نایروب

 کوتوله؟   یگفت ی به ک - 

 .شهیگذاشتم پشت گردنم، از سوزشش معلوم بود حتما کبود م دستمو

 !گفتم  موینس - 

 .تا اومد سمتم، فوراً حرفمو عوض کردم میهم قد بودند. نس میو نس اون

 !نه نه نه سحرو گفتم سحر - 

 :و گفت دیخند سحر 

 .دیشروع کن گهیاله د - 

 .غرب یکی زد،  یشرق م ی کیبود؛   یدنیما د  بال یشروع کردم. حاال وال ی رو مثال حرفه ا یغرور توپ رو انداختم باال و باز با

.  میدفاع کن مینتون  چکدوممونیمن و باعث شد کال ه یجلو دیپر  میتوپ رو پرت کرد، نس جهیزدم خورد به صورت سحر، خد سیسرو

 :دیپرس جه یسر سحر رد شد. از خد ی توپ از باال دمیزدم، د سیدوباره سرو

 بزنم؟ -

 :گفت یو با نگاه جد سادیصاف وا  جهیخد

 !نه فقط نگاش کن - 
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. آخرشم که دستم  میدیخند ی م م،یخودمون متاسف باش یبرا  م،یکه داشت یکه واسه سطح ورزش نیعوض ا  وفتادیهم م ی اتفاق هر 

 :قهر کرد و گفت نایروب گهیشد، د شینیب ی ز یو باعث خونر  نایخورد به دماغ روب

 !بالتونیوال ن یبا ا دیگمش -

 .میتازه کن یتا نفس می. رفتمیادامه بد میجون نداشت  گهید  م،یدیخند  یبس وسط باز از

 :که سحر گفت  میآب خوردن بود  مشغول

 !میدیبچه ها هله هله هله هله هوله نخر  -

 .خنده ریز م یو زد  مینگاه به هم انداخت هی

 !هله هله ،یخونیآهنگ م ی فکر کردم دار -

 :گفت مینس

 !داغونه، ولولک هم بخون ی آره صداتم به اندازه کاف -

 :شروع کرد به خوندن جهیخد

 !ی آرامِ جانه ه ،یماه تابانِ ه -

 :گفتم

 .ماشاءاهلل نیعروس و دوماد همه بگ نی خواست بخونه، حاال حاال حاال همه دستا به باال، به ا ینه سحر م -

 :گفت نایخودش غش خنده بود. روب سحر 

 .میرقص نکرد   نی تمر  یواسه عروس یراست -

 :گفتم

 .دیاریکه فاز بده ن یبرقصم، از االن گفتم آهنگ دهیاجازه نم نیخانواده شوهرم مذهب - 

 :گفت مینس
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 .می کن یپخش م یدوست دار یل یکه خ ی اتفاقا همون آهنگ -

 .دهیوسط داره قر م نی ! بپرسن عروس کجاست، بگگهید  یچیه - 

 :سحر گفت هوی

 ن؟ ه یک نایا -

  .ومدندیچشم مون به دوتا مرد افتاد که داشتند به طرف ما م م، ینگاهش رو گرفت رد

 نشکنه  نکمیکه ع نی واسه ا بالیوال موقع

 .اون دو نفر آشناست یچهره ها نمیبب تونستمیبازم م یبودمش داخل خونه؛ ول  گذاشته

 .سرم انداختم یاومد، سر کردند؛ منم شالم رو برداشتم و رو رشونیگ ی هرچ یبا هول وال شال و روسر دخترا

 :. قد بلنده گفتسادنی حصارها وا رونیب  ،یچوب  کیکنار در کوچ پسرا 

 ن؟ یایلحظه م ه ی - 

 :دمیدخترا هم اومدند. پرس هیرفتم طرفش، بق کنجکاو

 د؟یداشت ی ! امر دییبفرما - 

 :گفت جهیآبگرم بودند. خد حگاهی تفر  یشناختمشون، همون دوتا مرموز تو یبه خوب سادمیوا  کیکه نزد   حاال

 !اومده که فالن و بهمان؟ ی کی نیآب گرم گفت یکه تو دیستین ییاروی شما همون دوتا  نمیبب -

 :پسره جواب داد همون

  .میینجایس که االن ا هیآره واسه همون قض -

 :دیپرس یکی که اون  میبهشون نگاه کرد  ی کنجکاو با

 د؟ یینجایشما صاحب ا  - 

 :جواب داد نایچشم دوختم. روب نایسوالش تعجب کردم و به روب از
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 .میبمون  الشیو یتو یاز دوستام اجازه داد چند روز  یکی نه.  - 

 :تکون دادند. گفت دنیسرشونو به نشونه فهم پسرا 

 اوضاع رو به  راهه؟  -

 :دمیپرس یشاک

 !د؟یکن یم یی بازجو نیاومد نیهست  یبه شما چه؟ شماها ک -

 :گفت  ،یمو قهوه ا اون

 !که مینکرد  یی نه، بازجو ایاومده  شی پ یمشکل پرسهیفقط داره م -

 :گفت نایروب

 !دیکه شما مزاحم بش  ن یبعله اوضاع رو به  راه بود، البته قبل ا  -

 .اوردیخودش ن یاصال به رو پسره

 ...داره یمشکل نجایاگه ا -

 :وسط حرفش دمیپر 

 ؟یدیم ر یچرا گ ست،ین ی مشکل گه یآقا داره م -

 :لحظه نگام کرد و گفت چند

 ...اومد  شیپ یمشکل دیدیدر هر صورت اگه د  -

 .دستم و چشمک زد ی شت توکاغذ گذا  کهیت هی

 !دیر یمحمد«م، با من تماس بگ » -

 :نگاه کردم، گفتم نایرفتند. متعجب به روب یا  گهی حرف د  یزد که دوستش چپ چپ نگاش کرد و ب یطونیش لبخند

 !شعورهیچقد ب- 
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 :با حرص گفت نایروب

 .د...ث بود  یلیو بس؟ خ یگفت  شعوریب -

 :برداشت و گفت ز یخ مینس

 !... بده به مندیندار اقتیل -

 .برگه رو از دستم بکشه که نذاشتم خواست

 !کرمکشا -

 :دینگاه بهم انداخت، پرس هی مینس

 ؟ یاالن فوحش داد -

 .تکون دادم یرو به نشونه منف سرم

 !رو چارهیپاشون له کردند ب ر ی رفت، ز یکرم بود واسه خودش راه م هی نه. اونجا -

 .که اشاره کردم رفت ییبه جا نگاهشون

 :لبش رو باال برد، گفت ی گوشه  سحر 

 !چندش -

 :گفت نایروب

 .داخل م یخب حاال بهتره بر  -

 :دستم انداختم. گفتم ی تو یبه برگه  ینگاه م، یگشت یبرم میداشت

 !دیمثل ممد نباش ه، ی. ممد پسر بدرم یگیبچه ها حرفمو پس م - 

  یلیو خ میتفاوت نشون بد یخودمون رو ب  میکرد ی سع م،یبود و باعث شد همه شکاک بش بیعج یلی که حضور اون دونفر خ ن یا با

 .بزنه شیپ قه یاتفاق چنددق یدرباره  یکه حرف نیگوشه لم داد؛ بدون ا  هیواسه خودش   یهرک  یعاد
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بود و   یهمونطورم نگاهم به گوش ن؛ یتم و برگشتم سمت ماشاز دم در برداش م،یشناخت یم یرو که ما به عنوان چادر بندر میچادررنگ

 .دیروز به کار آ کی  دیکه خار آ زیگفتن هرچ  میکردم. از قد ی م ویداشتم شماره پسره رو س

 :دیپرس ساد،یدم در وا  نایروب

 ؟ یر یکجا م - 

 :دادم جواب

 .ارمیبرم واسه سحر هله هله هوله ب - 

 :گفت

 !. صبر کنامیخب منم م -

 :بدو بدو اومد و گفت د،یتا صدامو شن سحر 

 !امیمنم م - 

 .کوتاه با شلوارک کیتون  ه یبه لباسش انداختم،  ینگاه

 وضع؟  ن یبا ا  - 

 !امیم شمیآماده م رم یم - 

 :و گفت نیماش ینشست تو نایروب

 !میبر  - 

 .ادیصبر کن سحرم م -

شد. اخماش   رهیخ ی سرش رو کج کرد و به گوش نایخنده. روب ر ی عکس زدم ز هی  دنیکردم، با د یمحمد رو چک م ینستایا داشتم

 :هم رفت، گفت یتو

 ؟یکن  یپسر مردمو نگاه م یعکس برهنه  یکشیخجالت نم- 
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 :تکان دادم، گفتم سرمو

  .یلخت ش نقدیا  خوادیشده تو نم ی عاد گهیتکه د شیبهش بگه ش  ستین یکیم هست!  فتهیچه خود ش نینه. بب- 

 !کهیهشت ت -

 :دمیپرس جیگ

 ؟ یچ -

 :عکس اشاره کرد و گفت به

 .س کهیهشت ت -

 :خنده گفتم با

 !یشکمشو شمرد یتکه ها عم یچه سر  -

 .کرد اخم

 !کهینوشته هشتگ هشت ت رشینشمردم ز  ر ینخ -

 .انداختم ی کامنتا نگاه به

 ...چقد کامنت گذاشتن براش. چقدرم فالوور داره ا ینگا دماغ عمل -

 :و ادامه دادم دمیکش ویدست رون،یب ومدیسحر که از در م دنید با

 !واسه خودش نستاس یشاخ ا - 

 .داخل، با تعجب بهشون نگاه کردم دنیباز شد و سه نفر پر در

 ن؟ی ایهمتون م - 

 :با غرغر گفت مینس

 !م؟ینر میکرد  ی چه گناه جهی من و خد  د،یهمتون بر  م؟یما دل ندار هیچ -
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 .میبر دم،یخب خب غلط کردم پرس - 

 .سوپرمارکت راه افتادم نیتر کیسمت نزد به

 .از داشبورد درآوردم و روشن کردم گار یس ه ی. فاز غم اومد سراغم، نیاونم آهنگ غمگ  م،یگذاشته بود  آهنگ 

 :روشو کرد اون طرف و گفت نایروب

 !یگار ی س یاز آدما ادیماَه بدم  -

 .فرستادم رونیبه ب شهیگرفتم و دود رو از ش یکام

 .کشمیم ی حیمن تفر  -

 :خوندیم آهنگ 

 ...کرد و رفت، نموند ییوفا  یب -

 :گفت  هیگر   ونیکنند. سحر م  یم هیهر سه تاشون دارن گر دمیبه عقب نگاه کردم، د رتی زار زدن سحر باال رفت. با ح یصدا هوی

 !رفت بمیوفا نداره، مص ی چکیه - 

 :دمیپرس

 ه؟ یک بیمص - 

 :جواب داد جهیخد

 !گهیم مونویپسرِ زن  همسا ی شوهر دخترخاله -

 :دیپرس نایروب

 نرگس؟ -

 :گفت  جهیخد

 .ستیقبول کرده و مال خودش ن  ینه. اون که پسرشو به فرزند  -
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 .اومد ادشیتازه  نایروب

 !ها اقدس -

 :به پشت سرم نگاه کردم، گفتم  نه یآ از

 !ضربه زده یلیفکر کنم رفتنش به سحر خ -

 :گفتم دم،یچ یرو خاموش کردم. چادرمو که پ ن یو ماش دمیرو کش یدست

 ...نباشه وگرنه یخبر  ای و زار ه یگر  ن یمن از ا یعروس یگفته باشم تو - 

 :دیپرس نایروب

 ؟یوگرنه چ -

 :دادم جواب

 .خرابه  شمیآرا رمی گیباهاتون عکس م گهیکنم، د  یم هیگر نمیشیمنم م- 

نبود  و    دایکنار سوپرمارکت نشسته. کنجکاو به سمتش رفتم؛ اصال چهره ش پ ی زن با چادر مشک هی  دمیرفتند داخل که د  همه

از کارت استفاده   شهیرو دراز کرد. خواستم چند تومن صدقه بدم، هم شی و اسکلت دهی. دست چروکدیرس  یترسناک به نظر م ییجورا ی

خواستم دستم    ی دستم رو گرفت؛ هر چ هو یپولم بود. همونو دادم دستش که   ف یک  یتو یتومنپنج  ه یهم فقط  نیهم ی کردم برا یم

 .رو از حصار دستاش بکشم، نتونستم

 :گفت یفیمرموز و ضع یصدا با

 !بود یامان نخواهدر  انیاز آزار شاه پر - 

  .. با بُهت سمت دخترا رفتماوردیدستم رو ول کرد؛ تمام مدت سرش رو باال ن و

 :لب گفتم ری. پوزخند زدم و زانهیکه حال ناخوشم بخاطر شاه پر نی رو گفته بود، ا یز یچ  ن یبار پدرم هم همچ هی  ادمهی

 طرف من؟  اد یب کارهی! مگه بانیشاه پر  - 

** 
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 .میتا آماده شون کن میخونه، همه دور هم نشست میبرگشت یگرفته بودند و وقت  یرو از سوپر  چیمخلفات ساندو دخترا

 :گفت سحر 

 !که  میکباب درست نکرد  ی ول حیتفر  میعه ما اومد - 

 :جواب داد ارشور، یزد به خ ی م ونز یهمونطور که داشت سس ما نایروب

 .میخور یفردا مغصه نخور، بند و بساطشو درست کردم  - 

 :با خنده گفت مینس

 !یو کباب درست نکن حی تفر  یاگه بر   یستین یرانی ا -

  ک ی هی. برامون شبستیهم ن ی حیاصال انگار اگه کباب نباشه تفر  م؛یو کباب نخور میبر حیم گرفت. واقعا تا حاال نشده بود تفر  خنده

 .رسم بود

 .و رفتم سمت پله ها؛ حتما رفته سمت بالکن بمیج یگذاشتم تو  مویرو احساس کردم، گوش جهیخد ابیغ یوقت

 ومد،یم یمی قد  یلیکه به نظر خ ی چوب ز یم  هیو  یبالکن بزرگ داشت. داخل بالکن هم چند صندل کیرفت بگم که اتاق خواب   ادم ی

 .گذاشته بودند

  .رفتم که سرم به در خورد یآروم و غرق فکر، راه م آروم

 !آخ-

گرفتم؛ اما باالخره خودم رو به بالکن   جهیسرگ خوردهیراهرو بود، دور شدم.  ی که درست انتها یسرم رو ماساژ دادم و از در انبار 

  واریو دست به بغل به د دمیبالکن رو کش یا  شهیشده. در ش رهیها نشسته و به افق خ یاز صندل یک ی  یرو جهی خد دمیرسوندم. د

 .دادم هیتک

 غرق شده؟ ات یکشت ،یچته مثل افسرده ها نشست  - 

 :دمینگفت. پرس ی ز یزد و چ یپوزخند

 ؟یخورد  ی نکه شکست عشق - 
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 .شد یلوت لحنش

 هه منو عشق!؟ -

 :نشستم و نگاهم رو به حصارها دادم، آروم گفتم جه یرو به عنوان حصار ساخته بودند. کنار خد یمتر  کی  یها لهیتا دور بالکن، م دور

 باال؟  ی بود زد یبگم. اون چ یز ی و نشد هم جلو دخترا چ دهین راجع به اون موضوع داره آزارم مفکر کرد - 

 :فوراً گفتم د،یکه به ذهنم رس  یز یسکوت کرد. با چ بازم

 ...نکنه تو- 

 .وسط حرفم دیپر 

 !معتادم؟ ؟یمن چ -

 ؟یکن یمصرف م ی بگو از ک شویحینبود. همون تفر ن یمنظورم ا -

 :گفت ری بغض نگام کرد و سر به ز با

 .... من فقط دوباره اشتباهاً مواد مصرف کردمکشمیهم نم یحی! تفر ستمیمن معتاد ن - 

 .کرد فیچشماش حلقه زده بود، ماجرا رو تعر   یهمونطور که اشک تو بعد

*** 

 (جهیخد)

موندم و  یم داریکل شب ب دیبا  نیترم شروع شده بود و هرروز هم امتحان بود؛ به خاطر هم انیپا  یترم دوم دانشگاه بودم. امتحانا-

  ی هم م یقلوب چا ه یخوندم  یکه م نجوریدم کردم هم اهیس ی فالکس چا ه یرفتم  ومد،یخوندم. اون شب همش خوابم م یدرس م

بود، حاضر   دهیموقع اومدن به خوابگاه برام خر  دیحمرو که داداش   ی. رفتم قهوه ا ومدیم وابمخوردم بازم خ  یم یهر چ  یزدم؛ ول

  میاما هنوز چشام خواب آلود بود. ساناز که هم اتاق دم؛ یدوتا فنجون رو سر کش ده،یالمصب خواب امونم نم دم یکردم. هر کار کردم د

 :و گفت دبلند ش هوی. دیخند  یکرد و م  یبود، تمام مدت فقط نگام م

 !یبمون داریقهوه دبش درست کنم که تا صبح ب هی بزار من واست  - 
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 :زده گفتم ذوق

 .یکن  ی م کاری چ نمی! برو ببولی ا - 

 :گفت  د،یکه عقب کش  رمی رو بگ وانیبزرگ قهوه برگشت. دست دراز کردم ل وانیل هی بعد با  قه یو چند دق رفت

 !یصبر بده دختر چقد عجله دار - 

  دیپودر سف هی  دم یبود، درآورد. کاغذ رو که باز کرد، د چوندهیرو توش پ یزیکه انگار چ ک یکوچ   یلیکاغذ خ ه یو  فشیسمت ک رفت

 :گفتم یکه فور  وانیل یتو زتشیداخلشه؛ خواست بر یی مثل پودر لباسشو

 !یبه خوردم بد ییپودر لباس شو یخوا یم ؟یکن یم کار ی چ یه - 

 :گفت شخندین با

 .یشیپودر خاصه تا صبح شارژ م هی  نینه بابا! ا  -

 :کرد و اون رو به طرفم گرفت، گفت یخال وانیکردم؛ کل پودر رو داخل ل یبّر و برّ نگاش م 

 .بره یخواب آلو! بنوشش تا صبح خوابت نم ایب -

 :. با خودم گفتمدهینم یخاص  ییبو  دمیبردم، بوش کردم د یلبم م ک یرو گرفتم. همونجور که نزد  وانیمردد ل 

 !سین ی مهم ز یحتما چ -

 .به خوردن ادامه دادم ال یخیبازم ب یبدش شدم؛ ول ی خوردم تازه متوجه بو  یکه قهوه رو م یوقت

 :هنوز از اون مواد مونده، گفتم وان یته ل دمید

 !مخلوطه مونده کفِش ی زد یکصافط درست هم م- 

 :خاص خودش، گفت ی اداها با

  .واقعا؟ خو اون مواده رو هم بخور- 

 .یچجور قهوه درست کرد دونهیخدا م ،یدرست هم بزن یستی! تو بلد نگهی گمشو د -
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 :لب زمزمه کردم ر یز

 !یخر رو چه به خرمن کار -

. شده بودم مثل نابغه ها،  دیخوندم و ککمم نگز  یجنسش خوب بود؛ چون تا صبح درس م خت،یر وانی ل یتو یکنم هرچ   یم اعتراف

درسم تموم شد شاهنامه   یوقت یبودند. حت یچ دونمینم یرو حل کردم که حت یی معادله ها هیو تازه  موندیذهنم م ی تو ز یهمه چ

شد، حالم کم کم داشت بد  ی م کیبه صبح نزد یهر چ ی داشتم؛ ول یاحساس خوب اولشساعت همشو!  میخوندم، اونم در عرض ن

 .شد یم

صورتم   شه،یکردم سرم داره منفجر م یاومد سراغم. احساس م دیشد جهی بلند شدم که آماده رفتن به دانشگاه بشم، سرگ یوقت صبح

کوله   یتو ختمیرو ر  المیتند تند وسا شه؛ ی م ر ی داره د دمیکنم. خواستم برم سراغ ساناز، د کار یچ دونستمیمثل لبو قرمز شده بود و نم

  .م

 .رفتم رونیکوله رو برداشته و از خوابگاه ب گم یدادم با دست د یگاهم رو ماساژ م  جیدستم گ  هیکه با   یدرحال

کردم و   دایمربوط خودم رو پ یشد. با عجله خودم رو به سالن امتحانات رسوندم، صندل دتر یدانشگاه که شدم، سردردم شد کینزد

 :از پسرا از ته سالن صدام زد ی کینشستند.  یو سرجاهاشون م ومدنیم ی کی  یکینشستم؛ بچه ها هم  

 .ای! هوامون رو داشته باشیلیخانوم جل -

 :که اونطرف نشسته بود، گفت  یکی

 !همه رو داره  ی هوا شه یهم یلیخانوم جل - 

 :اومد  یکیاون  یصدا

 !شما اومدم سر جلسه ییراهنما دینخوندم، به ام ی چیبخدا ه یلیخانوم جل - 

 :رو با لبخند آوردم باال و گفتم سرم

 !حتما - 

جلسه بود که سردردم شدت  یشد. اوال عیتوز یامتحان  یاز بچه ها بود. ناظم ها اومدن و برگه ها ی کیکدوم  دمیاصال نفهم یول

 .دید یچشمام تار م نم؛ یکردم نتونستم سواال رو بب ی گرفت، هر کار
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  کیزبان اومده بود، متوجه حال بدم شد. اومد نزد دیجد ر یشد به عنوان دب ی م یچند ماه ه یجوون دانشگاه که   یاز استادا  یکی

 :دیپرس

 ؟ یلیحالتون خوبه خانوم جل - 

** 

 :دمیو پرس دم یپر جه یوسط حرف خد هوی

 گه؟ ید شناخت یاون تو رو از کجا م - 

 :با پوزخند گفت جهیخد

 !زنهیاز استادا متقلب بزرگ صدام م  یکیرسونم معروفم، تازه   یکه به بچه ها م یی بخاطر تقلب ها - 

 :تکون دادم. گفتم  ی که زد رو در حد بلف دونستم و سرمو به نشونه خودت ی حرف

 شد؟ ی خب بعدش چ - 

 .کرد ف ی خاطره ش رو تعر   یادامه  جهیخد

** 

 «جهیخد»

 :دادم جواب

 !رهیم یاهیچشام مدام داره رو به س دیکنه و د  ی! سرم به شدت درد م یمحمّد  ی آقا ستمینه واقعا خوب ن - 

  :اومد و گفت قهیتکون داد و رفت با ناظر امتحانات حرف زد. بعد چند دق یسر 

 .سهینویبراتون م یکی دفتر، اونجا  یتو م یبلند شو بر -

از   ی کی  هویتا باهاش برم تو دفتر،  تا واسه رفتن به دفتر کمک کنه. از جام بلند شدم  ساد یوا میبرگه امتحان رو گرفت و کنار صندل بعد

 :بچه ها صدام زد 

 !ادیب ادت ی  شتر یب دیفکر کن شا کم ی نیبش ؟ینوشت یزود ن یبه ا یلیخانوم جل- 
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 :و گفت دیخند دیکه منظورش رو فهم استاد

 .سهینویو م خونهیاز استادا سواال رو براش م یک یدفتر، اونجا  رهی. مستیحالش خوب ن یلیخانوم جل- 

 :گفتند یکدوم از بچه ها م هر 

 !دفتر  نشینبر میسینو یما براش م نیاریب یاحمد یآقا - 

 :گفت ومد،یمن م یهمونجور که داشت پا به پا یاحمد  یآقا

 .سی! شما واسه خودت بنویکن یفداکار ی لیواسه خانوم جل سین یازیشما ن- 

 .خنده ریدانشجو ها زدن ز  همه

سالن رو ترک کردم و با کمک اون آقا، به دفتر   یحرف چیدادم؛ بدون ه یبه جو نشون نم یکه اصال حالم خوب نبود و واکنش منم

 .رفتم

 :گفت رون،یب ومدیم ز یو همونجور که از پشت م شیشونی پ یرو برد باال شیته استکان ینکایع  د،یدانشگاه تا من رو د سیرئ

 !نخبه دانشگاه مون چش شده؟  - 

** 

 !یالف زد  ییخدا  گهی د نو یا -

 :گفت  جهیخد

 .گفت  نویهم ادمهی که  یینه، تا جا  -

 .بهت بگه یز یچ  نیدانشگاه همچ سی! عمرا اگه رئفتهیبرو برو... چه خودش -

باشن   یاستادا ازم راض  یتالش کردنام باعث شد همه  ن یکردم، هم یخوندم و تالش م  یدرس م شتر ی درسته نخبه نبودم اما خب ب -

 .رندیبگ دهیو تقلب هام رو هم ناد 

** 

  (جهیخد)
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 :بود، جواب دادم  جگاهمیکه دستم به گ همونطور

 .کنه ی! سرم بدجور درد میعیشف یسالم آقا -

 :حرف رو گرفت   یادامه  یاحمد  یآقا

  .سهیسواال رو براش بنو ی کی نجا یا اد یسر جلسه حالش خوب نبود، گفتم ب یلیخانوم جل -

 :کرد، ابرو باال انداخت و گفت  یهمونجور که کمربند شلوارش رو جابه جا م ی عیشف یآقا

 !می شیخوشحال م دیسالن امتحانات هستند. اگه خودتون زحمت بکش ی همه تو ست،ین چکسیه دینیب یهمونطور که م -

 :تکون داد و گفت ی سر  یاحمد  یآقا

 .ستین یمانع - 

 :دفتر اشاره کرد و رو به من گفت ی از مبل ها  یکیبه  بعد

 !دینیبش دییبفرما- 

  نکهیدادم، اونم بدون ا یخوند و من جواب م  یبده؛ سواال رو تک به تک م رشی رو به نشانه باشه تکون دادم و نشستم. خدا خ سرم

 .نوشت یبشه تکرار کنم، م ازین

 ی احمد  یآقا یحواس بلند شدم که برم خوابگاه؛ اما با صدا  یامتحان که تموم شد، ب 

 :. گفتبرگشتم

 برسونمتون؟  دیخوا ی م یلیخانوم جل - 

 :زدم و جواب دادم یخجل لبخند

 .رمیخودم م ستین یازینه ممنونم! ن -

 .رفت و کنار نردبان افتادم جیسرم گ هویکردم؛ حس کردم حال بهتر شده که  یاومدم و سالن دانشگاه رو ط رونیدفتر ب از

 :دیپرس یز یترحم آم یسمتم و با صدا دیبود، دو سادهیکه کنار در دفتر وا یاحمد  یآقا
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 حالتون خوبه؟  -

 :تکون دادم و گفتم ت یرو به نشونه رضا سرم

 .لحظه تعادلم به هم خورد ه یآره خوبم! فقط واسه  - 

 :نشست، گفت شیشونیپ ن یب یز ی ر اخم

 .رسونمتونیمن م نیایب دینکن ی! لجبازنیقد خوبچ نمیبیآره م - 

 :خنده اضافه کرد  با

 !رمیگینم هی کرا دینترس-

 .میرفت نیباهاش همراه شدم و کنار ماش یحرف  چیمخالفت کنم، پس بدون ه تونمیو نم ستیواقعا حالم خوب ن دم یزدم. د یلبخند 

 .ی نیبب شهیش یخودت رو واضح تو یتونستیم ،یشد یاز کنارش رد م ی بود که وقت دیپارس سف  هی  یاحمد ی آقا نیماش

 :صدام زد یاحمد  یرو بکشم که آقا ن یدر ماش رهی دستگ خواستم

 !کمکتون کنم نی بزار -

 .رو نشون داد یکنار، خودش اومد در رو باز کرد و با دست صندل رفتم

 .دینیبش دییبفرما -

** 

 :کنم، گفتم تشیاذ  خواستم

 .یخواست بهش دست بزن ینو بوده نم نشیخواسته بهت احترام بزاره، نه بابا! حتما ماش ی فکر کرد- 

 :حق به جانب گفتم د، یخند جهیخد

 .میشانسا ندار  نیواال! ما که از ا  -

 .شد یعصب هوی
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 وسط حرفم؟ ینپر  نقدریا  شهیم -

 ؟ ی! خو بعدش چدیاوه ببخش -

 :چسبوند و ادامه داد  یخودش رو به صندل جهیخد

 .دیسردردم رو پرس ل یازم دل یاحمد یتو راه خوابگاه، آقا- 

** 

 ن؟ی شد ینجوریشد که ا  ی! چیل یخانوم جل دیببخش -

 :دادم، جواب دادم یهمونجور که سرم رو ماساژ م  

هام برام درست کرد تا   ی از هم  اتاق  یکیرو  یو قهوه خوردم. قهوه آخر  یی چا  یبمونم، ه داریخواستم واسه درس خوندن ب شب ید -

 .شد یم دتر یگذشت، سردردم شد یم یشد هرچ  یچ دونمیداشتم؛ ولب نم یادی ز یخوب بود، انرژ ی لیشب خ لیسرحال بشم. اوا 

 :دیبه سمتم برگشت و پرس بی نگاهِ عج هیبا   یاحمد  یآقا

 خت؟ یکه تو قهوه ات نر  ی ز یچ ،ی شناسیرو م تیاون هم اتاق -

 :کنه گفتم  دا ینخواستم بحث ادامه پ چون

 .خوابگاه هست ی وقته تو ی لینه، اما خ یلیخ -

 .نگفت. من هم چشمام رو بستم تا از سردردم کم بسه یز یتکون داد و چ یسر 

 .بودم دهیو تمام راه من خواب میدمِ در خوابگاه دمیچشمام رو باز کردم، د یوقت

 :دم یپرس یحال یبا ب 

 م؟یدیرس -

 :و گفت دیبود. تا بهش نگاه کردم، فوراً نگاهش رو دزد رهیبه من خ یاحمد  یآقا

 !شهیم یا قه یآره ده دق - 
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 ن؟ ینکرد دارمیواقعا! چرا ب -

 :با لبخند جواب داد یاحمد  یآقا

 .کنم دارتونیب ومدیدلم ن -

 :شدم، گفت ادهی پ نیتشکر کردم. تا از ماش ،یلبخندِ زورک  هیشدم و با  معذب

 !یلیخانوم جل - 

 .سمتش برگشتم

 !بله - 

 .دیشیزود خوب م دیاستراحت کن ن، یمواظب خودتون باش - 

 !ممنون از لطفتون ی لیخ - 

 .کنم یخواهش م - 

ابرومو دادم    ی تا هیحواس    ینبودم، ب یاحمد  یآقا بیرفتار عج ی به طرف خوابگاه اومدم. اون موقع اصال متوجه  ، یاز خداحافظ بعد

 :لب گفتم ر ی باال و ز

 !چقد مهربون -

 .شد و با هق هق وارد اتاق شدم ر ی اشکام سراز دیاز درد شد د،یکه به خوابگاه رس پام

 :لباسش رو با دوتا دستم گرفتم، همون جور با اشک گفتم قهیرفتم سمتش و  تیساناز به تخت لم داده و نشسته. با عصبان دمید

 بود؟  ی. بگو... بگو توش چشهیبه خوردم، از کله سحر تا حاال سرم داره منفجر م ی بود داد یچ  نی! ا شعوریب ی دختره  -

 :و گفت سادی شوک زده ها سرجاش وا مثل

 !ستین یز یآروم باش چ -

 .رمیمیدارم از درد م ست، ین یز یرو چ یچ  یچ -
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 .یشیبخور، خوب م ارمیآب سرد م وانیل هیباشه آروم باش! االن   -

 .آب خنک آورد و گرفت  سمتم وان یل هیرفت و  خچال یبا عجله سر  بعد

 !یشیبخور خوب م ر یبگ -

 :رو که سمت من آورده بود، پس زدم و داد زدم  وانیل

 ؟ یختینر  یز یگمشو از جلو چشام، از کجا بدونم توش چ - 

 :ترس جواب داد  با

  .فقط آبِ ست،یتوش ن ی ز یبه جون مادرم چ -

بالشت و پتو آورد،   ه یساناز  دمیخورده بهتر شدم. د ه یگرفتم. آب رو تا تهش سر دادم، احساس کردم   وانیرو بردم جلو و ل دستم

 .گذاشت و دستم رو گرفت نیزم یبالشت رو رو

 .یشی دراز بکش، خوب م نجایا ایب-

 .خوابم برد ی ک دمیداشتم، چشمام رو بستم و نفهم یجی. من هم که احساس گدیکرد که درازم بکشم و بعد پتو رو روم کش کمکم

  تونهیم ی فکر بودم که چ  نی ا یهمش تو یداشتم؛ ول یاز سردردم نبود. احساس خوب یشدم، ظهر شده بود و خبر  داریاز خواب ب یوقت

دنبالش   شهیتو کفشش بود. از اون روز به بعد هم یگی ر هی دختره ساناز حتما  نیحال خراب کنه. ا  نیحال آدم رو خوب و در ع نقدریا

 :زد  یکه داشت با تلفن حرف م دمینفر رو شن ه ی یگشتم، صدا ی برم ییاز دسشو  یوقت ی شب، اتفاق هی. کنه  یم کاری بودم تا بفهمم چ

  یسراغم... قطع م انیخوابگاه دادم، هر کدومشون که وابسته شده باشن م ی رو به خورد دخترا ن یکه داده بود ی آره بابا همه اجناس -

 .ادین ی کنم کس

اون روز چرا    دمیافتاد و باالخره فهم میزد. دو هزار ی ساناز بود که در مورد مواد حرف م شه،یخود لعنت  دم یخوب دقت کردم د یوقت

 .کردم میپتو قا  ریرفتم به اتاق و خودم رو ز  عیسر  دم،یکه شنقدم هاشو  یحالم بد شد. صدا

  یلیرو بهش گفتم. مسئول بعد گوش دادن به حرفام، خ یکه کردم رفتم سراغ مسئول خوابگاه و همه چ   یکار نیکه شد، اول صبح

 :ابراز تأسف کرد و گفت

 !کنمیم یدگیخودم رس -
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 .خوردم و به دانشگاه رفتم ی لباسام، صبحانه مختصر  دنیآسوده رفتم که آماده رفتن بشم. بعد پوش یالیبا خ منم

 :صدام زد یکیرفتم،   یداشتم از پله ها باال م یدانشگاه وقت یتو

 !یلیخانوم جل -

 :دیپرس ،ی بود. اومد جلو و بعد سالم و احوال پرس یاحمد یآقا دم ید برگشتم

 ن؟ یاالن بهتر  - 

 :دادم جواب

 .آره خدا رو شکر خوبم- 

 .زد لبخند

 !نمتونیب  یخوشحال شدم سر حال م- 

که بعد چند روز هنوزم نگران حال من بود،    نیلحظه احساس کردم ا  کی  ی به نشانه تشکر تکون دادم و به کالس رفتم. برا یسر 

 .و لبخند به لبم اومد؛ اما زود خودمو جمع کردم نهیر یش

 .اتمام کالس، به خوابگاه برگشتم بعد

خانوم دهقان مسئول خوابگاه   دم یسالن جمع شده بودند. جلوتر که رفتم د یهمه تو ومد،یو پچ پچ دخترا م اهویه یدم در صدا تا

 :دم یاز دخترا پرس ی کیکنه. از   یمون، داره صحبت  م

 شده؟ یچ  یفاط-

 :داد جواب

 .داره، خانوادش اومدن بردنش اد یاعت یمیساناز رح- 

 ؟ یکِ - 

 .به بچه ها داده باشه یز یم زیچون ممکنه اون ساناز چ میخون بد شیآزما دیکه فردا همه با گهیامروز صبح. االنم خانوم دهقان م- 
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  رونیگفتم نکنه منم معتاد شده باشم، نکنه من رو هم از خوابگاه و دانشگاه ب ی دلم م ی. همش توختیدلم ر  ی ا دفعهیکه گفت،   نویا

 .بندازند 

 .ادین شی پ یخوندم که مشکل یم یالکرس ةی همش آ م،یرفت یم شی واسه آزما یدلهره گذروندم. صبح وقت ی شب رو با کل اون

** 

 .کردن ه یو شروع کرد به آروم آروم گر  دیبغضش ترک جهیخد  هوی

 :گفتم  دم،یناخودآگاه بغضم گرفت. دستم رو شونه ش کش دمیش رو د هیگر یوقت

 .بود ی اشتباه  ینکن تو که عمداً مصرف نکرد هی ! گر قیرف یه - 

 ؟یشدم چ یخوردم؛ اگه من واقعا معتاد م ی کرد م یتعارف م یبود هرچ  ی ز ی. چون دختر تممی اتاق بود ه ی ی ما چند ماه تو -

 :زدم رو شونه ش، گفتم یکی

 !ادم خدا دارهمعت -

 :. اشکاش رو پاک کرد و گفت رونیکرد که آب دماغش زد ب ی تک خنده ا هی گر  ونیم

 کاسشه؛ همش  مین ری ز ی کاسه ا دمی. فهمدمید یپارت یاون روز دختره رو تو -

از   عیسر دم،یبهت بده. جلوتر که اومدم و مواد رو د  یز ی چ هی  خوادیم دمیاومد سمتت فهم  ی کنه. وقت یدنبالش بود که نکنه کار  چشام 

 .یگول بخور  یکه به سادگ ییحرفا  نی البته تو عاقل تر از ا  ،یو استفاده کن یر یقرار بگ ر یتو تحت تأث دمیترس ی دستش گرفتم. م

 دور؟  شیمصرف کردن، ننداخت یخو چرا جا- 

 :بغض گفت با

 ی اگه اون مواد رو تو اشتباه ارن؛یامکان داشت دوباره زنگ بزنه براش ب - 

اگه به هر کدوم از   ا یبودم.   قمیرف نیتر   یمیصم یشد، اون وقت شاهد به هم خوردن عروس یو حالت خراب م یکرد یم مصرف

  یبا همه  میذوقش رو داشت نقدریکه ا  ییشد و مهمون یم دهیکش سی پل یداد، اون وقت پا  یکه مهمون بودن م گهید ی دخترا

 !امیاز آبج  یکی داد  یم دمیشا  ا یرفت،   یم نیازب امونی فانتز 
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شدم   یبغلم گرفتم. حرفاش برام قانع کننده نبود و متوجه نم یشد، منم بغضم رو قورت دادم و سرش رو تو یدوباره اشکاش جار 

 :حال از لحن صداش، دلم گرفت. گفتم نی سطل آشغال. با ا یراحت بندازتش تو ی لیتونست خ ی که م نی چرا اون رو مصرف کرده با ا 

 !نبودم، تو غصه نخور یناراض میاز به هم خوردن عروس  نمیحاال من همچ- 

 :دی تعجب بهم نگاه کرد و پرس با

 ه؟ی منظورت چ - 

 :گفت جه یو با خنده به خد دیسحر اومد دستمو کش هوی

 ؟! یه - 

 :گفتم

 .رو گرفتم جهیمن تو رو طالق دادم خد -

 .غذا حاضره نیای! بیکردغلط  - 

 :دمی پرس طنتیکه رفت با ش سحر 

 ه؟یچه شکل یاوردیاسمشو م یکه ه   یاحمد ی آقا نیحاال ا - 

 :. متفکر جواب داد ارهیب  ادیکرد تا به    ز یرو ر  چشماش

 .یطوس ی ، بور با چشما 188قدش  - 

 :لبم رفت باال و ناباور گفتم ی  گوشه

 ؟ یکن یم ی شوخ - 

 :که گفت  میرفت ن ییبه سمت پا باهم

 !نه بخدا - 

 !جذاب بود؟ نقدیا ی عنی - 
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 !گهی د گهید -

 عاشق تو بشه؟ یآدم ن یهمچ شهیاصال مگه م -

 .خب نشده بود، فقط حس ترحم داشت- 

 نداره؟ گهی د - 

 :جواب داد  م، ینشست ز یم پشت

 !نه متاسفانه - 

 :دیپرس نایروب

 نداره؟  گهید و ینداره، چ گه ید  یک -

 :جواب داد جهیخد

 .ست ین یمهم ز ی... چیچکیه -

  نی. با حدس ا سادمیوا  یبا ترس فور دم،یرو شن یز ی چ هی قرچ و قوروچ شکسته شدن  یصدا هو ی. تا نشستم دمیرو عقب کش یصندل

 :شکسته باشه، رو به دخترا گفتم میکه ممکنه گوش

 !استخون لگنم باشه دیدعا کن - 

 :ساکت شدم، سحر با وحشت گفت هو یو   دمیکش  ییطوالن غیصفحه ش شکسته. ج دمید رون،یرو آوردم ب ی ترس و لرز گوش با

 (یزنیم غی! )چرا ج؟یزنی ا  کهیل چهیس-

 :دنیدخترا هم با بُهت پرس هیبق

 شده؟ یچته چ - 

 :گفتم یبود، با خوشحال یبه گوش نگاهم

 .شکسته م یعه محافظ صفحه ش بود! فکر کردم گوش -
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  جه یهم مثل خد نایو روب م یجالب  نبود؛ نس  ادیز  ز ی. موقع غذا خوردن جو ممینثارم کردند و مشغول خوردن ناهار شد یبرسر  خاک

 .میدیخند  یو م میزد  یو تاپ هم م پیبه ت یمن و سحر ه یغرق در فکر و ساکت بودند، ول

بودم؛ اما    یدادم و در کل آدم پرحرف یدختر شاد نشون م  هیخودمو   دی نتونستم بخندم. شا  گهیرفت، د جه یکه به سمت خد نگاهم

داره، بدتر از خودِ   یمشکل یکی  دمید  یشدم و اگه م ی از اون ناراحت م شتر یناراحته، ب یکی  دمید  یداشتم. اگه م یاحساسات شکننده ا

  .گرفتم یطرف، استرس م

خودش مصرف کرد. بهونه هاش   لیرفت که چرا بار دوم به م یخواستم بهش حق بدم؛ تو کَتم نم یهم م یهرچ جه،یراجع به خد اما

  .من قابل قبول نبود یبرا

 :لبخند زدم و با دهان پر گفتم ی متوجه شد، فور نایکه روب دمیکش یآه

 !خونه بخت رمیم رم،یبم ستی. قرار ننیغمبرک زد  ینجور یشما رو ناراحت کرده که ا یل یفکر کنم رفتن من خ -

 :شد طونیو لحنش ش دیخند مینگفت. نس ی ز یبهم انداخت و چ یقینگاه عم هی نایروب

 رو پنهون میکه دار   یو ذوق  یبا سکوتمون خوشحال میکن یم یسع  میما دار - 

 .میکن

 .باال انداختم ابرو

 !دیموفق بود  ن یآفر  - 

 :شد. گفتم انینما  یر ی تماس تصو یفائزه تو  ی زنگ خورد و چهره  میموقع بود که گوش همون

 !کمیسالم و عل - 

 :هم بلند گفت فائزه

 السالم، اکوئه اِسِش ؟ کمیوعل -

 !خوم  یالیاتک و - 

 :دیمتعجب پرس زهی فا



 

 
 

72 

  
 بدرود مجردی  ➢
➢ Aramis.H 
 Cafe Writers انجمن کافه نویسندگان  ➢

 

 

 راست؟ ا ی  یگیدروغ م - 

 !به جان شوهرت، راست - 

 !به جون شوهر خودت قسم بخور شعور یب - 

 ؟ینیول کن حاال شوهر موهرو، کو ن- 

 :برآمده ش رو نشون داد و گفت شکم

 !اریب یبرام سوغات زهی خاله عز   گهیم - 

 :بودم، نشونش دادم. گفتم دهیفروشگاه براش خر  یرنگ رو که تو یآب یبافتن کفش

 !سیسد ی برا - 

 :بود، با انگشتاش مرتب کرد. گفت اهیش س شه یرو که ر شییکوتاه طال یو بعد موها دیبه شکمش کش یدست

 .الیدان میزار یاسمشو م - 

 .دیکن  یحاال تا اون موقع صدبار اسم عوض م - 

رو دادم دست   یراه افتاد. منم چون حوصله م سررفت، گوش ی همه اومدن با فائزه خوش و بش کردند و بحث خنده و شوخ دخترا

 .باهاش حرف بزنه و خودم رفتم باال نایروب

کردند من بزرگترم.   یبود، همه فکر م سیف   یب یهمون ب ا یچون چهره ش کودکانه  یواهرمه و سه سال از من بزرگتره؛ ولخ  فائزه

 بود و برخالف من، اون رو  ی دختر خوشکل

 .دوست داشتند همه

به   دی. شایحوصله و عصب یب یپرشوق و ذوق بودم، گاه یدپرس شده بودم. حالم دست خودم نبود؛ گاه ییهو یاتاق خواب رفتم.   به

  .گفتن استرس قبل ازدواج یحال م  نیا

م   ندهیخواستم سر آ یازدواج رو نداشتم، چشم و گوشم رو بستم و خودم رو به دست سرنوشت سپردم؛ م  یکه اصال آمادگ ن یا با

  ینفر کنترلت م کیکه مدام    نیرو هم دوست داشتم . با ا  میوجود آزاد ن ینداشتم. با ا  هیاز مهم بودن قض ی درک چیکنم و ه سکیر
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راجع به اون فکر   ادیخواستم ز  ینم یوحشتناکه؛ ول ست،یخودت ن اریدر اخت تتیشخص یحت وبدنت، چهره ت، صدات  گهی کنه و د

 .باشم دواریخوب ام  ی ندهیکردم به آ یکنم و سع

 :و دستمو گذاشتم رو چشمام، با خودم گفتم دمیتخت دراز کش یرو

 !خوشبخت شدم  دیشا ؟یدیخدا رو چه د  - 

  ر ی خورد به ز میهاش هم مستق که یاز ت ی کیشد.  ن یطاقچه بود، افتاد و تکه هاش پخشِ زم یکه باال کیکوچ ی سفال یکوزه   هوی

 .کرد یبد، زخم ی ل یچشمم و اون قسمت رو خ

تخت برداشتم و به زخم فشار دادم تا کمتر   یاز شوک خارج شدم. شالم رو از گوشه  ،دیتخت چک یکه از صورتم به رو خون

 .کنه یز ی خونر 

اعتراف کنم اون   دیشدم؛ با یم یو عصب  ختیر  یکه اعصابم به هم م  ن یکردم، مگر ا یناله نم ای  هیگر ی از زخم جسمان چوقتیه 

 .بودم ی عصب یلحظه بدجور

 :دیدستمو گرفت و پرس م یسمت من، نس دنیدو  دخترا

 شده؟  ی چ - 

  :دیطرف و اون طرف رو نگاه کرد، پرس نی با تعجب ا جهیخد

 بود؟  یچ یصدا -

 :اشاره کردم و جواب دادم نیزم به

 .کوزه شکست - 

شدت  یکه موقع افتادن کوزه، بهم دست داد رو داشتم. ترسم وقت  یخواست دستم رو کنار بزنه؛ اما نزاشتم. هنوز حس ترس  مینس

خواست بگه من   یم ای شده بود  یعصبان دنشیاز شن  یکی اتفاق افتاد؛ انگار  نی من، ا یاومد بالفاصله بعد گفتن جمله   ادمیگرفت که  

 .در اشتباهم

باعث شد سال ها نصفه شب از خواب بپرم   ه ی و اون سا دمید ک یتار ه یسا ه ی  مون،یمیقد  یدرخت خونه   یکه توبود  یمثل روز حالم

 .پرداز الیکنم؛ همونقدر سردرگم و همونقدر خ هی و گر 
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 .باز فاز گرفت د،یچشمام د  یکه رنگ ترس رو تو سحر 

  نیبشکنه! من هم شک کرده بودم؛ اما نخواستم ا وفته یهست وگرنه کوزه که خود به خود نم یز یچ  ه ی نجا یا  غمبر،یبه پ ریبه پ - 

 :گفتم  نیفکر و احتماالت، خراب بشه. واسه هم  نیبا ا  میکه کنار هم هست ییروزا

 .گهیخواهشا خفه شو! اتفاقه د- 

 :گفت  نایآروم به روب یشد ول ساکت

 !سراغتون اد یکه ب دیر یبگ دیند نقدیبود، حاال ا  یزیچ ه یحموم  یاون شب تو دونمیمن که م - 

 :گفتم  ترسونه،یمن رو م شتریحرفاش داره ب  دمید یوقت

 .وفتهیاتفاق ترسناک مثل اون شب ب  هیخونه؟ ممکنه دوباره  میخب چطوره برگرد  - 

 :هول شد و فورا گفت سحر 

 .! اون شب توهم زده بودم فکر کنم ستین یچینه نه نه، ه - 

 :کردم، گفتم یصورتم نگاه م یرو  یِو زخممو چسب زدم. همونطور که به خونمردگ پاشدم

 !گذرهیکه دخترونه خوش م شناسمیجا م  هیاطراف   نی ا دیآماده ش - 

 :دیپرس مینس

 ؟ یخوب یمطمئن - 

 :گفت  جهیخد

 !اتم که نخورده -

 :گفت نایسر کنم که روب مویآماده شدند. خواستم چادر رنگ هیحرف با بق  ینگفت و ب یز یچ نایروب

 !یشیم ای نپوش مثل کول - 

 !قشنگه میلی اتفاقاً خ - 
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 :مینس

  .کنند یسر م نا یشهر از ا  رن یم یدهکو وقت ی آره بابا قشنگه... پولدارا -

 :باز کرد و گفت ششویزدم که ن میبه نس یلبخند

 !ییبرن واسه گدا خوانیم ی البته وقت -

 !ایکنیم نیتوه ی دار گهید -

  .شدم مون یپش یچادر رنگ دنیکه انداختند، از پوش ییباهم شروع کردند به مسخره کردن من و با متلک ها همه

انداختم سرم.   یو شال مشک  دمیپوش یبلند مشک  یی رو هیزدن نداشتم،  پیتنم بود و چون حس ت یبا ساپورت مشک  دیبلوز سف من

  یدخترا یخب، مثل همه   پاشونمینبود. ت ییروزا حس خودآرا نی بودم؛ اما ا شیغرق آرا  شهیکردند، منم هم  شیهفت قلم آرا دخترا

 .بهشون دقت نکردم اد یمتنوع بودند، ز یلیچون خ  یول زدند؛ مختلف  پیت ه یهر کدوم  گه، ی آزاد د

  .میشد نیسوار ماش ی کی  یکی

 :جلو و گفت  یصندل دیپر  سحر 

 !نمیشیجلو ممن  - 

اونجا  دنی رفتند، مطمئنم دخترا از د یجوونا م شتر یسفره خونه بود که ب هیاطراف   نینزدم و به سمت مقصد حرکت کردم. ا  ی حرف

 .شندیخوشحال م

 :کنه. گفتم یکرد تا رانندگ یکه سحر پافشار م یراه بود یوسطا

 .نه گه ید یرانندگ یول  مینگفت ی ز یچ ی جلو نشست - 

  :با التماس گفت سحر 

 !کنم یخواهش م -

 !نه - 

 بار؟ ه ی - 
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 !نه - 

شدم،   ادهیکه پ ن یمکرر، قبول کردم. از ماش ی تعداد نبود. باالخره بعد از اصرارها ن یداشت؛ اما سحر جزو ا نامهیدونفرمون گواه یکی

 .همه خودشونو محکم گرفتند و کمربنداشونو سفت بستند دمید

 :دمیترس پرس با

 بد ه؟  شینکنه رانندگ - 

 :باز گفت شیبا ن جهیخد

 !ستیاصال بلد ن - 

 .در بند کردم ی  رهیزده دستمو به دستگ هول

 !دی. جون مادرتون... تو رو خدا باز کننمیشیدرو، من عقب م دیخدا! باز کن ای  - 

 یاومد و برا فمیخودم بود، ح  نیاز نکردند و درا قفل شد. ناچار جلو نشستم، خواستم در رو محکم بکوبم اما چون ماشکار کردم ب هر 

 :شه گفتم  یکه حرصم خال  نیا

 !دیهمتون رس یبیسالمم به ب - 

 :گفت  جهیخد

 !امرزتشیخداب -

 .با رفتگان همه -

 .نصف قرآن رو از حفظ خوندم قه،یهمون چند دق یسفت بستم و شروع کردم به دعا خوندن؛ فکر کنم تو کمربندمو

داشت   ابونیکه انگار وسط خ روندیکج و کوله م نقدیگاز داد و سرعتش رو باالتر برد. ا  هویکرد که   یم  یآروم و با شوق رانندگ سحر 

 .رفت یم یکی موج مکز 

واسه خودش داد و   یهم هرک هیخوند، بق یکه داشت اشهدشو م نای. روبمیزد  یم غیج ین و ههامو  یبه صندل میدیهممون چسب 

 .کرد یم دادیب
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 :جهیخد

 !ابوالفضل ا ی -

 :مینس

 میبسم اهلل الرحمن الرح -

 :تند تند گفتم دم،یترس یم شتریکه جلو نشسته بودم ب من

 !نمی اهلل اهلل ماش نم، یاهلل اهلل ماش -

 :سحر گفتم یبهمون عالمت داد، زدم رو شونه  یسر راهمون سبز شد. وقت سینگه داره، پل نویخواستم بگم که ماش تا

 !نگه دار - 

 :گفت

 !از دستش فرار کنم تونمیم - 

 .رمیگیم تیبیکرد از شوهِر ب مه یمن غلط اضافه نکن! نگه دار که هرچقدر جر  ن یبا ماش - 

 .جلو و دماغم له شد ی  شهیترمز، محکم خوردم به ش ی زد رو یناگهان یلیخ

لبخند زدم و    سیبودم، به پل دهیچسب شهیشد و به سمتمون اومد. همونطور که به ش ادهی پ ساد،یجلوتر از ما وا یرانندگ یی راهنما سیپل

 .دست تکون دادم

 :سحر خم کرد. گفت شهینشستم که مامور اومد و خودش رو سمت ش صاف

 !ییو کارت شناسا نامهیگواه ن، یمدارک ماش - 

 :زد، جواب داد یلبخند ژکوند سحر 

 !ندارم - 

 :و گفت دی گرفتم که پر  شگونیپاش ن از
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 .هست زا یچ هیرفته، بق ادمی  ناممیگواه ی عنی - 

اون، اخماش باز شد و   دنیزد؛ مامور با د  یجوبجلو و لبخند مح دیشالشو کش مینگاه به ما انداخت. نس  هیدادم دستش، مامور   مدارکو

 :برگه داد دست سحر و گفت هی

 !کن خواهرم یبا سرعت کم رانندگ گهید ی دفعه  - 

رفت، من نشستم پشت فرمون و سحر رو پرت   ی از دوستام بود. وقت  یکیشوهر   هیچشم دوختم، شب کشی کوتاه و صورت بار شیر به

 :وسط بهشون نگاه کردم، گفتم نهیکردم عقب. از آ 

 !جلو ا یتو ب مینس - 

 :دیبااخم پرس سحر 

 م؟یچرا نس -

 :دادم جواب

 .مامور رو خام کرد شییچون با دلبر -

 .میو سر به سر گذاشتن نس دنیزدم که همه شروع کردن به خند یچشمک

 .نشست یهم به دل همه م نیهم  ینداشت، برا ی کار  یو با کس هیزنداداشم بود؛ درکل دختر آروم یکی خواهر اون  مینس

 :انداختم و دنده رو جا به جا کردم، گفتم ینگاه مه یافسوس به برگه جر  با

 !سحرو بشونم پشت فرمون گه یمن غلط بکنم د  - 

 :گفت مینس

 .یعنم بخور -

 .کنه  یدگکه گذاشت سحر رانن یعنم بخوره! هر ک - 

* 

 .میدیساعت، باالخره به سفره خونه رس مین بعد
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  یی حاال با طرح ها یشد؛ ول دمانیسفره خونه به صورت مدرن چ نی ا ادمهیتخت نشستند.  نیاول یشدند و رو ادهیپ یکی  ی کی  دخترا

 .ومدیبه چشم م ی تخت و فرش ها به کار رفته بود، سنت یکه رو

 :گفتم نایکشه، برگشتم سمت روب  یم ونینشسته و داره قل یدختر با چادر بندر هیاون طرف   دمیچرخوندم د چشم

 !چه قشنگه  نویا دینیبب ام،یب ینجوریا  دینزاشت - 

 .پوزخند زد جهیخد

 !قشنگه  شمیکنار  -

ژست گرفته انگار   ن ینشسته، بعد همچ یو شلوارکرد  شرتیخنده. طرف با ت ریز  میکه کنارش بود، افتاد و زد  یبه پسر  نگاهمون

 .شاخه

 :که گذشت، گفتم قهیدو دق یکی

نفر   ه یاگه  یول م یر یگینصف پول رو ازتون م نیآدم اومد نیبا هم گهید  یاون کافه مال الره که نوشته بود اگه دفعه  دیدونستیم - 

 بود، دوبرابر؟  گهید

 :دیپرس مینس

 ؟یجد -

 !دمید شیمعروف شده بود. خودمم چند وقته پ ی لیخ ی مجاز یآره تو -

 :گفت  نایروب

  .یکرد یامتحان م  یرفت  یخب دوبار م -

 .شد ینم -

 چطور؟  -

 .تنها بودم شهیهم -

 .رهیپسر نوجوون اومد تا سفارش رو بگ هی
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 :مِنو رو برداشت و گفت ، یجد ی لیخ سحر 

 .اریب ییقبلش برامون چا  یو دوغ! ول از یآبگوشت با پ - 

 :دینو رو داد دستش، پسره هم مِنو رو گرفت و پرس ِم  بعد

 به تعداد؟ - 

 :گفتم  یجد یلیخ

 !نه به ابعاد - 

 .بره که مانعش شدم خواست

 !سر جاشه یی. اما سفارش چا میسفارش بد تزایپ میخوا یم م؛ یخوای کرد، ما آبگوشت نم یم یدوستمون شوخ ن یصبر کن! ا -

 :آروم گفت مینس

 !زهی عز  ی... آبرومونو برددنینم  تزاینه س پسفره خو نجایا -

 :دمیپسره پرس از

 د؟ یدار تزا یپ -

 :گفت

 ژه؟ی و ایمخلوط و  ر، یقارچ، قارچ و گوشت، پن جات،یسبز ،یبله! پپورن-

 .میبود رهیباز موند و متعجب بهش خ دهنامون

 به خودم اومدم و خواستم تابلو 

 :سرفه کردم تا صدام صاف بشه، گفتم کی.  میکه شوکه شد نکنم

 .ر یاهم! خب من پن - 

 همه نوع  میآورد، بتون یتا وقت م یمتفاوت انتخاب کرد ز ی چ هی هر کدوم  خالصه
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 .میامتحان کن رو

 ینم دهید  یز یاز صورتم چ گه ید  ینجوریسرم و دست به بغل زدم، ا دمیکش مو یی. کاله رومیخورد  یم  یو چا مینشسته بود  منتظر 

 .شد

 :گفت دهیبه صورت کش شونیکیشدند که  ی و قد، رد م افهیو انواع و اقسام ق عیفج  یپایتا پسر با ت چند

 .یگرکیج میاومد ی جووون! فکر کنم اشتباه - 

  یتو میندادند، خب ما معتقد بود یجواب  چکدومیو لبامو به هم فشردم تا صدام باال نره. دخترا ه اوردمیم گرفت، سرمو باال ن خنده

 .میها بهتره جواب مزاحما رو ند تیموقع نجور یا

 :گفت  یکی اون

 !چه ترگل ورگلم کردند نیبب - 

 :دیباز غلدر شد و غر جهیخد

 !میمثل شما رو ند یفرهنگ ی ب یبهتره جواب آدما یول میمتلک بپرون میما م بلد- 

 :پسره گفت دند،یخند  هوی

 !میهم دار میاتفاقا ند - 

 :بود، گفت  میکه به نظر همون ند  دمیرو شن یپسر  یصدا

 چونده؟ یچرا خودشو پ  یکی  نی ا - 

که مطمئن شدم حلقه رو   هیشد. بعد از چند ثان یم دهید یسبز زمرد، به خوب ن یو بزرگم با اون نگ ییچپمو باال بردم، حلقه طال دست

 .هوا تکون دادم یدستمو تو « یبه نشانه »هرر دند،ید

  ن یماه خرداد بازم سرد بود، به هم ی. هوا توگنیم یدخترا چ نمیباال بب ارمیاصال به خودم زحمت ندادم سرمو ب دم،ینشن یی صدا گهید

 .هم خودمو بغل کردم لیدل

 :گفت نایروب
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 !یمرس - 

 :تکون دادم و گفتم سرمو

 .کنم یخواهش م -

 !با تو نبود - 

 .شدم رهیسرمو آوردم باال و متعجب بهش خ ،ییآشنا یصدا دنیشن با

 ممد؟  -

 :بهم چشم دوخت و گفت یبرزخ یاما خودش با چشما ره،یخنده ش رو بگ ی کرد جلو یسع دوستش

 !اسم من محمده - 

 :تفاوت گفتم  یب ارم،یخودم ب یکه به رو نیا بدون

 !محمد، دوست دخترشه گهیکه به ممد م یتنها کس  گنیم ی. ولدونمیخودم م - 

 :. محمد کنارم نشست و گفتدندیخند زیر  دخترا

 .ستین ی الیتو بگو ممد، خ - 

 .راستم بهش نگاه کردم یسرشونه  از

 !یشیچه زود پسرخاله م -

 :دینتونست تحمل کنه، پرس گهید نایهم کنارش نشست. روب یکی اون

 د؟یشیما سبز م یشما چرا همش جلو - 

 :گفت  جهیخد

 ؟ یخوایم یچ  گه ید  ،یشماره م که داد -

 :جواب داد  محمد
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 .من که زنگ نخورد یخب گوش -

 :گفت  یجد ی لیخ خورد،یم ی که چا ی در حال سحر 

 !خورهیکه اصال زنگ نم تهیمشکل از گوش دیشا  ،یفروش ی گوش ی برد یم - 

زدند به  یم  میو نس نایروب یگلوش و به سرفه افتاد. هر چ  یتو دیبا آرنج زد بهش که قند پر  جهیداد. خد یم یسوت ه ی دیبا شهیهم

 .نییرفت پا یکمرش، قنده انگار نم

 :گفت محمد

 من بزنم؟ -

 :گفت  یبا اشاره  داشت م رون،یزبونش زده بود ب ژنی و عوضش از کمبود اکس ومدی که نفسشم در نم ن یبا ا سحر 

 !ایآره ب -

 :محمد گرفت و گفت یش رو جلودست نایروب

 !الزم نکرده -

 :گفتم  یبا شالم همزمان از سرم سُر خوردند، با نگران میینشستم که کاله رو صاف

 !نیخب بهش آب بد -

 :گفت مینس

 !ایگیراست م -

 :جلو. رو به اون دو نفر گفتم  دمیکردم و شالمو کش ی که آب دادند، سحر دوباره جون گرفت. پوف بهش

 م؟ یشما رو دار یدوباره  ارتی چرا ما افتخار ز دی. خب حاال بگمیکه زنگ نزد مینداشت یحتما مشکل -

 :جواب داد  محمد

 !کار سرنوشته دیشا -
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  ینداره که اومدنشون به سفره خونه از رو ی لیدل م یدید م یفکر کرد  ی. هرچمیتا از صداقتش مطمئن بش م یشد رهیلحظه بهش خ چند

 .میکرد؛ پس قانع شد ینم بمونیتعق یعمد باشه، چون تمام راه حواسم به اطراف بود و مطمئنم کس 

 :دیدستم اشاره کرد و پرس به

 ه؟ یواقع ای س  تهیحلقه فرمال  نیحاال ا  -

 .هیواقع -

 !شد فیح -

 :به دوستش گفت رو

 به نظرت همونه؟  ر«یام» -

 :دمیبهم دست داد. پرس یحرفش، حس بد   نیا دنینش با

 ه؟ی منظورت چ - 

 .نشست کتر ینزد یلم داد و کم محمد

 !یفهمیحاال م -

 .نشستم جهیسحر و خد ون ینگاه بهش انداختم و ازش دور شدم، رفتم م هی

 :زد، گفت یطونیلبخند ش محمد

 ؟یدیترس -

ندادم که   ی شدم و جواب رهیراستم بهش خ ی کنار زانو پا یرو جمع کردم، از باال ی کیچپم رو دراز و اون  ی دادم به تخت و پا هیتک

 :اومد کنار سحر نشست. گفت

 !تو رو انتخاب کرده -

  :دیپرس سحر 
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 ؟یک -

 :و گفت سادی. ناگهان وا دمی ترس یپسر م نی به من چشم دوخت، کم کم داشتم از ا یو مرموز قیبا نگاه عم محمد

 ...گمی. بازم مدیمعلومه هنوز اول راه م،یر یما م- 

 :آورد سمت من و ادامه داد نگاهشو

 !دیاومد بهم زنگ بزن شیپ ی اگه مشکل -

 :و خواست بره که محمد گفت ساد یوا دوستشم

 رو هم بهتون بدم؟ ر یشماره ام نی خوایخرابه، م میگوش دی... به قول دوستتون شایآها راست -

 :گفت  یفور مینس

 !خوامیمن م -

 .بزنه یحرف نیاون همچ  میتوقع نداشت م، ینگاه کرد میبا تعجب به نس همه

 .آزار بود یکم حرف و ب میمثل نس قا ینشون نداد، دق یعکس العمل چیه ر یام

 :گفت محمد

 ...اون دفعه به تو و ادمه ی -

 :که ادامه داد  میسحر اشاره کرد  به

 !میدوستت شماره داد  نی و ا -

  یداشتم از حضور ب گه یحس کنم. د  ی بیدلهره عج ه یشد  یکرد و باعث م  یصحبت کردنش و نگاهاش، آدم رو معذب م طرز

 :شدم. گفتم  ی دخترونه مون، کالفه م یموردشون اون هم موقع دورهم

 !من شمارتو دارم ممد، برو -

 :حفظ کرد و گفت شو یکردم. خونسرد  یمن لحنمو عوض نم یممد صداش بزنه؛ ول یکس ادیکه خوشش نم دمینگاهش فهم از
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 مطمئن باشم؟ - 

 .کنم یفالوت م نستام یا  یتو ی آره حت - 

 ه؟ یچ جت یاسم پ - 

 !اچ. برو  یسادات ا - 

 !خب تو شمارتو بده - 

 :دیپرس سحر 

 من بدم؟  -

که روشن شد، اخم کرد و   ی . صفحه گوشرهی تخت برداشت تا شماره م رو بگ یاز رو  مویبه سحر نگاه کردم. محمد گوش تیعصبان با

 .رو گذاشت سرجاش، رفت یگوش

 :دیبا تعجب پرس نایمتعجب ناظر دور شدن اون دونفر بودند. روب دخترا

 زود رفت؟ نقدری که ا  تیگوش ی بود تو ی چ - 

 .خنده ر ی عکس صفحه، همه زدن ز دنیم سمتش؛ با د گرفت   مویلبخند صفحه گوش با

 قصد داشت به   یممنوع« هرک ینوشته بودم »فضول م، یقفل گوش یصفحه  یرو

 .شد ینم ک یمن نزد یبه گوش گهیشده و د نیکرد بهش توه یجمله احساس م نی دست بزنه، با خوندن ا میگوش

 :گفتم  م،یرو آوردند. همونطور که مشغول خوردن بود تزاهایپ قه،یچند دق بعد

 !یروب - 

 بله؟ - 

 ؟یپسره ممد، تشکر کرد نیچرا از ا  - 

 ...یتو به اون گوالخا اهانت نمود یوقت - 
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 :رو گاز زد و ادامه داد یبزرگ ی تکه

پسر، دست   یِنقش اصل  یعنی  کلیو خوش ه پیقد بلند، خوشت  ،یمحمد موقهوه ا نیح نیمشت حواله ت کنند. در هم ه یخواستند -

 .هوا گرفت و با مشت و لگد، دورشون کرد یرو تو یاهی لشکر س

 .دهنم کامال مشهود گشت  اتیباز موند و محتو دهنم

 !بگو بخدا - 

 !بخدا - 

 !بخور صدتا قسم - 

 !گهید  گم یعه خو گفتم راست م - 

 :دمیبه سحر پرس رو

 گه؟ یراست م - 

 :گفت حر س

 !هیو قو  ع یسر یلی ... من خودمم شوکه شدم، خشهیباورت نم ی عنی - 

 !چه خفن -

 :خنده، گفت  ر ی زد ز جهیخد

 .و رفتن نییاشاره بهشون کرد، همه سرشونو انداختن پا  ه یبابا! طرف اومد  زارنیدارن سر به سرت م -

 !همه اتفاق افتاد من متوجه نشدم نیچطور ا  گمیاوه. م -

 :گفت رلبی آروم ز مینس

 انتخاب شده؟ ی چ ی برا زهی به نظرتون عز  - 

 ؟ یگیمنو م - 
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 :جهیخد

 !گهی د گه ی. خو تو رو ماسمنیمادر  ز یعز ی زن حاج زهینه عز -

 .چش شده اسمن یبپرسم مادر  خواستمیآها! حاال م - 

 :بخورم. گفتم  یز ی نتونستم چ گهیشدم، د  میمنظور نس ی متوجه  یوقت

 !زنهیممد مشکوک م نی ا - 

  :با تاسف گفت  نایروب

 ؟یدیتازه فهم -

شناخت، بالفاصله به محمد مشکوک شده بود. ما هم   ی چون آدما رو زود م  نایتکون دادم و به فکر فرو رفتم. روب دیبه نشانه تائ سرمو

 .رهیتونست منظورش رو بگ یبود که آدم نم ی آخه حرفاش جور م، یشد یشکاک م دیبا

 :نباشم، گفتم بیعج یغرق فکرا ن یاز ا شتریب خواستم

 ؟یر یشماره بگ یخواستیم ی ! واقعنمینس - 

 :زد و جواب داد تزاش یبه پ یگاز الیخیب مینس

زنگ   میکه شماره هاشونو گرفت نی بعد از ا میخواست  یخودمو مشتاق نشون بدم. اون روزم من و سحر، م  خوردهینه بابا! خواستم   - 

 .میکه با اون آقا جاسم کرد   یمثل کار ،ی مردم آزار میبزن

 .زد یکه داشتند، تا حاال صدتا پسر اطرافشون پرسه م ییها  افهیق  نیکارا نبودند وگرنه با ا  نی اهل ا چکدومیباور دارم. دخترا ه حرفشو

 !سفر گل کرد نی ا ی تو طنتتونیپس ش - 

 :گفت سحر 

 !یبکن  دیرو تو با طنتایدست تو. ش میدیم و یهمش گوش ره،یگیباشه ما که خنده مون م یهر چ -

 !ننگتون منم ی لکه  گهی آره د - 
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 :حوصله گفتم  یهم نتونستم بخورم. ب که یمن چون غرق فکر بودم، دوتا ت یکامل خوردند؛ ول با یشونو تقر  تزایپ همه

 !شهیم ر ید  گهید م یبر  ن یبچه ها پاش - 

 :سحر 

 !فنیح   م؟یجا بزار  نیشو هم هیبق -

 :نایروب 

 .میدر آورد یبا کالس باز نجایا م، یبخور نیتو ماش میکن ببر  ی کینه همشو   -

 :لبم بود، گفتم ی که رو یخنده؛ منم با خنده ا   ر ی ز میزد

 !کم مونده نقدیا نی درآورد  یتازه باکالس باز - 

 .تا برگرده میگرفت یم یعکس سلف یرفت حساب کنه، ما هم دم در سفره خونه، ه مینس

 :برگشت و گفت مینس قهیچند دق بعد

 !تموم شد میبر  -

 :گفت  نایفکر بودم که روب  غرق

 .یستین نجایکنم ا   یپشت فرمون، حس م نمین بشبوقلمون! بده م -

 :لب زمزمه کردم ریرو پرت کردم، تو هوا گرفت. ز  دیاعتراض کل بدون

 !رو ی همه چ فهمهیداره چه زود م بیعلم غ نایروب ن یا -

 :دی خواست سوارشه، پرس جهیخد

 مصر؟  ِزی عز  یگفت ی ز یچ -

 :سمت شاگرد نشستم. جواب دادم خودم

 !ستین یز ی نه چ - 
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 :همه نشستند، سحر گفت یوقت

 !نیآهنگ شاد بزار  ه ی -

  یخم کردم. کمربند رو که بسته بودم، با خم شدنم کش اومد. فلشو جا به جا کردم دکمشو زدم و صدا  ن یبه طرف ضبط ماش خودمو

  زیچ  هی یک یگفت،  یم زیچ ه ی ی کیهم توافق نداشتند،  چکدومیکردم تا انتخاب کنند؛ ه یآهنگ دراومد. با مکث آهنگا رو رد م

 .گهید

 :سحر 

 !خوبه - 

 :جهیخد

 !نه عوضش کن - 

  :مینس

 !بهتر بود ی قبل -

 :نایروب

 .رهیگیبزار! پشت فرمون رقصم م ت یال -

 :خوند یرو گذاشتم که خواننده م ی کیسر هم   آخر 

 ¶...بلد برقصه، بگو من من من من یک ¶

زدم و سرمو به   یبودند. پوزخند نایخوندند که گوشام هنگ کرد، انگار خواننده ا یرو همه دوست داشتند و چنان بلند باهاش م نیا

 .تکون دادم ن«یهست ینشونه »روان

 :دم یترمز گرفت. پرس نایبودم که روب رهیخ ریبه مس نطوریچقدر گذشت، هم دمینفهم

 م؟یدیرس - 

 :شد و گفت ادهیپ نایروب
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 .میکن  یپ ن پ، تازه حرکت م -

 .الی داخل و میزدم و رفت یلبخند 

. همه نامرتب بدو بدو به سمت دمیشن نییاز پا  ییصدا ه ی هو ی  م،یلباس عوض کن میخواست یرفت دست و صورتشو بشوره. م نایروب

 :راحت شد، گفتم المونیسالمه خ میدید یبود. وقت نایروب یچه خبره. آره درسته، صدا مینیبب میصدا رفت

 ؟یزنیم غیج  یه الککپت پره بوئس... چه مرگت - 

 یقیآب بهش دادم. نفس عم وان یل هیرو در آوردم و   یآب معدن یباز کردم، بطر  خچالو ی. دیکش ینگفت و تند تند نفس م یز یچ

 :گفت د،یکش

 !یم...مرس -

 :دمیپرس 

 شده؟  ی چ نمیخب بگو بب - 

 .که کنارشون بود  ییها یصندل  یبودند، نشستند رو هیو سحر که انگار شوکه تر از بق مینس

 :از ترس، گفت یبا لکنتِ ناش نایروب

 !از پشتم رد شـ... شد بیعج ز ی چ هی  دمیسرمو آوردم باال، د  یبعد.. وقت شستمیداشتم... داشتم صورتمو م -

 :گذاشتم پشت کمرش، گفتم دستمو

 !نترس درست حرف بزن -

 :گفت  جهیخد

 شد؟ ی. بگو چمیهود قهرمان! ما هست نینترس راب -

 :زد، جوب داد  یلبخند تصنع هی

 !نیفقط هم -



 

 
 

92 

  
 بدرود مجردی  ➢
➢ Aramis.H 
 Cafe Writers انجمن کافه نویسندگان  ➢

 

 

 .مشیتحت فشار نزار  ادیز میگرفت میسمت اتاق. تصم میو رفت م یبلندش کرد جهیو خد من

 :دیپرس جهی خد م،یکرد یلباس عوض م میهمونطور که داشت 

 تا حال و هوامون عوض بشه؟  مینیطنز بب لم یف هی  هی ! نظرتون چگمایم -

 :رفته بود، گفت ادشیقبلش   قهیکه حال چند دق سحر 

 .بامزه ست یلیخ م،ینیناردون رو بب لمیآره آره! ف - 

 یکرد و تمام شب نق م ینثارمون م ز یچند تا چ  القید ن یا  م،یگفت یم ی ز ینبود چون اگه چ ی در واقع چاره ا م؛یهم موافقت کرد  ما

 .زد

  یزانو، موهامو هم دست نزدم بهش و همونجور دم اسب ی کوتاه تا باال ی سورمه ا یلباس راحت هیبا   دمیپوش یشلوارک مشک هی

لباس راحت   هی با  اهیساپورت س هی باز، سحرم  یو موها اهی با بلوز س یشلوارک گورخر  ه ی میزدند، نس یراحت پیت هیگذاشتم. هر کدوم  

 :فقط جلوشو صاف  کرد.  گفت  د،بو شون یپر شه یو موهاشم که هم

 .لندن رفتم شگاهی! من آرادینگام نکن ینجوریا - 

 :میهم در جواب گفت ما

 !آره جون عمه ت - 

  ه یبا  نمیهم یبرا  ومد،یاز شلوار تنگ بدش م هیبرخالف بق نایبست. روب یو موهاشم گوجه ا  دیپوش یشلوارک و تاپ ورزش هی  جهیخد

 .بافته شده، جلومون ظاهر شد یزانو و موها یخوش رنِگ تا باال ی کالباس کیو تون یشلوار دامن

 زدناتون تموم نشد؟ پی! تدیطول نداده بود نقدیرفتن ا  رونیموقع ب - 

 :گفت مینس

 .آخراشم -

 :هال رفتم، گفتم سمت

 !گهید ن یایب -
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 :گفت سحر 

 !میاومد-

 .حاضر بودند قهیدق  هیاون موقع سر   رون،یب میرفت یم نکهیمگر ا د؛یکش یکارشون طول م شه یدونفر هم نیا

 .زدم ون یز ی فلش و فلش رو هم به تلو ی دانلود کردم، انداختم تو نترنتیرو از ا لمیف

 :سمت آشپزخونه رفت، گفت نایروب

 !میدم کن ییچا  ه یصبر کن  -

 .هم باهاش رفت جهیخد

 .چسبهی م دنید لم یموقع ف ارم،یدرست کنم با تخمه ب الیمنم پوف -

 !باشه فقط زود -

 :مبل لم داده بودم که سحر اومد و نشست کنارم، گفت یرو

 عروس خانم؟ یدر چه حال - 

 .کرده شیآرا  دمیانداختم باال و نگاهش کردم، د  ابرو

 اد؟ یب خوادیم یآخه ک - 

 !آدم باس مرتب و خوشگل باشه -

  :لبم به حالت »چندش« باال رفت، داد زدم  ی  گوشه

 ن؟یبچه ها اومد -

 !آره آره تمومه -

 .حال نداشتم به صاحبش که پشت اپن آشپزخونه بود، نگاه کنم یول دم؛ یشن یرو م صداها

 :گفت مینس
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 !مینیبزن بب -

 .بود  «ییا یح ن ی»ام لمیف  یاصل یگرا یاز باز   یکیزوم شد.   شیصفحه نما ی رو زدم و همه تخمه به دست چشماشون رو یپل

 .تک مبل نشست ی کیاون  ی هم رو م یهم رو فرش و نس  نایتک مبل، روب یرو جهیخد

 :دمیپرس  نا،یلگد زدم به روب هی

 رو فرش؟ یکه جا هست، چرا نشست  نجایا - 

 :داد، گفت هیمبل کنار من تک  ه یبه پا نایروب

 !راحت ترم یجور نی ا - 

دست بافت به رنگ قرمز و    یمیفرش قد هی موکت داشت.   ییرایبود؛ تمام کف اتاقا، آشپزخونه و پذ یمی قد ال، یهمون و ای خونه  چون

 .گذاشته بودند یمیقد  یچوب ز یم ه یفرش  یهم وسط مبل ها بود و رو ی قهوه ا

مانندش  ر یبا اون دست کفگ یو ه دیخند یسحر م  لم،یطنز ف ی. تمام سکانسامیمبل سه نفره نشسته بود  یمن و سحر رو متأسفانه

 :گفتم م،یدیخند  یم لمیبه ف میاعصابم خورد شد؛ همونطور که داشت گه یپاهام. بار آخر د ای زد به بازو  یم

 !یاالغ کبودم کرد   شعورِیب -

 :گفت نایروب

 .کتک زدنا عادتشه نی آدمه؟ ا ی پس فکر کرد -

  یتخمه رو سمت هم پرت م یداشتند، پوستا  ی که انگار مسابقه تخمه خور  جهیو خد میفرش نشست. نس  یرو نایچرا روب دمیفهم تازه

 .سر و صورت ما یرو وفتادیتُفاشون هم م یشدند. همه  یذوق زده م ی کل  یبچه باز ن یکردند و از ا 

 !با شمام واش، یذره   هی!  یهو - 

 :گفت مینس دند،یخند  یکه م نطوریهم

 !مسابقه ایتوام ب - 

 .جمع کردم یو همه تخمه ها رو دو دست ز یم یخودمو انداختم رو   هویبه تخمه داشتم،   ی ادیکه عالقه ز  منم
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 !من یبرا گه ید  نایا - 

 :گفت نایروب

 !تی تو عروس یشیم کیش یلیصورتت و مخصوصا دماغت زد، خ ی گنده که رو ی خوبه، اون وقت جوشا ی لیها بخور خ -

 :انه باال انداختم و همونطور که پوست تخمه ها رو پرت کردم جلو، گفتمش ست«ی که »برام مهم ن نی نشانه ا به

 !رو بپوشونن نایرا آموخت. خالصه بلدن ا م یشد و گر  شگر ی انسان هم آرا د،یخداوند انسان را آفر-

 .کردند دیو تائ دندیخند همه

* 

 :با خنده گفت میهم تموم شد. نس لمیف

 !رو نجایا  میکرد فیعه چه کث -

 :گفت  جهیخد

 .کنه یم ز یناراحت نباش، فردا سحرخانم تم -

 :گفت نایروب

 !دهیبع نکارا یسحر و ا -

 :و گفتم پاشدم

 !گهیوقته د ر ی د میبخواب میمسواک بزن  ه ی م یبچه ها بر  - 

 :دندان اخمام توو هم رفت و با دهن پر کف گفتم ریخم یِ. از تندمی و شروع به مسواک زدن کرد   ییبه سمت روشو میرفت همه

 !دندونش تنده  ر یام... چه خم- 

 :رفتم سمت پله ها، گفتم ی دستامو خشک کردم و همونطور که م کیکوچ  یدهنمو شستم. با حوله  زود

 !باال نیایب دیمن رفتم، المپا رو خاموش کن - 
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قراره المپ رو   یکردم ک یفکر م نی خودم و به ا  یرو دمیند. پتو رو کشتا بخواب دندیهم اومدن سر جاشون دراز کش هیمن، بق بعد

 .که نندازن گردن من، سکوت کردم  نیخاموش کنه؛ از ترس ا 

 :گفت مینس

 .بدنت بده و چراغو خاموش کن  چه یبه ماه یکش هیسحر!   -

 :گفتم

 .خودتو بکش  گهیآره راست م- 

 :گفت نایروب

 !دلبندم دیسحر شده مج -

 :و با اعتراض گفت  دیخنده. سحر که پا شده بود بره، دوباره دراز کش  ر ی ز میزد

 !رمیشد، اصال نم نطور یحاال که ا  - 

 :پاشد و گفت جهیخد

 !کنم تنبال یخودم خاموش م-

 کل کل، باالخره همه خوابشون برد؛ یکل بعد

پسر، بدجور ذهنمو مشغول کرد.    نیکردم، رفتار ا   یامروز محمد فکر م ی بودم. همش داشتم به رفتارا  یمستثن ه یقض  نیمن از ا  یول

 .خواست بهمون بفهمونه  یرو م یو چ ومدیبود، چرا مدام سر راهمون م یکه ک   نیا

سال   نیا  یشتم ازدواج کنم، توازش ندا یشناخت  چیه با یکه تقر  یآدم هی فکر کردم؛ قراره با  میبار به زندگ نیبودم. ا  رهیخ ی کیتار به

 .که کم کم خودم هم باورم شده بود  یگفتم، دروغ یرو به همه م ی کردم از دروغ دور بمونم؛ اما من دروغ بزرگ یها سع

 :و زمزمه  وار گفتم دمیکش یآه

 !بود یا  گهیجور د  ز ی ... کاش همه چیه- 
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صدا رو   نیکه فقط من ا   نیدخترا اصال تکون نخوردند. از ا  یاومد. فورا نشستم؛ ول  وار،یشدن مشت به د دهیبلندِ کوب یصدا ناگهان

. دستامو به دو طرف  سادمیکنار چارچوب در وا  دم، یکاو یکه اطراف رو م  یپاشدم و آروم آروم در حال  دیتعجب کردم. با ترد  دم،یشن

  یل یکه چشمام خ ن یزدم. با ا  نکموینداشت. رفتم ع دهیاف  ینطوریا یرو از نظر گذروندم؛ ول کیکوچ  ی روچارچوب بند کردم و راه

از خونه بدون  رونیکردم؛ اما عوضش ب یاستفاده  نم   نکیاز ع  ادیخونه ز یشد، معموال تو یبود و روز به روز هم بدتر م ف یضع

 .نبودم نکیع

 .کنار حموم بود ن ییهم پا ییدستشو ، ییراحت رفتم سمت دستشو الیاز امن بودن راهرو مطمئن شدم، سرمو گرفتم باال و با خ یوقت

 .نییاومدم پا ی رفت اصال واسه چ ادمیکال   گهی رفتم داخل، د یوقت

 ومد؛ یپله ها م یاومدم و رفتم سمت پله ها، اتفاقاً صدا هم از باال رونی. فوراً بدمیشن دن،یمشت کوب یچند لحظه دوباره صدا بعد

کردم. حواسم به ته راهرو    یرو گرفتم، آروم آروم پله ها رو ط ممی. آخرشم تصمنییتنها بمونم پا ای دخترا  شیدونستم برم باال پ ینم

 .پس به راهم ادامه دادم  دم،یدن یز ی چ یک یاز پشتم رد شد. وحشت زده برگشتم؛ اما جز تار ی ز یچ ه ی هو یبود که  

و من هم دنبال   یگفت برم سمت انبار ی بهم م ی حس ه یقدم به جلو برداشتم؛ اما منصرف شدم،  کی اتاق خواب رو باز کردم و  درِ

 .شد یم کتریرفتم، ضربه ها آروم تر و صدا نزد  یتر م کی نزد  یحسم رفتم. همون صدا دوباره به گوشم خورد. هرچ 

  دونمی. نمدمی به صورتم برخورد کرد. لرز یخنک   میباز شد و نس یبیعج یکه در با صدا دمیدر رو کش ی  رهی. دستگسادمیوا ی انبار کنار

 .راه  پله است ک یرو جلو رفتم، قدم دوم رو که گذاشتم متوجه شدم که مقابلم  یسرما. قدم اول ای از ترس بود   یاون لرزش ناش

 :گفتم یو عصب واری به د دم یچسب دم،یترس ی . چون از ارتفاع منییرفتم پا   ی کی  یکیپله ها رو   اط یاحت با

 ن؟ییکه پله بخوره بره پا  سازهیاتاق م هی باال  یطبقه  یآخه ک - 

  ی سمتش فضا یکیو اون   دمیبود که من مثل آفتاب پرست، بهش چسب یواریطرف پله ها د هی دمی برخورد هوا به صورتم، فهم از

 .برق افتاد دیکردم که چشمم به کل  یعادت م یک یکم کم داشتم به تار  دم،یصاف رس ن ی. باالخره به زمهیخال

که    کیبار یپله ها  دنیراه داشته. به عقب نگاه کردم؛ با د  ن یرزمیز کی رو که روشن کردم، متوجه شدم اون در، در واقع به   چراغ 

 .بد ساخته شده بودند، خدا رو از زنده موندنم شاکر شدم یلیخ

و   زیم لیخونه از قب ی بزرگ و چندتا لوازم اضافه  ی جز دوتا بشکه   یز یبود و چ یبودم، خال سادهیکه حاال وسطش وا ینیزم ریز  نیا

ساختمون در حال ساخت بود که پله   هیمثل  ش،یتوخال یبلند و فضا  واریبا د نجایو چندتا مجسمه، داخلش وجود نداشت. ا یصندل
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بودم،   دهید  وی دیو هی  یداخل حرم مصر که تو ادی من رو  ش،یآجر  یوارهای و د ی داره. کف خاک رواید قط باال و ف یبه طبقه  خورهیم

 .کردم ی به اطراف نگاه م یرفت و حاال داشتم با کنجکاو نی نور ازب دنیانداخت. ترسم با د 

در بسته شد. نگاهم با    هویخونه هم سالم رسوندم و عزم بازگشت گرفتم. تا به سمت پله ها رفتم،    ن یا یبر پدر و مادر سازنده  

  چیکه ه نی موند. چشمام درشت شدند و با ا رهیشد، خ یم دهید ک یکوچ ی  چه یدر  هیپله ها مثل   ن ییوحشت به در بسته شده که از پا

 .خاک گرفت  نکمیع یناگهان یلی خ د،ینوز  نییپا  نی ا یباد

 .نمیبب یزیچ ه یزدم به چشمم تا حداقل  مویخاک نک یتند شروع کردم به پاک کردنش که چراغ خاموش شد، فوراً ع ندت

عقب رفتم و خودم رو   دهیترس کَند،یرو م نیزم لیمرد قد بلند و الغر با لباس کهنه که داشت با ب هی دنیدوباره روشن شد. با د چراغ 

و   ریپ یبه من انداخت. از ترس نفسم بند اومد. چهره  ینگاه خنث کی و  دیاز کارش دست کش یا  دفعه یسرد چسبوندم.   وار یبه د

 .نداختیرو به وحشت م دم آ دش،یبلند سف یها قهیشق

  ابون،یسط ببود و سادهی وا قا یدق دمیکشاورز باشه. دقت که کردم د  هیشد، از لباساش حدس زدم   نیتفاوت دوباره مشغول کندن زم یب

 .داده بودم هیدرخت تک هیفاصله گرفتم که متوجه شدم تمام مدت به    واری از د

و پوست آفتاب سوخته ش باعث   دهیچروک یکهنه و فرسوده ش گذاشت، دستا   لیب یدسته  یکشاورز مکث کرد و دستش رو رو مرد

 .وجودم شد یحس ترحم تو جاد یا

 :شعر  کیکنه که شروع کرد به خوندن  کاریچ  خواد یم نمیاز اون که بخوام بترسم، کنجکاو بودم بب شتر یب

 م یجنگ یما همه م  م، یما همه آزاد  ¶

 وها ید ی برا ستیها، ن یما فان یایدن

 میما همه آزاد م،یجنگ یهمه م ما

 زنند یفرشته ها پر م رند،یمیها م طانیش

 ¶...میما همه آزاد م،یجنگ یهمه م ما

  یفاصله  م؛یبود عیوس ابونیب هی  یبزرگ بود و حاال هم که تو یلیخ ن یرزمی شد. چون ز یرفته زمزمه هاش داشت آروم تر م رفته

  .آهسته به سمتش رفتم یبود. با قدم ها  نمونیب یادیز
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 :زد  ادی صورتم فر  یبا دهان گشادش درست جلو هوی قدم فاصله موند، تا دستم رو دراز کردم سمتش،  ک ی فقط

 !رندیم یها م طانیش - 

 .مطلق بود یکیتار  ادیم ادمی که بعد از اون  ی ز یبه سرم، تنها چ دیکوب لیبالفاصله با ب و

* 

. رفتم سمت  پاشدم و پتو رو از خودم کنار زدم خوره،یبالکن به صورتم م ی ا  شهیاز در ش دینور خورش دمیچشمام رو باز کردم، د یوقت

 :مربوطه، بلند گفتم  یو بعد از انجام کارها  ییروشو

 .کنه  ی سرم درد م ی لیدخترا! خ - 

  یمبل سه نفره مقابل هم نشسته بودند و داشتند با گوش یرو میآشپزخونه مشغول درست کردن صبحانه بود، سحر و نس یتو نایروب

و   دیدست از خرد کردن گوجه ها کش نایکرد. روب یتماشا م ونی ز یداده بود و تلو  هیمبل تک ه یهم به پا جهی کردند، خد  یم یهاشون باز

 :شد، گفت قیبه چهره م دق

 .کنم سرت ورم کرده  یاحساس م - 

 :و گفتم دمیکش میشونیبه پ یدست

 !احساست درسته -

 :گفتم غیافتادم. با ج شب ید اد یباشه که    تونهیم یچ  میشونیورم پ لیکردم دل یبا خودم فکر م داشتم

 !دمیدخترا من روح د - 

 :کرده بود، داد زد  ریسمتم. سحر که پاش به فرش گ دنیو دو دندیاز جاشون پر عیسر یلیخ

 !دیآخ رگ پام گرفت... آخ رگم... آخ پام، صبر کن - 

 :مکردم و در ادامه گفت فیماجرا رو تعر ی . همه مینشست ،ی غذاخور ز یآشپزخونه دور م یتو خالصه

 !دمیسرجام خواب دمیپاشدم د  یوقت - 

 :دیپرس نایروب
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 ؟ یینجایاز خودت که چرا ا یدیهمون موقع نپرس -

 !نه مگه فضولم بپرسم -

 :دست به بغل زد و گفت جهیخد

 !اونجا یرفت یکه نم یاگه فضول نبود -

 :ناباور گفت مینس

 ؟یگیدروغ م ینکنه دار ن،ییپله بخوره به پا شهیکه نم یانبار -

 !به جان غالمرضا- 

 :دیپرس ی با کنجکاو سحر 

 ه؟یغالمرضا ک -

 .هییبنده خدا هی دونم،ینم -

 :کرد، گفت زیچشماش رو ر  جهیخد

 م؟یسر بزن ه ی م یکنجکاو شدم. بر  یلی خ یکی من  نیبب -

 :گفت  یفور سحر 

 !یشده... جننن یدختره جن  ن یا د،یحرفشم نزن -

 .شد ر ی کرد و مشغول خوردن نون و پن دیتاک ین جن یرو

 :گفتم  جهیباال انداختم و به خد ابرو

 م؟ یبر  - 

 :داد جواب

 !میبر  - 
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 :کرد خودش رو شجاع جلوه بده، گفت یسع نایهم دنبال مون اومدند. روب  هیبق دمیباال که د  میرفت باهم

 !یدیحتما خواب د -

 :در بند کردم و گفتم ی  رهیبه دستگ دستمو

 !مینیب یحاال م - 

 .اما باز نشد دم، یرو کش رهیدستگ

 :با اضطراب گفت سحر 

 !نییخو بکشش پا -

 !شه یباز نم یول ن ییپا دمیکش -

 :. گفتنهیباال تا بتونه ما رو بب دیاز پشت سحر پر  مینس

 !هولش بده - 

 :ما رو پس زد گفت نایاما باز نشد. روب م؛یمشت و لگد زد  م،ی در رو هول داد   جهیو خد من

 !کنار کار خودمه  دیبر  - 

 :دمیپرس

 ؟یبکن ی خوایم کاریچ -

 :گفتم ن،یزم  یبه در. با پهن شدنش رو دیو خودشو کوب دیکنار که با سرعت دو میرفت ی انبار ی . از جلوسادی دور و ته راهرو وا رفت

 .میدرخت استفاده کن ی تنه  ه یاز  ای میمثل قد دیبا -

 :گفت مینس

 !به در دیدرخت کوب یخودشو مثل تنه   نمیخب ا  -

 .سحر اشاره کردم به
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 !هیدرخت اصل ن یشاخه بود، ا ه یاون که - 

  دشیکردن کل دایتا بعد خوردن صبحانه به فکر پ میبرگشت نمیهم ی به در؛ برا مشینشد بکوب یمکرر ما، سحر راض ی وجود اصرارها با

 .میباش

 :دی. سحر پرسمیبود  ز یم پشت

 بود؟  ی! اونجا چه شکلگمایم- 

 :گفتم

  ؟یدی ساختمونه در حال ساخت د - 

 !نه- 

.  میکرد یزبا یل یساخت، خ مهین یاون ساختمونا ی تو زهیخاله م، با دخترخاله م و فا  ی»بائن« خونه  رفتمیبچه بودم و م ی من وقت - 

 .کرد یو برامون اله کلنگ درست م ذاشتیم یبزرگ چوب ی تخته  هی  مان،یس یچندتا گون  یتازه پسر خاله م رو

 :گفت

 !عه منم دلم اله  کلنگ خواست- 

 :با خنده گفت مینس

  گهیم زنهیم  غینکن مثل موز پوستتو بکنم، بعد پسره ج ی کار گهیکرد و باباش م یم ه یشده مثل اون پسر بچهه که داشت گر  نمیا -

 !بابا موز

 :که سحر گفت دندیخند نایو روب جهیم گرفت، خد خنده

 !دیکن یم نیبهم توه نقدریا خورهیکم کم بهم برم گهید -

 :گفتم خچال، یرفتم سمت   پاشدم

 !گر یتلخ است د  قتیحق -

 .توش گوشت رو اخته کرده بود، برداشتم نایکه روب یسطل
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 :دیپرس جهیخد

 ؟یناهار درست کن ی خوایم یاوووه کد بانو شد- 

 .به بغل زدم دست

 .نه من غلط بکنم! به سفارش سحر خانم، اِروز کباب موعِه - 

 ؟یدینگو که تو مخلفاتشو خر -

 گف نایدهن باز کردم جواب بدم، روب تا

و از سوپر   نییکنم. سرشو انداخت پا یموقع حساب گفت من بدم، منم تعارف کردم گفتم نه خودم حساب م س؟یخس ن یها اونم ا - 

 !رونیمارکت رفت ب

 :باز گفتم شیو با ن دمیگلو خند تو

 !معروفه یتعارف الر یدونیبعدشم مگه تو نم ستم، ین سیاوال من خس - 

 :کرد، گفت یکه ظرفا رو جمع م ی در حال مینس

در بره کنار، چون در رو باز   ی بره داخل. البته اگه از جلو یفور د،یبفرمائ  گهیم ی الر ه ی ی زرنگ باشه که وقت دی! آدم باگهیراست م -

 .شهیم دهیدر د یچشم ال کی  یکنند که! فقط اندازه  ینم

 !سخاوتمندن نقدریا  اییحاال کجا دهکو  - 

 :با غرور گفت نایروب

 .میمرام و معرفت دار یعوضش ما لُرا کل  -

 :جوک افتادم و گفتم کی  ادی

لر، بعد لره گفته واسه شام بمون، طرف گفته نه ممنون من  کیمهمون نوازن! طرف رفته خونه   یلیلرها خ  گنیم دمیآره منم شن- 

 ؟یخورد  یگ  یخورد ینگاه بهش انداخته و گفته چ هی. لره  رمیس

 :لب گفت ر یو ز  ییرا ی با اخم رفت تو پذ جهیخنده. خد ریز  میزد میو نس من
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 !مزه یهههه ب -

 .انداختم و سرمو حق به جانب باال گرفتم مینگاه به نس هی

 !بامزه بود میلیخ - 

 :گفت نایروب

 !اطی ح میبر دیجمع کن - 

 .اطیح  یتو میرو برد  الیو با کمک هم، وسا میگفت  یا باشه

 :. گفتم میتا بخور  میو تنقالت رو آورد میفرش انداخت اط،ی ح یدرخت بزرگ گوشه  ر یز

 !هله هله هوله آوردم  ن ییایب - 

 :و گفت دیخند سحر 

 !کرد ر یخو زبونم گ ار،یبه روم ن نقدیحاال ا - 

  .و با سنگ دور تا دورش رو پوشوند نیزم یرو ختیچند متر اون طرف تر، زغاال رو ر  نایروب

 .میخورد  یپفک، لواشک و آلوچه م  پس،یاز جمله چ یتنقالت م، یزد ی حرف م میو همونطور که داشت میدرخت نشست ی ه یسا ر یز

  یم دیمنتظر تائ دیکرده بودم، با ی خودمو شخص ی درخواست فالو داده. چون صفحه  نستا یا  یپسرعموم تو دمیچک کردم د  مویگوش

 .موند

  یرو جد یکیکوچ ز ی نبودم بس که دنبال حرف بودند و هرچ یمیصم اد یز میپدر یالیگلوم. کال با فام یتو  دیاسمش، ذرت پر دنید با

  .گرفتند یم

 :دندیپرس یچندتا سرفه که مدام دخترا م بعد

 شده؟ یشد... چ ی چ - 

 :م و گفتم نهیمشت زدم به قفسه س با
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 !پسرعموم فالوم کرده - 

 :نداشت، گفت یا گهی د زیکه جز واتساپ چ مینس

 !راحتم  زایچ ن یخدا رو شکر من از ا- 

 :از اون طرف داد زد  نایروب

 !کمک نیایخب ب د؟یمنو کوزت فرض کرد- 

 :دستش رو تو هوا تکون داد و گفت  جهیخد

 .میریبعدا باهم م ایب م،ی االن صبحونه خورد نیهم- 

 :با خنده گفت سحر 

 .دمیکش ی خونه رو جاروبرق یمجبورش کرده! تازه همه شاهدن من صبح همه  ی انگار کس- 

 :. گفتمدمیرو نشن یجاروبرق یو منگ بودم اصال صدا ج یگ یلی که خ من

 .ستمیمن شاهد ن -

 :گفت مینس

 !یان شاءاهلل که مقتول بش -

 !؟یبانمک یلیمثال خ -

 .کنم  یخودمو م یسع -

 :که نشست، گفتم نایروب

 نه؟ ا یکنم  دیپسرعمومو تائ نیحاال ا - 

 :گفت نایروب

 .نکن دیتائ -
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  :گفت سحر 

 .کن دیتائ گه، ی برنامه س د هی کنه؟  کار یمثال قراره چ -

 !نیکرد   جمیگ -

 :با اخم گفت نایروب

 !یخودت جمع کرد -

 :ندادم. آخرشم گفتم یشدم و جواب رهیلحظه بهش خ چند

 !کنم ینم دینه تائ -

 :دیپرس مینس

 چرا؟ -

 :دادم جواب

 !بالک کن ی دیرسوا، آشنا د ی نشو یگر خواه  گنیم - 

 :گفتم د،ی. بحثمون به صدقه و انفاق رسمیروزمره پرداخت ی و به حرف ها میدیخند

خونه  ها رو   ن یو لوکس تر  نی بهتر  ه یو دهکو ریبندر خم یالر، تو یگداها یپولدار. همه  ی ک ره،یفق  یک دونهیواال امروزه آدم نم -

 .دارن

 :گفت نایکرد. روب دیهم حرفمو تائ مینس

 ؟ یمطمئن نقدریکنند. از کجا ا  ی م ییکه گدا ستیواقعاً وضعشون خوب ن دیشا -

 .داره کیبا نصف گداها سالم و عل مینس نیهم -

 :گفت  جهیخواست اعتراض کنه که خد مینس

 !ماینگشت دیدنبال کل - 
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 :گفت نایروب

 .ذهنمون آزاد باشه بهتره کم یفعال   الش،یخیب - 

 :کراش آوردم و گفتم یباز

  

 دونفره؟ اد یم یک -

  ل یاوا م، یرو که شروع کرد یمن وصل شد. باز ی فا  یرو گرفت و به وا شیداوطلب نشد، با لگد زدم به سحر. ناچار گوش یچکیه

 .زده شد جانیبود؛ اما کم کم ه یر ی ادگی  ر یدرگ

 :شدم، گفتم یعت از کنارش رد مداشتم با سر  من

 !سفت بچسپ که ارتگا دارم -

هم در   ی باز نیو ا  کنه یباز  یمحافظ برا هیدونند ارتگا   یم دند،یرو د  یباز ن یکه ا  ییرفتم و با ارتگام بهش ضربه زدم. کسا  کشینزد

 .بود شنیاست ی اصل واسه پل

 :داد زد سحر 

 .وفتادمی! داشتم راه مشعوریب یا -

 !ایاشکال نداره بحاال  -

 :رو گذاشتم کنار، با اخم گفتم  یجلو زدند. گوش هیدور آخره و بق دمید  ام،یسمتم و تا به خودم ب ومدیموشک داشت م هی

  .میشد شمیخاک برسرت! پنجم و ش - 

 :خنده جواب داد با

 ؟یحقته! چرا منو عقب انداخت  - 

 :و گفت دیدستمو کش نایکرد و دخترا پاشدن برقصن. روب یبعد، سحر آهنگ پل  قهیدق چند
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 !میستیبلد ن یچیبده، ه ادی بهمون  کم یپاشو  -

  .پانشدم د،یکش ی منو م یهرچ

 !امی.... به جون غالمرضا نمامی... بخدا نمامیبابا من عروسم... من نم -

 .من، ماتشون برد دنیو قر دادن. دخترا با د دنیبرق گرفته ها شروع کردم به رقص ن یع هویمنو انداختن وسط؛   ی چند نفر  باالخره

 :که قر دادم، گفتم خوب

 ن؟ یرقصیشما نم - 

اورد و ما   ی . حرکات موزون درمدنیخودش شروع کرد به رقص ن،یهمه رو انداخت زم یحرکت چرخش  هی دستشو باز کرد و با  سحر 

گذشت و از    یبهمون خوش م یرو در اورد. خالصه کل هیرقص بق یبود که پاشد و ادا نایروب ینفر بعد م، یرفت یم سه یهم غش و ر

 :وسط خنده گفت م ینس هویاشک شد؛   سی تمام صورتم خ دمیبس خند

 !ییبرم دستشو دیآخ آخ با -

 :داخل که گفتم دیدو

 .ادین یکس  ییهو ی. مثل اون دفعه  اریمنم ب یِچادر بندر ی برگشتن -

سبز   یشلوار دامن نایتنش بود، روب یلباس بلند کرم هی  جهیلباساشون مناسب بود و شالشون رو انداخته بودند دور گردنشون. خد هیبق

  یبلوز بلند و گشاد آب هیهم که   میو نس یبا ساپورت مشک یصورت ینیچ ن یلباس کوتاه چ هی سحر  د،یبلند سف نیآست کیو تون یشمی

 .تنم بود یبا ساپورت مشک یمشک شرت یاما من ت ؛یطرح ل یبا شلوار نود سانت

 .ادیب مینس میو منتظر شد میرو قطع کرد  آهنگ 

و   میدیشن نیماش یداشت، داد دستم؛ منم سر کردم. همون لحظه صدا یبود و طرح سبزآب  یرو که کرم م یبرگشت و چادر رنگ مینس

 .شد انینما یمشک ن یماش هیپسوندش 

 :و گفت شیشونیپ یبا کفت دست زد رو نایترا شاالشونو سر کردن. روبشدن اون دونفر، دخ ادهیپ با

 همون دوتان؟ - 
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 :سرشو تکون داد و گفت سحر 

 !همونان -

 .مو از درخت برداشتم هیتعجب تک با

 خوان؟ یم ی باز چ -

 :گفت ی با مسخره باز مینس

 تو رو؟ -

 مگه؟  کارنیب -

 :پوزخند زد جهیاومدند، خد یبه سمت ما م یخاص یبود. با جذبه  رهی به اون سمت خ نگاهمون

 .کنه مدلن ینفهمه فکر م ی اوه اوه! هر ک - 

 :گفتم آروم

 !واقعا مدلن نا یا  اریصداشو در ن -

 :گفتند کصدای  دخترا

 !؟یچ -

 !دمید  نستاشیا  ویتو ب -

 :گفت نایروب

 .سندهی خو! اونجا که منم نوشتم شاعر و نو -

  :گفت  جهیخد

 .یروانشناس  یمنم نوشتم دکترا -

 :گفت سحر 
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 ؟ینوشت ی مناظر. تو چ  یمن نوشتم عکاس حرفه ا -

 :تعجب بهشون نگاه کردم و گفتم با

 !هیکاف  کمیکوچ ل یدل هی  ،یکن  یزندگ یمن اون قسمت نوشتم اگه بخوا -

  .خنده ر ی زدن ز دخترا

 :آب شده بود، گفت خشی   دیو بازد دیانگار بعد چندبار د  ری. امسادندیکنارمون وا  پسرا 

 د؟یخانوما خوب- 

 :نگاه بهش انداخت و گفت هی محمد

 !دادم، بگو دخترخانوما در چه حالند  ی م ادیکل راه داشتم بهت   - 

 :گفت یخودش برگشت سمت ما، با لبخند ژکوند بعد

 !احوال خانوما - 

 :رفتم کنار سحر نشستم. به دوستش اشاره کرد و گفت  یکه فور نه یدرخت بش کینزد اومد

 !نیبش ا یب ر یام - 

 .وقاحت اون، چشمامون درشت شد ن یو متعجب از ا مینگاه به هم انداخت هی ما

 :گفت  جهیخد

 !حداقل ر یاوهو! پسرخاله جان اجازه بگ  -

 :گفت ییاورد، با پررو یرنگش رو در م  یکه تک کت اسپرت طوس  یدر حال محمد

 ؟یاسه چو - 

. دست به بغل زد، منتظر موند جواب  ومدی به چشم م شتر یبازوهاش ب شرتیتنش بود که با اون ت یو شلوار خاکستر  یمشک شرتیت

 .میبد
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 .شد  یم دهیمحمد د کلیمثل ه بای تقر  کلشمیتنش بود و ه یبا شلوار ل دیلباس سف ه یهم  ر یام

  :جواب داد جهیخد

 !ییواسه اشتغال زا -

 :صداش رو باال برد نایروب

 !گمیم یچ دینیبب -

 :گفت محمد

 !نمیبیدارم م -

 :ادامه داد  نایروب

 !سیپل زنمیزنگ م ن،ینر  نجا یاالن از ا  نی اعصابمون. اگه هم یرو رهیسر و ته شما داره م یب یمورد و حرف ها یب یاومدن ها -

 :گفت یبا لحن قانع کننده ا ر یام

 .میکمک کن م یخوای م م،یما قصد مزاحمت ندار -

 .کرد دیهم اون رو تائ محمد

 کمکتون؟  ادیم یزندان ک دی! اگه ما رو بفرستگهیدرست م -

 :گفت مینس

 !میندار یازیما به کمک ن -

 :به سمت مخالف برگشت، با اخم گفت ر یام

 !. پاشو محمددیشیم مونیاما بعدا پش دیکن یفکر م نطور یاالن ا -

 :بره که محمد دستشو گرفت و گفت خواست

 !صبر کن -
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 :دیبه من و سحر پرس رو

 ؟یگیم ی تو چ -

 :دیسحر پرس م،یبه هم نگاه کرد ما

 نو؟ یا  ای  یگیمنو م -

 .بدون جواب به ما چشم دوخت محمد

 :آروم گفت سحر 

 !برو گم یخب من تابع جمعم، م  -

 :دیدوباره پرس محمد

 ؟ یتو چ -

معذب   ادیبرخورد با پسرا ز یدخترا تو ی  هیجواب بدم. من مثل بق تونمیم یکه تا حاال سکوت کرده بودم، با خودم فکر کردم چ من

از   یول م؛ یگفتند زودتر ردشون کن  یو اشاره م ما یداد، نامزد خودم بود. دخترا با ا  یکه حس معذب بودن رو بهم م ینبودم و تنها کس

 :. نگاهم رو از حلقه م گرفتم و گفتمهیقصدشون چ  نمیببهم کنجکاو بودم  یطرف

 !هیمنظورت چ ی که بگ  یبه شرط -

 :دیبود، پرس سادهی وا ف یبالتکل ر یام

 م؟ یبر  ای  میحاال بمون -

 :کردم و جواب دادم  یپوف

 !دیبمون -

 :با اخم بهم زل زدند، شانه باال انداختم که محمد با خنده گفت دخترا

 اردو؟ دیخب االن اومد -
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  :نایروب

 !هندو مینه اومد -

 .به اون متلک انداخت ینجوریا نایروب نمیهم یبود و برا ی. اردو درواقع زبان هنددیمنظورش رو نفهم محمد

 :گفت لیم ی با تعجب به سحر نگاه کرد، سحر ب محمد

 !انداخت کهیبهت ت -

  :محمد

 !ارشیاضاف کنم. پسر برو ب یچاشن کم یواسه اردوتون  خوامیم م،یبمون ی ا قهیچند دق دی آها! خب االن که اجازه داد  -

به دست اومد سمتمون، آروم   تار یگبرداشت. بعد چند لحظه  و یزیچ ه ی نی بود، اونم پاشد و رفت از صندوق عقب ماش ر یام مخاطبش

 :گفتم

 .دارن تارم یاوه دخترا! گ -

 .رو کوک کرد و خواست بنوازه که دستم رو به نشونه سکوت باال گرفتم تار یدرخت نشست. گ ی  هیسا  ر ی محمد ز کنار

 .نیراه بنداز مبول یکه دمبل و د ن ینه ا  نیما هست ر یگی چرا پ نیقرار شد بهمون بگ ه؟یکارا چ ن یا -

 :گفت ر یام

 .میکن ینیمقدمه چ خوردهی  دیداستانش مفصله، با -

 :که اون بخواد دهنشو باز کنه، خوند  نیقبل از ا   اد،یبه چشم ب ر یاز ام شتر یدوست داشت ب شهیکرد به نواختن. محمد هم که هم شروع

 دوست دارم عشق دلم ی لیجلو همه بگو به من، خ¶ 

 شمعا روشن ادویعود م  ی بو هو،یشه  کیجا تار  همه

 ما صبحو به شب میکنی باشن ، وصل م هی همه پا اگه

 رو هم عاشقتم  نای جمع عاشقا جمع، جمع ا جمع
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 بمونم من تا صبح کنارت خوام یم امشب،

 داره بارون بباره، بارون بباره یبا تو چه حال ا یدر  نیا

 من دوباره، دوباره بخونم برات  یبرا  یهم به خند تو

 بمونم من تا صبح کنارت  خوامیکردنات امشب، م ی گام، چشاتم کنار همه نگا کنن به ما، با اون دلبر تو ن نگات

 بباره، بارون بباره بارون

 من دوباره، دوباره بخونم برات ی برا یبخند توام

 تو نگام، چشاتم کنار  نگات

 ¶...نگا کنن به ما همه

 :. ابرو باال انداختم و گفتم میمتعجب به هم انداخت یو کم ی نگاه خنث هی که شد، ما  تموم

 !ستی ن ای در نجا یا  یخوب بود، ول -

 .دندیبلند خند دخترا

 :گفت سحر 

 .زد، کامال جور دراومد ر یکه ام یبا ساز یهم نداشت ول  هیقاف -

 :گفت محمد

 !من نساخته بودم گهیشعرشو که د -

 :زد و ادامه داد  یچشمک

 .دفعه شعرش از خودمه  نیبخونم؟ ا ابونیآهنگ واسه دشت و ب هی  نی خوایم -

 .انیتا به حرف  ب میکرد  ی مثل خودشون رفتار م دیبا  یشده بودم؛ ول جیمنم گ ده،یم ییرفتار پسرا چه معن نیا دونستندیهنوز نم دخترا

 !بده به من تاروینه. گ -
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 :گرفتم و کوک کردم، سحر گفت ریرو از دست ام تاریگ

 !زنمین مبده م -

 :دمیپرس

 خونم؟یمن کدومو م یدونیتو م -

 :گفت مینس

 !ییتنها -

 :. سحر شروع کرد به زدن ساز، منم خوندمدونستندیآهنگ رو دوست داشتم، همه م ن یبس ا از

 یی نجایکنم تو ا یحس م  یول کشتمیداره م ،ییتنها¶

 ¶...ییا یرو ه یتو  ،ییداره فردا  ا یدن یگذشته امروز ول  گهید

 .شد رهیو متعجب به من خ دیندادم، سحر هم دست از ساز زدن کش ادامه

 :دیپرس

 شد؟ یچ -

 !یچیه - 

 :شاد زدم و گفتم تمیتنبک ازش استفاده کردم. با ر  یو به جا  دم یرو از دستش کش تاریگ  هوی

 !دجهانیام ،یتو فاز بندر میبر میخوا یهمه پاشن م -

با   جهی. خدمشونیگرفت دیبودند، کامال ند رهیکردند. پسرا با تعجب بهمون خ یم میزدند و همراه یخوندم، دخترا دست م یم داشتم

 :اخم رو به اونا گفت

 !میبد تیبهتون اهم نیتوقع نداشته باش د،یمهمون ناخونده بود ه؟یچ -

 :متعجب گفت ر یام
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 !مینگفت یزیما که چ -

 !دیبگ دمینبا -

 :گفت د،یاز دستم کش ی ا دفعهیرو  تاریگ محمد

 !حاال نوبت منه -

 .من شیتوجه به محمد، اومدن پ یب یکی  ی کیشروع کرد به خوندن، پاشدم و اومدم سمت لوازم کباب. دخترا   تا

درخت پاشد و رفت   ر یاز ز   یهم بعد مکث کوتاه ر یخوند. ام  ر یام ی داد و برا  ر ییکنه، آهنگ رو تغ ینگاهش نم یکس دیهم که د محمد

 .سادیوا نشیکنار ماش

 .دوست داشتم شتر یخودم رو ب ییاما من سمند طال ومد؛ یبود، به نظر گرون م یبنز مشک ه یاونا  نیماش

 :دیکباب شد، پرس دنیکش  خیمشغول به س نایروب

 ؟یپاشد هوی چرا  -

 !موندم کنارش؟ یم دیکنن؟ با ی رفتار م یچجور نیدیند -

 :گفت  جهیخد

 !بهیبرامون عج نیا  ،یپاشد ییهو یآخه   -

 .بود، انداختم ش ینگاه به محمد که چند متر اون طرف تر، سرگرم گوش هی

 .بهم برخورد ی لیاهانتش خ ن یا د،ی از دستم کش تارویگ  شعوریب -

 :با خنده گفت مینس

 !بابا حساس -

 :کرد. گفت  کی خودشو به ما نزد شهیمد مثل همکه مح میبود شیصحبت و درست کردن آت سرگرم

 د؟یخوا یکمک نم -
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 :جواب داد نایروب

 !ینه مرس -

 :دیشدند، سحر نال  یزغاال روشن نم میکرد ی و سحر هرکار من

 !شهیروشن نم نی ا م،یاجاق درست کن ی رو دیاوف با -

 :دیپرس محمد

 من روشن کنم؟  -

 :گفتم

 .میکن  یاجاق درست م یخونه رو  میریبچه ها کنسله! م -

 :تفاوت گفت یب نایروب

 .هم بخورند یدرد  هیحداقل به   زنن،یکه اطراف ما پرسه م نا یخب ا - 

  :گفت محمد

 !بهم برخورد -

 :کنار سحر پاشدم، گفتم از

 کال رد شد؟   ایفقط برخورد داشت   -

 .به من نداد و رفت سمت زغال یجواب

 .کنم یروشن م شویمن آت دیکن خ یخانوما شما س - 

 :زدم و گفتم میبه نس یمنحرف شد. چشمک  ذهنم

 برعکس نگفت؟ -

 :. ادامه دادم دندیخند ز ی منظورم شدند، ر یکه متوجه  نایو روب مینس



 

 
 

118 

  
 بدرود مجردی  ➢
➢ Aramis.H 
 Cafe Writers انجمن کافه نویسندگان  ➢

 

 

 !ذهنا خراب شده -

نشسته بود،   نیکه حاال داخل ماش  رینگاه به ام ه یزنند.  یکردند، حرف هم م یروشن م شیسحر و محمد همونطور که داشتند آت دمید

 :ظرف. گفتم یکباب رو که گوشت ها رو زده بودم بهش، گذاشتم تو خیانداختم و س

 !چارهیاون ب شیپ دیبر  تونمیکی -

 :گفت خ، یزد به س ی داشت گوجه ها رو م جهیخد

 !عمرا یکی من  -

 .کرد، ساکت بود  یکه ساالد درست م مینس

 :من متعجب گفت یبا اشاره  خ،یدستش بود که بزنه به س یاشاره کردم؛ گوشت تو نایروب به

 بشه؟  یکه چ  میبر  -

 .مشغول کارم شدم دوباره

 .دیبزن یحرکت هی کف صندلم تا بخت تون وا شه، حداقل خودتونم  سم یخالصه من که قراره اسماتونو بنو -

 :نایروب

 !بعد ما  سیتو اول اسم داداشمو بنو  -

 .سمینویکه م اونو - 

 :جهیخد

 .گناه داره امبره،ی ! اسم زن پسیاسم منو ننو  -

 !جواب بده دونمیم د یبع یخ ه ول سمینو یباشه، م -

 :نایروب

 .ادیداداشم ب  ر یقد بلند و حرف گوش کن گ  ،یدختر خوشکل، خانواده دار، مذهب ه یان شاءاهلل  -
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 !شهیخوشگل باشه وگرنه اخالقش با کمربند درست م  دیدختر فقط با گم، یهم گفتم به شمام دارم م وان یبه ک -

 :جهیخد

 .زن خوشکلم داشته باشه هی  دیپسرعمه ت خوشکله با   -

 !ادیبدبختا م نیا  ر یعجوزه گ هی آخر  د، یر یگیسخت م نا یکه شما و عمه م ا ینقدیا -

 :داد زد محمد

 !روشن شد شیآت- 

 :سحر انداختم و گفتم ینگاه به خنده  هی

 .نمیبیبله دارم م -

اما از   م؛یداد  یانجام م  یو فقط خرده کار م ی. ما همه تنبل بود نیپختن کباب، محمد هم رفت سمت ماش  یبرا مینشست نایو روب من

 :دست پختشم خوب بود. سحر رو صدا زدم و گفتم میاز حق نگذر م،یدیکش ی کار م شهیهم نایروب

 !نمیب نجایا ا یسحر ب -

 :دیپرس اومد،

 ه؟ یچ -

 :دمیپرس تیکباب پخته شده برداره، زدم رو دستش و با جد که یت هی  خواست

 ن؟ یگفتیم یچ -

 !یچیه -

 :داشت. با تشر گفت یر ی پذ تیکه خواهر بزرگشون بود، حس مسئول نایروب

 !یبا پسرا حرف بزن نمینب گهید -

 :با غرغر گفت سحر 



 

 
 

120 

  
 بدرود مجردی  ➢
➢ Aramis.H 
 Cafe Writers انجمن کافه نویسندگان  ➢

 

 

 من نزنم؟ دیچطور شما حرف بزن -

 :پس کله اش، گفتم زدم

 م؟یبا پسرا حرف زد  ی! ما کالقیعنتر د شعوریآخه ب - 

 بود گفت بمونند؟ یک  شیساعت پ ه ی نیهم -

 :غرغراشو نداشت، گفت دنیکه تحمل شن نایروب

 گفت؟  یخو حاال زر نزن! بگو چ -

 :سحر 

 !بخدا یچیه -

 :نایروب

 !دروغ -

 :سحر 

 ! غمبر،یبه پ ریبه پ  -

 :رو چرخوند، گفت خیتفاوت س یب نایروب

 !دونمیم یگیدروغ م -

 :سحر 

 به جده عزیزه -

 !جد من رو نکش وسط  یپا یخود یب - 

 :سحر 

 .میفقط گفت چه خوب که دوستت گفت بمون -
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 :دینگاش کرد و پرس نایروب

 ه؟ یچیه نیحاال ا  -

 :داد زد نایبه سمت فرش. روب میبرد میها رو برداشت ینیساکت شد. س سحر 

 !ناهار حاضره نیا یدخترا ب - 

 .شده بود نیباکالس تزئ میفقط ساالدمون به لطف نس م، یدیچ قهیسل یرو ب  ز ی و همه چ م یپهن کرد سفره

 :دیپرس جهیخد

 م؟یبه پسرا تعارف نکن -

 .جبهه گرفت نایروب

 !خونه رمیمن م دیتعارفشون کناگه  - 

 :جهیخد

 !زشته ی لیخ ی نجوریخب ا  -

 :نایروب

 !؟یکرد، تو به فکر غذا فرستادن یم ت یما بود ازشون بخاطر مزاحمت شکا ی جا  ی زشته؟ هر ک ویچ  یچ -

 :گفتم

 .نیداخل ماش  میفرست ی نداره. واسه نشون دادن سخاوتمون هم براشون غذا م ی اشکال  شن،یچرا دارن مزاحم م میفهم  یحاال م - 

 :و گفت دیپر  یفور سحر 

 !برم یمن م - 

 :پاشد، گفت یهم مثل قرق مینس

 !کمکش رمیمنم م -
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 .زود هم دوتا ظرف غذا حاضر کردند؛ مات سرعت العمل شون شدم یلیداوطلب شده بودند که غذا ببرن و خ  عیسر  ی لیدو نفر خ اون

 !زدم  یم یبابا داشتم تعارف الر  -

 :بهشون رفت و گفت یچشم غره ا  نایروب

 .برم یخودم م د،ینیالزم نکرده شما بش -

سال داشت.   جدهیمون سحر فقط ه القیهم نوزده و د میمن و نس ست،یب  جهیما بزرگتر بود، خد یو دو ساله و از همه  ستیب نایروب

 :زد به سرم گفت دهیگرفت. با کش  یمهم جمع رو م یمایتصم شهیهم نایروب نمیهم یبرا

 !پاشو -

 !من به قبر دشمنم بخندم اگه پاشم -

 :دیپرس جهیخد

 چرا؟ -

 .ترسمیاون پسره ممد، م  ز یه ی از چشما - 

 

 :گفت سحر 

 !ونهمهرب ی لیاون بدبخت که خ -

 .ساکت شد م،یهمزمان با نگاه هشدار دهنده بهش چشم دوخت همه

 .زد  خونکیچندبار بهم س نایروب

 !پاشو پاشو تنبل -

 :. با خنده گفتممیساالد و نون بود، گرفت مو، یکباب، گوجه، ل یاجبار پاشدم و بشقاب ها رو که حاو به

 !به خرج دادن قهیسل  ی لیخ م یمعلومه سحر و نس - 



 

 
 

123 

  
 بدرود مجردی  ➢
➢ Aramis.H 
 Cafe Writers انجمن کافه نویسندگان  ➢

 

 

 .قرمز که شکل گل برش خورده بود، اخم کرد ی تربچه  دنیبا د نایروب

 !نطورهیبه نظر که ا  -

 :گفتم

 .کنند یخواستند دلبر   یها با تربچه م قهیعت -

 بود و داشتند  ی گوش ی . پسرا سراشون تونی سمت ماش میو رفت میدیخند

 .کردند یصحبت م باهم

 :کمک راننده بود، گفت یصندل ی محمد که رو ن،یی پا دیرو کش شه یبه ما افتاد و ش ر یام نگاه

 !دیخوش اومد -

 !یخوش باش -

دادم. خودش رفت سمت  یابرو جواب منف ی محمد رو بهش بدم، سرمو باال بردم و با اشاره  یبهم اشاره کرد تا ظرف غذا نایروب

 :محمد و ظرف غذا رو بهش داد. گفت

 !دیبفرمائ -

  .نگاه بهم انداخت و تشکر کرد هی  ر یام  ر،یکه دستم بود رو دادم به ام یبشقاب منم

 :و گفت  ر یسمت ام ی شهی طرف ش دیسرشو کش محمد

 !میبه زحمت نبود یراض -

 :لبخند گفتم با

 !م یدیشما زحمت نکش ی برا - 

 :گفت نایروب

 .دی اریخودتون ظرفا رو ب گهید -
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 .محمد قصد نداره نگاهش رو برداره، اخم کردم دمید یوقت

 !غذاشونو بخورن ر ی که ممد و آقا ام  نایروب میبر  -

کرد و با    ر یگ م یقدم برداشتم، پام به چادر بندر ک یباز شد. برگشتم و تا  شتر یمحمد ب شیحق به جانب به خودم گرفتم که ن  ی افه یق

 :دیپرس یبا نگران ناینشستم، روب ی . به سختنیکله افتادم زم

 شد؟ ی چ - 

 :دیپرس یبا ناراحت ر یشدند. ام ادهیپ ن یاز ماش پسرا 

 حالتون خوبه؟ - 

 :رو تکوندم و جواب دادم  خاکا 

 ...آره خوبم خوبم -

 :لب از درد پهلوم گفتم ر یز

 !رمیمیدارم م -

 :گفت محمد

 !یر ی نگ افهیق گه ید  یتو باش -

 .درشت شده نگاش کردم ی چشما با

 !چه  پرروئه -

 :با تشر به محمد گفت نایروب

 !یالل گه ینم یکس  یشما حرف نزن -

 .میپاشدم و به سمت دخترا رفت نایخواست کمک کنه اما نذاشتم، با کمک روب ر یام

 :دیپرس جهینشستم، خد یوقت



 

 
 

125 

  
 بدرود مجردی  ➢
➢ Aramis.H 
 Cafe Writers انجمن کافه نویسندگان  ➢

 

 

 ن؟یگفتیم ی چ - 

 !نیبا کله خوردم زم ،یچیه -

 :مینس

 ؟یجد -

 :با خنده گفت جهیخد

 .سرت  ینداختیشال م هی  ،ینپوش یچادر بندر یحقته! تا تو باش -

 :سحر 

 که نشد؟ تیزیچ -

 !نه خوبم -

 :مینس

 .مراسم کنسل بود یمردیراحت شد. اگه م المی! خشیآخ -

 ؟یمراسم چ -

 :مینس

 !گهی د تیعروس  -

 .دیاز من نگران مراسم شتر یخاک بر سرتون که ب  یعنی- 

  :سحر 

 .میبخور  تویتا شام عروس میاومد دیام نی خب ما به ا -

 .دنیهم شام م میمراسم عزادار  ی تو د،یغصه نخور -

 :مینس
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 !هیحرف نمیها ا -

 :نایروب

 .دهیتازه اون موقع شوهرش حلوا و خرما هم م -

 .دیریزن براش بگ ه ی شه، یم کسانیها! شوهر مظلومم نقشه هاش با خاک   شهیم وهیاون ب رم یمن بم ، یآخ -

 :گفت نایروب

  .دختر  ادهیکه ز  یزیبراش! چ میریگیم ر یتو بم -

 :تکون دادم و گفتم سر 

 !نیآفر  -

 :فکر ادامه دادم   غرق

 .دیفاتحه هم بفرست  هی  د،یکه خورد ییهر خرما  -

 :مینس

 ...سسی باشه، پ -

کردم.   یم می و خنده قا  ی فکر و خودم رو پشت شوخ یرفتم تو یم هو ی شه ینگفتم. مثل هم یزیخنده، لبخند زدم و چ ریزدن ز باهم

 :نگاهش به من افتاد، فوراً با خنده گفتم نایتا روب

 !هیپسرگل یلیبرعکس ممد، خ ر یپسره ام ن یا -

 :سحر 

 !اوهو -

 :زدم و ادامه دادم یچشمک

 !خودمون میمثل نس - 
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 :گفت ی با مسخره باز مینس

 !شیاالن برم خواستگار  نیکو کجاست؟ هم - 

 .تکون دادم سر 

 !غصه نخور ی ر یم یر یم - 

** 

 :سفره رو جمع کردم و گفتم م،یکه خورد  ناهارمونو

 !شهیدستام خراب م شورم یمن ظرف نم - 

 :گفت  جهی. خدالیظرفا رو برد داخل و سحر 

 ؟ یشست یمگه تا حاال تو م - 

  ینطوریسحر برگشت و کنار من نشست. هم  قه یبه پهلوم فشار دادم تا از دردش کم بشه، لبام از درد کبود شده بود. بعد چند دق دستمو

 .ومدینه، که ن ا ی اد یهم م ر یام نمیرفت تا بب نیکه محمد ظرف به دست، اومد سمتمون. نگاهم به سمت ماش  مینشسته بود

 :گفت محمد

 !وشمزه بودخ  یلی دستتون درد نکنه، خ -

 :حوصله جواب داد یب نایروب

 .نوش جان -

 :گفت مینس

 !کنه  یم یبیغر یلی فکر کنم دوستت بر عکس تو، خ -

 :رو هم صدا بزنه. محمد کنار سحر نشست و گفت ریکرد تا ام یم کشی م گرفت، داشت تحر  خنده

 .دهینه خواب - 
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 .نشست مینس شیکرد و از کنارم پاشد و رفت پ  یبا اخم به سحر اشاره کرد، سحر هم پوف نایروب

 :دمینگاه به محمد انداختم و پرس هی

 ن؟یدیچرا وقتتونو با ما هدر م - 

 :محمد

 !میکاریب -

 :نایروب

 نه؟  ای  هیرفت و آمدا چ نیقصد شما از ا  میبفهم دیاما باالخره با   ست؛ ین ی در اون که شک -

 :محمد

 .میینجایو بخاطر خونه ا  میبا شما ندار یاگه بخوام روراست باشم، ما کار-

 :دیپرس نایروب

 داره؟ یخونه چه مشکل -

 

 :جواب داد  محمد

 .میاتفاق ها رو بفهم ن یا ل یتا دل م یگرفت میافتاد و ما هم تصم  یبیعج یبراشون اتفاق ها ،یقبل یخونه  ی صاحبا -

 :جلو و گفتم  دمیچند روز قبل، خودمو کش ی ادآوری با

 ؟ ییچه اتفاقا - 

 :سمت من و آروم زمزمه کرد  دیهم خودشو  کش اون

 !ترسناک یاتفاقا - 

 :دمی خنده. با تعجب پرس  ر ی زد ز می نس هویکه  میبود  رهیهم خ به
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 شده؟ا ی چ - 

 :خنده جواب داد ونیباغ نبود. م ی انگار تو مینس

 !ادهاز دوستام جوک فرست  ی کی -

 :دیبا ذوق پرس سحر 

 !بخون هیچ  هیچ -

 :مینس

 :کرد، نوشته بود ی عکس قبض آب استور شیاز اقوام تازه شوهر کرده؛ چند روز پ ی کی) -

 «قبض آب مشترکمون  نیاول»

 «قبض برق مشترکمون  نیکرده نوشته »اول یعکس قبض برق استور امروزم

 (!بگم آخه ی به ک دردمو

 :که گفتم میدیخند

 !کارو کنم  نیباشه منم هم ادم یعه   - 

 .زد میبه پشت نس یلیرفت و با س سه یاز خنده ر سحر 

 :گفت مینس

 .م هست گه ید  یکی  دیصبر کن -

 :گفت  شتر یبا ذوق ب سحر 

 !بخون -

 :مینس
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رفت   یم دمشیکش یم ی. هرچ نیشاخه افتاده بود رو زم ه ی گشتمیدرست کنم، داشتم دنبال چوب م  ییچا  خواستمی)رفتم کوه م -

 :گفت م ی. نسمیدیخند شتر یبار ب نیمن مارم!( ا  یشیاگه ناراحت نم  یجلوتر گفت حاج

 !من مارم یشیاگه ناراحت نم یحاج  گه یجالب بود که م نجاشیا - 

 :گفتم. رو به محمد میشد  ی از بحثمون خارج م میتکون دادم، داشت ن یرو به طرف سرم

 !ممد یگفت  یم ی... خب داشتمیدور شد یاز بحث اصل -

 .خودشو زد به اون راه محمد

 گفتم؟ ی م یچ -

 :سحر 

 .ترسناک ی خونه و اتفاقا نی راجع به ا  -

 :محمد

 .گهید  نیآها! هم -

 :نایروب

 ن؟یگرفت یمیتصم نیافتاد که شما همچ ی! چه اتفاقگهید ن یهم یچ  یعنی -

 :محمد

 !دیبهتره نفهم -

 :مینس

 .بهتر باشه میاگه بفهم  دیشا -

 . بهتره دینه نفهم -

 !گهیممد، بگو د  ار یدر ن ی مسخره باز - 
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 :محمد

 .داستانو از خودم ساختم نیمن ا  دیبابا! اصال فکر کن یا -

 :نای. بگو! روبمیما با خودمون رو راست م،یتونینم - 

قانون   ی که پا  نی جز ا م یندار یصورت چاره ا نی ا ری... در غهیچ یداستان اصل یو بگ یبد حیتوض دیبا شتریب هیاگه داستانت ساختگ -

 .میوسط تا از شر مزاحمت شما راحت بش  میرو بکش

 :محمد

 .بدم حیتوض تونمیداره اما االن نم قتیخب داستانم حق -

 :رو برداشت و گفت  شیگوش یساختگ ی لیبزنه، خ یحرف ن یاز ا شتریخواست ب  یمکرر ما، محمد که نم یاصرارها بعد

 .صبر کن ام یداداش! دارم م  ر یام - 

 .ما تکون داد یهوا برا  یو دستش رو تو نیعجله پاشد، رفت سمت ماش  با

 !نمتونیب ی برم، بعدا م دیاومد با شیبرام پ یشرمنده خانوما من کار  - 

 :لب گفتم ر یز

 !ما رو ینینب گه یان شاءاهلل د  - 

 .ومد یگفت که صداش ن ریبه ام ییزای چ هیو   سادیوا نشیماش ک ینزد رفت

دادم و به فکر فرو رفتم.   هیتا دخترا فرش رو بردارند، به درخت تک سادم یداخل. وا م یکه کم کم بر  میفرش رو جمع کن میهم خواست ما

  یرو جمع م ل یم، داشتند وسانگاه به دخترا انداخت هی زد.   یبود، حرف م نیکه داخل ماش ریبود و با ام  سادهیمحمد همچنان اونجا وا

بودند و  یافتاد، اونا ک  یاون خانواده چه اتفاق  یکه برا  نیمثل ا  ییبود. بازم غرق فکر شدم. فکرا  یکار هی  ولمشغ یکردند و هر ک 

  دنیرفت، سوال پرس ی طفره م یلیچون خ یول ارم؛یدوست داشتم سر از کارش درب یلیبود. خ ی حرف ها چ ن یمنظور محمد از گفتن ا

 .بود دهیفا  یازش ب

 .لبخندش محو شد هو یبا لبخند اومد سمتم، منم بهش لبخند زدم که  جهیخد
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 :کرد  یلب مدام تکرار م ریآروم به عقب قدم برداشت و ز آروم

 !ممکنه رینه... نه... غ - 

 :دمیم رو از درخت گرفتم و پرس هیتک

 ه؟ یچ - 

 :کلمات ادامه داد ن یتکرار کردن ا به

 !داشته باشه  تیواقع تونهینه... نم - 

 شده؟  ی چ - 

 .نداشت سادنیقصد وا   یزدم؛ ول یاسمشو صدا م  ی. هدمیمنم دنبالش دو ال،یسمت و دیزد و دو غیج  هوی

 !سای وا جهی... خدجهیخد - 

ما، شوکه و هول زده   یسر و صداها دنیهم با شن ر یشده« اومدند. محمد و ام ی »چ ا یشد«   یمثل »چ یدخترا هم با سواالت هیبق

  .سمتمون دندیدو

 .منم دنبالش رفتم؛ بالفاصله دخترا هم اومدند  ال،یرفت داخل و جهیخد

 :لرزون گفتم ی. پشتش به ما بود، با ترس دستمو بردم سمتش و با صداسادیوا  باالخره

 ؟جهی ... خد ـ ی شده خد ی.... چـ یچ -

 .بردم  جه یشدند، به اونا نگاه کردم و دوباره دستم رو به سمت خد الیبه سرعت وارد و پسرا 

 شد؟ ی بگو چـ... چ - 

  .نفس هامون بود یشد، صدا یم دهیکه شن ییبود. شدت ضربان قلب همه باال رفت و تنها صدا  ن یسنگ جو

 :گفت یبرگشت سمتم و با خونسرد هوی

 !خواستم جو بدم  ،یچیه - 
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 .دادم رونیراحت شد، نفسمو آسوده ب الشونیجمله همه خ  نیا دنیشن با

 !ستمیبعد بگو معتاد ن  گه، یاثرات اون آشغاالست د  -

  یشوک بودند که متوجه نشدند. بازم مثل دفعه  یتو نقدرینگم؛ هرچند دخترا ا  ی ز یابرو باال انداخت و با اشاره ازم خواست چ جهیخد

 .شه یتا حرصمون خال م یفوحش نثارش کرد ه ی ی قبل، نفر 

 :که رنگش دوباره مثل گچ شده بود، گفت مینس

 .افتاده یآشغال! فکر کردم واقعا اتفاق  - 

 :گفت سحر 

 !ییاون تو ه؟یچ یدونیشده م بیکه با االغ ترک  یگاو -

 :گذاشت و گفت جهیشونه خد یدستش رو رو نایروب

 !گمیدرست کنم. بعدا بهت م ن یر یشربت ش نایفعال برم واسه ا اد،یبه ذهنم نم یحاال من فوحش - 

 :دیکه به نظر وحشت زده بود، پرس ر یام

 دختره زده به سرش؟  نی ا - 

 :گفت محمد

 !هیروان -

 :خم به ابروش نداد و در جواب به همه گفت  جهیخد

 !گهی د مینیما ا  -

 :مینس

 !نینه ا یتو اون  -

 .کردن حرصم، سنگ تموم گذاشتم  یو خال جهیفوحش دادن به خد  یبرا دم،یکه بدتر از همه ترس من
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 !یترسونی. بار آخرت باشه منو می.....، .....، ....، عوض یدختره  یه -

 .موندند  رهیگرد شد و به دهنم خ جده،یمتنوع و مثبت ه ی فوحشا  نیا  دنیچشاشون از شن همه

 :دیبا دهن باز پرس محمد

 تو چندسالته؟  - 

 :بلند کنار اپن نشستم و گفتم  ی  هی چهارپا  یخنک شد. رو  یحساب دلم

  .نوزده - 

 :محمد

 !ستی اصال با حرفات هماهنگ ن -

 .رفتم داخل حموم ه، یتوجه به بق یپهلوم حس کردم، ب یکه تو ی باال انداختم و با درد شانه

  شیکبود میبودم تا زمان عروس دواریخوردم به سنگ. ام دمیپهلوم، فهم یرو یِ کبود دنیزدم باال. با د  شرتمویو ت سادمیوا  نهیآ  یجلو

 .جواب بدم  یچ هیبه بق دونستمیخوب بشه وگرنه نم

خوشبختانه به لطف دروغ   یواقعا سخت بود ول م؛ یدور افتاده، بود  یالیو ه ی  یچند روز ما دخترا تنها تو  نی هم که ا ن یدادن ا حیتوض

رفتم داروخونه   یم دیبزنم. با  یشد حرف  ینم ازیهم اصال ن دیشدم و شا  یم  چیکه گفته بود داداششم همراه ماست، کمتر سوال پ نایروب

 .ستندیپسرا ن دم ید رون،یگرفتم. چادرم رو مرتب کردم و اومدم ب  یم یز ی چ یو مسکن و پماد هنشد شتریتا دردم ب

 :داد دستم گفت ی کی  نایشربت پرتقال دستشون بود، روب وانیل هی همه

 ؟یدیترس ی لیچته  خ -

 :دیکبود شده و مطمئنا دخترا هم متوجه  شدند. پرس ی لیلبام خ دمید  نهیآ  یتکون دادم. تو یبه نشانه منف سرمو

 ؟یضی مر  - 

 !نه -

 پس چرا لبات کبوده؟ -
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 !هی نطوریکه زدمه، رنگش ا  یبخاطر اون رژ نیها ا  -

 :و گفت  دیبه لبم کش یدست

 ؟ یگیچرا دروغ م -

رفتم،   یبرداشتم و همونطور که م شوی. از سر سحر شال مشکدمیکاله دار پوش یبلند مشک یی رو هیچادر،    یرو برداشتم و جا دیکل

 :گفتم

 !هیرژ واو زده بودم، همون ماسک -

 :قانع شده بود، داد زد  یکه کم نایروب

 ؟ یر یحاال کجا م -

 :رو باز کردم و گفتم در

 ؟ یایم رمی پد بگ رمیم -

 :حوصله نشست، جواب داد یب

 !اینه برو زود ب -

 .پارک شده ابون یمحمد کنار خ نیماش دمیبه داروخونه، د دمیرس یشدم و راه افتادم. وقت نیماش سوار

 .کنند یم بمونیگفتم دارن تعق  یبا خودم م ومدن،یرفتم داخل؛ اگه بعد من م متعجب

که روپوش   یخانومو مسکن رو گفتم.  ی توجه بهشون، اسم پماد کبود یاون دو نفر داخل داروخونه ابرو باال انداختم و ب دنیبا د 

 :گذاشت. گفت  شخوانیپ ینگاه انداخت و پماد رو رو هیبهم   شش،یکامال غرق در آرا  یداشت، با اون چهره  اهیو مقنعه س دیسف

 !میبد میتونیدکتر نم ز یمسکن رو بدون تجو -

 :صدام باال رفت، گفتم ناخواسته

 !نیاون دفعه که داد ؟یبد یتونینم  یچ  یعنی -



 

 
 

136 

  
 بدرود مجردی  ➢
➢ Aramis.H 
 Cafe Writers انجمن کافه نویسندگان  ➢

 

 

 .صدام، متوجه حضور من شدند دن یو محمد هم با شن ر ی. امدیکه زدم خند   یبود و به حرف سادهیپسر جوون اون طرف وا هی

 :اومد سمتم و گفت ر یام

 اومده؟  شیپ ی مشکل -

 :دیجلو و پرس دیخودشو کش محمد

 ؟یکن ی م کاری چ نجایا -

 :اخم کردم و جواب دادم  بهش

 بدم؟ حیبهت توض دیبا -

 .از هوش رفتم هویرومو کردم سمت اون خانومه،  تا

* 

 :دمیپرس سادن، یسرم  وا  یعده دختر باال ه ی دمیچشمام رو باز کردم د  یوقت

 من مُردم؟  -

 :جواب داد  شون یکی

 !آره - 

 :دمیپرس دوباره

 د؟یهست یبهشت ی شما حور - 

 :قد بلنده گفت  یکی اون

 !درسته - 

 :رو زدم بهش و گفتم بالش

 نمیخوام بهشتی رو که شما حوریش باشی - 
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 :. سحر بالشو برداشت و گفتدندیخند همه

 !یحافظتو از دست داد م یفکر کرد -

 !بودم و نشناختمتون جی چند لحظه گ یبعدشم برا ده،ی احمق من سرم که ضربه ند -

 :تکردند. سحر با ذوق گف یاز سرحال بودن من، ابراز خوشحال  دخترا

 !شمیدارم بابا م -

 .شدم رهیبهش خ متعجب

 :مینس

 !راحت التیگفتن بچه سالمه خ -

 :جهیخد

 .وجودت سالمه، اون بچه س یکه تو یز ی آره خوشبختانه تنها چ -

 کدوم بچه؟ -

 :با اخم وارد اتاق شد، گفت نایروب

 ؟ی ضیمر یگیچرا مثل آدم نم -

 ه؟ی بچه چ ه ی. حاال قضدیخب نخواستم نگران بش -

 :دیبا تعجب به دخترا نگاه کرد، پرس نایروب

 کدوم بچه؟ -

 :و گفت دیبلند خند سحر 

 !میاسکولت کرد  -

 !لحظه به خودم شک کردم هیبگم که بماند. واال   خواستمیم یز ی چ هی حاال  -
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 :گفت مینس

 ؟ یکرد ی کلک نکنه مراحلشو ط  یا -

 .بخوابم خوامیم دیگمش دیتو زر نزن! بر -

 :دمیموند. پرس رهینرفت و همچنان بهم خ  نایتا من استراحت کنم؛ اما روب رونیرفتند ب یکی  ی کی  دخترا

 ؟یعجل معلق نشست ن یتو چرا ع -

 .کنم یداغون تو نگاه م ی افه ی دارم به ق -

 !غصه نخور شه،یحل م م یبا گر  -

 .خونه میبر دیکنند وگرنه فردا صبح با یمرخصت م یدکترا گفتن تا آخر شب اگه خوب شد -

 :چرخوندم و گفتم مارستانیب دیسف یواراید ن یرو گذرا ب نگاهم

 !رمیمیشدم؟ نکنه دارم م هوشیباشه. حاال چرا ب -

 .نیخون لخته شده بود هم ی کمیفقط به خاطر ضربه همون قسمت   ،یستیخوش شانس ن نمینه همچ -

 :و گفتم دمیسرم کش یداد، رو یکننده م یفونالکل و ضدع ی رو که بو دیسف ی مالفه

 !بخوابم خوام یخو حاال برو گمشو م -

و به   رونیمالفه آوردم ب  ر ی سرمو از ز ست،ین یمطمئن شدم  کس ی. وقتدمیبسته شدن در رو شن یقدم هاش و بعدش صدا یصدا

 :پانسمان کردند. با خودم گفتم دم ید نم،یساعت نگاه کردم؛ هشت شب بود. لباسم رو زدم کنار تا پهلومو بب

 چرا پانسمان کردند؟  هیکه کوفتگ ن یا -

 .آوردم یسر درنم ی زده باشند، خب من که از پزشک یز ی چ یافتاد که ممکنه پماد ادمی بعدش

 .احساس خوبم رو خراب کرد ی در، همه  یرو دوست داشتم که ناگهان صدا ییسکوت و تنها ن یا دم،یکش قیعم نفس

 !بفرما -
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 :دمیاومد داخل و کنارم نشست. پرس مینس

 شده؟ یچ -

 !نه ا یحالت خوبه   نمیگفتم بب -

 .ی بود نجا یا  شیپ قهیدق کی -

که   یپرستار دماغ عمل ه ی هو یشد. تا دهنشو باز کرد   یساکت م یخواست حرف بزنه، ه یم ینگفت. رفتارش مشکوک بود؛ ه یز یچ

 :من کوتاه بود، اومد داخل و گفت شرتیت یاندازه  دشیروپوش سف

 ؟ینیخانوم حس -

 !بله -

 :زد  یفشارمو چک کرد و همون جورم حرف م اومد

  ی. وقتشهیزود خوب م یلیهم خ یبود که برطرف شده و کبود ی جزئ یلیخونتون خ  یِ. لختگ دیندار یمشکل چیشما ه ینیخانوم حس -

 :گفتم  میرفت رو به نس

 !گهید یگفت مرخص   یم دفعهیخب   -

 :دمی. پاشدم و پرسدیخند مینس

 بهم سُرم زدن؟ -

 !آره -

 .کردم یم یکه استور  نیگرفت یعکس از دستم م  هینامردا!   -

 .سحر گرفت -

 :اومد، گفت نایرفتم که روب میقدم با کمک نس چند

 خونه؟  میبر ای  الیو یر یم -
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 .شهیدردسر م یالک ستیکنه، حالمم خوش ن یم چم یاگه االن برم خونه مامانم سوال پ -

 :نایروب

 !بهت شهی م یدگیآخه تو خونه بهتر رس-

 یاز خونه و خانواده م دور م شتر یداشتم چند روز ب از ینگه. واقعا ن یزیخواست چ  نایبا اشاره از روب د،یمن رو د  ی که اخم ها مینس

رو   میآزاد  یروزا ن یدوست داشتم آخر  وفته، ی ب یازدواج کنم و معلوم نبود بعد ازدواجم چه اتفاقات گهید یهفته   کیموندم. من قرار بود  

 میمستق نیهم ی داده بودند، برا انجام جهیو خد  نایرو روب صیترخ یبگذرونم. کارا یجوون ی ایخل و چل باز  یدوستام با همه   شیپ

 :بعدازظهر، گفتم یادآور ی. با  نیسمت ماش میرفت

 اورد؟ ی ک نویماش -

 :جلو کج کرد و گفت یخودش رو از صندل جهی هم کنارم. خد میعقب نشسته بودم، سحر و نس من

 !ر یام -

 :گفتم  د،یباال پر ابروهام

 .داروخونه بودند  یاون دونفر تو ی آها! راست - 

 :بهم نگاه کرد، گفت نیماش ی نه یاز آ نایروب

  !میدونیم - 

 اونا بهتون خبر دادند؟  -

 :جهیخد

 !آره -

 اوردن؟ ر ی شماره رو از کجا گ - 

 :انداختم که سحر با اعتراض گفت  مینگاه بد به سحر و نس هی

 !بخدا من ندادم شماره - 
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 !بخور صدتا قسم -

 !قسم بخورم؟ به چشاتون قسم ن یخوایاز من م شه یم یچرا هرچ -

 !دروغ -

 !به چشاتون گمیم - 

 :گفت نایروب

 .مارستانیمحمد جواب داد و گفت آوردنت ب م،یزنگ زد  تیبه گوش یکرد ری! د گهیراست م - 

 :دیبا ذوق پرس مینس

 رنت؟یبگ ومدنین لمایمثل ف ، یوفتادیم یو داشت یهوش شد یب یوقت -

 .ممد نذاشت، خودشم منو نگرفت یول رهیپسره اونجا بود خواست بگ هینه بابا!   - 

  .میکل کل کرد خودهی ی شگیعادت هم به

 .میسوزناک خواننده گوش سپرد  یکم همه ساکت شدند، آهنگ گذاشتند و  به صدا کم

 ی خدافظ ینگاه آخرت، تو لحظه   غم¶

 ی کاغذ یمن، تو اون روزا یوقفه  یب ی ه یگر 

 به روزگار  میما به هم، که تن ند م یداده بود  قول

 آخر کار  میدووم بود قول ما، جدا شد یب چه

 خوشم  التمخی با  من نبودنت، حسرت تو٬

 ٬کشمیآرزوهامو م ار، ید  نی رفتنم از ا با

 ٬درد ه  ایدن هی بارم پر حسرت، تو دلم   کوله

 ٬که سرده  یابونیتنها، تو خ یآواره  مثه
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 ٬رهیگیم م  هیگر زنه یبه سرم م التیخ تا

 رهیمیتو م یآروم دل تنگم، داره ب آروم

 مغرور قشنگم، من فراموشت نکردم  گل

 ¶گردمیو برنم رم یخوام م یرو نم نجایتو ا یب

گونه هام   یرو  ن، یماش شهیش یآب رو یقطره ها  نیزد و اشک منم مثل ا  یدادم. نم  نم بارون م هیتک نیماش ی شهیرو به ش سرم

 .بود

امشب  دی . شا میبگ یبه کس میتونستیکه نم میداشت یغم ه ی ا یدردسر   ه ی  مونیزندگ یخودش بود، هر کدوم تو ی ایغرق رو یک هر 

  ی کنم و جلو یهم من باالخره دهنمو باز م دیکنه، شا یم ینیدلش سنگ ی وقته رو ی لیرو بهم بگه که خ ی ز یخواست چ یم مینس

 .زنمیهمه مشکلمو جار م

 :انداختم و گفتم  الینگاه به ساختمان ترسناک و ه یترمز،  یزد رو نایروب

 .ما ی خونه   میر ی غلط کردم! م -

  :گفت نایروب

 !ر ینگ افه یق  گهی پاشو د -

 :رفتند داخل، در رو هم بستند. داد زدم  یکی  ی کی همشون

 !ضمایمن مر  یناسالمت -

 :و گفت رونیب دیدر کش  یسرشو از ال سحر 

 !بپوشون بارون خرابش نکنه نتمیماش یرو -

 .داخل رفتم د،یچک یشده بودم و آب از سر و صورتم م سیکه کامال خ یرو روش انداختم ، بعد درحال نیماش روکش

 :جمع بودند، گفتم  نهیغرغر لباسم رو عوض کردم و به هال برگشتم. رو به دخترا که دور شوم با

 !نیستیبلد ن ضیاز مر  ی واقعا که شما پرستار - 
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 :گفت مینس

 !گرم شو دیببخش زهیگمشو... چ  نیبش ایب ست،یمرگتم ن  چیدکتر گفت ه -

 .زل زدم میبه نس ناباور

 .یتو مهربون مون بود یناسالمت گه،ینداشتم د! از تو توقع مینس -

 :و گفت  ییطال شِیبرد سمت آت هیدستشو مثل بق جهیخد

 .ضعف است ی دوره زمانه، مهربان ن یدر ا - 

 .نشستم کنارشون

 .قرار دادم تیجمله رو گفته، مورد عنا   نیکه ا  یتو و اون یبیب - 

 .موند رهیخ  ، یمیبزرگ قد ی نهیشوم یها تو  زم یبه سوختن ه نگاهم

 ن؟ یچوب از کجا آورد - 

 :جواب داد سحر 

 !یاز انبار -

 :به سمتش برگشتم و گفتم متعجب

 !یگیدروغ م - 

 :باال انداخت، گفت شونه

 .بپرس نایبخدا! از روب - 

  :نایروب

 .نبود یپله ا   چیه میدید م یرفت م،یکرد  دایپ دشوی! ما کلگهیراست م-

 .اوردمیصدامو در ن یپاشدم که پهلوم درد گرفت؛ ول  فورا
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 !نمیبب خوامیخب منم م -

 :خطاب به سحر گفت جهیخد

 .میکن یباز لیاسم و فام اریپاشو باهاش برو، از اونورم دفتر و کاغذ ب -

 :مینس

 !دیار یپتو و مالفه م ب -

 :رو باز کرد و گفت ی باال، سحر در انبار میرفت

 .من برم سفارشات اونا رو انجام بدم ینیبیرو م ن یتا تو ا- 

 .خونه بود  یلوازم اضافه  یخاک گرفته با کل دیاتاق سف  هی  دم،یکه د یز ی با ترس جلو بردم؛ اما تنها چ سرمو

 :قدم به جلو بردارم که سحر صدام زد، دفترا و خودکارا رو بهم داد و گفت  هی  خواستم

 .ارمیمن پتوها رو م ر، یرو بگ  نایتو ا  - 

 .رو بستم یبه نشونه باشه تکون دادم و در انبار سرمو

 یراست م نایروب دیمکان خاص تصور کردم؛ شا کی رو  یبود که توهم زده بودم و انبار  بیرفتم. عج یم نییاز پله ها پا   رتیح با

  .بودم دهیگفت و من خواب د 

 سرد رو احساس کردم؟ واریخنک و د میپس چطور اونقدر واضح اون نس دم،یاگه خواب د نجاستیسوال ا  اما

تونست   ی. سحر هم که با به دست داشتن اون حجم از پتوها نمنیپله مونده بود به کف، که پام سر خورد و به شدت خوردم زم دو

 .من یپله ها پرت شد و افتاد رو یاز باال نه،یجلوشو بب

 .باال رفت غمیج یصدا

 !آخ خدا - 

 :گفت د، یکش رونیپتوها من رو ب ونیدستمو گرفت و از م نایهول زده به طرفم اومدند. روب دخترا
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 ن؟یزم ی خوریم یچه مرگته ه - 

 .دیبار ضربه ند نی سالم بود و پهلوم هم ا  نرم، همه جام یدرد نشستم؛ خدا رو شکر به لطف پتوها با

 مگه دست منه؟ - 

  :مینس

 .گهید  یِدست و پا چلفت -

 !سحره ر یتقص -

 :پاشد و گفت سحر 

 .. تازشم من پتو دستم بودی! قبل از من افتاده بوداریخود اسم منو ن یب -

 !نشد میچیقبل از تو ه -

 :سحر 

 .نشد تیچیبعد از منم ه -

* 

  ییبا یو ز کیش  ی نهیشده بود و شوم دهیسنِگ اطرافش، تراش یرو یمیطرح قد  کی. مینشست نهیشوم  یهمه کنار هم، جلو خالصه

 .داد یرو شکل م

 :گفت نایروب

  !لیاسم و فام ن یایب -

 :بودم، گفتم دهیکش دراز

 .نمیبش تونمیکنه نم یمن پهلوم درد م -

 :گفت سحر 
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 !قتیجرئت و حق ایپس ب -

 !مزخرفه - 

 :گفت جیخد

 .میرازامونو برمال کن نیایب ست،یبد ن نمیهمچ -

 !خودم شیاول گه،یراستشو نم یچک یعمرا اگه برمال بشه. ه - 

 :متفکر گفت مینس

 .میحرف بزن ینطوریهم  نیا یب ،یباز ال یخیحاال ب -

 .داشت ازیبگه؛ اما به نظر به مقدمه  ن ی ز یچ ه یخواست  ینگاه بهش انداختم. واقعاً م  هی

 .دیباشه! شروع کن - 

 :سحر 

 !کنه  ف ی خاطره تعر  ه ی ی هرک -

  :جهیخد

 .یفهمیفقط خودت م  یول ره؛ یگیت م هیگر  ره،یگیخنده ت م یوفتیم ادش ی ی خود آدم قشنگتره. وقت ی معموال خاطره ها برا -

 :مینس

 .مشکل خودشو داره یباالخره هرک م،یاز مشکالتمون بگ -

 :نایروب

 !سخته ی لیخ یآره زندگ -

 :لب گفتم ر ی شدم. ز رهیخ شیجمله، به آت  نیا دنیشن با

 ...رو مقصر بدونه یک دونهیکه آدم نم وفتهیم ییاتفاقا   یزندگ یاوقات تو یواقعا سخته! بعض یزندگ - 
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 :ساکت شدند. غرق در فکر ادامه دادم  همه

  یفقط اطرافت م  شن،یو نه دور م وفتنیاتفاق دورت کردند، نه م یکه کل یتیقسمت از زندگ  هی یتو ینیبیم ی ایتا به خودت م -

 .رقصند

 .کردم بغضم نترکه یباال، سع دمیکش موینیب

  ی قهی یدونیکرده؛ اما بازم نم یدر حقت نامرد ا یدن یکن یهم حس م یاون اتفاقا رخ ندن. گاه  چوقت یکنه ه یآدم آرزو م - 

از   ی کار چ یه ی. گاهیبش رهی و به انعکاس چهره ت خ ی سیوا  نهیآ یجلو  ی که بر   نهیا یبکن یتونیکه م ی تنها کار ،ی ر یرو بگ یک

 ...ادیدست آدم برنم

 .نگفتند. لبخند زدم و سرم رو کج کردم ی چیه دخترا

هرطور دلش خواست قضاوت   یهر ک دی داره... بزار  ی شتر ی. سکوت مفهوم بدیدرکتون کنه، سکوت کن یکی  دیاگه خواست شهیهم -

 !تا ناگفته ها شندیم دهید شتریکنه، به هرحال گفته ها ب

 :مینس

 !به اون، آروم بشه دلش یداشته باشه تا با گفتن حرفا یهمدم دیاما آدم با  -

 :چشم دوختم و گفتم بهش

 کارو کنه؟ ن یا  گهی نفر د هیکه  یدار  یچه توقع ،ی رازت رو نگه دار یاگه خودت نتون - 

 .نه ا یمن محفوظه   شیرازش پ  ا یکرد که آ ی با خودش فکر م دونستمیشد. م رهیبهم خ دهیابرو باال انداخت و ترس  جهیخد

 .به لبم نشوندم و چشمک زدم یلبخند

 !رازتونو دیالبته اگه همدمتون من باشم که آره، بگ -

قبل، غرق فکر بود و به نظر داشت به مشکالت   یهم برخالف روزا نایروب یدخترا کم نشد. حت نیب نی حرفم، بازم از جو سنگ ن یا با

 .کرد یخودش فکر م

 :گفتم



 

 
 

148 

  
 بدرود مجردی  ➢
➢ Aramis.H 
 Cafe Writers انجمن کافه نویسندگان  ➢

 

 

 .میو به طرف مقابل هم حق سکوت بد میاز هم سوال بپرس ،یبدون باز ن یایب -

 :دیکردند. سحر پرس دیتائ دخترا

 د؟یتا حاال عاشق شد -

 :گفت مینس

 !یپرسیم نویا دونستمیم -

 :ندادند، شانه باال انداختم و گفتم  یسکوت کردند و جواب همه

 !نه -

 .شدند رهیبه من خ متعجب

 :سحر 

 !یتو که شوهر دار -

 .... چونستمیمو دوست دارم؛ اما عاشقش نمن شوهر  - 

 :کردم و ادامه دادم میسرم تنظ ر یرو ز بالش

 .از عشق است شتریدوام دوست داشتن، ب -

 :گفت جهی. خددندیخند  دخترا

 !منم نشدم -

 .حموم رفت  یبه هم خوردن در اومد. چشم همه مون به سمت در بسته  یدهن باز کرد، صدا نایروب تا

 :با وحشت گفت سحر 

 !خدا ا ی -

 .من هم نشستم سادند،یوا ی فور  دخترا
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 :نایروب

 چک کنه؟   رهیم یک -

 :جهیخد

 !رو داده دهیکه ا  یهر ک  -

 .خواستم آرومشون کنم دند،یلرز یداشتند م میو نس سحر 

 ....سـین ی ز یچ دیبچه ها نترس - 

 .شدند می پتو قا  ریسمت من و ز دنیخودشونو کش غیدرِ حموم به شدت باز شد. دخترا با ج ناگهان

 :گفت نایکردم. باالخره روب میدخترا قا  نی. زبونم از وحشت بند اومد و خودم رو بمیدیترس همه

 !چخبره مینی بب دیبا شه، یکه نم  ینطوریا - 

 .رو برام سخت کرد دنینفس کش دنم،یدراز کش نجوریپهلوم شدت گرفت. ا درد

 :گفت  د،یتازه، پاشدم که سحر لباسمو کش یتنفس هوا یبرا

 !تو رو خدا نرو -

 :تعجب گفتم با

 .منو ن یخواستم برم! دردم اومد از بس فشار داد یمن که نم -

  :گفت  جهیخد

 !امیمنم باهات م -

 !که برم  خواستمیبابا نم -

 :پتو و گفت ر ی سرشو برد ز مینس

 !رشهیتو رو بخوره س دیبرو برو، شا -
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 :نایروب

 .ی آره، ماشاءاهلل تپلم که هست -

داشت کم کم   نطور یداشتم، هم  یهم که برم یجلو. هر قدم  میرفت جهیکه قصد نداشتم برم سمت حموم؛ اما ناچار به همراه خد ن یا با

 .شد  یبه ترس و وحشتم افزوده م

 .بشه جادیترسناک ا یِهارمون  کی چراغ، همه باعث شد  ی ما و نور کم سو یقدم ها  یمطلق خونه، صدا سکوت

 .وجود داره عیوس ابانیب ه یاون طرف در،   میدید  م؛ یساد ی در وا یو من، درست رو به رو  جهیخد

 :آروم گفت  یلیبا دست به دخترا اشاره کرد و خ جهی. خدمی نگاه کرد  گهیبه همد رتیح با

 !نجایا ن یایب - 

 :رفت کنارشون و من رو به جلو هُل داد، گفت   جهی. خدسادندیاومدند و پشتِ سر من وا کیبا ترس و لرز نزد  دخترا

 !هیواقع نیبب -

 .نه ا یداره  تیواقع ابونیب نی ا م یبرد یم یپ دی خودم هم کنجکاو شده بودم، با ی اعتراض کنم؛ ول خواستم

 .بود رهی برد، خ یطرف و اون طرف م نیکامال اون رو روشن کرده بود و باد، خاک ها رو به ا  دیکه نور خورش  یابونیبه ب نگاهم

 .شد انی نما ه،یمرد قدبلند و کامال متشکل از سا ک ی  هویبه سمت جلو برداشتم. تا دستم رو دراز کردم،  یقدم

 .بردم یردند؛ اما من همچنان مثل مسخ شده ها دستم رو جلو مزدند و فرار ک  غیج  دخترا

 .کرد یتر م کیهم دستش رو به سمتم آورد و انگشتاش رو آروم آروم بهم نزد هیسا

 .دیمن رو به عقب کش  یکی  دفعهی دست من فقط چند سانت با چارچوب در فاصله داشت که  

  شه یش یهمه  تونستیدادم، م یبلند و نازک بود که اگه ادامه م غمیج یزدم. اونقدر صدا  غیتازه به خودم اومدم و ج جه،یخد دنید با

 .ها رو بشکنه

 .نبود ه یو اون سا ابونیاز ب ی خبر  چ یمن. نگاهم به سمت در حموم رفت، ه یبود رو ختهیآب ر نایشد، روب سیصورتم خ هوی
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 :دمیپرس

  نش؟یدیشمام د - 

 .خورد یچند تا قند انداخت دهنش و سحر هم که حالش بهتر شده بود، داشت آب م مینس

 :بود، به خودش مسلط شد و آروم گفت دهیترس ی لیکه خ ن یبا ا جهیخد

 .دندیبار همه د  نی...ا میدید -

 :مینس

 !به محمد و دوستش میزنگ بزن دیبه نظرم با -

 :نایروب

 !امشب نه، فردا یکه باهات هم  نظرم ول  نیبا ا  -

 :داد زد تیبا عصبان سحر 

 !میتا فردا زنده نموند دیشا  - 

 .هام منظم شد نفس

 .دونندیراجع به خونه م یز یچ  هیحق با سحره! اون پسرا   -

 :نایروب

 !نجایا  انیخب بهش زنگ بزن و بپرس، اما نگو ب -

 :جهیخد

 که   یوقت شب، کس نی درسته! بهتره ا -

 .خونه  ی تو میاریرو ن میشناس ینم 

 :و به محمد زنگ زدم. بعد چند بوق جواب داد  نهیکنار شوم مینشست همه
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 !بله -

 !سالم -

 د؟ یبفرمائ -

 .اشاره کرد تا ادامه بدم نایمن رو نشناخته، به دخترا نگاه کردم که روب دم یبود. فهم کر یاسپ یرو صدا

 .هستم ینیحس -

 ؟ ینیکدوم حس -

 .مینکرده بود ی خودمون رو معرف چکدومیداشت نشناسه، چون ه حق

 .المیو یاز دخترا ی کی -

 آها! همون عروسه؟ - 

 :کردم و جواب دادم  یپوف

 !آره - 

 :گفتم  هوی

 من قراره عروس بشم؟ یدیتو از کجا فهم -

  .دستش رو تکون داد که توجه نکردم و منتظر شدم تا محمد جواب بده سحر 

 ؟یتشکر کن یزنگ زد نمیدوستت گفت. بب ی بود مارستانیب یوقت -

 :با اشاره آروم گفت نایاون گفته. روب دمیزد که فهم  یلبخند دستپاچه ا سحر 

 .بهونه ازش حرف بکش نیبگو آره و به هم - 

 :گفتم 

 .تشکر کنم ر یآره، خواستم بابت کمک تو و آقا ام - 
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 :گفت محمد

 !خورهیبه درد م شتریاالخره زنده ت ببود، ب فهی کنم انجام وظ یخواهش م -

 .گرد شد و به دخترا نگاه کردم، دخترا هم متعجب بودند چشمام 

 ه؟ یمنظورت چ -

 .ستین یمهم ز یچ  ،یچیه -

 ؟ یر یطفره م یممد! باز دار -

 !امیصبر کن االن م ؟یاومد ر یام -

 :من رو دست به سر کنه، ادامه داد خواست

 ...برم شام بخورم، خداحا دیبا -

 :گفتم  فورا

 .میاومد بهت زنگ بزن شیپ ی هر موقع مشکل ی صبر کن! گفته بود -

 :دیمکثِ کوتاه، پرس کی بعد

 اومده؟  شیپ  یچه مشکل -

 !میدید یزیچ ه یما -

 ن؟ یدید  یچ -

 .زنمینم یحرف  نیاز ا  شتر یموضوع شفاف  نشده، ب یمنم تا وقت ه،یخونه چ ی  هیقض یاون روز نگفت -

 .دیچیخونه پ  یفضا  یتو ر یام یرو قطع کنم که صدا ی شد، خواستم گوش ی بار مکثش طوالن نیا

 !سالم - 

 بودند؟ ای خونه ک یِقبل  یافتاده و صاحبا یقبلنا چه اتفاق دی سالم. شما قراره بگ کیعل - 
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 :آروم گفت ر یام

 ...دوستِ پدرم. خب اون - 

 :مِن و مِن زبون باز کرد  ی حرف براش سخت بود. باالخره بعد کل نیگفتن ا  انگار

 !میصحبت کن ک یبهتره از نزد - 

 :که بهش گفت میدیمحمد رو شن یصدا

 م؟ یاالن بر  - 

 :گفتم

 !اما فردا  م؛ یکن ی صحبت م کیباشه از نزد  - 

 !باشه. خداحافظ- 

 :گفت میرو قطع نکرده بودم که نس ی گوش هنوز

 !ر یام ی خداحافظ ا - 

 .قطع کردم م،یبود رهیخ میتعجب و همونطور که به نس  با

 :دیمتعجب پرس مینس

 قطع نکرده بود؟  - 

 :و گفت  شیشونیپ یزد رو  ی کیبهمون نگاه کرد،   یمونیکه با پش  میتکون داد  یمنف یرو همزمان به نشانه   سرمون

 !بدم یسوت دیبا شهیهم -

 .میتا فردا به جوابمون برس  میبود دواریو ام مینداشت یترس گهی بهتر شده بود، د. حالمون دندیو همه دراز کش میدیخند

 ده؟ یشام نم  ضیمر نیبه ا  ی ! کسگمایم -

 .گرسنه بودم، اصال اعتراض نکردم و خوردم یل یآورد؛ چون خ ر ی نون و پن کهیت ه یحوصله پاشد و  یب سحر 
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 .دمی خواب  هیاز بق رتریهم من د  شهی . مثل هممیدیهمونجا خواب ،می بود دهیترس ی لیکه خ نی و بخاطر ا میرو خاموش کرد چراغا 

* 

آماده شدند. امروز   ی برامون ترسناک نبود. صبح روز بعد هم همه با سرحال گهی اتفاقات شب قبل د م،یشد یم داریکه ب یصبح هر 

 .میدیمناسب پوش یو لباسا می سبدمون رو آماده کرد نمیهم  یکوه، برا م یبر  میبرنامه داشت

 :دی. سحر پرسمیمختصر، عزم رفتن کرد  ی صبحانه  کی بعد خوردن  

 ان؟یمگه قرار نبود امروز اون دو نفر ب - 

  :گفت  جهیخد

 !رفت ادمونی پاک  گه، یراست م -

 :رو به سمتشون گرفتم و گفتم یگوش صفحه

 .نرفته ادشیاما اون  - 

 «می ا یم9مضمون »ساعت  نی داده بود، با ا امیصبح زود پ محمد

 :گفت مینس

 !دادناش شروع شد امیپ گه، ید یبدبخت شد - 

 :گفتم دم، ید  یپاسخ مادرم رو م  یب یشونه باال انداختم و همونطور که تماس ها الیخیب

 .دمیبده، من جواب نم - 

 :زدم به مامانم، جواب داد و گفت زنگ 

 ؟ ییکجا - 

 !با دخترا - 

 هست؟ نایداداش روب - 
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 !آره - 

 .بده دستش ویگوش - 

 !دهیخواب - 

 !کن دارشیخو ب - 

 !مامان زشته -

 مسافرت زشت نبود؟ یکه باهاش رفت ن یا -

 !مامان - 

 .گمینم ی ز یآخرته چ یخب باشه اشکال نداره، روزا  - 

 !یکن ی لطف م -

 !ایباش نجایا تیحواستو جمع کن دو روز قبل عروس -

 باشه  -

  

 !نیحجاب نگرد  یب -

 باشه  -

 !دیجم نخور نایاز کنار داداش روب -

 باشه  -

 !یزنیچرب نخور که جوش م یغذا -

 !منو یدیباشه باشه باشه، مامان سائ -

 .کنم، خدانگهدارت  یخو قطع م -
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 !خداحافظ -

 :نگاه به دخترا انداختم و گفتم هی

 !خدا به همه صبر بده -

 :گفتند کصدا یداشتند،  ییتجربه  ها  نیمکالمه با ماماناشون چن ی که تو  دخترا

 !نیآم - 

 :گفت نایروب

 !نیتو ماش دی رو ببر الیحداقل وسا ن یایب -

 :بهتر بود، پهلوم رو گرفتم و نشستم. با ناله گفتم یلیکه حالم خ ن یا با

 !بردارم یز یچ تونمیکنه نم یآخ آخ! پهلوم درد م - 

 :گفت جه یرفتند. خد نیرو برداشتند و سمت ماش ی ز یچ هی کردن من شدند، هرکدوم  یباز نقش ی که متوجه   دخترا

 !یکن ی قراره چطور خونه دار تیبعد عروس میدونیما نم - 

 :گفتم رلبی فکر فرو رفتم و ز به

 !دونمیمنم نم - 

* 

 .میو محمد موند ریمنتظر ام نیو کنار ماش میخونه رو بست درِ

کوه، عکسامون   میرفت یبودند تا وقت شیمشغول آرا نیماش ی کردم. دخترا تو یم یپام باز  ر ی ز ی  زهیبود و با سنگر  ن یم به ماش هیتک

 :و گفت رونیاومد ب نای. روبوفتهیقشنگ ب

 ؟ یکن ینم شیتو آرا  -

 !نه -
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 :و گفت رونیب دیکش نیماش ی شه یسرش رو از ش سحر 

 .یکن یعکسامونو داغون م افتی ق نی پخمه! با ا یه -

 :کالفه گفتم  نه،یآ ی م تو افه یق  دنیزد. با د ملیو بهم ر دیرو به لبام کش ی رژ قهوه ا نایروب

 !جوشا رو بپوشونم  نیا  نیاون کرم پودرو بد -

 .شدم شیکامال غرق آرا یالک یالک خالصه

 :بود، گفتم سادهیکه کنارم وا نایبه روب ی عصب ازده،ی  یعقربه رو دنیساعتم نگاه کردم و با د به

 .می ما بر ان، یب ستیانگار قرار ن -

 .میدیرو شن نیماش یصدا نم،یخواستم پشت فرمون بش تا

 :و گفت رونیب دیسرشو کش مینس

 اومدن؟  - 

 :جهیخد

 !کرد بچه یچه ذوق نیبب -

 :مینس

 .مشتاق نشون بدم یخواستم خودمو الک یم -

 :سحر 

 ؟یها الک -

 :نایروب

 !یخودت  یخودت -

 .میساکت شد ساد،ی شون که از حرکت وا نیماش
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 .شدند ادهی دخترا هم پ سادم، یاومدند. صاف وا کیشدند و نزد ادهیپ  نیاز ماش ،ی راحت پیبا ت پسرا 

 :دیپرس یجد ک،یقبل، بدون سالم و عل ی. محمد برخالف روزاسادندیاز ما وا  یکم  یبا فاصله  

 ن؟ یدید ی چ - 

 :به بغل زدم و سرم رو باال بردم گفتم دست

 !یراجع به خونه اطالعات بد دیاول با  - 

 :گفت ر یام

 .دوست پدرم بود یگفتم که خونه  -

 :دیپرس نایروب

 اونا افتاد؟ یبرا  یخب چه اتفاق -

 :جواب داد  محمد

 !یکن یفکرشم نم  یکه حت  ییاتفاقا  -

 .شدم یعصبان

 !واضح تر حرف بزن - 

 .تا حرف بزنند میو منتظر موند میشد رهی به اون دونفر خ ی کنجکاو با

 :گفت محمد

 ه؟ی چ کتیاسم کوچ ،یهست ینیحس یتلفن گفت یپا یراست -

 :گفت  میدستاشونو انداختن باال، نس ی باکالفگ دخترا

 !ره یبابا بازم داره طفره م ی ا - 

 !س. خب حاال بگو زهیاسم عز -
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 :محمد

 اسم ندارن؟ هیبق -

 :گفت  ر یخونه رو بگه. ام ی هیکردند تا محمد زودتر قض یکنجکاو شده بودند، تند تند خودشون رو معرف یلیکه خ  دخترا

  ی که تو یبود تا به هرکس  ن یارواح قرار گرفتند. قصد ما ا  تیمورد آزار و اذ ی لیهم خ یقبل  یشده است. صاحبا ریخونه تسخ نی ا - 

 .وفتهیاتفاقات م  نیکه چرا ا میاونا بفهم قیشجاع بودند، از طر  یو اگه به اندازه کاف میهشدار بد اد،یخونه م  نیا

که   ی ز یاون آدما هم چ  دیرو تجربه کردند، شا زا یچ  نیکه ا   مینبود یی کسا نیدخترا نگاه کردم، همه شگفت زده بودند. پس ما اول به

 .باشند دهیرو د  دمیمن د

  :دیپرس محمد

 ن؟ یدید  یخب شما چ -

 :کردند. من در آخر اضافه کردم ف ی بود هم تعر  یرو که کامال معمول  یانبار  ی ه یرو گفتند و قض می دیکه د ییزا ی چ یهمه  دخترا

 !دمیمتفاوت د زیچ  هیاما من اون  شب   - 

 .دندیهم نپرس یماجرا رو نگرفتند و سوال یپ  گهینگاه به هم انداختند، د ه ی پسرا 

 :گفت محمد

 .دیبه ما خبر بد ن،ی دید یزیو اگه بازم چ دیبمون نجا یا  گهی روز د ه یبه نظرم  -

 :گفت  مینس

 !میبر  دیواسه اون خانواده افتاده؟ پس ما با یوحشتناک ی اتفاقا دیشما مگه نگفت -

 .کردند دیدخترا هم تائ هیبق

 :جهیخد

 !میبهتره بر  -
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 :نایروب

 .میریامشب م نیوگرنه من مسئولم. هم وفتهیب  یکس  یبرا یاتفاق  خوامینم -

  :گفت  ع یسر  ی ناگهان ی لیخ ر یام

 !رخ بده یممکنه اتفاق بدتر  دینه اگه االن بر  -

 :باال رفته گفتم یبه بغل زدم، با ابرو دست

 رخ بده؟  یاتفاق بد  نجا،یبعد رفتنمون از ا دی! چرا با ست؟یشده ن ر ی خونه تسخ  نیمگه ا  -

 :گفت نانیبا اصم محمد

 !دیبهتره بهمون اعتماد کن  م،یدونیم شتریخونه ب  نیما راجب ا  -

 :شدم و گفتم  رهیچشماش خ به

 !کنم  یاعتماد نم  بهیغر هی من به  -

 :گفت ال یخ ی رفتند، ب  یکه م ی انداخت و درحال رینگاه به ام کی محمد

 .د یخونه نر  نی با خودتونه؛ اما به نفعتونه از ا مشیتصم گهید -

 :دمیپرس

 شجاع باشن؟ یاگه به اندازه کاف ی بود که گفت ی منظورت چ -

 :جواب داد  ر یصدام، دوباره برگشتند. ام دنیشن با

 .حضور روح رو بفهمند لیبتونند ترس رو تحمل کنند و دل یعنی -

 م؟یبمون ن یخوایم نیواسه هم -

 !نهیواسه هم قا یدق -

 :گفت نایروب
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 .می ستیشجاع ن یمتاسفم واستون! چون ما به اندازه کاف یلیخ -

 :رفت، گفت یکه م یپشتش رو به ما کرد و درحال محمد

 .میزنیما باز هم بهتون سرم -

 .میبرگرد  دیکه با دندیرس یم جهینت نی گرفتند، به ا  یرو که در نظر م ی کردند و هر احتمال  یرفتن اون دو نفر، دخترا ابراز نگران با

 :کنه، گفتم ر یینظرشون تغ خواستم

 !دیفکر کن شتر یب خوردهی -

 :دیپرس سحر 

 م؟ یبمون دی ارواحه، چرا با ی خونه، خونه   ن یا  میحاال که مطمئن شد -

 :گفت مینس

 .مونهینم ی کس م، یر یما م-

 :گفت نایروب

 .دیجمع کن التونویوسا  م،یکه برگشت  نیبعد از ا  -

 :گفتم

 !مونم یمن م- 

 :بلند گفت یبا صدا جهیخد

 ! زده به سرت؟ ؟ییتنها-

 .پشت فرمون نشستم

 .هیحضور اون روح چ لیگفتن؟ خب منم کنجکاوم بدونم دل  یچ یدینشن - 

 :گفت می. نس نینشستند داخل ماش همه
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 !رمیمن که م -

 :دمیپرس هی نگاه بهش انداختم و با کنا هی

 بعد از برگشتن از کوه؟ ای  ی ر یاالن م -

 :داد جواب

 !میبرگشت یوقت -

شده بمونند.   ریتسخ ی خونه   هی  یاز دخترا هم اونقدر شجاع نبودند که تو چکدومیقرار داد و ه  ر یاون دو نفر همه رو تحت تاث یحرفا

 .بودند یکه من قصد داشتم بمونم، عصبان نی گفتند و از ا  یم یز ی چ هی هر کدوم 

 .شدم یجواب م افتنی  ر ی گیگرفت بدون دونستن عواقبش، پ یم ذهنم شکل یسوال تو ک ی ی بودم. وقت یکنجکاو یلی اما من آدم خ 

 .کرد یاونا رو عصب شتر ی کارم هم ب  نیادامه داشت و منم در جواب سکوت کرده بودم، هم  ر یکل مس یتو بحثشون

اصال   حیگرفته بودم، تفر  دهیکه من نشن ییبحث ها ی بود. با توجه به همه  انی مون تنش در جر  نیهنوز ب ی کوه؛ ول  میدیرس باالخره

 .میعکس گرفت مینکرد؛ فقط دخترا با سنگ، قلب درست کردند و داخلش نشست ی کوهنورد یچک یبهمون خوش نگذشت. ه

 .اون اطراف بزنند یدور هی رفتند تا حداقل  هیدرخت گز بزرگ نشسته بودم، بق کی  هیسا  ر ی ز ی ر یفرش حص یرو

  یدرخت ها شیها و علف ها، کم و ب زهی سنگر  نیسبز، تمام کوه ها رو پوشونده بود. ب ی با علف ها ی و خاکستر  دیسف یها سنگ 

 .چوپان رو القاع کرد  کی یبود و بهم حس زندگ ینیدلنش یشد. منظره  یم دهید دهیخشک ا یسبز 

 ممیقصد داشتند من رو از تصم لب داشتم، غر زدن رو از سر گرفتند. هنوز یکه رو یآرامش و لبخند دنیبرگشتند و با د  دخترا

 :گفت  جهیمنصرف کنند؛ خد

 !رتت؟ی بگ ادیم یبعدش ک ،یراه بنداز یباز وونهی اون همه آدم د یبشه و جلو ی. اگه جنتهیعروس گه یدختر تو چند روز د  -

 :گفت مینس

 !بده جانیمزخرفش ه یبه زندگ خوادیخودشه... م  دنیبخاطر به چالش کش اشی لج باز  نی کنم ا یاحساس م -
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و من در   ستی ن نجایا  یانسان  چیپرنده ها گوش سپردم، انگار ه یبهشون نکردم و به صدا یتوجه چیبود؛ اما ه میکه حق با نس ن یا با

رو معنا   ممیهاشون تصم یاونا داشتند با تئور  یباد آروم و گرم، نشستم. وقت نی وزش ا نیکوهستان و ب  نیا  یکمال آرامش تنها تو

 .داد یبهم دست م ییحس رها  شتر یب ی نجوریآزاردهنده شون بستم؛ ا  یصداها یبه رو امالکردند، من ذهنم رو ک یم

 .رمیبگ دهینتونستم صداهاشونو نشن گهی زد، د میکه نس یحرف با

 :گفت مینس

 !خشکم زده بود، شوکه بودم نجوریاون لحظه هم یوا-

 :دمیپرس

 شده مگه؟ ی چ - 

 :گفت نایده. روبخن ریز زدن

 داد؟ ی. تا حاال چرا گوش نمههیتنب دینگ نی به ا -

 !دینکن تیاذ  گه ید  نیبگ - 

 :گفت مینس

 .اون طرف پشت کوه، دو نفر اونجا بودند م یرفت یوا -

 :دمی. پرسدیو بلند خند می نس یبا مشت زد به بازو سحر 

 کردند؟ یم کار یخب چ - 

 :و جواب داد دیخند

 !میبهتره حرفشو نزن... یکارا - 

 :و گفتم دمیافتاد. خند میدوهزار

 !نی پس خلوتشونو خراب کرد - 
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 .میشد م، یکه از خونه آورده بود  یرو شکر موضوع بحث عوض شد و با خنده مشغول خوردن فالفل خدا

 .میبرگشت الیختم شد و ما به و نجایبه هم حیتفر  نی بود، ا ریذهن همه درگ چون

* 

 :دیپرس  جه ی. خدسادندی وا یی رایپذ  یکوله و حاضر و آماده تو یلباساشون رو انداختن تو  دخترا

 ا؟یب ی خوا یواقعا نم - 

 

 :گفتم

 .گردمیرسونمتون، خودم برم یم یی جا  هیتا   - 

 :گفت نایروب

 !ذارهیتو رو نم یبمونم کس نجایخونه رو گرفتم، اگه من نخوام ا   نیاحمق جان! من ا  -

 :فکر کردم و باالخره گفتم  قه یگفت. چند دق یم درست

 نه؟  ایچخبره   نجایبدونم ا دیخب با  - 

 :دیپرس مینس

 ه؟ یمنظورت چ -

شجاع   یکه ما به اندازه کاف  گنی. مدیشده اس و خواستند ما رو بترسونن، بعدشم گفتن نه نه بمون ر ی تسخ نجا یاولش گفتن که ا - 

 اونا داره؟  یبرا یاما چه سود م،یحضور روح رو بفهم لیتا دل میهست

  :سحر 

 ؟ یگیپسرا رو م -

 حرفا رو زد؟ نی ا ی ا گه ی! خو مگه کس د گمینه ترنس ها رو م - 
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 :گفت م یساکت شد که نس سحر 

 !مونم یمنم باهاش م - 

 .ا من بمونهنشون دادن معرفتش ب یفرد جمع بود، خواست برا  ن یکه ترسوتر  ن یبا ا  میشوکه شدند. نس همه

 .اشاره کردم میبه بغل به نس دست

 !دیریبگ ادی  - 

 :کرد و گفت  یپوف نایروب

 .میمون ی م م  گهی روز د ه یچند روز،  ن یا  میمنم کنجکاو شدم! ما که تحمل کرد  ییخدا - 

هم لبخند زد و کنارشون  میبعد هم با اخم نشستند. نس ن،یزم یرو دندیو سحر کالفه کوله هاشون رو بردن باال و کوب جهیخد

 .نشست

* 

 :دیپرس نای. روبمیتا شب مونده بود و ما از االن وحشت داشت یکل هنوز

 م؟یکار کن ی امشب چ -

 :گفتم

 .میترس یکمتر م  گهی که د نیهم ا  م،یتا هم ازشون حرف بکش انیبه نظرم بهتره پسرا ب -

 :مینس

 !خجالت بکش -

 :جهیخد

 !تهیعروس گه یچند روز د یناسالمت -

 !بخاطر شماها انیگفتم ب م،یتا خوش بگذرون انیمن که نگفتم ب -
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 :مینس

 !نترسه یلیبخاطر شماها انگار خودش خ گهیم نیهمچ -

 :دمیدستم بود، پرس یگوش

 نه؟ ا یحاال بگم  - 

 :مشورت و سنجش خوب و بد، گفتند قهیبعد چند دق دخترا

 !بگو - 

 :زدم به محمد، جواب داد و فوراً گفت زنگ 

 افتاده؟ ی اتفاق - 

 !نه. سالم - 

 ؟یاوه سالم خوب - 

 نجا؟یا نیایتو و دوستت ب شهیزنگ زدم بگم م - 

 م؟یاریب ی! لباس راحتشهیچرا نم  شهیم - 

 

 :چشمام گرد شد. گفتم شییخنده م گرفته بود هم از پررو هم

 !اریب ی خوایاگه م دونم،ینم -

 .مییاونجا گه ید  قهیباشه پس چند دق -

 .از جانب من بمونه، قطع کرد یکه منتظر جواب نیبدون ا و

 :دیپرس سحر 

 غذا؟  اره،یب یگفت  ویچ -
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 :لبخند گفتم با

 !ینه ران - 

که   یکی بلژ  ی . من کوکومیاستراحت داد نایشدم، امروز به روب یو مشغول آشپز  بمیج یگذاشتم تورو   ی نگفت. گوش ی ز یو چ دیخند

کردن خونه و ظرف   ز یهم مسئول تم جهیمسئول ساالد بود، سحر و خد شهی هم مثل هم میداده بود رو درست کردم، نس ادیبهم  نایروب

 .شستن شدن

 :مبل سه نفره لم داد و گفت یرو جهیکنار خد نای. روبنندیبب لمیو سحر بعد اتمام کار، رفتند ف جهیخد

 .شهیمثل استراحت نم یچی! هشیآخ -

 :شدم و گفتم قینشستم. به چهره ش دق یغذاخور ز یپشت م م،یزدم و کنار نس لبخند

 ؟ یبگ یخواستیم یچ  مارستانیب ی اون شب تو - 

 :تکون داد و جواب داد ن یسرشو به طرف مینس

 !یچیه - 

 .روزمره  یزایپس شروع کردم به گفتن چ ده،ینم یبهش اصرار کنم جواب ی هر چ دونستمیم

 امروز خوش بود؟  - 

 .دیبود، خند دهیکه د ی ز یچ ی ادآوری با

 !آره بد نبود - 

 ؟ یایم یک دیمامانت نپرس - 

 .باشن ششیدخترا چند روز پ خوادیم ره،یکنه و شوهرشم سخت گ  یقراره عروس زهی بهش گفتم چون عز  یگفت. ول - 

 !یخوب گفت - 

 .شد دهیدر شن یازش بپرسم، صدا مارستانیتکون داد. تا خواستم دوباره راجع به ب سرشو
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 :زدم  داد

 ره؟یم ی ک - 

 :جهیخد

 !کترهیکه نزد ی هرک -

 .دستش بنده. ناچار پاشدم و در رو باز کردم ی عنینگاه کردم؛ اما به ساالد اشاره کرد،  مینس به

 :شد و گفت انیخندان محمد نما ی باز شدن در، چهره  با

 !سالم - 

 !سالم. بفرما - 

دند، منم که از همون  بو دهیمناسب پوش یبعد محمد وارد خونه شد. دخترا همه لباسا  ،یبا سالم آروم ریدر رفتم کنار که ام یجلو از

 .تنم بود و قصد نداشتم عوضش کنم یراحت یمشک  یلباسا نیصبح ا

نه،   ایافتاده   یاتفاق  نجایکه ا  نی کنند و راجع به ا چمونینشستند. توقع داشتم سوال پ یی رایپذ یرمق دخترا، پسرا تو یسالم ب بعد

 .نگفتند ی چیکنجکاو بشند؛ اما ه

 :گفت محمد

 !دیبمون دیگرفت میپس تصم -

 :حوصله گفت  یب نایروب

 .میبمون میبود که مجبور شد یجور  طیشرا  -

 .نگفت ی ز یچ گه یتکون داد و د  دنیسرش رو به نشونه فهم محمد

گوشه نشسته و دونفر دونفر آروم مشغول حرف    هیواسه خودش   یهرک  دم یبود، د ییرا ی نگاهم به پذ یسمت آشپزخونه؛ ول برگشتم

 .زدن شدند
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بود   نییخورد؛ اما صداشون اونقدر پا یدهنشون تکون م ی که هر از گاه دمی د  یحرف بزنند، م هیمشتاق نبودند با بق ادی هم انگار ز پسرا 

 .دنیشن یداخل سالن هم نم یدخترا ی که حت

تا بعد از   میروز انجام داد  یکارامونو تو یهمه   م،یبود دهی. از بس ترسمی رو گذاشتم کنار تا موقع شام با ماکروفر گرمش کن کوکوها 

 .مینداشته باش ی کار ، یکیتار

هم   نایمبل نشست، سحر و روب یدسته  یهم کنارش رو میتک مبل و نس ی رفت رو جه یمبل سه نفره نشسته بودند، خد یرو پسرا 

رو به   نیهم یشد؛ برا  یهم زشت م نشستمیم ز یم یمن نبود، اگه رو یبرا  ییتک مبل نشستند. جا  یک یاون  یرو بیترت نیبه هم

 .فرش نشستم  یاونا، رو یرو

 :وسط مبل و به کنارش اشاره کرد، گفت دیخودش رو کش محمد

 !جا هست  ایچرا اونجا؟ ب -

 :بهش کردم، گفتم یاخم

 !جام راحته  نجا یهم ینه مرس -

 :دمیبگه. آخرشم از سکوت کالفه شدم، پرس دیبا یچ دونستینم ی لحظه همه سکوت کردند، کس چند

 ر؟یآقا ام نیهست یی شما کجا -

 :دهن باز کرد جواب بده، محمد فورا گفت ر یام

 !مهییهم پسر دا  ری. امهی رازیو مامانمم ش ی بابام الر ی عنی م، یمن الر - 

 :مینس

 ن؟ی هست ی رازیعه پس شما ش -

 :محمد

 ...نه گفتم که الر -

 :دمیحرفش پر وسط
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 !تو رو نگفت -

 :ر یام

 .موندم نجایخوندم و بعد دانشگاه هم یدانشگاه الر درس م م، یرازیبله من اصالتا ش -

 !مناسبه یزندگ یبرا ی لیخ ه،یآره الر شهر آروم - 

 :ر یام

 !درسته  -

 :مینس

 د؟یرفت ه یشما دهکو -

 :محمد

 ...آره من -

 .وسط حرفش دمیپر  دوباره

 !با تو نبود -

 :جواب داد  ر یام

 .زاد رستم میآره با محمد گذرمون افتاد، از اونورم رفت -

 :مینس

 !زمستون ا یمخصوصا تو فصل بهار  ه،یقشنگ ی جا  یلیخ -

 :کالفه گفت نایروب 

  !میکه مام نظر بد دیحرف بزن ی ز یچ ه یراجب  - 

 :سحر 
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 .میکن یمظلوما به دهن شما نگاه م ن ی! عگهیراست م -

 ن؟ یرفت اسوج یخب...   - 

 .بشه عیبار هم ضا نیا  دیترس یمنصرف شد، فکر کنم م یدهنشو باز کرد که حرف بزنه ول محمد

 :گفت ر یام

 !میآره رفت -

 :نایروب

 .میزد یم خ ی میتابستون رفت  یسرده، ما تو ی لیخ اسوجی -

 :جهیخد

 !هم سرده یریالبته مص -

  .طنز، باال گرفت یکرد. کم کم بحث راجع به سفر و خاطره ها  یرو معذب نم هیبق گهیهم د ر یجو آروم بود، حضور محمد و ام 

 :سحر گفت 

حاال   می کنارمون، گفت سادیاز اون بزرگا وا  یخارج  نیماش هی . ادیب نی ماش میساد یوا  ابونینورآباد، سر خ میرفت  یم میبار داشت ه ی -

 !شد ادهیکچل زشتِ زشت و شلخته پ رمرد یپ ه ی میدی. د هیآدم باکالس هیصاحبش 

 :گفت نایکه روب میدیخند

 !هم تو کار قاچاقه ایمال باباشه   ای سوارشه،  ی خارج نیپسر جوون که اونقدر پول نداره ماش گهید -

 :دم یاز محمد پرس طنتیش با

 ؟ یتو کار قاچاق ای! مال باباته  ؟یتو کدومش -

 :زد و گفت یچشمک

 !تو کار قاچاقم - 
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خودش هم رحم    یکار قاچاق باشه به خانواده  یکه تو یک ی. دمیرنگ صورتشون مثل گچ شد، خودمم ترس هیثان ک یدر عرض  دخترا

 .ها بهیکنه، چه برسه به ما غر ینم

 .کرد یبهمون نگاه م یخونسرد نشون نداد و با یرفت، عکس العمل ر یبه سمت ام نگاهم

 :دمیپرس دیترد با

 ؟یگ یراستشو م یدار -

 :و گفت دیخند

 .نه بابا! مال بابامه -

 .دندینفس آسوده کش دخترا

 :جهیخد

 ه؟ یبابات کارش چ -

 :محمد

 !تو کار ساخت و سازه -

 :جهیخد

 ه؟ یآها! خودت کارت چ -

 :محمد

 .کنم  یمنم تو شرکت بابام کار م-

 :اسم شرکت رو بپرسم که محمد با خنده گفت خواستم

 ن؟یپخت ی خب خانوما! شام چ -

 :رفتم سمت آشپزخونه، گفتم ی که م همونطور
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 !مونده ی هنوز تا شب کل - 

و کاستر گذاشتم   ر ی ش ت،یسکو یهم ب نیهم ی درست کنم. برا ینیر یتونستم االن برم و تنقالت بخرم، خواستم چند تا ش ینم چون

 .و شروع کردم به درست کردن ز یم یرو

و   ر یبشه؛ اما با باال اومدن ش ن یر یو کاستر تا ش ر یش ات یمحتو یتو  ختم یکه حواسم به ظرف شکر باشه، چند قاشق ر نیا بدون

  .استفاده کردم نی ر یشکر، از جوش ش یبه جا یاشتباه دمی کل اجاق، فهم یرو ختنشیر

 :دی. پرسسادیکنارم وا  نایکنم که روب  زشیخواستم تم ی هولک هول

 ؟یبه آب داد  یباز چه دسته گل -

 :شاهکارم، اخم کرد و گفت دنید با

 !برو برو ،یاریدرب ی کدبانو باز خواد یتو نم - 

 .م گرفته بود خنده

 !شد همه جا فیآخه کث - 

 !کنم تو فقط برو  یم زشیخودم تم - 

 .خواستیم ینیر یلم شتو خونه، د میتنقالت ندار - 

 !خو برو بخر  - 

 م؟یبر   یچجور نجان،یآخه پسرا ا - 

 .شد رهی و متعجب به من خ دیاجاق کش دنیاز ساب دست

 !ه یمنظورت چ دمیواقعا نفهم - 

 .مونندیو پسرا تو خونه م انیهمه م م، یبر  م یکه اگه بخوا  نه یمنظورم ا - 

 .کارش ادامه داد به
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 !میبر یخب پسرا رو هم م - 

 مغازه؟   انیپسرا باهامون ب دیچرا با  - 

 :شد و گفت رهیبهم خ دوباره

 .میایهمه نم ا،یاز دخترا برو و زود ب ی کیخب با  -

 شما رو با پسرا تنها بزارم؟  -

 .حرف به سمت دخترا رفتم  یبهم انداخت که ب گه ینگاه د  هی

 :دمی. پرسبمیج ی رو گذاشتم تو  میازشون گرفتم و گوش یعکس دسته جمع ه ی ی مکیهاشون بودند، قا  یهمه مشغول گوش دمید

 باهام مغازه؟ ادیم ی ک - 

 :ابرو باال انداخت و گفت  جهیاشاره کرد، خد  جهیبه خد مینس

 !کنه  یمن نتم اونطرفا کار نم - 

 :و گفت بشیج یگذاشت تو   شویزود گوش محمد

 !امیمن م - 

 !. سحر ادینه سحر م -

 .ندازهیداره ابرو باال م دمیسحر نگاه کردم، د  به

 !سحر  - 

 :گرفت و گفت ی کالفه نگاهشو از گوش سحر 

 ه؟ یچ - 

 !مغازه میبر ایب - 

 .شمیدور نم نایمن از روب ام، یمن نم - 
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 :گفت ساد، ی اومد و کنارم وا نایروب

 !پاشو سحر  - 

 :تا بره، محمد بازم گفت سادیاجبار وا  به

 .ادینخواد باهات ب ن یا  دیشا ام، یخب من م - 

 :خورد شد، گفتم اعصابم

 !شدم مونیپش رم، یاصال من نم - 

 :گفت د، یکه اخمامو د نایدادم به دستام. روب ه یو سرم رو تک یغذاخور ز یپشت م نشستم

 !تونم خواهرامو تنها بزارم یمن نم - 

 .اعصابم  یرفت رو امیو نم  ام یم نی ا یول ستیهم ن یمهم زیحاال چ!  یاینگفتم تو ب - 

 :گفت آروم

 ؟یبمون یخواست ینم نیهم ی زد که به دردمون خورد؛ اصال مگه تو برا ی راه حرف نیب دیبا محمد برو! شا گم،یم -

 .موندم نجایخونه، امشب رو ا  نیا  یحل معما ی بود؛ من برا نایبا روب حق

. محمد  ییرا یخواست. پاشدم و رفتم سمت پذ ی هم م سک یبار دلم ر ن یا یبرم ؛ ول  ییخواست با اون آدمِ مشکوک، جا یاصال دلم نم 

 :گفتم لی م یمنتظر بهم نگاه کرد که ب

 !ندارم یرانندگ یمن حوصله  م،یر یتو م نِ یبا ماش - 

 :پاشد و گفت یمرموز یخنده  با

 !خوب  میلیخ- 

 .باال آوردند و رفتنِ ما رو با چشمشون دنبال کردند ی سراشون رو از گوش رتیح دخترا با   م،یرفت رونیهم ب با

 .محمد روشنش کرد و راه افتاد م،یشد نیماش سوار
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 :دمیپرس نمیکردم؛ واسه هم یسر حرف رو باهاش باز م دیکرد. با یگفت و سکوت داشت کالفه م م  ینم یز یچ

 ؟یایباهام ب یچطور شد که خواست - 

 .نبود یاصال سوال مناسب دونمیم

 :متعجب بهم نگاه کرد و گفت  

  ؟یایبا من ب یشد یسوالو بپرسم! چطور شد که راض نیا  دیدر اصل من با -

شد و لباش رو   یگم و گور م ی که فور ارمیدارم درم ی گفتم کاراگاه باز  ینداشتم بدم، اگه م یشدم. جواب رهیچهره متفکر بهش خ با

 .دوختیبه هم م

 .حرفاست نی تر از ا دهیچی پ هیوجود روح نبود؛ انگار قض  لیموضوع فقط دونستن دل دم،یکه از رفتاراش فهم  ییتا جا  

 !ومدنیخب چون دخترا باهام ن - 

 .رونیباشه، دوست نداره بره ب یآدم سرگرم گوش یوقت -

 آره. خب چخبرا؟ - 

 .شد رهیت و بهم خرو نگه داش نیکرد، ماش تعجب

 !یایم ب یبه نظر عج -

 :شدم، گفتم  ی شدم و همونطور که دور م ادهی پ نیماش از

 !تو ینه به اندازه  -

 :لب گفتم ر ی و ز میشونیپ  یزدم رو ی کی بشه،  ادهیکه پ ن یاز ا قبل

 .هیسوال جوابش فقط سالمت ن یدرآوردم! چخبرا؟ واقعا؟! ا یباز عیچه طرزِ به حرف آوردنه؟ چقد ضا نی احمق! ا -

 .استوار، راه رفتم ی زود کمرمو صاف کردم و با قدم ها دم،یپاهاش رو شن یگفتم که صدا یداشتم به خودم ناسزا م نطوریهم

 .کم بود، گرفتم خچال ی ی تو یو خالصه هرچ ر ی. چندتا تنقالت، شمیرفت کیکوچ ی مغازه  هی  داخل
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 :دیپاکت. با لبخند به ما نگاه کرد، پرس یرو گذاشتم جلوش تا بزاره تو دهای. خر دیرس یبه نظر م یمهربون و خاک رمردیپ هی فروشنده

 د؟یالزم ندار یا  گهی د زیچ - 

 :دادم جواب

 !دهی کفاف م ناینه عموجان هم - 

 :حلقه م شد، گفت  یمتوجه  یبود. فروشنده وقت سادهیدو قدم اون طرف تر وا  محمد

 !دیبش ریهم پ ی مبارک باشه عمو، ان شاءاهلل به پا -

 :پررنگ شد و گفتم لبخندم

 !ممنون. ان شاءاهلل یلیخ -

 :خواست حساب کنه که اجازه ندادم، گفتم محمد

 !ستمیپول ن یب -

 :گفت

 ؟ یکن یتعارف م ی! چرا دارگهیکردم د یبه پول نداره. خب من حساب م یربط - 

 :دادم جواب

 .یشما لطف کن خوام ینم - 

 :گرفت و گفت افه یق

 !یحساب کن دیتو نبا  چوقتیمرد همراهته ه هی  یوقت - 

 :خودش ژست گرفتم، گفتم مثل

 .باشه ی داره مردش ک  یبستگ - 

 :بود، رو به من گفت رهیفروشنده باتعجب به ما خ رمردیپ
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 !خب بزار شوهرت حساب کنه - 

نشون نداد. نخواستم مرد فروشنده  یکلمه، چون منظورش محمد بود، چندشم شد؛ اما در عوض محمد عکس العمل  نیا دنیشن از

 :ما باشه، کارت رو دادم و گفتم ریدرگ ن یاز ا  شتر یب

 !خودم شاغلم عموجان - 

که   یهمه رو برداشت و اون چندتا پاکت لیم  یشده بود؛ به محمد اشاره کردم تا چندتاشو برداره. ب اد یخروج از مغازه، پاکت ها ز موقع

 .دیدست من بود رو هم کش

   .نهیعقب و اومد جلو بش یصندل ی رو گذاشت رو دایمحمد هم خر ن، یداخل ماش میکردم و رفت ی فروشنده خداحافظ از

 :دمیبهم زل زده. پرس دمینشست. متعجب برگشتم سمتش که د  ینجوریبودم روشن کنه؛ اما هم  منتظر 

 ؟ یوفتیچته چرا راه نم -

 !میحرف بزن خوردهی خوام یم -

 :گفتم ده،یعقب. معذب و ترس دمیکه بسته بودم، آروم دوباره باز کردم و خودم رو کش  کمربندمو

 ؟ یبگ یخوایم یچ -

 :زد و گفت یپوزخند

 !یکه دنبالش ی ز یچ -

 :دم ی. پرسدیبزرگ شد و ابروهام باال پر چشمام 

 راجع به خونه؟  -

 :گفت  یرو تکون داد. بعد مکث کوتاه سرش

 !مقبره وجود داره  هیساختمون،   یبنا رِ ی. زستیشده ن  ر یخونه فقط تسخ ن یا -

 :گفتم ناباور
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 !نه بابا -

 کنم؟   یشوخ خورهیم م  افهیبه ق -

 !یگ یدروغ م یدار گمیم ، یکن یم ی نگفتم شوخ -

 :دمیپرس گه،یلحظه احساس کردم راست م هینگفت.   یزیشد و چ رهیخ بهم

 ؟ یک یمقبره  -

 .که طرف با ارواح و اجنه در ارتباط بوده دمیشن  یول ؛ یک  دونمینم قیدق -

 به روح شده؟  لیحاالم خودش تبد -

 !درسته -

 .دادم و دست به بغل زدم هیتک میصندل به

 !میدار  ازین ومیمد هی صورت  ن یپس در ا -

 .کردم  دایرو پ یکی کنم االنم    یاوهوم. فکر م -

 !ه؟یک ؟یجد -

 .یشیباهاش آشنا م -

 :دیرو روشن کرد و پرس نیماش

 اون خونه؟ ی تو یبرگرد یترسینم -

 گرفته؟  تیشوخ - 

 ؟ یچ ی عنی - 

 .نمیبب ک یاون  مقبره رو از نزد خوام یتازه ماجرا جالب شد! م -

 .کمه شینیبب یکه بتون  نیاحتمال ا  -
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 چطور مگه؟  -

 .شد یم کیغروب کرد و هوا کم کم داشت تار دی. خورشمیدیبعد رس قهیدق چند

 :نگاه بهم انداخت و گفت ه یرو نگه داشت.  نیماش

 !هیبه چ یچ دونمیکردم، م قیمن تحق - 

هم وجود   یشد مقبره ا  یاعتراف کنم کم کم داشت باورم م دیروزا افتاد، با ن یکه ا  یدور از باور بود؛ اما با اتفاقات  یبرام کم حرفاش

 .داره

 ه؟ یک یمقبره  ید ینفهم ق،یهمه تحق ن یبا ا  - 

 .کنم ی خب دارم روش کار م - 

 ؟یکن  یم قیتحق یچند وقته دار -

 .شهیم یچند سال ه ی -

 .کردم تعجب

 !طرف با جن و ارواح در ارتباط بوده؟ یدیفقط فهم یکن  یم قیتحق یساله دارچند  -

 .نداد یجواب

چند سال نتونسته   ی ذوقم. اونا تو یخورده بود تو یزده شدم، اما حاال حساب جانیبابت هم ه ن یو از ا دمیرس ی داشتم به جوابام م تازه

 .چند روز معما رو حل کنم و برم   یخواستم ط یبرسند، اونوقت من م یخوب جهیبودند به نت

 :با اخم گفتم 

 !نیا یشما ب میخواست میکنم اشتباه کرد  یاحساس م - 

 .و رفتم داخل دمیرو محکم کوب نیماش در

 :چشمش به من افتاد، گفت نایخنده هاشون آروم شد. روب یوارد خونه شدم صدا تا
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 ن؟ یعه اومد -

 .میافتی به سرعت نور دست  م، یتو راهنه هنوز  - 

 :دیپرس سحر 

 به سرعت نور داره؟ ی چه ربط -

 :دادم جواب

 .می شد ینجوریبرخورد کرده! ما هم ا شیهفته پ هی  زننیامروز م  یعنیدهم سرعت نور،   کیموشک ساختن با   هی  گنیم - 

 :باز، گفت شیگرفت و با همون ن ر ینگاهش رو از ام مینس

 دات؟یکو خر  - 

 .من هم رفتم تا مرتبشون کنم ؛ یناهارخور زیم یوارد خونه شد و پاکت ها رو گذاشت رو محمد

بهشون خوش گذشته و در نبود محمد،  یکه کل  داستیشدم. از خنده هاشون پ رهی خ ر یبودم، به دخترا و ام سادهیکه وا یی همونجا از

 .به چشم اومده یحساب ر یام

محمد. چند لحظه بهم نگاه کرد؛ اما   یخوردم به بازو ینیکه با ب  خچالی  ی از پاکتا رو خواستم بزارم تو  یکیانداختم و   ن ییرو پا سرم

 :بلند گفت ر،یبهم نداد و با خنده رفت سمت ام یتیبعدش اهم

 !بهتون خوش گذشته ی لیانگار من نبودم خ -

 :جواب داد سحر 

 !چجورم -

 .اورد ی درم یجمع خوشمزه باز یتو یکرد؛ ول یننه مرده ها رفتار م هیشب م یتنها بود یاخم به محمد نگاه کردم. وقت با

برداشت و باخنده مشغول خوردن شد. به   یزیچ ه ی ی و تنقالت رو آوردم پرت کردم سمت دخترا هر ک خچال ی  یرو گذاشتم تو دا یخر 

  .فرش نشستم  یدادند، شانه باال انداختم و بازم رو یپسرها تعارف کردم؛ اما جواب منف

 :گفت  جهیخد
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 !مردمونه یکجاست. ناسالمت مینیبب دیداداش حم میچطوره زنگ بزن گمیم -

 .رو گفت و متعجب بهش نگاه کردم  ی ز یچ  نیچرا همچن دمینفهم

 :دیمحمد پرس 

 ه؟یک  گهی اون د - 

 :جواب داد جهیخد

 .ما بمونه شیپ ادیب ی آخر  یروزا ن یخان داداشمه! به نظرم بهتره ا -

 .کردم دیداره، به من اشاره کرد و منم فوراً تائ یمتوجه شدم چه قصد تازه

 !خوبه ی لیآره خ - 

 :گفت  ر یبه هم نگاه کردند. ام یبا دستپاچگ پسرا 

 !گهید  میما هست ست، ین یازینه ن - 

  :گفت نایروب

 ن؟ی باش ی. شما ککترهی اون نزد -

 !میایما ب ن یخودتون خواست -

 :گفتم

که به اون موضوع   ن یهم نزد  یو حرف وفتادهین ی اتفاق چیه نیکه اومد ینداره، از وقت  یبود و نبودتون فرق مینیب یآره اما حاال که م -

 .مربوط بشه

 :با اعتراض گفت محمد

 !من که بهت گفتم -
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  یخوایرو م یچ  ن یاز ا شتر یروح صاحب اون مقبره ست. ب نی ا یدیرفتن، تو هم که فهم  نجایخب قانع نشدم. حاال اون خانواده از ا  -

 ؟ ی بدون

 :گفتند کصدای  دخترا

 !مقبره؟ - 

 :محمد اشاره کردم و گفتم  به

 .دهیم حیبهتون توض ن یا -

 .میخواسته ما راجع به مقبره بدون یبود نم دایپ ریکه به من گفت رو تکرار کرد. از نگاه ام یی زایچ محمد

 :دیپرس نای روب دند،یمحمد رو شن یکه دخترا حرفا ن یاز ا بعد

 د؟یینجای. چرا هنوز اگهیراست م زیخب عز -

 :گفت دفعهی اول سردرگم بود، بعد  محمد

 !میببر  نیروح رو ازب نی ا م یخوایچون م -

  هیشدم. چون   م یگوشه قا هی منم رفتم  د،یطرف دو  ه ی ی زدند و هر ک غیشد. دخترا ج کیچراغ شکست و بالفاصله همه جا تار   هوی

دستم رو گرفت و فشار داد، با   ی کی.  دمید ی رو نم یچیه یک یاون تار یرو هم نزده بودم، تو  نکمیهم داشتم و ع یشب کور ییجورا

 .از پسراست ی کیفکر کردم حتما  خودمبزرگش وحشت کردم؛ با   یلمس دستا

  .نامنظم مون بود ینفس ها یشد، صدا یم دهیکه شن  ییو تنها صدا م یکرد سکوت

دستم رو فشار    یسحر که کنارم نشسته بود و ه دنیرو روشن کردند. با د شون یآروم شد، همه  فلش گوش یچند لحظه که جو کم بعد

 :گفتم داد، پسش زدم و یم

 !هیگفتم ک  م،یترسوند شعور یعه ب -

 :گفت نایروب

 .چراغ اضافه بود  یانبار  یتو - 
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 اره؟یب رهیم ی ک - 

 :و گفت سادیوا  اره،یبود، خواست کم ن دهی که خودشم ترس ن یهمه به سمت پسرا رفت. محمد با ا نگاه

 !میریباشه م - 

 :گفت ی شاک ر یام

 !خب خودت برو-

محکم   ی دهیکش  ک یقصد نداره باهاش بره، با  ر یام  دید ی . وقتر یام یشونه  یرو زدیم یبه ما زد و با دستش ه یلبخند زورک محمد

 :زد به پس کله اش و بدون تکون دادن لباش گفت

 .شجاعت به خرج بده کمی دخترا  یداداش! جلو  ر یام - 

 :داد زدم هویو آروم آروم به سمت باال رفتند،  سادی ناچار وا ر یام

 باالست؟  یانبار ن یدیاز کجا فهم - 

 :گفت ر ینگاه کردند که ام گهیبودند. به همد دهیمن ترس یبه نظر از صدا سادند،یخوردند و سرجاشون وا یتکون

 !دوست پدرم بود شیگفتم که صاحب قبل - 

 :تکون دادم و گفتم دستمو

 !دیبر دیآها بر  - 

 :رفت، گفت یکه م یدرحال محمد

 !میاوردین شتر یدست لباس ب هیآرومتر بگو. بابا ما   گهید ی دفعه  - 

  یاز اتاقا ی کیکه در   نی مثل ا ییصدا هو ی  م،یکن یابراز نگران مینبود. تا خواست داشونیپ یگذشت؛ ول  یاز رفتن پسرا م قهیدق چند

 .به شدت بسته بشه، به گوشمون خورد ییباال

 .میدیچسب  گهیزدند و به همد غیج  دخترا
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 :گفت یلرزون یسحر با صدا 

 نکنه خوردتشون؟  - 

 !خورهیروح، آدمو نم - 

 :مینس

 !کنه  یکه م  ر یتسخ -

 .ترسناک بود یکی  نی آره ا -

 :جهیخد

 ه؟ یچ یصدا ن یا  یعنی -

 :نایروب

 نه؟یبب رهیم یک -

 :میگفت  کصدای

 !داده دهیا  ی هرک - 

 :نایروب

 !نیایب  تونیکی که  یبه شرط رمیم -

 :من رو هول داد و گفت  سحر 

 !ببر  نویا - 

 .تعجب برگشتم سمتش با

 !چشام؟ عمرا اگه برم ن یاوهو! من با ا- 

 :جهیخد
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 !. برویما شجاع تر  یتو از همه  -

 :لج کردم و گفتم   یتا برم؛ ول سادمیداد. آخرشم وا یگوش نم ی گفتم من ترسوتر از همه م، کس یم ی چ هر 

 !با سحر برم دیپس با - 

 :سحر 

  !رهیم نایخب روب -

 .به بغل زدم و منتظر موندم دست

  :مینس

 !سحر  گهی برو د -

 :نایروب

 !سحر پاشو -

 :گفت نا،یسمت روب دی سحر دو هویشد.  ینم دهیشن  ییصدا چیه م، یو سحر آروم آروم به سمت پله ها رفت من

 !خودت برو رم یمن نم - 

 :و گفت سادیوا نایروب

 !میهمه بر  دیبا شه،ینم ینجوریا - 

 :باال، گفتم میبر می. تا خواستسادندیسمت پله ها اومدند و کنار من وا  باهم

 !دخترا - 

 :دیبا تشر پرس می. نسدندیکش یکوتاه غیج

 ه؟ یچ - 

 .دهیم ی هم بهمون انرژ نهی ر یهم ش م یبخور م یبر  خچال، ی گذاشتم   دمیمن کاکائو خر  - 
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  .سمت آشپزخونه میکه زدم خوششون اومد و رفت یبه هم انداختند، از حرف ینگاه دخترا

داده بودم به اپن، همونطور که به کاکائو  گاز   هیو آروم آروم خوردند. تک ز ی همه نشستند پشت م رون،یب دم یکاکائوها رو کش خچال ی از

 :زدم، گفتم یم

 !مشکوکن ی لیپسرا خ نی ا - 

 :تفاوت گفت یب جه یآروم بودند. خد همه

 .کردند ی رفتار م بیعج ی لیاز اولشم معلوم بود، خ - 

 ...خب پسرا - 

به   یدنبال پسرا، نگاه میافتاد که قرار بود بر ادمونی . تازه کوبهینفر به در م هیکه انگار    یترسناک یصدا م، یدیاز باال شن یی صدا هی  هوی

 .میبه سمت پله ها رفت ی و فور میهم انداخت

 .میداشت  دیباال رفتن از پله ها ترد یدوباره تمام وجودمون رو فرا گرفت و برا ترس

  یدر انبار  یبه وضوح شدت ضربه ها رو رو م،یدیبه راهرو رس ی. وقتمیپله ها رو باال رفت ی کی  یکیلو و  من رو انداختن ج باالخره

 .میدید

 .میدیرو شن ر یمحمد و ام یصدا م، یشد کی . به در که نزدمی داشت یآروم قدم برم همچنان

 :محمد

 !دیدرو باز کن -

 :ر یام

 !میینجا یما ا  -

 .شد یبه در و باهاش کلنجار رفتند؛ اما باز نم دندیخواستند در رو باز کنند، همه چسب ی دست به کار شدند و با عجله م ی فور  دخترا

 :اون دو نفر رو مخاطب قرار داد و گفت  نایروب

 !دیصبر کن -
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 :گفتم منم

 !میکن یاالن در رو باز م - 

 :گفتم   یزد. با کالفگ یضربه م  یو به در چوب دیکش یرو م رهیدستگ یقفل بود. سحر ه در

 !برو کنار من امتحان کنم - 

 :کنار نرفت و گفت سحر 

 ؟ یمثال قراره معجزه کن - 

شدند.  رهیکه المپ هم دستشون بود، به من خ یدر حال دهیدر باز شد. پسرا با تعجب و رنگ پر  هوی دم،یرو کش رهیزدم و دستگ پسش

تفاوت نشون   ی خودم رو ب عیدرشت شده ام چند بار پلک زدم. سر یبودم. با چشم ها دهیترس ی لیزدند و خودم هم خ ینم یدخترا حرف

 :تمدادم، دست به بغل زدم و گف

 !از معجزه نم یا ن یایب - 

 :لب آروم گفت  ر یانداخت و ز ر ینگاه به ام هی محمد

  !خودشه -

بهش چشم دوختم و   ،یکنجکاو یدرهم رفته از رو یگفت. با اخم ها یکه چ ادمهیمن خوب   یول دند؛ یدخترا صداش رو نشن ی هیبق

 :دمیپرس

 ؟یگفت ی چ - 

 :تکون داد، گفت نیبه طرف سرشو

 !یچیه - 

 .دندیترس یلیبردم خ یرفتار و حرکاتش، پ از

 :گفتم  دم،یکش ی. همونطور که المپ رو از دست محمد مدند یکش ینفس آسوده ا دخترا

 !رونیب نی ا یاز بغل هم ب دیتونیحاال م -
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 .از هم جدا شدند  یانداختند و فور  گهینگاه به همد هیبودند،  دهیو محمد که تا حاال مثل آفتاب پرست به هم چسب ر یام

 .نییپا  میترسمون کم شد، با هم از پله ها اومد گهید

 :دمیپرس

 چرا در قفل شده بود؟  - 

 :جواب داد  محمد

 .در قفل شد می المپ رو برداشت! تا دونم ینم -

 :گفت نایروب

 !بهیعج -

 .هم نظر بودم باهاش

 !یلیخ -

 .دندیگرفته بودند و با توجه به حضور اون دونفر، امشب کمتر ترس یبا خوردن کاکائو، واقعا انرژ دخترا

 :و گفتم  سادمیچراغ شکسته وا کینزد

 !ممد - 

 :دیبا تعجب ابرو باال انداخت و پرس محمد

 ه؟ یچ - 

 !چراغو عوض کن  ایتو قدت از همه بلندتره، ب - 

و با دستمال،   سادیوا یصندل یها رو از آشپزخونه آورد و داد بهش. محمد رو یاز صندل ی کیهم   جهیدستمال بهش داد و خد هی مینس

 .میکرد  ی به حرکات محمد نگاه م میکرد. همه سرامون باال بود و داشت ن یگز یآروم آروم چراغ شکسته رو باز و چراغ سالم رو جا 

  .به آشپزخونه میروشن شدن چراغ، پسرا رفتند سمت مبال و ما هم رفت با
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 :ماکروفر و گفتم ی رو گذاشتم تو کوکوها 

 !گذشت ر ی به خ - 

 :جهیخد

 !آره خدا رو شکر  -

 :مینس

 .کنه، خدا بهمون صبر بده یقلبم درد م -

 :نایروب

 !نیآم -

 :سحر 

 ؟ ی... اصال چطور بازش کردیدر رو باز کن یتو تونست شهیمن هنوزم باورم نم -

 :و گفتم رونیماکروفر، کوکوها رو آوردم ب یصدا با

 !. خودمم تو شوکمدونمینم - 

 .میو پسرا رو صدا زد میرو حاضر کرد  شام

 .مختلف رنگ گرفته بود، نشستند یها یتازه و چاشن ی شام که با سبز  ز یدور م همه

 :لب گفتم  ر ی نشستم، ز یمجبور یکنار محمده. از رو یصندل هیکه مونده   ییتنها جا دم ید نم، یخواستم بش تا

 !( شهیدر لونه ش سبز م اد،یمار از پُدِنَه شَه بَد دا، اَدَرِ لونَش سَوز اَبو!)مار از پونه بدش م - 

 :آروم گفت د،یکه صدامو شن محمد

 اما مَه عاشق پدنه  اِم! )اما من عاشق پونه ام( - 

 :بهش زدم و مثل خودش آروم گفتم یمصنوع لبخند
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 ( یخودت پونه افعال که خوت پدنه   اِسش! ) فعال که تو  -

  .م یمشغول غذا خوردن شد هیمحل بهش نذاشتم و با بق گهید

 :دیمحمد پرس هویشام   وسط

 ؟ یهست یی تو کجا - 

 :رو آوردم باال و گفتم سرم

 ؟ یگیمنو م - 

 !گهیکنم د ی خب دارم به تو نگاه م - 

 .تعجب به دخترا نگاه کردم، شونه باال انداختن و اشاره کردند تا جواب بدم با

 !میمن الر - 

 :باز گفت شیبا ن محمد

 !خوب  میلیخ- 

 :گرفت، ادامه داد  یکه لقمه م همونطور

 !زهیاسم دخترشو بزاره عز  یکس  ای الر نیب دمیاما ند - 

 !. محض اطالعت من ساداتمهیاسمم عرب - 

 .هم شگفت زده بود ر ینگاه کرد، ام ر یبا تعجب به ام محمد

 :دمیپرس ومد،یاز عکس العملشون خوشم ن اصال

 به؟ یعج شیچ - 

 :جواب داد  محمد

 !چون سادات ها معموال متفاوت ترن -



 

 
 

193 

  
 بدرود مجردی  ➢
➢ Aramis.H 
 Cafe Writers انجمن کافه نویسندگان  ➢

 

 

 :دیپرس مینس

 افه؟یق  ایاز نظر حجاب منظورته   -

 :گفت محمد

 ...یول خورهیش م افهیق -

 :گفت ی ستینیبا لحن فم نایروب

 !نفر رو از ظاهرش قضاوت نکن هی  چوقتیه -

 :هم اخم کردم و گفتم  من

 ممد؟ یدیفهم - 

 .نگفت یز ی رو تکون داد و چ سرش

تک مبل   کی   ی. پسرا هر کدوم رومینشست یی رای پذ یو همه تو  جهیگردن خد می. ظرفا رو انداختمیشام رو در سکوت خورد ی هیبق 

 .میمبل سه نفره جا شد ینشستند و ما چهار نفر رو

 :گفت نایروب

 .کمک کن جه یپاشو سحر! با خد-

که دخترا همه به جز من الغر   ن یتعداد، با ا نیبار با ا  نی ساعت کارشون تموم شد و هردو برگشتند. ا  میپاشد رفت، کمتر از ن سحر 

 .میشد  یبودند، بازم درست جا نم

 :سحر آروم گفت 

 !همه رو گرفته یتپل جا نی ا - 

 !یشعوریب ی لیخ - 

 :کنه، گفت یخواست حرف سحر رو ماست مال نایروب
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 .یما رو گرفت یخو جا   یول یستیچاق ن نمیهمچ -

 :اما آروم گفتم تیعصبان با

 !نمایشیممد م شیپ رم یم - 

 :و گفت ک ی. سرش رو آورد نزددیمحمد نشسته بودم، صدام رو شن ک ینزد بای مبل و تقر  ی من گوشه  چون

 !من از خدامه -

 .نشستم ز یپاشدم و کنار م هویگرد شد و به دخترا نگاه کردم.  چشام 

 !راحت تره ن یمن جام رو زم- 

 :گفت ر یام

 .مینیشیم نیزم یو همه رو میدار یرو برم ز یم د،یدور هم باش دیخب اگه دوست دار -

 :با ذوق گفت  مینس

 !هیخوب  ی دهیا -

 .بار محمد کنار سحر نشست ن یا م،یفرش نشست ی رو برداشتند و همه کنار هم رو یچوب ز یم پسرا 

پفک، با دوتا کاسه   یکی بودم و تو  ختهی ر پسیچ شیکی  ی که تو یا   شهیکه رو فرش نشستند، رفتم دوتا ظرف بزرگ و ش همه

 .آوردم ر ی ماست موس کیکوچ

 :بلند گفت مینس

 !یکار خوب انجام داد  ه یبار  کیکل عمرت،  یتو -

 :. گفتمدندیخند  دخترا

 !منو ی ای... خوبدیکور شود هر آن کس که نتواند د - 

 :دمیشون شدم، با تعجب پرس  رهیکه متوجه نگاه خ ر یزدم به ماست موس یرو م پسیمتعجب بهم نگاه کردند. داشتم چ دخترا
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 اشتباه گفتم؟  - 

 :گفت ر یام

 !نه درسته -

 .دندیدوباره خند دخترا

 :گفت  جهیخد

 !یشاعر شد -

 :تفاوت گفت یب نایروب

 .گهیم یلی شعر خ نیآره ا  - 

 :باشه، گفت ادآوردهیرو به   یحرف  هیکه تازه  یمثل آدم هو ینگذشته بود که سحر   قهیچند دق هنوز

 !یباز ن یایب - 

 :گفتم  یفور

 !مزخرفه امی. من نمیگیرو م یچ میدونیم - 

 :اعتراض وار گفت سحر 

 !قشنگه. تازه پسرام هستند یول هی تکرار شیباز -

 :لبم نشست و گفتم یرو یطانیلبخند ش د،یکه به ذهنم رس یز یبه سمت پسرا رفت. با چ نگاهم

 !باشه - 

 :دیپرس محمد

 ؟یچه باز  -
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هاشونو چک کردند و   ی. دخترا نامحسوس گوشقت«یمضمون »فقط حق نی فرستادم، با ا میکه خودمون پنج نفر بود  یبه گروه امیپ هی

 :دلستر رو آورد، گفت  ی سحر رفت از آشپزخونه بطر 

 .دیسر کن نیبا هم م،ینداشت نیشامپا  شهیش- 

 .رو چرخوند، از قضا به سحر افتاد یبطر  نایو روب مینشست رهی صورت دا به

 :دیپرس نایروب

 قت؟یحق  ایجرئت   -

 :گفت هوی محمد

 !! جرئت بگوهیباز ن یآها ا - 

 :گفتم تیعصبان با

 !به تو چه بزار خودش انتخاب کنه - 

 :جواب داد سحر 

 !قتیحق -

 :فکر کرد و گفت یکم نایروب

 ه؟ یچ یدار  یآبج یکه از عروس  یخاطره ا  نیخب قشنگتر -

 :با لبخند گفت جهیخد

 .خاطره بشه دی ! بگو تا تجدر یبخ ادش یآره  -

 :اعتراض کرد محمد

 ه؟یچه سوال نی ا - 

 :اخم گفتم با
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 !یتو کَرت ن - 

 :نداشته باش. سحر فکر کرد و با خنده رو به من گفت یتو کار یعنی

پول رفته بود پاش.   یلیچون خ م یگرفت یباهاش عکس م میدیپوش یمراسم دونه دونه م ی خواهرم، لباس عروس رو آخرا یعروس -

 .شد تیاذ  کمی فقط واسه بابام تنگ بود 

 :سحر و گفت یباخنده زد به پس کله  نایخنده، روب  ر ی ز میزد

 !یبگ  نجاشو یشعور نگفتم ا  یب - 

 :رفت، جواب داد  یم سهی که خودشم ر یدرحال سحر 

 .بود یموندن ادیقشنگ و به    نجاشیخب ا  -

 .افتاد میرو چرخوند و به نس ی . سحر بطر میشد ساکت

 :سحر 

 قت؟یحق  ایجرئت   -

  :مینس

 !قتیحق -

 :سحر 

 ؟یرفت یکجا م گه، ی کشور د  هی یبر شهیهم ی اگه قرار بود برا -

 :بالفاصله جواب داد  مینس

 !داداشم شیآلمان پ - 

 .نداشتند تیمن، اجازه شکا یمزه شده بود و باهشدارها ی انگار براشون ب پسرا 

 طرفش محمد، پسرا کنار  هی  جه یطرفش خد ه یو سحر هم  جهیکنار خد نایکنار من نشسته بودند، روب جه یو خد مینس 
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 .ر یهم کنار ام میبودند و نس هم

 .افتاد  ر یبار به ام نی رو چرخوند. ا یزد و بطر یاشاره کردم که منظورم رو گرفت، لبخند مینس به

 :دیپرس مینس

 قت؟یحق  ایجرئت   -

  :بالفاصله گفت  ر یام

 !جرئت - 

 .میقبول دار  دیبگ قتمیحق ن، یخودتونو شجاع نشون بد خوادیحاال نم - 

 :گفت محمد

 .میندار یترس چکدومیوگرنه ما از ه د،یگیجرئت نم ن یترس یشما م -

 .مینیبیتو ساکت باش! حاال خودتم م - 

 :گفت  ر یرو به ام مینس

 !پشتک بزن ه یپاشو  -

 :که گفت دهیم یچه جواب ر یام نمیبب می مون گرفت، منتظر شد خنده

 مناستم؟ یمن ژ ی فکر کرد -

 :شانه باال انداخت و گفت  مینس

 !یحذف یوگرنه از باز  یانجام بد  دیبا - 

 :و گفت  ر یام  یشونه  یدستش رو گذاشت رو محمد

 .دخترا تنها نزار نیداداش! منو با ا  - 

 :گفت میزد و به نس ی. چشمکسادیداشت، وا یاد یز یکه فضا   ییرا یقسمت از سالن پذ ه ی ی زد و تو یلبخند ر یام
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 !خانوم ی درست حدس زد - 

 :و اومد کنارمون نشست. گفتم سادی زد که دهنامون باز موند. بعد صاف وا یپشتک حرفه ا هی

 !ر یکف مرتب واسه داداش ام ه ی - 

اما   نطور؛ یاونم هم م، یشد یراحت م ر یبا ام  م یکم کم داشت گهیزد. د یسوت بلند هیهم   جهیخد م،یکرد  قشیو تشو م یدست زد براش

 .م یهنوزم با محمد مشکل داشت

 :گفت ر یام

 !نیخجالتم ند -

 :و گفت  ر یکمر ام یدستش رو گذاشت رو محمد

 !پسر  یسربلندم کرد- 

 .افتاد  جهیبار به خد نی رو چرخوند، ا یبطر  ر یام بعد

 :دیپرس ر یام

 قت؟یحق  ایجرئت   -

 :جواب داد جهیخد

 !بگم، پس جرئت مویزندگ قیحقا  ی چون دوست ندارم به کس -

 :گفت محمد

 !شهیم شتر یب جانشیآها کم کم داره ه -

دخترا   نیاز ب ی. گفته بودم کس یگفت یبدونه؟ خب دروغ م مویزندگ قیحقا  ی خوام کس یکه نم  یچ یعنی نگاه کردم.  جه یاخم به خد با

 .جرئت انتخاب نکنه

 !یبا پسرا جرئتو انتخاب کن  یموقع باز دینبا  ،یکرد  ی بد کار - 
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 :گفت  الیخ  یب جهیخد

 !میو بترس  میکن  سکیبار ر  ه ی ایقشنگه، ب  سکشیبه ر  یزندگ - 

 .دادم یکردن رو بهش نشون م سک یحاال بعدا ر  دم،یکش  یو اشاره داشتم براش خط و نشون م ما یا با

 :جهیخد

 کار کنم؟ یبفرما! چ  ر یخب آقا ام -

 :دیبه محمد نگاه کرد، پرس ر یام

 بگم به نظرت؟  یداداش چ - 

 :گفت محمد

 !بگو که ارزششو داشته باشه یزیچ ه یکه جرئت رو انتخاب کرده،  یِ کس نیچون اول -

 :زد و گفت  یلبخند مرموز ر یام

حموم   یکه چراغ خاموشه، تو  ی در حال  قهیبرو ده دق ،ی خب تو که به نظر از همه شجاع تر  ن؟یدید  هیسا  ه یحموم  ی تو نیگفت- 

 .بمون

 .که چوب اشتباهش رو خورد، دلم خنک شد  نی. هم نگرانش بودم هم از ا سادیو هول کرد، وا  دیروح از سرش پر  جهیخد

 :با وحشت گفت  جهیخد

 !اس زهی عز  ستم، یبخدا من شجاعشون ن -

 :گفت ر یام

 !یو حذف ش یی که ترسو ی اعتراف کن یتونیخب م -

 :کرد و قهقهه زد، گفت  فیک ر ی حرف ام ن یاز ا یحساب محمد

 !بزن قدش داداش - 
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 .بود، چشم دوخت سادهیکه از ترس وا   جهیکرد و منتظر به خد یزد قد محمد، تک خنده ا  ر یام

 :شد و گفت یرتی غ ر یبا حرف ام جهیخد

 !دمیانجامش م - 

 :با اخم گفت نایروب

 !حذفه  جهینه الزم نکرده. خد -

 :اصرار کرد جهیخد

 !رمیمن م  -

 :نایروب

 !گفتم نه -

 .رفت سمت حموم اره،یخواست کم ب یو نم رتیافتاده بود رو دور غ یکه حساب جهیخد

 :دیرو آورد و پرس شیشمار گوش هی. سحر با ترس ثانمیسادی پشت در حموم وا  میرفت همه

 وفته؟ یبراش ب یاتفاقنکنه   - 

 :شده بود، سرش رو آورد باال و از دور گفت میکه پشت مبل قا ی در حال مینس

 !راحت التیخ وفته ینه نم - 

 :و گفت دیکردم. محمد هم خند یخنده ا تک

 !دهیم یدلگرم  یبه ک ی ک - 

 :جاش رو به اخم داد ، گفتم لبخندم

 (یر یخفه بم  یتونیتشو خفه بمرش؟ )م - 

 :جواب داد  شخند،ین با
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 (تونمیاُم ناشا! )نم - 

 :دیاز همه مضطرب تر بود، پرس نایروب

 ؟ یآماده ا - 

 :از داخل حموم جواب داد جهیخد

 !آره -

 .شمار، خاموش کرد هی هم چراغ رو همزمان با روشن شدن ثان ریبود. ام رونیب یکی چراغِ حموم داخل و    دیکل هی

 :دمیبود که پرس دهیطول نکش قهیدق کی هنوز

 ؟ یخوب - 

 :داد جواب

 !آره -

 ؟یترس ینم -

 !نه -

 اوضاع رو به راهه؟ -

 !آرره -

 .نگاه به هم انداختند هی. زمانش که تموم شد، پسرا  میگرفت یاحوالش رو م قهیده دق نیا  یمدام تو خالصه

 :گفت محمد

 !نیآفر  -

 :لبش رو باال برد، گفت یگوشه  ک ی ر یام

 !ومدهین شیپ  یخوبه مشکل -
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 :چراغ رو روشن کرد و گفت نای. روبمی دیکش  یهم نفس آسوده ا ما

 !خانم شجاع   گهی د رونیب ایب - 

 :گفتم ه،ی. با ترس برگشنم سمت بقشهینم دمیرو خواستم باز کنم که د در

 !شهیباز نم - 

  رهیدستگ ر ی. محمد من رو هول داد کنار و درگمیدینشن ی ز یبه در و اسمش رو صدا زدم؛ اما چ دمیچراغ حموم خاموش شد. کوب  هوی

 .باال به گوشمون خورد و ما رو از حرکت واداشت ی از طبقه  ییصدا  دفعه ی  م،یزد  یم ادی و فر  غیو ج میدیکوب یشد. همه به در م

 .میقدم به عقب برداشت کیو   میاون صدا، همه از در فاصله گرفت دنیبا شن 

نشون   یعکس العمل چیه چکسیازش فاصله گرفتم؛ ه دهینگاه بهش انداختم و ترس ه یرفتم که خوردم به محمد،  یداشتم عقب تر م 

 .دییما رو پا  یچشم  ر یبه ما انداخت و ز ینگاه میهم از پشت مبل ن میداد. نس ینم

ظاهر شد.   ه ینفر مثل سا  ه یحموم،   یفضا  یِکی تار نی. از بمیدیباال رفت و ما دخترا به هم چسب غمونیشدت باز شد، جدر به  هوی

 :قهقهه زنان گفت  جهی ناگهان خد

 !اوسکولتون کردم - 

 !یگوه خورد - 

 .اراده داد زده بودم یب ت،یترس و عصبان از

 .آروم گرفتند جه،یدوباره بعد ناسزا گفتن به خد دخترا

 :اشاره م رو باال بردم و با هشدار گفتم انگشت

 !بار سومته نی ا - 

  

  :نایروب

 .کنه یحرفشو باور نم  یکس  وفته،یب یاتفاق  میاگه واقعن  گهی د یدفعه  -
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 :سحر 

 !رهیمثه سگ بم نی بزار -

  .برد یو از حرص خوردن ما لذت م دیخند  یم جهیخد

 :نشنون، گفت  هیکه بق ی و جور سادی کنارم وا محمد

 !شرمنده هولت دادم -

 :بهش انداختم و گفتم ینگاه مین

 .اشکال نداره -

 .مینشست بیهمه دوباره به همون ترت باالخره

 :دم یبود، پرس  یکه نگاهم به بطر همونطور

 ؟ یاریاز باال صدا در ب یتونست یچجور  -

 :شد و گفت رهیبود، با تعجب بهم خ  یکردن بطر  میکه در حال تنظ جهیخد

 !نکردم ی کار  نیمن همچ - 

 .باال میدوباره اون دو نفر رو بفرست میکردند. نگاهمون سمت پسرا رفت، قصد داشت ی نگاه م گهیشد، همه به همد ن یجو سنگ دوباره

 :گفت ی متوجه شد و فور محمد

 !رمیمن که نم -

 .پوزخند زد جهیخد

 د؟یترس یترسو، حاال خودتون چرا م نیگفت  یبه من م -

 :گفت محمد

 .قسمت شد و از خجالت شما در اومدم دیرو کامل کنم، شا  یفعال باز خوامیبود که م ن ینه منظورم ا -
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 .میزد  ی الیخ یو خودمون رو به ب می اصرار نکرد م،یبود دهیچون خودمون هم ترس  یول گه؛ یداره دروغ م میدونستیکه م ن یا با

 !ادامه بده  جهیخب خد - 

 :لبم بود، گفتم یکه رو یبار به محمد افتاد. با لبخند بزرگ ن یرو چرخوند، ا ی بطر  جهیخد

 !خواستمیم نو یها هم - 

 :دیپرس طنتیبا ش محمد

 ؟ یخواست  یمن رو م - 

 !نیادامه بد د، یر یبگ دهیآره... نه... آره... عه اصال حرف من رو نشن - 

 .نگفت یزیو چ دیخند ییتو گلو محمد

 :دیپرس جهیخد

 قت؟یحق  ایجرئت   -

 :به من زد و گفت یچشمک محمد

 !جرئت - 

 .بره ادشیچشمک زدنا و لبخندا  ن یکنم که ا یم  یشدم، االن کار رهیبه بغل زدم و با پوزخند بهش خ دست

 :و رو به محمد گفت دیاشاره کردم و نامحسوس لبم رو گاز گرفتم، کوتاه خند  جهیخد به

 .یش یم ی چه شکل یبا رژ لب و روسر  مینیآقا محمد! بزار بب - 

 :بار گفت نیو ا دیسر تکون دادم که دوباره خند جهیشد. با لبخند به خد رهیدرشت بهش خ یو با چشما دیترس محمد

 .کن  یبده و ازش خواستگار امیپ جت،یدختِر پ ی از فالوورا  یکی به  االن  نیکردم نترس! هم ی شوخ - 

 :رو گرفت و گفت شیگوش الیخیب محمد

 !که کار هرروزمه نی ا - 
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 :داده، فورا گفت ی. خودش هم متوجه شد سوتمیتعجب بهش نگاه کرد با

 !هیشوخ ی برا - 

 :رو تکون دادم و گفتم سرم

 !یخودت یدید  یتو چشمام هر چ - 

 :با خنده گفت سحر 

 !گهیم یچ  مینیبده بب ام یپ ی حاال زود - 

 .کرد  یازش خواستگار جهیخد یداد و به گفته  امیدختر پلنگ و داف، پ ه ی. به نندیرو گذاشت وسط تا همه بب شیگوش محمد

 :عکس دختره، گفت دنیبا د مینس

 !اوه چقد خوشکله -

 .ینیبیتو همه رو قشنگ م - 

 :دیپرس محمد

 شد؟ تیحسود   هیچ -

 .شدم که لبخندش محو شد رهی بهش خ یابرومو دادم باال و با نگاه خنث  یتا کی

 :نوشته بود ی نجوریمتن بلند واسه محمد فرستاد. ا  هی  هوی ه،یکه بعد چند ثان میجواب دختره بود  منتظر 

 !یباالخره درخواست داد شه یعشقم باورم نم ی! واااا یسالم محمد جووون - 

زدم،   کیبره. اون روز که عکس باشگاهتو ال  شیقراره رابطه  مون قشنگ پ دمیفهم  ،یکه فالوت کردم و تو بک داد یروز اول همون

تو   یکا یدوست دارم، انگار ال  یلیتو رو خ کی. منم ال یدخترا دوست دار ی  هیاز بق شتریمن رو ب ک یگفت تو ال یبهم م یحس  هی یه

و  یعاشقم  یلی خ دمیاز همون موقع فهم  ؟یبار کامنت برات قلب گذاشتم و تو هم به جاش بوس فرستاد هی  ادتهیپررنگتره!  قلبش

 ...نی آخر  ی . حتیدیم شنهادیباالخره پ

 .رو برداشت و طرف رو بالک کرد یمحمد گوش هوی
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  یهم دست گذاشته بود رو شونه  ر یام ی شد. حت یم دتر یشد یو ه ومدیخنده هامون بند نم م یکرد  یم میخنده، هرکار   ر ی ز میزد

 .دیخند یپکرش، داشت م ی افهیق  یمحمد و جلو

 :خنده هامون آروم شد، اشکام رو پاک کردم و گفتم باالخره

 !بچتون انتخاب کرده ی برا  یچه اسم م یدید یم م،یحداقل تا آخر بخون  یذاشتیم -

 :ما ضدحال خورده بود، با اخم گفت یکه انگار از خنده  محمد

 !شهیحاال نوبت توام م - 

 :خوند، گفت   یم امی متنِ پ ی هیرو زودتر از بق اما یآخر پ شهیکه هم جهی باز بهش نگاه کردم. خد شیباال انداختم و با ن ابرو

 !دخترا! تهش نوشته بود بوس بوس بنگ بنگ  -

.  وفتهیم یبه ک نمیتا بب میرو چرخوند، منتظر موند یساکت کرد. با حرص بطر که محمد چشم غره رفت و همه  رو  میدیخند بلندتر 

رو با   یواضح بطر  یلیمحمد خ دم ید هوی . وفتهیبودم به من ن دوارینشد، ام دهیازمون پرس یکه سوال م یبود ییتنها کسا نایمن و روب

  .نگه داشت ش، یکمک گوش

 :بهش نگاه کردم و داد زدم رتیح با

 !یتقلب کرد  - 

 :گفت محمد

 !نکردم -

 !یکرد  یکرد یکرد - 

 .دیخند

 !باور کن نکردم - 

 :گفتم ر یذهنش خرابه. رو به ام دمیاعصاب خورد کنش، فهم یاون خنده  دنید با

 !بگو تقلب کرده - 
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 :با تعجب جواب داد ر یام

 !تقلب کنه  دمیاما من که ند - 

 :متوجه نشده بود. ناچار گفتم  ی چکیدخترا نگاه کردم، ه به

 !بپرس - 

 :دیباز شد و پرس ششین محمد

 قت؟یحق ا یجرئت  - 

 :جواب دادم  نمیهم ی برا ره، یگیبدم محمد حالم رو م یهر جواب دونستمیم

 !قتیحق - 

 :دیجلو و مرموز پرس دیخودش رو کش یکم

 ؟ یهست یتو واقعا از ازدواجت با اون آدم راض- 

 :با تشر گفت ر یام

 .نپرس  یمحمد! سوال شخص- 

 یچ نندیمن بود تا بب  یگرفت و به من چشم دوخت. دخترا همه نگاهشون به لبا ریام یساکت جلو  یدستش رو به نشونه  محمد

 .دمیجواب م

 :محمد زل زدم و گفتم یعسل  یو لبام رو به هم فشردم، به چشما دمیکش قینفس عم هی

 !من حذفم -

 .و سحر زدم میلگد به نس ه یاعتراض همه باال رفت. پاشدم و   یکه صدا دمیخند

 !که همه خسته شدند م یبر  م یبر  - 

 :با اعتراض گفت نایبهش نکردم. روب یموند، توجه رهیبه من خ یبیلبخند عج کیبا  محمد
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 !نکردم درست  ی خو من باز - 

 (ادیخوابم م گه یکه د  می اچم دگه که مَه خاو دا! )بر - 

  یبرا میسحر و نس دم یشستم، د یو پفک رو بردم آشپزخونه. تا اونا رو م پسیکنان به سمت باال رفتند، منم ظرف چ ازهیخم  دخترا

 :خواب آلود باال رفتند. با خودم زمزمه کردم  یها افهی پسرا پتو آوردند و دوباره با ق

 !نایا  کردنیوگرنه غش م میبخواب م یخوبه گفتم بر - 

 .خودم رو جمع و جور کردم ع یسر  ی لحظه جا خوردم؛ ول هی که محمد جلوم سبز شد،  رونیب ومدمیاز آشپزخونه م داشتم

 ؟ یخوایم یزیچ - 

 .بهت بگم مایمستق تونمیرو نم خوام یکه م ی ز یفعال اون چ - 

  کل یبا اون ه دمیرفتارش، خواستم برم باال که د  نی بود. شوکه از ا یش کامال جد افهیلبم کج شد، ق یگوشه   هی و  دیباال پر ابروهام

داد. آخر با سر   یبه خودش نم یتکون چیکردم نتونستم از کنارش رد بشم، دست به بغل زده بود و ه یدر رو سد کرده. هر کار  یجلو

 :گفتم  وانگشتم زدم به بازوش 

 رد شم؟ یفضا بد  شهیم - 

در اتاق رو قفل کردم و خودم هم دراز   دند،یهمه خواب دمید دمیرس یخودش رو کج کرد که از کنارش رد شدم و رفتم باال. وقت یکم

 .دمیکش

خواستم، نتونستم از جمله ش   ی آشپزخونه بهم گفت. هر چ ی که تو  یبه حرف نطوریکردم و هم  یبه رفتار مرموز محمد فکر م همش

 .برداشت مثبت داشته باشم

  

که گفت حالم رو گرفته   یز ی بودم. واقعا با چ دهیاز خودم پرس  یلیخ د،یپرس یرو که موقع باز یکم ذهنم سمت سوالش رفت. سوال کم

 .بود

 .عادت کرد و خوابم برد یکیچشام به تار  باالخره

*** 



 

 
 

210 

  
 بدرود مجردی  ➢
➢ Aramis.H 
 Cafe Writers انجمن کافه نویسندگان  ➢

 

 

تا   م یرو جمع کرد المونیشدن پسرا، وسا داری. همه قبل از بمیداشت یبرنامه ا ن یما چن ی عنیبود،  مونیروز از سفر مجرد   نیآخر امروز

 .خونه م یبعد ناهار فوراً برگرد

 .و غرق خواب بود  نیزم یخونه نبود و محمد هم پهن شده بود رو ری. اممیخورد یصبحونه م میبود نشسته

 :دمیپرس

 کجاست؟ ر یبه نظرتون ام - 

 :گفتم میشونه باال انداختند که رو به نس همه

 !ستین اطیتو ح نیبرو بب - 

 :دیکه با تعجب پرس  مینگاهش کرد منتظر 

 برم؟  دیچرا من با - 

 .به بغل زدم دست

 !همه ست میتصم نی ا - 

چطور دست به بغل بزنه   دونستیشده بود، نم ج یدستش، گ ی تو یکیلقمه دهنش بود و  ه یدست به بغل زدند. سحر  ی کی  یکی هیبق

 :گفتم  لگد زدم به پاش و هینشه.   فیکه لباسش کث

 !به خودت ار یفشار ن ،یکن  کار یچ  یخوایم میدیفهم - 

و اخم  دهیژول ی بعد، محمد با موها قهینون و با غر غر رفت. چند دق یگرفت و مخلفاتشم انداخت ال   ر ی گنده از پن ی لقمه  هی مینس

حوله رو   نمیشده؛ واسه هم سیفر شده بود، موقع شستن صورتش خ یکه کم شیقهوه ا ی درهم اومد تو آشپزخونه. به نظر موها یها

 از کنار اپن برداشتم و پرت 

حوله رو گرفت و صورتش رو خشک    یحرف چیخورد به صورت محمد، اونم بدون ه قا یمثل گلوله دق می سمتش. از خوش شانس کردم 

 .کرد

 :دینشست، پرس ز یم پشت
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 وفتاد؟ ین ی اتفاق شبی د - 

 :گفتم یجد

 !چرا افتاد - 

 :شدند. گفتم رهیو دخترا متعجب به من خ محمد

 !یاز پلنگا درخواست ازدواجت رو قبول کرد، قراره دوماد بش یکی  - 

 :گفتم  دم،ی. اخم هاش رو که ددمیخنده، خودمم خند ر ی زدن ز دخترا

 .کنم  یبرات رزرو م رم،یگیرو که من مراسممو م  یهمون تاالر ،یباش ینگران مجلس عروس خواد یحاال نم- 

 .خنده م گرفت شتریزد و دوباره اخم کرد؛ ب یلبخند مصنوع هیرو برام تکون داد،   سرش

 .بوده اطی ح یتو م یدیفهم ر یام دنیاومدند، با د ر یو ام میکه نس م یشد یم ر یس میکم داشت کم

 :دیپرس ر یرو به ام مینس

 ؟ یخوریصبحانه نم - 

 :نشست و روشو کرد سمت من، گفت ال یخیب میتکون داد، نس یسرش رو به نشانه منف ر یام

 بعد ناهار؟ ا ی  میر یاالن م - 

 :دیخواستم جواب بدم، محمد با تعجب پرس تا

 د؟یکجا بر - 

 :بهش انداخت و جواب داد ینگاه مین نایروب

 !شهیعروس یناسالمت نا، یا  زهیعز ی خونه   میر یم -

 :گفت ر یام

 .کنم ینفرو بهتون معرف  ه ی خواستم یراستش من م -
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 :جهیخد

 !کن  یخب معرف -

 :ر یام

 .ادیآخه قراره بعدازظهر ب -

 :داد. گفتم  یبا سر جواب منف  نایروب م، یبه هم انداخت ینگاه

 .ستیدر کار ن یکه اگه عروس نباشه مراسم  نیدونیخانواده م منتظرن. م می بر  دی! ما با ر یشرمنده آقا ام - 

 :گفت محمد

  !خب مراسمو کنسل کن -

 :عشوه کنان گفتم ،یو لبخند دروغ هی کنا با

 .کنم  یکارو م ن یاالن ا ن یچشم! به خاطر تو هم - 

 :شدم و با اخم ادامه دادم  یجد بالفاصله

 !برو خوش باش زم یباشه عز گهیمامانمم م - 

 :هول زده گفت ر یام

 .ادیب شیپ یممکنه مشکل  د،یاگه االن بر  -

 :دیپرس سحر 

 ؟ یچه  مشکل -

 :داد جواب

 !ارواح  ی ه یهمون قض-

 :سحر 
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 م؟ی کار کن ی چ ی گیآها! خب م -

 :ر یام

 .تا بهمون کمک کنه اد یهست، گفتم ب ومیاز دوستام که مد  یکی من به  -

 :نایروب

به صاحبش   دمیرو م دایکل  ،یر ی رفتم مص یخونه. وقت   میر یدو روز بعد مراسم م ی کیست، ما  زهی عز  یعروس گهی! چند روز دمیر یما م-

 .دیر یخونه رو از اون بگ دیکل  دیو شمام بر 

 :گوجه خوردم و گفتم  کهیت هی

 .کنه یبا روحِ مدنظر، مالقات م ومتونیراحت مد ال ی! اون موقع با خ هیمنطق - 

 :کارش تموم شد، گفت یبعد وقت قهیکرد. چند دق پیتا ی ز یچ ه ی رو گرفت و  شیگوش محمد

 !بدو درو باز کن ر یام - 

 .میرفت سمتش و ما هم کنجکاو دنبالش رفت ر یدر اومد، ام یموقع صدا همون

 .کنار رفت یورود ی در رو باز کرد و بعدِ خوش و بش، از جلو 

 .هم داشت، دهنامون باز موند یکه قد نسبتا بلند دهیچشم سبز و با اندام ورز ،ی پسر مومشک ه ی دنید با

 !جووون- 

 :م به پسره، آروم گفتم  رهی نگاه متعجبشون رو آوردن سمت من که با نگاه خ دخترا

 !چه جذابه - 

 :خوش برخورد بود، با لبخند گفت  یلیکه به نظر خ پسره

 !سالم خانوما - 

   .. ابرو باال انداخت و لبخند به لب، اومد تو میباز شد و آروم براش دست تکون داد  شامونین
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 :گفت نای. روبمیبه خودمون اومد هوی

 !تون  دهیخاک تو سر پسر ند - 

 !مذکره یِحور ست،یمار داره! اصال پسر ن یمهره  ن یبابا ا - 

 :مینس

 !شهیکوفتمون م شیکنه شام عروس یوگرنه باهاش فرار م د،یپسره دور نگه دار  نی رو از ا زهی بچه ها عز  -

 :جهیخد

 !بره یماتش م نهیرو بب  یکه هر ک ز ی عز  -

 .خورده خواستم جو بدم هی ! حاال من گهی د ن یپررو شد -

  :سحر 

 !هیواقعا پسر قشنگ میاز حق نگذر -

 :رفتم سمت آشپزخونه، گفتم یکه داشتم م همونطور

 !داداش همتون ی جا -

 :دیپرس مینس

 اونوقت نسبتش با تو؟  -

 !داداشم یِ میقد یاز دوستا ی کی -

محمد هنوزم پشت   دمیدرست کنم، د  یز یچ  یشربت ای  ییچا  ه ی. من رفتم آشپزخونه تا ییرا ی سالن پذ یو رفتن تو  دندیآروم خند دخترا

 .خورهینشسته و داره صبحانه م ز یم

 ؟ی چند سال شده غذا نخورد - 

 !کنم یجمع م ی دارم انرژ - 
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 واسه ازدواجت؟ - 

 .ندارم یمن از اون لحاظ مشکل ،یجمع کن  ی انرژ دیواسه اون که تو با - 

 :و گفت سادی داده بودم، اومد کنارم وا هیتک نتیبه کاب خچالی  کینزد

 .کنم یجمع م  ینجات دادن شما از ارواح، انرژ ی دارم برا - 

 !قهرمان  مونینکش - 

  ینگاه محمد رو حس م یِنیظرف. تمام مدت سنگ یگذاشتم تو  ینیر یدم کردم و ش  یی کردم و رفتم سمت اجاق، چا یخنده ا تک

 :گفت د،یبه سرعت اومد سمت آشپزخونه. تا بهم رس جه یکردم. خد

 !چقد بانمکه  یوا - 

 :نگاه بهش انداخت و خودش رو زد به اون راه، گفت هی  جهیحمد اشاره کردم. خدچشم به م با

 !تخمه ها چقد نمک داره نیا  گمیم - 

 .شد ی ماس مال هی دستش اشاره کرد و قض ی تو یتخمه ها به

 .کرد یهمه رو مجذوب اون م ی ز یچ  هیداشت؛ اما به نظر    هیدیپسر جد نی نسبت به ا یبهتر ی که محمد چهره  ن یا با

 :رو برداشت و با خودش برد. محمد رو صدا زدم ییچا  ینیس جهیخد

 ممد؟ - 

 :نگام کرد، گفتم یسوال

 !رو تو ببر  ینیس ی کی  نیا  ایب - 

رفتم. با ورودم   ییرا یرو برد. با تعجب ابرو باال انداختم و لبخند زنان بعد محمد، به پذ ی نیر یش ینینکرد و س یتصورم، اعتراض برخالف

 :نگاه بهم انداخت و گفت ه یبه اون پسره گفت و توجه ش رو به من جلب کرد. پسر چشم سبز،  ی ز یچ  ر یبه جمع، ام

 .اومدم راجب ارواح بهتون کمک کنم «م، یمن »هاد - 
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 :گفتم  یهم من. متفکر به هاد ی کیخودش نشست  شیکی  یه آورده بود، رواز آشپزخون یدوتا صندل سحر 

 ؟یومیپس تو همون مد - 

 .رو تکون داد سرش

 :جواب داد  یهاد

 .هیبا ارواح ارتباط قرار کنم و بفهمم مشکلشون چ تونمیاوهوم. من م -

  ستیقرار ن دونستمیبپرسم؛ اما منصرف شدم، م یزدند. دهان باز کردم تا سوال ینم ی کردند و حرف ینگاه م گهیمتعجب به همد دخترا

 .مثل اون دو نفر بود ی کی نمیچون ا  رم؛ یبگ یجواب واضح

 :دیکه نگاهش به من بود، متوجه شد و پرس محمد

 ؟ یبگ یخواستیم ی چ - 

 :دمیپرس

 ؟ یخب چرا هاد - 

 :با تعجب گفت یهاد

 بله؟ -

 .باشه نیخورد اسمت رامت  یم افتی آخه به ق ه،ی چرا اسمت هاد گمیدارم م -

 :لب گفتم ر ی بود. سرم رو کج کردم و ز بیهمه عج ی که زدم برا یحرف  نیتعجب بهم نگاه کرد، در واقع ا با

 .دمیم یبازم دارم سوت - 

 :آروم گفت سحر 

 !گهی خب اسمشه د -

 .حق به جانب به خودش گرفت  افهیق یهاد
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  نیکه رامت نی من عوض ا  نمیواسه هم دن؛ یم تیاز خود اسم اهم شتر یاسم ب یمن هم به معن یکننده، خانواده  ت یاهد یعنی  یهاد -

 .شدم یباشم، هاد

 :زده گفتم هول

 !ادیم شتی اتفاقا به ر  ست،ینبود که اسمت مناسب ن نی نه منظورم ا - 

 :گفت یو رو به هاد دیخند محمد

 بزن؟  شاتوی نگفتم ر - 

 دونستمیلبخند و برخورد خوبش رو نم یانداخت. معن قینگاه عم ه ینگفت و به دخترا  یزیبا لبخند دستاش رو به هم گره زد، چ یهاد

 .کنه یم ز یپسر با نگاهش، داره همه رو آنال ن یکردم ا یبود؛ حس م بیطرز نگاه کردنش برام عج نیو ا

 یبد زینسبت بهش داشتند و به چ یکرد که دخترا حس خوب یاونقدر خوب برخورد م یرفته همه مشغول صحبت شدند. هاد رفته

 .کردند یفکر نم

تا   دیمراسم و خانواده م بود؛ با ریجمع، به فکر فرو رفتم. همشم ذهنم درگ  یهمهمه  نیب نم،یمخاطب دنیرو چک کردم و با د میگوش

من برگزار بشه،   یکه مراسم قرار بود برا  نی . با اادیب شیپ ی صورت ممکنه مشکل ن یا  ر یخودم باشم، در غ  یخونه  گهیچند ساعت د

  نی ا نیمهم نبودم. مطمئنم اگه االن از ب  یکس یجز مادرم بهم زنگ نزد تا حالم رو بدونه؛ انگار برا هب چکس یچند روز ه ن یا یتو

  .دیفهم ینم چکسیرفتم، ه ی شدم و م یجمع هم پام

 .برم رونیب یحرف چیوجودم رو گرفته بود، من رو وادار کرد از جمعشون جدا و بدون ه ی که همه  یبد حس

از   زیلبر  ی سوال ها یآوردند، حت یدخترا که اسمم رو به زبان م یزمان و مکان برام نامفهوم بود که نگاه متعجب و صدا اونقدر

 .دمیشن یو نم  دمید  یرو نم شونینگران

دادم   رونی. نفسم رو مثل فوت بدندیسمت من و به در کوب دندینشستم، تا روشنش کردم دخترا با عجله دو نیرفتم داخل ماش میمستق

  .نیی پا دم یرو کش شهیو ش

 :دیپرس نایروب

 هو؟ی چت شد - 
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 :با حرص  گفت مینس

 ؟یبر یولم کن ی نجوریهم یخوای من به خاطر تو موندم و تو م-

 :دیمک چشمام چرخوند و پرسمرد نینگاهش رو ب جهیخد

 گفته؟  ی ز یچ ی کس -

 :رو روشن کردم. گفتم نیتکون دادم و ماش یمنف یرو به نشونه  سرم

 !باال ایب مینس - 

  :دیغر  نایروب

 ؟ یپس ما چ - 

 .کار دارم   می! با نسگردمیبرم - 

 .دور شدن ما رو تماشا کردند یر یو حرکت کردم، دخترا با تعجب و دلگ نینشست تو ماش مینس

 :باالخره سکوتش رو شکست و گفت میرفتم که نس یداشتم م نطوریهم

 ؟یاز دخترا ناراحت - 

 !نه - 

 گفتن؟  یزیچ - 

 !نه - 

 پس چته؟  - 

 .گمیم یچ نهیبود منتظره بب دایرو خاموش کردم. برگشتم سمتش، از نگاهش پ نیو ماش سادمیناکجاآباد وا وسط

 خونه؟ یبرگرد ی خوایم - 

 .میر یخب آره اما بعدازظهر باهم م - 
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 .خونه  رمیمن بعدازظهر نم - 

 چرا؟ - 

 .خونه گردم یبرنم چوقت یه - 

 ؟ یچ  یعنی -

 !فرار کنم خوام یم -

 :لب زد ناباور

 !غلط نکن - 

 .شدم رهیکه رو به روم بود، خ یابونیو به ب دمیکش یقیعم نفس

از   شتر ی. تو من رو بمیهم داشت ی و خوشحال یناراحت م،یداشت یقهر و آشت  شهیسال هم ازدهی  نیا  ی. تومیساله باهم دوست ازدهیما   - 

 .دمیانجامش م دیترد یب یدونیبخوام انجام بدم، م  ویکار  ه یکه اگه  یدونیم ،یشناسیم هیبق

 !شهیکار باعث صدمه زدن به نامزدت م ن یاما ا - 

 .سمتش برگشتم به

 برام مهمه!؟ یکن ی فکر م - 

 ؟ یخانوادت چ -

 :گفتم رلبی موندم، ز رهی رنگ رو به روم خ کیندادم بهش. باز هم به منظره  جواب

 خانواده... به نظرت ارزشش رو دارن؟ -

 .داره زویخانواده ارزش همه چ -

نفر به نام من جزو خانواده   هیکه   ادینم ادشونی  یحت  گهی خودشون. چند روز د یزندگ ی پ رنیکه همه م ینیبیان مبه مرور زم یول -

  یست. با همه  فهیوظ ک ی ی تن به ازدواج دادم. از نظر خانواده هر نوع فداکار ل یبه چه دل ای  یکه بخاطر ک اد ینم ادشونی  یبوده، حت

 ؟ یکن یکدوم رو انتخاب م   ،یخودت و خانواده ت موند نیروز ب ه یاگه   نایا
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 ...خا -

 :دیرو کامل نکرد، آروم پرس حرفش

 ؟ یکجا بر  ی خوایم - 

 !دونمینم - 

 .یبمون یدوست دار یعنی یدونینم یوقت - 

کنند درک کردن،   یکنه. همه ادعا م یمن رو درک نم یچکیه نجا یکنه؟ اما ا  یدوست نداره نرمال زندگ ی البته که دوست دارم. ک - 

 یبدتر از تو بود، فالن ی. فالنستین یز یکه چ ن یا  گنیم گم، یم یوقت یدردت رو بگو؛ ول گنیمشکلت رو بهمون بگو، م گنیهمه م

  ...یو فالن  یو فالن یفالن  د،یکش  ذابع  شتر یب یخوشکل تر بود، فالن

 :کردم و ادامه دادم  یپوف

  یِزندگ یتو یحت  رم، یبگ میتصم تونمینم یزندگ ن یا  یذهنت بچرخه. من تو یافکار نو تو  دینبا ،یجامعه کهنه باش ک ی ی تو یوقت - 

 .یچرا از اولش نگفت گنیکنم، بعدها م  یهم که سکوت م یو وقت دهیخودم هم نقش دومم. مخالفت هام جواب نم

 :زدم و گفتم یپوزخند

 شه؟یم رید شه یکه هم  هیاولش کِ ی عنی - 

 :دینداد. آروم پرس یجواب

 ؟یبکن  یخوایکار م  یاالن چ - 

 .بود رید یل یتونستم بکنم؟ همونطور که بهم گفتند، خ یکار م ی. چدمیبا سر انگشتام مال  یرو درآوردم و پشت پلکم رو عصب نکمیع

 :رو روشن کردم و گفتم ن یقرمزم جلب توجه نکنه، ماش  یرو زدم تا چشم ها نکمیع

 .برم شیطبق نقشم پ دیفقط با دی نوشته شده، من با  هیمن قبال توسط بق یزندگ یوی سنار - 

 ؟ یکه راجع به فرار زد یی پس حرفا - 

 :و گفتم دمیخند تلخ
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 ...اول حرف مردم و آبرو، بعد خانواده، آخرشم احساسات من ه، ینطوری ا  تیبود. واقع ال یخ  هیفقط  - 

 :کردم و ادامه دادم ادیرو ز سرعت

 !مونه یمرحله سوم نم یزمان برا چوقتیاونقدر کوتاهه که ه یمتاسفانه زندگ - 

واران احساسات زمان  . از بغض، چشمام و لبام قرمز شده بود؛ اما تونستم محارش کنم. واسه فمیهردو سکوت به لب داشت ر یمس تمام

 .نبود یمناسب

 :که گفتم میبود  الیو کینزد

 درد و دل؟  یچرا تو رو انتخاب کردم برا یدونیم -

 :حق به جانب گفت ی افه ی شد و با ق شوخ

 !چون دهنم چفت و بست داره - 

 .زدم یتلخ لبخند

  شهیسکوتت باعث م نیچون هم  ،یزیر ی من و با حرفات به هم نم هی. چون مثل بقیکن یو قضاوت نم یدینه! چون تو گوش م - 

 .رمی بگ یعاقالنه ا میو تصم شهیذهنم خال

 :گفت یشد و به شوخ خوشحال 

  !بدم؟ ادی کردن  یخودم بخورم، به تو زندگ بیچقد از ج - 

 :زدم و آروم جواب دادم یلبخند

مدام تکرارش    یاز حرفا ناراحت کننده ست؛ ول یبعض دنیشن دونندیکه م ن یبا ا هی. بقیتو فقط ساکت ،یدینم اد ی  یز ی چ یتو به کس -

 .نداره یتیکه انگار احساس من براشون اهم ی کنند، جور یم

 !یدونیهمه حسنات که دارم، هنوز قدرمو نم نینوچ با وجود ا  -

 .دونمیاتفاقا م - 

 :رو خاموش کردم، با خنده گفتم نیماش
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 !شو تا دخترا موهامو نکندن ادهی حاال گمشو پ -

 .شنیو ناراحت م یکه حرفام رو به اونا نگفتم عصبان  نیدخترا از ا  دونستمیم

به   لی با وصلت خواهرش با برادرم تبد یی که تازه نامزد کرده بودم، با اونا آشنا شدم و اون آشنا ی درست وقت شیمن دوسال پ 

 .نارم بودک میزندگ ی تمام دوران ها میشد؛ اما نس یشاوندیخو

  شتر یول کنم و برم، دلم ب زویخواستم همه چ  یاگه واقعا م دیمن گوش سپرد. شا  یبه دردا یباهام درد و دل نکرد؛ ول چوقتیه مینس

 .شد ی اون تنگ م ی از همه برا

 :دیتوپ تیدر رو باز کرد و با عصبان نای به در ضربه زدم. روب چیسوئ با

 ؟یرفت یکدوم گور - 

 :دی و پرس رونیب دیکش نایدست روب ر ی خودش رو از ز جهیخد

 د؟یکار کن یچ  نیرفت ییشما دونفر تنها  - 

 :جلو، گفت دیخودش رو کش  جهی هم مثل خد سحر 

 !نیدی خر  یم ی خوراک هی حداقل  - 

 .قرمزم سکوت کرد  یچشما دنی شد و با د  رهیکالفه اون دونفر رو دور کرد و اومد سمت من، با دقت به صورتم خ نایروب

 :گفت

 .بهت بگن ی ز یچ هی  خواستن یداخل! پسرا م ایب -

 :گفت یم میداشت به نس دم،یسحر رو شن یداخل رفتم. صدا هیاز بق  جلوتر 

 ن؟ یکجا رفت ن، یگفت ی چ - 

  :جواب داد مینس

 !هوا به سرش بزنه خوادی. گفت ممیدور بزن ه ی میرفت ،یچیه -
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 :جهیخد

 ن؟یکجا رفت ز ی دروغ نگو! عز   -

 .میشما رو بکن بتیغ میرفت - 

 :گفت شخندیبا ن جهیخد

 .گنیاز آرزوهاشون م شهیچون مردم هم دمیاوه! بهت حق م -

 !نه آرزو ینینفر  ه یشب شتر یتو ب -

 :کردم که جواب دادند. نشستم و گفتم  یپسرا رفتم، سالم آروم شیبندازه. پ که یت شتر یو منتظر نموندم تا ب دمیخند کوتاه

 !شنوم ی خب... م - 

 :گفت یهاد

 .یدید  یخاک نیرزمی ز هی که اون شب   یگفت هیبه بق -

 ه؟یچ شیمعن یدونیدرسته! تو م -

 :داد جواب

 .با اجازتون من امشب بمونم ده،یاتفاقات شب رخ م  ی که همه   ن یدادم به دوستات و با توجه به ا حاتیتوض ی سر  ه یمن  -

 :گفتم  تیجد با

 .بمونه نجایامشب ا  یکس  ستینه! قرار ن - 

  ی ز یشون چ چکدومیفکر کردم، چون ه  نطوریمن ا  ا ینداشتند  یدخترا نگاه کردم، انگار جواب اونا هم مثبت بود. پسرا اصرار به

  .نگفتند

 :گفت محمد

 !میبر گهی پاشو د -
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 :و گفت ساد یهم وا یبود، هاد ر یام مخاطبش

 !دیدون یاما هرطور خودتون م د؛ ینینب تونیزندگ یتو گه ید  یروح چیبهتون کمک کنم تا ه تونمیمن م - 

 ندهیاون  موقع من ذهنم به آ  یمبهم بود؛ ول یلیخ  ه،یثان  کیچند ساله شون و رها کردن موضوع سر   یِریگیتا دم  در رفتند. پ پسرا 

  .زد ینم یرفتارم بود و حرف یهم متوجه  نایخودم مغشوش بود. روب

 :شد و گفت کیبهم نزد  نایکه به نظر دوست داشتن هرچه زودتر به خونه برگردند، طبقه باال رفتند. روب هیبق

 ...دور و برمون باشه اما می شناسیکه نم یی پسرا ادیالبته خودمم خوشم نم ،یشد نطوریا ی دفعه ا ه یچرا  دونمینم -

 :انداخت و ادامه داد   یافسرده م نگاه ی چهره  به

 !میارواح رو زود تمومش کن  یمعما ن یبهتر باشه ا دیشا  - 

 .ناتموم، اون هم از نوع ترسناکش، متنفر بودم یدستام گرفتم و چشمام رو بستم. از معماها  نیرو ب سرم

 :آروم در حد زمزمه گفتم  یلیخ

 !باشه - 

 :صداشون زد نایرفتند که روب  یم ونر یافتاده، ب یدر رو باز کرده بود و داشتند با سر  ر یام

 !برادر ونِ یآقا - 

 :رو گرفت و گفت نایلحن شوخ روب یهم دنباله  محمد

 بله خواهر؟ - 

  :نایروب

 !گهیشب د هیفقط   -

 :نشست و گفت ونیزیتلو یمبل سه نفره رو به رو یبرگشتند. محمد فوراً رو یخوشحال با

 !خونه، فوتبال شروع شده باشه  میهمش استرس داشتم که نکنه تا برس - 
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برد   یزمان م یناراحت شدم؛ ول ییهو یشدند، دخترا رفتند آشپزخونه. اصال حوصله نداشتم، درسته  ونیزیتلو  یکه مشغول تماشا پسرا 

 .تا دوباره بتونم خودم باشم

 :نذاشت، دستم رو گرفت و گفت  نایگل کرد و خواستم برم باال که روب میتنبل بازم

 ؟ یر یکجا م - 

 !باال - 

 .کنم یجبران م تیعروس یتو ره،یم ادمی فکر نکن رفتار امروزت  - 

 .ز یرفتم آشپزخونه، نشستم پشت م باهاش

 ؟یکن  یکار م یمثال چ - 

 :جهیخد

 !رهیم زارهیم -

 :مینس

 !دوماد چقد عنتره، عروس از اون بدتره گهینه... م -

 :نایروب

 .امیاز خجالتت در م یحساب   گهی جور د یول گمیم نمیرفت، ا یم ادمیآها داشت  -

 !یموند یحاال همون جا م - 

 .از ابروهام رو باال انداختم و با لبخند دست به بغل زدم یک ی. دندیبلند خند دخترا

 :که منظورم رو گرفت، گفت نایروب

 !گهید  یشعور ندار -

 :دیپرس سحر 
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 م؟ یبپز  یظهر چ یبرا -

 :گفتم

 !مثل پلو یمشت یغذا ه ی - 

 :گفت مینس

 ؟ییچه پلو  -

 :جواب دادم  

 !پلو گهی پلو د -

 :زوم بود، ناچار پاشد و گفت نایهمه به روب نگاه

 !کننیهمه کمک م - 

 !چشم - 

 .تک مبل نشستم ی رو نیو رنگ نیقدمام رو آروم کردم و سنگ دم،یبه پسرا رس ی. وقتییرایسمت سالن پذ دمیرو گفتم، دو ن یا تا

آوردم تا پسرا متوجه   یرو درم نیدختر سنگ هی  یمن همچنان داشتم ادا یول دندیکش یاز پشت اپن برام شاخ و نشون م  دخترا

 .دندیما نشن؛ هرچند اونقدر غرق فوتبال بودند که اصال من رو ند  یر یدرگ

  یانداخت که همه   یزمان ادی گفتند، من رو   یبه هم م ی ز یچ  هی یبود و هر از گاه  رهیخ  ونیز ی تلو شیبه صفحه نما چشماشون

داداشام که تازه برام فرستاده بودند، کم کم داشت   ی عکس ها دنیرو آوردم؛ با د میگوش  یزدم و گالر  یداداشام جمع بودند. لبخند

 .شد  یچشام جمع م یاشک تو

  یبه طرز نشستن و چهره ها  نیواسه هم گرفته بودم هم بود. خواستم حال و هوام عوض بشه،   روزیکه د ی عکس ها، اون عکس نیب

 .شد اهیس میگوش یصفحه  هویکردم که   یعکس نگاه م یتو یآدما

  اد یو فر غیج یصدا ی ا دفعه یکه  ن یشد تا ا یموندم. کم کم چهره م واضح م رهی صفحه خ یِاهیس یبه انعکاس خودم رو متعجب

 .پسرا باال رفت
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نگاهش به من افتاد   ی گرفتند، اخم کردم. هاد یجشن م کن یگل زدن باز   ی که برا شونیخوشحال دنیو با د دمیزده از جام پر وحشت

 :شد، گفت یجمع نم گه یبازش که از زمان گل د  شیو با همون ن

 !دیببخش - 

 :گفت ینگاه کرد. محمد با چهره عصب ونیزیدوباره به تلو و

 .شد یبود، به نفع ما م نیطرف زم نیشما ا  میما گل زد اگه دروازه ت کنی. در اصل بازهیگل به خود ن یا -

 :گفت ر یام

 !ک... نگو بازنده -

 :زد و گفت یمن فوحش داده، لبخند خجل یجلو دیکه تازه فهم دمیخند آروم

 !شرمنده -

 :رو ازشون گرفتم، گفتم نگاهم

 .نینداره راحت باش ی اشکال -

* 

 :ساعت بعد، دخترا گفتند کی

 !ناهار حاضره - 

 :گفت نایکه روب رونیب ام ی. بشقاب غذام رو گرفتم و خواستم بستیمن ن  یجا برا  دمیهمه نشستند که د  ز، یسمت م میرفت باهم

 !نیمن بش یجا ایب - 

 :تکون دادم و گفتم سرمو

 .ییرای تو پذ رم یم ، ینه مرس - 

 :با اشاره گفت محمد
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 !جا هستا - 

 :اشاره ش رو گرفتم، با اخم گفتم یپ یوقت

 !نکن ی شما فداکار - 

 .نداشت یتیمحمد برام اهم ی بودم که حرفا یعصب یمبل نشستم، اونقدر یو رو یی رایسمت پذ رفتم

  یم ینجوری افتاده که ا  یچه اتفاق نمیکنجکاو شده بودم که بب یلیخنده هاشون باال رفت. خ ینگذشته بود که صدا قهیچند دق هنوز

 .نشد دم،یکه از جانب دخترا شن ی با قهقهه ا یبرطرف بشه؛ ول م یتا کنجکاو یالی خی. خودم رو زدم به بدندیخند

 .بازه ششونیدخترا از خنده سرخ شدن و پسرا هم ن دم یشون، د شیرو گرفتم و فورا رفتم پ  بشقابم

 :دمیپرس

 شده؟  ی چ - 

 :با خنده گفت سحر 

 !میزنیحرف م میدار  یچیه -

هم خوش اخالق.   یآدم هم خوشکل باشه هم چشم رنگ شهیتو کفشش بود؛ مگه م یگی ر ه ی ی هاد نیشده بودند. ا یمیزودم صم چه

 :ابرو باال انداختم و گفتم

 !شهینوچ نم - 

 :دیپرس نایروب

 شه؟ ینم یچ -

 .کردم شیماس مال نمیهم  ی بلند حرف زدم، برا دمیفهم

 .سمیمیجا وا نیشدم، هم  ریس گهی غذا خورد...البته من د ییرا ی تو پذ شهینم - 

  یشدم. کم رهی شده بهشون خ ز یر  یشد، با چشما ی. سکوتشون که طوالنگن یم ی چ گهید نمیدادم تا بب هیتک نتیبه بغل، به کاب دست

 :گفت  یکه گذشت، حوصله م سر رفت و خواستم برم که هاد
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و  یسمونیس ی ! کلی. گفتن حامله ارمی ادرارمو بگ شیرفتم جواب آزما  ی سر  ه یواقعا وحشتناکه! من  رانیتو ا  ی اشتباهات پزشک -

 :لب گفتم ریاشتباه شده بوده. ز گه ید  یآقا هیبا   شتونی آخرش گفتن آقا متاسفانه جواب آزما دم یقنداق خر 

 !چندش- 

که   ، یهاد یمزه   یب یبه خاطره  نایدپرس بودم اونوقت ا  نجایخنده هاشون رفت باال. با اخم بهشون نگاه کردم، من ا  یصدا دوباره

 .دندیخند ی م ه،ی مطمئنا هم من در آورد

 :با پوزخند گفت محمد

 ؟یرو هنوز نگه داشت ایسمونیس -

 :جواب داد  یهاد

 !عجب  - 

 .بود ز یتند و ت یلیزبونش خ یک ی ن یم گرفت، ا خنده

 :گفت ر یام

 !خوشمزه است ی لیدستتون درد نکنه خ -

 .هم نداشتم ی لینشده بودم؛ اما م  ریکه س نینگاه دوباره انداختم، با ا  هیو پلو   یقورمه سبز  به

 

اعصابم کال داغون    یول دم؛ یخند یمنم چند بار دند،یخند یکرد و دخترا م  یم فیخاطره تعر یگفت، ه  یجوک م  یه یهاد خالصه

 .به سمتم هجوم آوردند ییهو یگرفتم؛  یم دهیمدت ناد نی ا ی که تو ییبود امروز. انگار تمام حس ها 

 .اخم کرده بود ومد،یخوشش نم یاز هاد  ادیز ا یهم که گو  محمد

 .تم. آروم و بدون جلب توجه به اتاق خواب رفهیدخترا، هاد یبمب خنده  دمیبرطرف شد و فهم میکنجکاو  گهید

 :اتاق، با اخم گفت یاومد تو نایبودم که روب دهیتخت دراز کش یرو

 !امروز  شهیم تیزیچ ه ی- 
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 !اس  ختهیفکرم به هم ر  - 

 .رهیگیقبل ازدواجش استرس م  ی. هر آدمهیعاد  - 

 :دینشست و آروم پرس کنارم

 ن؟ یگفتیم یچ  میبا نس - 

 .خلوت کنم کمی خواستم  ینبود فقط م یخاص  ز ی چ یعنی...  یچیه - 

 ؟یبرد  مویخب چرا نس - 

 .هم تنها نبودم هم آرامش داشتم ینجوریزنه، ا ینم یچون ساکته حرف - 

 م؟یما آرامشو ازت گرفت - 

 .کنه یم تیمن رو اذ  ی کمیارواح   ی ه یشمام. قض ونیروزا رو مد نی سفر و ا نی نه! اتفاقا ا- 

 :داد زدم یسحر، عصب دنی. با دمیدیبه شدت باز شد، هردومون شوکه پر  در

 !؟یچخبره وحش - 

 :و گفت دیخند سحر 

 ؟یباز  می! بر یخبر فقط سالمت - 

 .دادم هیتاج تخت تک  به

 ؟یچه باز - 

 :نایروب

 !یزبون دراز -

 :سحر 

 .هفت سنگ  میبر  -



 

 
 

231 

  
 بدرود مجردی  ➢
➢ Aramis.H 
 Cafe Writers انجمن کافه نویسندگان  ➢

 

 

 !نگو که پسرام هستن - 

 :سحر 

 !نی ایشمام ب ن،یی رو دادن. من رفتم پا شنهادی پ نیاتفاقا همونا ا -

 :دم یپرس نایرفت. با تعجب از روب رونیزده  ب ذوق

 ن؟یشد یمیبا پسرا صم نقدریا  یک- 

 !مینشد - 

 بود؟ یپس اون قهقهه  ها چ - 

 .دیخند ، یهاد یِ ادآوری با

 !گهیخب جوکاش خنده دار بود د - 

 :دمیپرس یو با شکاک نشستم

 ؟یشک ندار ،ی پسره هاد ن ی! تو به انمیبب- 

 :رفت، گفت یکه م  یباال انداخت و در حال شانه

 !ایفعال ب م، یشیخوبه... کم کم متوجه م یادیبه نظر ز - 

 .شد یمن م ی داد، خودش باعث شکاک  ینشون نم یکه عکس العمل  نیاما ا شه؛یم بیعج ی زای چ یزود متوجه  نایکه روب دونستمیم

نشم، قبلش لباس بلند تنم بود و خب با اون   تیاذ  یتا موقع باز  دمیو مناسب پوش یلباس راحت ه یذهنم هم خوب بود.  ی برا تیفعال

 .کرد یشد باز ینم

 :گفت ی و محمد سرگروه بودند، هاد یشد. هاد ی ارکشیو سرانجام نوبت  اطی ح یتو میرفت

 !تو گروه من ز یعز - 

 دونست؟ یکه من رو انتخاب کرد به کنار، اسمم رو از کجا م  نیشدم. ا  رهیگرد و شوک  زده بهش خ ی چشما با
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 :دمیو پرس سادمیکنارش وا  رفتم

 ؟ یدونیاسم منو از کجا م - 

 :داد جواب

 .دخترا بهم گفتن -

 .لطفا مراعات کن ز،یبهم بگه عز ی کس ادیآها! فقط خوشم نم - 

 :»باشه« تکون داد. محمد با اخم بهش نگاه کرد و گفت ی رو به نشونه  سرش

 !سحر - 

 :آروم گفتم د، یکه رس یهاد نوبت

 !رو انتخاب کن جهیخد - 

 :یهاد

 !جهیخد -

  :محمد

 !نایروب-

  :یهاد

 !مینس-

 :موند. محمد با خنده گفت ریام فقط

 !یگروهمون یِ که نخود گهی د ا یب ر یام - 

  .شد میتقس یها به طور مساو میت بیترت ن یبه ا و

 .رمی تونستم حالش رو بگ یم ینجوریباشم، ا  میت هی یبا محمد تو ستیبودم قرار ن خوشحال 
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 .افتاد به محمد و گروهش  یانداختند و شروع باز  قرعه

داد و محمد هم به شدت توپ  ی م یخوب جاخال یلی بود خ مناستیچون ژ  ر ی. اممیدیخند یهم وسط باز ی کل م، یکرد یدور باز چند

 .ارنیپسرا دووم ب یِ باز یوحش یکرد، دخترها هم فرز بودند و خوب تونستند جلو  یرو پرت م

 .کردند یم لیسنگا رو تکم دیو دور آخر شد که اونا با  میبود یمساو خالصه

 .و محمد هم زرنگ بودن ر یام  یفرز بود و زود دخترا رو حذف کرد؛ ول ی لیخ یهاد

 :که کنارم بود، آروم گفتم میتا نتونند درستش کنند. به نس میدور سنگ رو محاصره کرد  م،یت ی همه

 !بزنتش یپرت کن هاد  رویحواس ام - 

 :گفت  ساد،یصاف وا مینس

 .حواسشو پرت کنه  یبه من چه! هاد -

 .اون بزنهحواسشو پرت کنه که    گهی د ی کی دیبا  ه،یاحمق! توپ دست هاد - 

 :شونه باال انداخت و گفت مینس

 .حواسشو پرت کنم ستمیمن بلد ن - 

 :شد، داد زدم ک ی. تا محمد نزدر یافتاده دنبال ام  یهاد دمیدخترا باال رفت، د غیج  یصدا هوی

 !نجایبدو ا ی هاد - 

لحظه نگاهش   ه ی ی کرد، برا  یگرفت و اومد سمت محمد. اون که داشت تند تند سنگا رو مرتب م جهیتوپ رو پرت کرد که خد یهاد

بستمش، محمد با دهن   یخاک رفت تو چشم چپم و فور  هو یحواسشو پرت کنم که   جهیچطور تا اومدن خد دونستمیبه من افتاد. نم

  .باال رفت جه یو خد مینس یو شاد غ یج ی. صداخورد تو سرش و حواسش جمع شد  مدفعه توپ محک  هیباز به من نگاه کرد.  

 :داد زد یهاد

 !دور شو از سنگا ،یمحمد حذف -
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  یکه هاد نی رفت، با ا ر یکار ساز بود. نگاه همه به سمت ام ی لیچشمم، خ  یکه خاک رفت تو نی لبم نشست؛ ا یرو یطانیش لبخند

 .ر یدنبال ام دمیتوپ رو پرت کرد سمت من، منم به سرعت دو میهم نس  نیبودم. واسه هم کترینزد  ریبود؛ اما من به ام عتریسر 

 .حرکتش خنده م گرفت و باعث شد سرعتم کم بشه ن یتا من رو خسته کنه، از ا دیدو یم چیداشت با خنده به صورت مارپ ر یام

 .و برگشت سمتم ساد یوا  ر یمن، ام غیج یکرد به سنگ و افتادم. با صدا ر ی پام گ هو یخنده چشام پر اشک شد که  از

 .کرد ی درد م ی لیو چون کل وزنم افتاد رو دست چپم، خ دمیچیپ یدرد به خودم م از

 :دیپرس ری. اممیدور شده بود هیبق از

 !شد؟ یحالت خوبه؟ چ  - 

 :گرفت و گفت  بازوم رو ر یخوردم. ام  یوول م نیزم یرو  ی تونستم جواب بدم و ه ینم

 !ببرمت دکتر. نکنه دستت شکسته باشه ایب - 

 یسمتم و ه دندی. دخترا تا چشمشون به ما افتاد، دومیرفت هیسمت بق ر،ی پاشدم. لبام رو از درد به هم فشردم و با کمک ام یسخت به

 .دندیپرس یسوال م

 :نایروب

 ؟ یباز افتاد -

 :مینس

 که نشکست؟  تییجا  -

 :سحر 

 دکتر؟   میبر  -

 :جهیخد

 شله زرد؟ هیپوستش شده شب ینیبی! نممیبر دیبا -
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 :من جواب داد یجا  ر یام

 !افتاد. فکر کنم دستش شکسته-

 .همه به دست شل شده م، زوم شد نگاه

جلو نشستند، سحر و   ریبشم؛ محمد و ام نیو دخترا تونستم سوار ماش  ر یرو آورد. با کمک ام نشیماش یدا یزود رفت داخل و کل محمد

 .هم باهام اومدند  مینس

 .درست از آب دراومد، چون مچ دست چپم شکسته بود ر یحدس ام خالصه

* 

  ینشستند تا من کم هیبق شیپ مارستانیسالن ب یاومده بودند و تو یبا هاد جهیو خد نای. روبدمیدراز کش مارستانیب دیتخت سف یرو

 .استراحت کنم

 .و االن هم که افتاد وفتهیب یگفت که قراره اتفاق بد یبهم م ی حس هی بود، همش  یبیبودم. امروز روز عج ج یخاطر فشار درد، گ به

 :چشمام بود، گفتم یدستم رو  یکی به در خورد و بعدش باز شد. همونطور که اون  یا تقه

 !دادم یاجازه م ی کرد  یحداقل صبر م - 

 :دمیمحمد، صاف نشستم و پرس یچهره  دنیچشمام برداشتم. با د  یو از رونداد، دستم ر یطرف جواب یوقت

 !میبر  گه ی د میخب گچ گرفت مارستان؟یچرا من رو نگه داشتند ب - 

 :کنار تخت نشست، گفت  یصندل یرو محمد

 .شده نییانگار فشارت باال و پا  -

 آها! دخترا کجان؟ -

 

 .میبر  گهی ساعت د هیمنتظرن   نیی پا -

 ؟ یباهام داشت ی آهان! خب تو کار -
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 .نشون دادم تا راحت حرفش رو بگه ال یخیبهش مشکوک بودم، خودم رو ب یلیکه خ ن یرو تکون داد و ساکت شد. با ا سرش

 !خب بگو - 

 :کرد و گفت  یپوف

 !من ازت خوشم اومده  یول ؛ یاز حرفم بد برداشت کن خوام ینم - 

  دونستمیشدم. اصال نم رهیدرشت شده و تعجب بهش خ ی با چشما هوی ذهنم،  یحرفش تو ی گفت؛ اما با حالج یچ دمینفهم اولش

 .شد برداشت خوب داشت یجمله ش که نم ن یبگم، از ا یچ

 ؟ یچ ی عنی - 

و   یگیکه م ییکالم ها کهیت دنت،یچند روز که حواسم بهتون بود، کم کم ازت خوشم اومد. طرز حرف زدنت، خند نی ا ی عنی - 

که   ی کرد ری بودم. اونقدر ذهنم رو  درگ دهیند یاتیخصوص نیبا چن یداره، تا حاال دختر   یبرام تازگ ییجورای... همه هیبرخوردت با بق

 !شدم شقکنم عا  یحس م یی جورا ه ی یحت

 :نبود تا االن وا رفته بودم. ناباور گفتم نجایمنو جمع کنه، اگه محمد ا ادیب ی کی  حاال

 !آخه امکان نداره - 

 !ممکنه ی ز یهر چ - 

مدت تا   نیا  یتا طرف عاشق بشه، نه چند روز. بعدشم تو کشهیچند ماه طول م  لمامیف یتو ینپرون! حت الوگیواسه من د  خودیب - 

 .یبهم عالقه داشته باش خورهیبهت نم ،یبود افه ی ق یهمش تو دمتیکه من د یی جا

 .ظاهر و باطنم متفاوته خوردهیمن  -

 !کنم  ی عروس گهی هفته د ه یمن نامزد دارم، قراره  نا یگذشته از ا -

 :داشت من رو قانع کنه. گفت یبودم، سع دهیکه تا حاال ازش نشن یبا لحن آروم محمد

 !کنم یکمکت کنه؛ اما من کمکت م ستی ن یکس یلو یاز دستش خالص ش یخوایم دونمیم ،یاز نگاهت معلومه دوسش ندار - 

 .زود جبهه گرفتم یلحظه سکوت کردم؛ ول کی واسه
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 !یکه گفت  یِز ی دونسته هات اشتباهه، کامال برعکس چ نی ا - 

اون   ه، یبود که کامال جد دای. از حالت چهره محمد پدیرو فهم ن یدروغ بگم و اون هم ا تونستمینم چوقتیشد، ه قیچهره م دق به

 ینم دهینگاهش د ی تو یچیدروغ، ه ایگفت  یکه راست م ن یببرم؛ ا  یپ ش یواقع تیبه ن تونستمیزده بودم که نم رتیلحظه اونقدر ح

 :کرد، گفت یاتاق رفت. همونطور که در رو باز م یشد. پاشد و آروم به سمت خروج

 .یباش مونی که تا آخر عمر پش ر ینگ یمیراجبش فکر کن! االن تصم - 

زنه و نفسم سنگ شده، حس  یحس کردم قلبم نم  قهیچند دق  یدادم. برا رونیبسته شدن در، نفس حبس شده ام رو ب یصدا با

 .داشتم یبیعج

جورِ    طیکردم که اگه شرا  یکردم. با خودم فکر م یم ییاحساس تنها  یلی اون روز من خ  شن؛ یزود وابسته م ده،ید  بیآس یآدما گنیم

  ن یعمر منتظر بودم تا ا هی دهن محمد؛ اما حاال حرفاش برام آرامش بخش بود، انگار  یزدم تو یم  دهیکش ه یبود، االن  یا  گهید

 .نفر بشنوم ه یکلمات رو از 

من رو بهش جذب  یا  گهی د ز ی خونه، چ ی ایراجع به قضا بشیو غر  بیو جز رفتار عج دمید  یآدم عاد کی مدت اون رو به چشم  تمام

  .بهم دست داد یدیحس جد ک یاز احساسش گفت،   یوقت یکرد؛ ول ینم

و پسرا با   میخودمون اومد ن ی. ما دخترا با ماشمیبگو و مگو، باهم به سمت خونه رفت یفکر بودم که دخترا اومدند دنبالم و بعد کم  غرق

 .خودشون نیماش

 .کردند ی م یزدند و شوخ یحرف مدخترا داشتند  ن،یماش ی  شهیش یرو گذاشتم رو سرم

 :گفت نایروب

 !شهیم یادموندنیبه  تیدستت، عروس نی با ا ز ی عز  -

 :سحر 

 .یر ی نه دسته گل دستت بگ ی بزار یتونینه حنا م -

 :مینس

 !ده یاشکال نداره حداقل گچش سف -
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 :گفت جهی. خددندیخند

 !یدار  شیکتک و چند تا فوحش از مامانت هم در پ  هیحاال   - 

 :و گفتم دمیخند

 !گذرهیخوش م  ایب ایگفتن ب  یدخترا م ی با شما نابا ب ها، ه امیگفتم من نم ی م یمن رو به زور بردن با خودشون؛ ه گمیم - 

 :نایروب

  .خودتون یببرمت خونه   میاالن مستق نینکن هم ی ! کارشعوریب یا -

 .د یبا ارواح خوش بگذرون دیشمام بر ببر!  - 

 :گفت دهیمکث، سحر ترس یرو گفتم، دخترا ساکت شدند. بعد کم ن یا تا

 !شهیترسناک تر م یماجرا داره ه نی ا - 

 :گفت ی جد یلیخ مینس

 !نایروب گمیم - 

 :نایروب

 بله؟ -

 :مینس

 ن؟یبعد برگرد ی منو برسون شهینم -

 :خنده که گفتم  ر ی ز میزد

 !ماجرا رو تمومش کنن نیچطور پسرا رو مجبور کنم ا  دونمیمن م د،ی آهنگ قشنگ بزار هیفعال   - 

 .آهنگ مورد عالقه م بود  ،یکردن اونم چه آهنگ  یپل آهنگ 

 ست ین ر ی هنوز هم د  دیکنم، شا  دایتو رو پ دیبا¶
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 ستین ر یتقص یب  ر یتقد یول یساده دل کند تو

 یزنیبازم منو خط م ،یتاب من یکه ب ن یا با

 یکنم، تو با خودت هم دشمن دایتو رو پ دیبا

... 

 آرومت کنه  تونهیجمله مثل من، م هیبا   یک

 ¶...کنه مونتیآخر از رفتن پش ی لحظه ها اون

 .کرد برم طرف اون  یخواننده داشت با شعرش من رو وادار م نی رفت، انگار ا یمحمد م یذهنم پ همش

 .به من تا کمکم کنند دندی چسب یشدند و چند نفر  ادهیدخترا پ .میدیرس  الیبه و باالخره

 :نایروب

 !یسحر حواست باشه دستشو فشار ند -

 :جهیخد

 !من بازوتو گرفتم ایب ز ی عز  -

 :همه توجه. گفتم نی کردناشون و نه از ا   یمحل یقبل با اون ب  ی از اون دفعه  نه

 .هوا بخورم خوردهی  خوامیم ن،یدخترا اگه اجازه بد - 

 :گفت میکه نذاشتن. نس ارمیخودم رو از چنگشون درب خواستم

 !میبزار کمکت کن ،یو منگ جیگ  ستیحالت خوش ن - 

 :آرنج  هولش دادم کنار. گفتم با

 !قهیفقط دو دق  یول د،یلطف دار یمرس - 
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داشت   ر یپر بود از ظرف غذا و محمد هم سر به ز  ر ی. دست امدندیاصرار من، داخل خونه رفتند. چند لحظه بعد رفتن دخترا، پسرا رس به

 .سمت در ومدیم

 :دینگاه به من انداخت و با تعجب پرس ه ی یهاد

 ؟یرونیتو چرا ب - 

 :گفتم  یبهش نکردم و در جواب به هاد یسرش رو آورد باال و منتظر بهم چشم دوخت. توجه عیسر  محمد

 .جا گذاشته بودم، اومدم بردارمش یزیچ ه ی - 

 :دیپرس محمد

 ؟یخوا یکمک م -

 :به اطراف انداختم و با تعجب گفتم ینگاه

 ؟یکمک چ - 

 :داد جواب

 !یاومد مارستانیخب تازه از ب -

 !دستم شکسته، پام که چالغ نشده- 

 .رفتار کنم الیخیبتونم ب یمدت ه یخودم رو جلوش کنترل کردم؛ بعد اون حرفاش، فکر نکنم تا  ی لیاومدم داخل. خ  فورا

 :گفت مینگاه به من انداختند. نس هی  دخترا

 ؟یشد ریهوا، س یخورد - 

 !عده مزاحم نذاشتن هی نه  - 

 .مجبور نباشه بره براشون باز کنه یکسهمون لحظه پسرا وارد خونه شدند. در رو نبسته بودم تا  دند،یو خند هیمنظورم ک دنیمیفه
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  یتک تک کلماتش رو وفتاد، یمحمد، دوباره همون حس اومد سراغم، رفتم باال و در اتاق رو هم بستم. هر بار چشمم بهش م دنید با

  .رفت یسرم رژه  م

 .چراغ رو روشن نکردم نیهم ی فکر کنم، برا ک یاتاق تار ی داشتم تو عادت

 .ارهیدرم یداره خوشمزه باز  یداد باز هاد یکه نشون م  ومدیم نییاز پا  یمبهم یصدا

 .شدم و به سقف چشم دوختم ال یخیکنم، ب پی تا  یدست هی  تونستمیچون نم یول رم؛یرو بگ میگوش خواستم

  یمشکل یدم آخر  خواستم یکردم، نم یمحمد رفت. اونقدر داغون بودم که زود وابسته بشم؛ اما بازم مقاومت م ی حرفا ی بازم پ ذهنم

  .ادیب شیپ

 :خودم گفتم با

 !گم شه بره گمیگفت، بهش م ی ز یاگه باز چ - 

با اخم   یغاتیتبل امکیپ دنینشستم. با د یمرغ عشق بود، به گوشم خورد. فور یکه صدا میگوش امکیلحظه هشدار پ همون

متاسفانه   یردش کنم؛ ول امکیپ ه یبدون نگاه کردن به چشماش، با  تونستمیداده و منم م امی. فکر کردم محمد پنیگذاشتمش زم

 .نبود نطوریا

دفعه   هی. خواستم دوباره دراز بکشم که  دمیند یز ی اما چ  دم؛ یاز جلوم رد شد. با تعجب اطراف رو کاو   هیسا  هیرو گذاشتم کنار،    یگوش تا

 .جلوم سبز شد  یمرموز ی  هیسا

  .هنوز سرجاش بود هیسا  یو چراغ رو روشن کردم؛ ول دم یپر  زود

  یاالتیبره؛ اما من خ نیازب دیتا شا زدمیزد، خودم رو تکون دادم و پشت سر هم پلک م یموندم. قلبم داشت تند تند م رهیخ بهش

 .نشده بودم

 .دمیکش یبلند غی ج هو یبودن اون موجود، مطمئن شدم،  یاز بابت واقع یوقت

 

  .بود که گلوم سوخت یند و طوالناونقدر بل غمیج
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  یحت  دم؛ یهم بهش چسب ینطورینفر و هم هی اتاق، که رفتم تو بغل   یسمت خروج دم یگرفتم فرار کنم. دو میلحظه بعد، تازه تصم چند

 .دمینترس نقدریهم ا یانبار  یکه رفته بودم تو یزمان

دستاش رو دورم آورد، زود به   دمیشد. د  یدادم، از وحشتم کم نم یدستام فشار م نیودم رو بپیشش که  یلباس اون آدم یهرچ 

 .خودم اومدم و ازش جدا شدم

 .شد یم یگاه خوب  هیگوالخش واقعا تک  کلیچقدر آغوشش آرامش بخش بود. با اون ه میاز حق نگذر یول دم، یمحمد لرز دنید با

 :صورتم تکون داد و گفت  ی رو جلو دستش

 شده؟  ی چ - 

 :وحشت اومد سراغم، با لکنت گفتم بازم

 !روح هی...  هیسا  هی...  ـ ی  - 

 .که اشاره کردم، نگاه کردند یی جا به

 :گفت نایروب

 !ستین یز ی اونجا که چ -

 :با ترس گفت سحر 

 خواست بکشتت؟ ینکنه م -

 .اخم کرد جهیخد

 االتش؟ ی به  خ یدیگ متوهم زده، تو شاخ و بر  نی عه سحر! ا -

 :گفتم بلند

 .بود نجایمن توهم نزدم! ا  - 

 :گفت ده،یترس یلیبود خ دایاش پ دهیکه از صورت رنگ پر نی با ا مینس
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 !گذاشته ر یارواح روت تاث ی  هیفکر کنم قض - 

  الشونیتخت نشستم. دخترا خ ی چهره هاشون، حدس زدم ممکنه حق با اونا باشه. سرم رو تکون دادم و رو دنیفکر کردم و با د  یکم

  دمیبودند. از نگاهشون معذب شدم و شالم  رو کش رهی به من خ یراحت شد؛ اما پسرا همچنان با نگاه مرموز

 :گفتم جلو، 

 م داغون شده؟  افهیق - 

 :گفت نایروبتکون دادند.  یرو به نشونه منف سرشون

 .میشام حاضر کن  میریتو استراحت کن، ما م - 

 :گفتم هو یبودند.  رهی به من خ یزل زدم، اونام با نگران  بهشون

 ن؟یپخت ی شام چ - 

 :جواب داد مینس

 !گرفته ی حاضر   ر یآقا ام -

 !آها - 

 .از اون حرکتم، بزنه یحرف  دمیترس یزد و م ی. قلبم داشت تند تند م سادیمحمد همونجا وا یرفتند؛ ول همه

 .نگاش کردم ینگام کرد، ابرو باال انداختم و سوال رهیخ رهیخ

 :. با اعتراض گفتمدیشدن در، به وضوح رنگ صورتمم پر  دهیجلو و در رو بست. با کوب اومد

 ؟یبگ  یخوایم ی چ - 

 :تخت نشست و گفت یرو کنارم

 ؟ یبهش فکر کرد - 

 :دمیشده پرس ز ی ر ی چشما با
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 ؟ یبه چ - 

 !به حرفام - 

 کدوم حرفات؟ - 

 !که دوست دارم نی ا - 

 !فقط از من خوشت اومده ی تو که گفت یول - 

 .بعدشم گفتم انگار عاشقت شدم - 

 .میبود. نگاهم رو ازش دزد بیعج ی لیبد اما خ ای حس خوبه  نیا دونمیشدم، نم یجوری

 نه؟  ای  یفکر کرد  یگیمن اصال فرصت نکردم پلک بزنم تو م -

 ه؟ یحداقل بهم بگو تو حست به من چ -

حس گناه و عذاب وجدان بهم دست  هو یوصف بود.  رقابلی اون چند لحظه داشتم، غ  یکه تو یافتادم؛ آرامش شیپ قه یچند دق اد یبه  

به   یجد ی  افهیگفتم. ق یکردم و از آرامشش م  یفکر م گه یمرد د  هی دستم بود و داشتم به آغوش   یتو گهیمرد د کیداد، حلقه  

 :خودم گرفتم، جواب دادم 

 !ندارم یحس خوب - 

 :زد و گفت لبخند

 !هیکاف ی دار یحس  ه یکه  نیهم - 

شد.   شیو سرگرم گوش ستمین نجایوانمود کرد که من اصال ا ی داد،  جور  هیتر اومد مثل من تک کیداده بودم. نزد هیتاج تخت تک به

 .چپ چپ نگاش کردم

 !پسرخاله ممد - 

 :باال، گفت ارهیب یرو از گوش که سرش  نیا بدون

 بله؟ - 
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 ؟ یراحت - 

 :زد و گفت  یطونیش  لبخند

 !راحت بودم یلیخ  شیپ  قه یچند دق - 

 .پررو بود ی لیحرفش گر گرفتم و سرخ شدم، خ از

 !زود باش برو - 

 .به تو ندارم، تو استراحت کن یکار  - 

 !داشته باش ی کار  اینه تو رو خدا ب - 

 .کرد مونیکه زدم پش ینگاه بهم انداخت و با اون نگاه، من رو از حرف  هی

 :بود، گفت یبرم؛ اما محمد همونطور که نگاهش به گوش خواستم

 !رمیمن م نیبش - 

 :دمی. پرسدیرفتنش طول کش یبودم بره؛ ول منتظر 

 !خب برو رم؟یم ی مگه نگفت - 

 :داد جواب

 .رمیدارم بعد م ی کار ه یصبر کن!  - 

رو گرفتم چک ش کنم تا   میحوصله گوش ی. بنمیبب تونستمیرو گذاشته بودم کنار، نم نکم یداد؛ اما چون ع یم امیپ یک یبه  داشت

 .سرگرم بشم

  شهیهم ی که دوست دار نی مثل ا یداد، حس یم ی حس خاص  هینسبت بهش نداشتم. کنار اون بودن به من  یچرا، حس بد دروغ

 .یبش کیو بهش نزد یباهاش حرف بزن ش،ینیبب

 .رو بهم برسونند یمهم تر  زیخواستند چ یحس ها م  نیا  ای شدم  ی نجوریمحمد ا ی حرفا ر یتحت تأث دونمینم
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  رهیخ میمتفکرش، ناخواسته لبخند زدم. زود لبخندم رو جمع کردم و دوباره به گوش یچهره  دنیبهش نگاه کردم، با د ی چشم ریز 

 :گفت  هویشدم. 

 ه؟ یک نی ا - 

 :دمیتعجب پرس با

 ؟یگیم و یک - 

 :اشاره کرد و گفت میصفحه گوش به

 !پسره نی ا - 

 .آها! خواهرزادمه، طاها - 

 !منه هیچه شب - 

عکس با توجه به رنگ موهاش،   ن یا  یداشت که تو ی لیت یبود و چشما ییکه نسبتا طال  یقهوه ا یعکس طاها نگاه کردم، موها به

 .شد یم دهید یعسل

 !هیچشماش آب- 

 :لبخند گفت هی با

 !شهیم یشکل  نی بچمون ا یاگه با من ازدواج کن - 

کنه. ادامه   عم یبگم ضا یرو داشت که هر چ یجواب بدم، اونقدر  یچ دونستمیفاصله گرفتم. نم شتر ینگاه بهش انداختم و ازش ب  هی

 :داد

 !کن و به من جواب مثبت بده ی سکیر  هی  ایب - 

 ؟یفهمینامزد دارم رو نم یمعن - 

 !یهنوز که ازدواج نکرد - 

 .ادامه داد پشینگفت و به تا  یز ی چ گهی شدم، خسته بودم حوصله کل کل نداشتم. اون هم د  ساکت
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ردش  تونمیشدم که چرا نم  ی م یاز خودم عصب خت، یر ی کامال ذهنم رو با حرفاش به هم م یکرد ول ی کارو م  نیا  یچطور دونمینم

 .من بشه الیخیبدم که کال ب یجواب ا یکنم 

  .سررفته بود شتر یرو گذاشتم کنار، حوصله م ب  یکنم. گوش ی و خواستم ذهنم رو خال دمیکش یقیعم نفس

 :گفتم یناگهان ی لیهمچنان قصد رفتن نداره، خ دمیکه د  قهیچنددق بعد

 خب چرا اسمتو گذاشتن ممد؟  - 

 :لب گفت ر یز

اومد »اِنّا فَتَحنا لَکَ فَتحاً    هیآ  میدید می . گفت از قرآن! باز کرد دیانتخاب کرد ی اسم من رو چجور دم یروز از بابام پرس هیاتفاقا   - 

 .محمد میاسم دختره، گذاشت نایمب میدید نا«یمب

 :تعجب بهش نگاه کردم. گفتم با

 !نداشت یخب ربط- 

 :و جواب داد بشیج ی رو گذاشت تو شیگوش

 چخبر؟   گهی . خب ددونهیربطشو که فقط بابام م - 

 ؟یبر  ی خواستیمگه نم -

 .یدیترس ییتنها  دیشا -

 !ترسمینم -

 مطمئن باشم؟ -

 .آره -

 ؟یتو شجاع وفتهیهم ب یاالن هر اتفاق  یعنی -

 .معلومه -
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 !خوب  میلیخ - 

اون   رون،یب دمی خودم رو از تخت کش واش ی واش یشد. ازش فاصله گرفتم و   یپوزخند بهم زل زد، نگاهش کم کم داشت ترسناک م با

 .ومدیمن داشت جلو م  یهم پا به پا

 :گفتم یسرهم داشتم م پشت

 !ایجلو... گفتم ن ای... نیبکن یخوای کار م یممد آدم باش... چ - 

 

 :خنده و گفت ر ی که گلوم رو خراش داد به کنار، اون لحظه در جا سکته زدم. بلند زد ز ی غیپخ کرد. ج هوی

 آره؟ یدیترس یکه نم - 

 :خودم اومدم، گفتم به

 !یبدجنس ی لیخ - 

 :شدم و داد زدم  رهیبهش خ تیکنم. با عصبان شیچطور خال دونستمیش شدت گرفت. حرصم گرفته بود و نم خنده

 !هیمنف جواب من - 

تا   نایباال. روب انیدوباره همه قصد دارن ب دمیکه د  ن ییپا  امیبه سمت پله ها رفتم. خواستم ب ی بزنه، عصب ی شد و تا خواست حرف  ساکت

 :دیپرس د، یمن  رو د

 ؟ یزد غیباز چرا ج - 

 .دمیچندش د ز ی چ ه ی! یچیه - 

  :سحر 

 سوسک؟ -

 :نگاه کردم و جواب دادم رون،یمحمد که تازه از اتاق اومد ب به
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 !آره سوسک - 

 :مینس

 !شام حاضره نی ایخب ب -

. خوشبختانه دست راست بودم و شکستن دستم به جز خراب کردن عکس میو مشغول خوردن غذا شد نیی پا  میبا هم رفت همه

 .داد ینم ر ییرو تغ ی ا گهید زیچ م،یعروس

مقاومت   نیاز ا  شتریدر برابرش ب دیگوش بدم. با خواستمیمن نم یبگه ول ی ز ی چ خوادیم دونستمیشام حواسم به نگاه محمد بود، م سر 

 .دادم ینشون م

 :بزنه، تا گفت ی رو باز کرد تا حرف ششیخواد جوک بگه؛ ن یبود باز م دایپ ی هاد یچهره  از

 ...بار ه ی - 

 :دیمتعجب پرس یمحمد زد پس کله ش و دوباره با اخم به غذا خوردنش ادامه داد. هاد هوی

 ؟ یزنیچرا م - 

 :گفت محمد

 .میکوفت کن کار دار  ،یکن  ینیر ی خود ش خوادینم -

 :دیپرس ی با کنجکاو نایروب

 ؟ یچه کار -

 :گفت یهاد هوینداشتند.  ی با بُهت بهمون نگاه کردند، انگار جواب پسرا 

 !گهید  یر یروح گ  ومم،یمد یناسالمتخب من - 

 :کرد دیتائ ر یام

 !آره درسته -
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  :آروم گفت نایروب

 !آها -

 :گرفت، گفت  یاحتماالت رو در نظر م ن یبدتر  شهیهم سحر 

 وفته؟یب ینکنه اتفاق بد گمیم -

 .دیهم ترس مینس

 !میبزن دشویبه نظر منم ق -

 :گفت  جهیخد

 !اما من کنجکاوم -

 .دارهیروح دست از سرمون برنم ن یبفهمم چرا ا خوامیم نطور،یمنم هم نیراستشو بخوا  - 

 :گفت محمد

 .یشیشب آخره، بعدش راحت م گهی امشب د -

 :اخم گفتم با

 !دوارمیام - 

  یما دخترا رد و بدل شد که جز محمد کس  نیو لباس عروس ب شگاهیراجع به آرا زای چ یسر  هیدر کمال آرامش خورده شد، فقط   شام

 .داد یگوش نم

* 

خودشون   یگرفتند و اصال به رو دهی باال اومد. همه ناد یاز طبقه   جهیخد غیج یمرتبه صدا هیکه  م ینشسته بود ییرا یپذ یتو

  .اوردند ین

 :گفت نایشد، روب ی سوال ی نگاه هاد یوقت

 !ارهیدر م ی باز داره خل باز -
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 .دیر یبگ دهینشن -

 :متعجب گفت یهاد

 !افتاده باشه  یواقعا اتفاق دیخب شا - 

 .هوا تکون داد یدستش رو تو سحر 

 !مردم آزاره ،ی شناس یتو اونو نم -

 .داد ینم تیاهم یهم کس نیهم ی قصد داره جو بده، برا جهیکه خد دونستندی. همه ممیدیشن غیج یصدا دوباره

 :باال و گفت دیدو یزد، هاد غیبار چهارم که ج یبرا

 !افتاده ی مطمئنم اتفاق - 

 .شونه باال انداختم الی خیبه من نگاه کرد که ب مینس

 :دمی. با تعجب پرسمیدیرو هم شن ی هاد یبعد، صدا قهیدق چند

 جو بده؟  خواد یهم م ی هاد - 

 :گفت محمد

 !عادتا نداره نینه اون از ا  - 

 یهم که به زور نفس م جهی زد و خد یبود حرف م  سادهیوا  یراهرو. هاد ی تو می. همه جمع شدمیسمت پله ها و باال رفت  میدیدو

 .داد ی داشت سر تکون م د،یکش

  :دیپرس نایروب

 شد؟ یچ -

 :جواب داد  یهاد

 !دهیاون روحو د -
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 گه؟ ی! راست مجهیخد - 

 :داد جواب

 .بود اهیمرد س هیآره!  -

 :سحر 

 پوست بود؟  اهیس -

 :جهیخد

 .هیسا  ه یبود، مثل  اهینه! کامال س -

 !بهتون گفته بودم - 

 :دوخت، گفت ی نگاهش رو به هاد مینس

 !کن یکار  ه ی یومی تو که مد یهاد -

 :دیپرس جه، ی رو به خد یهاد

 کجا رفت؟ هیاون سا  - 

 .جلو میرو انداخت ی و هاد میساد یقدم دور وا   هیهمه  م، یاشاره کرد. تا رد اشاره رو گرفت  یبه در انبار جهیخد

 :گفتم  ی. با ترس رو به هادمیرو در نظر گرفت یو هر احتمال میبود دهیهم چسب به

 !شهیدر باز م نیبب یهاد -

 :باز شد. سرش رو برد داخل و گفت  یمرموز یو در با صدا دیرو کش رهیدستگ یهاد

 !هیکامال معمول - 

 :کنار، گفتم  دمشیکش

 !نمیصبر کن بب - 
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 .وجود نداشت یخاص  ز یچ  چیگفت، ه یم درست

 !برو داخل چک کن ی هاد - 

 .به پسرا به نشونه »برم؟« اشاره کرد، اونا هم با سر، جواب مثبت دادند یهاد

 :گفت  ساد،یوا ک یکوچ  یوسط انبار قایقدم برداشت و دق کی

 !یچیبازم ه -

 :و نفسشونو فوت کردند. رفتم جلو و گفتم دیهمه خواب ترس

 .دمیبابا! من خودم اون  روز د ی ا - 

 :یهاد

 ؟یدید  یچ -

 !متفاوت تر  زیچ ه ی - 

  رییکف اتاق تغ  هوی  ی. تا پامو گذاشتم داخل انبارشهیدوباره ظاهر نم دمیکه من د  یز ی چرا اون چ نمیخواستم بب رون،یاومد ب یهاد

 .به پله شد لیکرد و تبد

دوباره ظاهر   ب،یاومدن من از اون اتاقِ عج رونی. با برونیب دنمیو هول زده دستم رو گرفتند و کش غیکه دخترا با ج وفتمیبود ب کینزد

 .رو به خودش گرفت یمعمول ی انبار کی

 .تعجب نکنم تونستمیبودم، نم دهیاون پله ها رو د یقبل  یمنم که دفعه  یدهناشون باز مونده بود؛ حت همه

 .کرد ی که رخ داد اظهار نظر م  ی بیگفت و راجع به اتفاق عج  یم ی ز یچ ه ی ی بود، هر ک یکه نگاهشون به انبار  همونطور

 :جهیخد

 اتفاق افتاد؟  نی چطور ا -

 :نایروب
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 ه؟ ییجادو نجایا -

 :سحر 

 !ینرو اون طرف گهی د زهی عز  -

 :مینس

 !خونه م یخونه، بر   میبر  -

 :گفت نایدادند، اشاره کردم که روب یداشتند بهش فشار م یدستم که چند نفر  به

 !حواسمون نبود شکسته دیعه ببخش - 

 :دینگاه بهم انداخت و پرس هی محمد

 ؟ یخوب - 

 :گفتداد.  یرو ماساژ م  شیشونیطرف پ کیبردم، داشت   یبه نگاه مهربونش ندادم. نگاهم رو سمت هاد یتیاهم

 !رو بهمون نشون بده  ی ز یچ ه ی خواد یاون روح م - 

 :عقب و گفتم دمیخودمو کش دهیترس

 !نشون نده اهیصدسال س خوام یم - 

 .میچطور فرار کن میدونستیو نم م یشد جیهول کردند، گ همه

  :گفت نایروب

 !نیدخترا آروم باش -

 :دیرو به من پرس ر یام

 ؟یهمون کارو کن یتونیدوباره م - 

 !نکردم یآخه اصال کار خاص دونم،ینم - 
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 .سادمیلباس سحر گرفتم و وا یتوجه به اون، از گوشه  ی من ب یدستش رو به سمتم گرفت تا کمک کنه؛ ول محمد

 :گفت یهاد

 !جلو ی بر  دیچخبره، تو با یبفهم ی خوایاگه م -

 !من چرا برم؟ ؟یستین وم یمگه تو مد - 

 :داد جواب

 .نهیتو رو بب خوادیاون م -

 !نمشیبب خوامیمن نم یول - 

بار کمکش رو رد   نیخورد و دوباره افتادم. محمد اومد و کمکم کرد تا پاشم، ا  ز ی تا فرار کنم که پام ل دمیسمت مخالف دو یی هوی یلیخ

 .لب آروم تشکر کردم رینکردم و ز 

 :سحر گفت 

 !ینشونه س تا بر  هی  نی ا - 

لب   ریو ز رونیمتفاوت داشت، چشم چرخوندم. نفسم رو کالفه دادم ب یمعن  هیکه هر کدومش  یی وحشت زده و نگاه ها ی چهره ها به

 :گفتم

 !باشه - 

 :نشنوند گفت هیکه بق یجور محمد

 !یکارو کن  ن یا  یستیمجبور ن - 

 :اخم کردم و جواب دادم  بهش

 !یبهم توجه کن یستیتوام مجبور ن - 

 :و گفت ساد ی کنارم وا  یرفتم. هاد یسمت انبار به
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 .نییپا  یوفتیدستتو بده به من تا از پله ها ن اطی محض احت - 

 !خب دخترا هستند -

 .رمتیگیمن محکمتر م -

 :محمد پسش زد و گفت رتش،ی تا خواست بگ  ؛ ی رو گرفتم سمت هاد دستم

 !رمشیگیمن م - 

 :محمد واکنش نشون داد، گفت بیبه رفتار عج یگفتم؛ اما هادن یز ی هم چ نیحس اعتراض نداشتم، واسه هم  گهید

 

 !منم، من قراره از دخترا در برابر روح محافظت کنم وم یمد - 

دفعه پله ها ظاهر شدند.  هیراستم رو گذاشتم داخل،   یساکت شد. پا یبهش انداخت که هاد یدستم رو گرفت و نگاه معنادار محمد

  ر ی به کف ز یرو گرفته بودند. وقت گهیهمد  یدستا ومدند،یآروم رفتم جلو و محمد هم دنبالم اومد؛ دخترا هم همونطور که دنبالمون م

 :دمیو کلنگ دستشونه. با تعجب پرس لی ب ومدن،یکه آخر از همه داشتند م  یو هاد ر یام دم یکردم. د شن چراغ رو رو م،یدیرس نیزم

 ه؟ یچ یبرا نایا - 

 :رو داد دست محمد و گفت لیب ک ی یهاد

 .نمیجنازشو بب  دیروح، اول با دنید ی برا - 

 :نایروب

 !یگیدروغ م -

 :یهاد

 .دونمیم ومم،یچون من مد یباورش سخت باشه ول دیشا -

 :ر یام
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  .می! لطفا برو کنار تا کارمونو انجام بدزهی عز  -

 :با ترس گفت م ی. نسسادمیدخترا وا شی نگاه به محمد انداختم و پ هی

 کارشونو انجام بدند؟  نا یتا ا م یچطوره ما برگرد - 

 :سحر 

 !موافقم -

  :جهیخد

 .دی تحمل کن خوردهیچخبره،   می فهمیم میکم کم دار گهینه د-

  یروح داشت فضا رو معمول ن ینبود. به نظر بار قبل، ا دم،یکه اون دفعه د   یی الیاز اون وسا یمرموز انداختم، خبر  نِیرزمی نگاه به ز هی

 .تصور من بود ن یداد؛ البته ا  یتر جلوه م

کردم. همونطور که همه وحشت زده   یبدنم حس م یتک تک سلوال  یلرز به تن همه انداخته بود، ترس رو تو  یمرموز انبار ی فضا

 :و گفت رونیروپوشش قند آورد ب بیاز ج نایروب م، یبود  رهیبه پسرا خ

 !فشاراتون منظم شه   دیبخور -

 .دهنمون میو گذاشت میدونه برداشت ه ی ی خودش خورد. نفر  اولم

 :نایروب

 کارشون؟  ن یا  ستین بیبه نظرت عج -

 !تره بیعج بمیاز عج - 

 :جهیخد

 چال کنن؟  نجایرو کندن، ما رو بکشن و هم نیکه زم ن ینکنه بعد از ا -

 :مینس
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  !نگو یوا -

 :سحر 

 !مشونیزنیبا مشت و لگد م -

 .شهیم یچ  مینیبب دی! فعال با دیمزخرفتون بردار ی ایدست از فانتز  - 

کرد و   یفلز برخورد کرد. مکث ا یمثل سنگ   ی ز یبود، به چ یدست هاد یکه تو  یلیب هویکندند.  یرو م  نیهمچنان داشتند زم پسرها

 .عتر یبار سر  نیانداختند، دوباره شروع کردند به کندن و ا   گهینگاه به همد هی

گوشه دورتر با ترس منتظر    هیبودند، منم  دهی. دخترا به هم چسبمیبود، همه شوکه شد ی که روش حکاک ی تابوت سنگ ه ی دنید با

 .باشه تونهیم ی تابوتِ ک ن یا نمیبودم بب

 .لرزه شروع شد نیدفعه زم ه یرو باز کنند،  یخم شدند تا سر تابوت سنگ پسرا 

 .ختیر یم نی زم ر ی و سقِف ز وارهایو خاک از د  دیلرز یبه شدت م نیزم

  ی رفتم باال و سع یسمت در، پسرا هم دنبالشون. من که اولش شوکه بودم به عنوان نفر آخر داشتم از پله ها م دندیدو غیبا ج دخترا

 .وفتهین نیی کردم نگاهم به پا یم

مونده بود، دخترا دستشون رو   گهی د ی فقط دوتا پله  د؛ یاز در رد شدند و نوبت به من رس ی کی ی کیزدند. همه  یم غیهمچنان ج دخترا

 :گفتند یدراز کرده بودند و م

 !بدو عجله کن - 

 !زود باش دستتو بده من - 

 .نیدفعه در بسته شد و منم از همونجا افتادم رو زم ه یگذاشتم، تا دستمو بردم جلو،   پام رو یآخر ی پله  یرو

  ن،یزم یارتفاع هنوز زنده ام. موقع افتادن رو نیچطور بعد سقوط از ا  دونستمینم دم،یچیپ یدرد گرفت و از درد به خودم م کمرم

 .زدم که گلوم خشک شده بود غیاونقدر بلند ج

 .سالمم، خدا رو شکر کردم؛ البته به جز مچ دست چپم که قبال داغون شده بود  ی دست و پا دنیو با د  پاشدم
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 .انگار قصد داشت من رو له کنه ب،یعج نیزم ریز  نیا  یخال یبلند و فضا یوارها یترسناک بود. د ز یچ همه

مثل   یکیتار  یمستقل، تو ی ه یاز کنارم رد شد، با وحشت به طرفش برگشتم. اون سا  هیسا  هی  هویخواستم برم سمت پله که  دوباره

 .شد یم دهیمرد د ک یجسم 

 .اومد رونیب یکی مسخ شده ها آروم به سمتش رفتم، اون هم کم کم از قسمت تار مثل

 .مرد قد بلند جلوم سبز شد ه ی دم ید ام،یبه خودم ب تا

 .موند رهیبهش خ ، یپلک زدن چیحبس شد و چشمام بدون ه نهیس یتو نفسم

 .شکل داد ر ییتغ ابون یب کیبه  نیرزمیز  ه،یثان کیعرض   در

با پوست   یبزرگ صورت یو لب ها کیبار ینیبود. ب یداشت و چشماش آب اهی به رنگ س ینسبتا بلند ش یکوتاه و ر  ی مرد، موها اون

 .داد یحک کردند، نشون م ساهایکل ی تو حیکه از مس ی عکس هیروشنش، اون رو شب

  یم دهیبه تن داشت، کاله بزرگ روپوش که مثل شال د یبیرنگ و لباس عج  یبلند قهوه ا یمیمرد خوش چهره، روپوش قد نیا

 .شد رو هم سر کرده بود

 .ومدیبه نظر م یقرون وسط ی جادوگرا هیکه دستش بود، کامال شب یچوب یجادوگرا انداخت. با اون عصا اد یرو  من

 .ترسهیم ی آدم خوش چهره ا نیچن دنیبا د  یاحساس ترس نداشتم، خب ک  گهید

 :گفت ینیدلنش یصدا با

 !کشمیسال  هاست که انتظار م - 

 .شد یکه آدم محو صداش م ی کرد، جور یصحبت م  نیشمرده شمرده و مت آروم،

 .که زد رو بپرسم  یحضورش و حرف لیدل  تونستمیقدرت تکلمم رو از دست دادم و نم  قهیچند دق واسه

 :همون لحن آرامش بخش، ادامه داد با

 .شده ام ریشهر اس یاما من پشت دروازده  م؛ ی ما همه مسافر  اری د ن یدر ا - 

  .شد ی میقد یروستا کی به  لیتبد ابون یدفعه ب هیدستاش اطراف رو نشون داد که   با
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باشه؛ انگار داشت از   ی امروز یروستا هی  تونستیبود که نم دایآدم ها، پ یدر پ یازدحام مردم و گشت و گذار پ ، یگِل  یخونه ها از

 :کرد ف ی شدم که داستانش رو برام تعر  رهیخاطره. بهش خ هیزد، از   ی گذشته حرف م

** 

.  میشد یمحکوم به مرگ م ی به اتهام جادوگر  م، یبود یزشت م اریبس ا ی با یز  اریبس یحت  ای  ر،یپ ار یبس ایجوان   اری آن روزگار، اگر بس در

 .من را با چشمان خود نظاره کردند یجوان  یو حت ینوجوان ،ی کودک ی . آن ها تمام روزهاانییبودم همانند تمام روستا ی من فرد

  انمی چشمان من فراتر از انسان و اطرافنبودم؛   ر یو سر به ز  دهیجوانان روستا تک گر یمن همانند د افتم یدر  ،یپس از گذشت مدت کنیل

 .بود

 ی دهینامنظم که دستان دراز همچو شاخه خشک ی قوزدار و دندان ها ینیموجود دراز قد با آن چشمان برآمده، ب ک یرا که  یروز

 .کنم  یهرگز فراموش نم دم، یدرخت داشت را در مقابل خود د

مهلکه   نی از ا   ز یمن ن ی را گرفته بود و خانواده  انییدامن تمام روستا شیکم و ب  یکار به مزرعه رفته بودم. خشکسال  یروز برا آن

 .نبودند یمستثن

 :زدم  اد یما بردارد. فر یگشت، او قصد داشت از گندم ها  انیکلنگ زدن بودم که آن موجود نما  مشغول

 ؟ یما چه کار دار یبه گندم ها  ؟یستی تو ک - 

حفظ گندم ها    یوحشت داشتم، برا دنشیهم از د ی دانسته و کم یشگفت  ک یکه او را  ن ی. با ادیشن یمن را نم یبه نظر صدا ودموج

 .آن موجود رفتم یبه سو

 :دی پرس رتیگشت. با ح رهیگرداند و با آن چشمان ترسناکش به من خ ی رو میسخنانم را تکرار نمودم، متعجب به سو یوقت

 ؟ینیمرا بب یتوانیتو م -

 :کاسته شد و گفت رتشی از ح یرا تکان دادم. کم سرم

 .برم یفرزندانم م ی برکت از او برداشته و برا یقدر  رسانم،یشما نم ی به گندم ها یبیمن آس - 

 :گفتم تیعصبان با

 .ستین ز ین یکه برکت نباشد، روز  یو خداوند فرموده در خانه ا میانسان  ز یما ن ؟یبر یما را با خود م یچرا برکتِ روز - 
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 :کرد و گفت   یموجود تبسم آن

و با   میبر  یبرکت آن را م د،یکار  یم یکه شما انسان ها بدون به زبان آوردن نام خدا، روز یزمان ان،ی. ما پر ستمیاما من انسان ن - 

 .میکن یم ریهمان شکم  مان را س

 .بکند، همانند جدا شدن روح از بدن، برکت را از گندم گرفت شهیآن که خوشه را از ر  یدم برد و بگن یدستش را به سو  او

 .مقاومت نشان دادم کنیهم در من افزوده شد؛ ل رتی به عالوه وحشت، ح اکنون

  !ازآن خودمان است م، یکه ما انسان ها کاشته ا  یز ی هرچ - 

 :مزبور، قصد داشت مرا قناعت دهد، گفت ی  اجنه

تو  داندی! او میتا با پادشاه مان مالقات داشته باش ایحضور ما شده، با من ب  یروستا متوجه  ن یکه در ا  یهست یانسان  نیتو اول- 

 .یستیک

 .و با او هم قدم گشتمتکان دادم  یداشتم. سرانجام سر دیترد د،ی همراه شدن با آن موجود به ظاهر پل یفکر فرو رفتم. برا به

که حاال   یگِل  ی به خانه ها ی. نگاهمیدور شده بود  اریشد. از روستا بس  یم دهیخاک و سنگ د ابان،یصرفاً ب میرفت یم شیچه پ هر 

 :دمیشدند، انداختم و پرس یم دهیمور د  ی همچو النه 

 ؟ یبر  یمرا به کجا م - 

 :سر تکان داد و در جواب گفت اجنه

 !شتاب مکن - 

 .میوقفه راه رفت یب م،یبخور یطعام ای  شمیآنکه آب بنو  یشبانه روز ب ک ی. میکردم و به راهمان ادامه داد سکوت

قصر   ک ی ،یشن یآن خانه ها  انیروستا تمام خانه ها از شن ساخته شده بود و در م  نی. در ا میدیکوچک رس یروستا ک یبه  سرانجام 

 .کرد یم یی و جواهرات خود نما وراتی از ز دهیکامال پوش

 

 :گفتم متعجب
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 ست؟ ییچه روستا گر ید  نی ا - 

 :داد  پاسخ

 .انسان ها پنهان نمود د یمکان را از د ن ی! پادشاه مان آن را بنا و اانی پر  یروستا - 

 .کردم  یبا آن پادشاه مالقات م دیبا  م،یپاسخ پرسش ها افتنی  ی و برا نمیرا بب یمکان نیچن  توانستمیچرا من م دانستمینم

گوشت مرغ، گوشت گوسفند   لیاز قب یطعام میاز هوش رفتم. اجنه ها به من آب نوشاندند و برا یاز فرط تشنگ  م،یوارد قصر شد یوقت

 .بودم، حاضر نمودند دهیهم ند امیکه اکثر آن ها را در تمام زندگان یمتنوع یها وهیو م

به کار رفته بودند،   وار ید  یبرجسته  یها یحکاک انیکه در م  یآب، جواهرات ی فواره ها د،یسف یوارها یداشت. د یقصر، سقف بلند آن

 .آمد  بود که زبانم بند ز ی شگفت انگ یبه قدر

  کتر یکه اشاره کرد نزد  ستادمیمن آمد. ا ی فاخر و درخشان به سو یموجود همچو آن اجنه، با لباس ها ک یطعام خوردم که  یاندک

 .بروم

 :شد جلو آورد و گفت یم دهیدر آن د روزهیف  یو زمرد بود. دستش را که انگشترها اقوتیکه به سر داشت، متشکل از طال،   یتاج

 ؟ینیما را بب یتوانیانسان! تو چگونه با آن چشمان محدودت، م ی ا - 

 :آرام به اطرافم عادت کردم، پاسخ دادم آرام

 .دیدانیمکان آورد، گفت شما م نی! آن اجنه که مرا به ادانمینم - 

 :شده بود، نشست. گفت دهیکه از سنگ تراش ی تخت یکرد و رو سکوت

که بتواند هم با ما و هم با انسان ها ارتباط برقرار کند. متعجب  ی. شخصمیدیکش  یرا م ی شخص نی انتظار چن  یادی ز انیما سال - 

 :دمیپرس

 شما خواهد داشت؟ ی برا یارتباط چه سود نی ا - 

 :اجنه ها گفت پادشاه

 !تأمل داشته باش یکم -
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 .دم یخود ند  یخانه  ی گل یوارهایجز د  به ی ز یسو و آن سو را از نظر گذراندم؛ اما چ ن ی. اافتمیمن خود را در خانه  ناگهان

 .ستیهدفش چ  دانستمیاما نم د؛یپرس یم انیی روستا یخواند و از زندگ یآن پس، پادشاه مرا نزد خود م از

آن   یآمدند. کمک ها یمن م ی اریدر مزرعه به   ز یکردم و آنان ن یخو گرفتم، با آن ها گشت و گذار م ان یپر  نیاندک به سرزم اندک

 .شد یو حسادت مزرعه داران م رتیو باعث ح دیبخش  یها به کار من سرعت م

 .مبنابر جادوگر بودن من، شکل گرفت یعاتیاز روزها، در روستا شا  ی اریاز گذشت بس پس

مرا   ز یآن ها ن ، یخانواده سکوت به لب داشتند؛ اما پس از گذشت زمان کوتاه یشد و اعضا  یبه من گفته نم ی ز یدر خانه چ ابتدا

 .ساحره خواندند

 .رساند یچشم بر هم زدن، به قصر م کیاز اجنه ها حاضر شده و مرا با   ی کیپادشاه،  دنید یاز آن، برا  قبل

 .رفتم  انیپر نیسرزم یبه سو ریبودم که سر به ز  ر ی خود دلگ ی. آنقدر از خانواده  امدین کنیروز من او را فراخواندم ل آن

 :حال خرابم، گفت دنیشبانه روز، خودم را به قصر رساندم. پادشاه با د کی از گذشت  پس

 دوست؟ یتو را چه شده ا - 

 :آب گوارا، پاسخ دادم  دنیاز نوش پس

 .از آتش، خواهند سوزاند یخوانند و گر نجنبم من را در کوه یمن، مرا ساحره م انی آشنا - 

 :فکر کرد و سپس گفت  یکم پادشاه

 !یبا ما بمان یتوانیم -

 :دمیزده پرس رتیح

 بمانم؟ توانمیم ای آ - 

 .داشت، از لبخندش آرامش گرفتم و همانجا ماندم ی ترسناک ی تکان داد و لبخند زد. با آن که چهره  سر 

را   یی توانا نیگفت من از بدوع تولد ا ی. پادشاه مافتندی کاهش  ز یمن ن یِانسان   یها تیکردن در آن مکان، رفته رفته محدو یزندگ با

 .کنم یم تیداشته ام و اکنون آن ها را تقو 
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 .کنم یرا ط یطوالن یچشم بر هم زدن، مسافت ها  کیشکل بدهم و با  رییتوانستم تغ یاجنه م کیکه همانند  دینکش یطول

  ز یرا ن گرانی و د دیمرا د  انییاز روستا یکی آن که متوجه شوم،  یخانواده ام رفتم و آن ها را از دور تماشا کردم. ب دنیشب به د  کی

 .باخبر ساخت

. قصد داشتم به  ستادندیما ا  یکه به دست داشتند، گرد تا گرد خانه  یی چهارشاخ و مشعل ها ن،یواشیمردم روستا با داس، کلنگ،   تمام

 .رها کنم نگونهیخود را ا  یخانواده  توانستمیگردم؛ اما نمباز  انیپر نیسرزم

 :خواندند  یوقفه م یسرود را بلند و ب ک یو  دندیکوب ی م نیچهارشاخ را به زم یروستا دسته  مردم

 م یجنگ یما همه م م،یما همه آزاد ¶-

 وها ید ی برا ستیها، ن یما فان یایدن

 میما همه آزاد م،یجنگ یهمه م ما

 زنندیفرشته ها پر م رند،یمیها م طانیش

 ¶...میما همه آزاد م،یجنگ یهمه م ما

 .تن از هم نوعانش حاضر شدند نیکه پادشاه و چند دینکش یکه داشتم، از اجنه ها کمک خواستم. طول ییقدرت ها با

 .میمردم رفت یداد و به سو ی پادشاه به من دلگرم 

کوچکمان که آتش تمام اطرافش را پوشانده بود،  ی خانه  دنیما پرتاب کردند. با د ی مردم وحشت زده، مشعل ها را به سو ناگهان

 .به کمک من آمد ز یتا خانواده م را نجات دهم؛ پادشاه ن دمیدو

 .دیبخش ن یآورم؛ اما پادشاه در آن حادثه جان به جان آفر  رونیآن ها را از آتش ب توانستم

  .میبازگشت ان یپر  نیاز بازمانده ها به سرزم یدادو تع من

 .تمام پادشاه را، تمام کنم مهیو خواستند تا کار ن دندیاجنه ها مرا به عنوان پادشاه برگز ،یاز گذشت مدت پس

 .شدم  نایمن شاه پر نگونهیبر سر من نهادند، ا زیو تاج را ن دیپوش  یجواهر نشان را به تن کردم که پادشاه م  یلباس ها همان

 :دمیپرس ریکه پادشاه قصد به اتمام رساندنش را داشت، از وز  ستی آن چه کار  دانستمیکه نم من
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 بود که پادشاه نتوانست به اتمام برساند؟  یتمام مهیآن چه کار ن - 

 :نمود و سپس گفت یمیتعظ ر،یوز ی  اجنه

 !انییبه قتل رساندن تمام روستا - 

 .دیپرس یچه نزد خود خواسته و چرا از من آن سواالت را م ی بردم که پادشاه مرا برا یسخن آشفته گشتم و پ  نی ا از

  .رمیتوانستم جان هم نوعان خود را بگ ینم رای کار امتناع نمودم؛ ز نی ا از

 :شد و گفت نیخشمگ اجنه

 !زود آن ها به ما حمله خواهند کرد ای  ر ی د م،ی را نابود نکن انییاگر روستا  - 

 :گفتم

 .دارند  یرخ نخواهد داد، انسان ها چشمان محدود ی ز یچ ن یچن - 

 .نگفت یسخن  گر یسکوت کرد و د  اجنه

 .از آن ها را به کام مرگ کشاند ی اریهمان اجنه ها، به روستا هجوم برده و بس ای ها  یمتشکل از پر  یبعد، او با ارتش یمدت

  ی دانستند، توسط جادو یحمالت م یکه مرا بان زادهایله باخبر گشتم، به روستا رفتم تا جبران خسارت کنم؛ اما آدمحم ن یاز ا  یوقت

 .رها کردند ابان یجانم را در ب یمن را سوزاندند و جسد ب اهیس

ساخت؛   میبرا یاتفاقات دانسته و مقبره ا  ن ی شد. او خود را مقصر تمام ا گن یکه با آن مالقات نمودم، از مرگ من غم یاجنه ا نیاول

 .دمی اما من باز هم به آرامش نرس

** 

  

 :شد و گفت کیبود، بهم نزد  ان یخودش شاه پر ی . اون روح که به گفته نمیزم ریز یدوباره تو دمیشد و د دیناپد ابونیب

 .ینرفت شانیاما برخالف من، به سو  ؛ یات کرد را مالق یاریبس یاجنه ها ت،یتو در طول زندگان - 
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کردم اون   یفکر م   یول دم؛ یرو د یو مختلف بی. من بارها موجودات عجگه یدرست م دمیکه داشتم، فهم یخاطرات مبهم ی ادآوری با

 .ذهن خودمه و توهم زدم یساخته   ر یتصاو

 :بزنم. ادامه داد ی حرف تونستمینم همچنان

 !یتا مرا به آرامش برسان دم یتو را برگز  - 

و نگران  دندیکوب یداشتند به در م هی. بقدمیدر رو شن یبه اطراف انداختم، تازه صدا ی شد. نگاه دیناپد هویخواستم بپرسم چطور که  تا

 .من بودند

سوختم،   هوی دستم رو بردم سمتش که  شه؛ یمقبره، داره جدا م ن ییاز قسمت پا کهیت ک ی دم یاطراف مقبره رو گشتم. د ی کنجکاو با

 .داغ بود یلیخ

 رونیمقبره ب یترک ها نیاون قسمت رو با دوتا دستم از ب  ،یسنگ واریاز د   کهیت کی دستم رو جلو بردم و مثل جدا کردن  دوباره

 .آوردم

 .ق زدچشمام بر ش،ییرنگ طال دنیبا د دم؛ یبهش کش ی که روش انباشته شده بود رو فوت کردم و دست  ییخاکا 

 .محکم زدم به در و بعدِ چند لحظه، بازش کردم یک ی دم، یبه در رس یاز پله ها باال رفتم و وقت  آروم

 :کردند. گفتم یبودند و به من نگاه م سادهیقدم دورتر از در، وا کی دهیرنگ پر  یبا وحشت و صورت ها همه

 !هنوز زنده ام - 

 :راحت شد. محمد گفت الشون یمن، نفساشونو فوت کردند و خ دنید با

 

 !داره  ازیشلوارم شست و شو ن د؟یمن دار یساپورت اندازه  - 

 

که به در زدم، تونسته بودم هم بترسونمشون و هم   ی خنده. من با ضربه ا  ر ی ز م یزد هیهمزمان با بق یبودم؛ ول یاز دستش عصبان هنوز

 .از سر راهم دورشون کنم
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 .افتاد یکه همه آروم شدند؛ اما بازم کنجکاو بودند بدونند چه اتفاق ن یا با

 :جهیخد

 ؟یدید  یچ -

  :نایروب

 که نشد؟ تیزیچ -

  :مینس

 ؟ یدینترس-

اون رو از من بقاپه.   عیسر ی لیدستم، دستش رو آورد جلو و قصد داشت خ  ی سنگ تو که یاون ت دنیبا د یجواب بدم که هاد  خواستم

 :گفت

 !هیچ نیا نمیبده بب - 

 :عقب و گفتم دم یخودم رو کش  یفور

 .به آرامش رسوند شهیرو م انی چطور شاه پر  نمیبب  خوام یست. م به یکت هی  نی ا - 

 :گفتند کصدای  دخترا

 !انیشاه پر  - 

 .تکون دادم سرمو

 !کنم یم فیبراتون تعر م یبر  ن یایب - 

 :با تعجب گفت مینس

 !یلکسی ر یل یدختر تو خ -

 :رفتم، گفتم یم  نییکه به سمت پا  همونطور
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 .نیشد یاالن آروم م  د،یدید یرو م دمی که من د  یز ی شمام اگه چ - 

* 

 :کردم و در آخر گفتم ف ی رو تعر  انی. داستان شاه پرمینشست ی سنگ ی بهیو دور کت میرفت نییپا  یطبقه  همه

 !داشته یمبهم، بهم گفت. به نظر مرگ دردناک  یلی اون مرگ خودش رو خ -

  یاون زن، آزار ی برخالف گفته ها دمینداشت. من هم فهم یترس چکسی ه گهی وجود روح، د قتِیناراحت شدند و با دونستن حق دخترا

 .رسهیبه من نم انیاز جانب شاه پر

 .شده بود نیخالص مز  یروش حک و با طال یشد، که کلمات نامفهوم  یم دهیلوح د کیمثل  بهیکت

گفت و فورا   « ی»آخ به یجلو تا بهش دست بزنه؛ اما با برخورد انگشتاش به کت  دیخودش رو کش یهاد هویکه  میبود  رهیخ بهیکت به

 .دیدستش رو عقب کش

 :گفت  رلبیز

 !چقد داغه -

 :گفتم

 !یبهش دست بزن  دیچون نبا - 

 :دیپرس نایروب

 ش؟ یر ی بگ یتو چطور تونست -

 :دادم جواب

 !خو گفتم که من رو انتخاب کرده - 

 :گفت مینس

 ؟ یکن یکمکش م یحاال انتخابت کرد به کنار، چطور -

 :نداشتم. نگاهم که به کلمات افتاد، گفتم ینظر  چیشدم، ه ساکت
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 نوشته شده باشه؟  ی معن یاما ب ی با حروف فارس یی کلمه ها دیچرا با  - 

 :گفت  ر یرفت. ام بهیهمه به سمت کت نگاه

 !نوع رمزه هی دیشا  - 

 :گفت سحر 

 !اهیس یجادو ا ی -

  

 :. سرم رو تکون دادم و گفتممیمتعجب به سحر نگاه کرد همه

 !نیآفر  - 

 :لب گفت  ر ی ز به، یبه کت رهیزرنگ باشه. محمد با نگاه خ نقدریشد که سحر ا ینم باورمون

 م؟یرو مرتب کن نا یا  یچجور - 

 یتعداد از اون حرف ها برعکس بودند و تعداد هیشکل داده بود،   ییمعن ی شد که کلمات ب یم دهید یفارس   یحروف ها بهیکت یتو

 .ییهم بدون رنگ طال

 منظورت حروفاست؟  - 

 .نگفت یا  گه ید  ز یتکون داد و چ یسر 

 :یهاد

 خالصه؟ یطال -

 :ر یام

 !نطورهیبه نظر که ا  -

 :جهیخد
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 اره؟یکاغذ و مداد ب رهیم ی ک  -

 !داده دهیا  یهر ک - 

 :جهیخد

 !دمیترس ی بدجور رمیمن نم -

 :از دخترا حاضر نشد بره باال. خواستم ترسشون رو کم کنم گفتم چکدومیه

 !انی جذابه شاه پر نقدی. ادینترس - 

 :با اخم بهم نگاه کرد. سحر گفت  محمد

 ؟یر یجذابه چرا خودت نم - 

 !م دهیبرگز من  - 

 :مینس

 !دهیبرگز  مونینکش -

 :زدم و گفتم لبخند

 !. برو ممدرهیممد م - 

 :دمیپسرا مشکوک به من نگاه کردند. باتعجب پرس یرفت باال. همه حت یاعتراض چیبدون ه محمد

 ه؟ یچ - 

 :دیپرس نایروب

 کنه؟ یکه به حرفت گوش م یِ چطور -

 :خنده گفتم با

 !دیممد باش. مثل هیچون ممد پسر خوب- 
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 .بود بیعج ، یهاد ینداشت؛ اما لبخند شرورانه   یتی برام اهم ریزد. اخم ام یلبخند شرور ی اخم کرد و هاد ر یام

تا همه   یی رای پذ یتو م یآشپزخونه رو آورده بود یها ینشست. ما صندل  ر یدستش، کنار ام یبعد، محمد با کاغذ و مداد تو قهیدق چند

 .نبود ن یزم یو نشستن رو زیبه برداشتن م یازین گه یهم د نیواسه هم نند،یبتونند بش

 :جلو، گفت  دیو خودش رو کش ز یم  یکاغذ رو گذاشت رو محمد

 ...کنار هم م یکه برعکسن رو بزار  یاگه حروف - 

 :نوشت، ادامه داد یکه داشت م نطوریهم

 .بده ی خاص یمعن دیشا  - 

 

.  میانداخت گهی نگاه به همد هیبعدشم  م، یته بود رو به طرف  ما گرفت. به کاغذ نگاه کردکه نوش یساعت، کلمات میگذشت حدود ن بعد

 :کاغذ رو به سمت خودش برگردوندم و گفتم

 ؟ینوشت یچ   یفهمیخودت م  شییخدا - 

 :داد و گفت هیبه مبل تک ال یخیکه ب دمی خنده. منم خند ریزدن ز همه

  

 !دیخب شما امتحان کن - 

 :کاغذ و مداد رو گرفت. گفتم نایروب

 !کنه یکار م  یچ نایروب مینیحاال بب - 

  :گفت نایروب

 .درست شد دیشا م یحلش کن  گهی روش د هی با  -

 :. گفتمدیرس یکه نوبت به هاد  نیمختص خودشون رو امتحان کردند، تا ا یروش ها ر ی تک تک دخترا و ام بیترت نیهم به
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 !نجاتش کمک کن یحداقل تو  ،یروح که کمکمون نکرد  دنی! موقع د ومیمد یآقا - 

 :کاغذ رو گرفت و گفت  یهاد

 .وگرنه االن معماش کامال حل بود ن،یدیچون به من فرصت نم - 

 :گفت  نایبه بغل زدم و منتظر بهش نگاه کردم که روب دست

 !ساعت سه صبحه میبخواب م یبر  - 

 :گفت ر یام

 .میکن  یرو حلش م بهیکت ن یا نیبش  داریب ی! ما تا وقتدیآره بر  -

 :برداشتم. گفتم زیم یرو از رو بهیکت

 .مونهیمن م شیپ بهیکت - 

  :بااعتراض گفت یهاد

 !کردم ی داشتم حلش م-

 .یحلش کن ی. استراحت کن تا بهتر بتونمیدیصبح ادامه م - 

 :رفتند باال، محمد گفت یداشتند م یکی  ی کی  دخترا

 !به من شیبد یتونیخب م - 

 :گفتم  ز یآم ه یکنا ،یلبخند مصنوع با

  !نیهم یبرا م،یما دخترخاله پسرخاله ا  نکهیآره خب. نه ا - 

 .پسرا بردند یپتو به دست از کنارم رد شدند و اون پتوها رو برا میو نس جهیرفتم باال، خد یپله ها داشتم م از

. چون من  دیگوشه خواب  هی  یکه اون دو نفر برگشتند و هر ک دمیکوتاه عوض کردم. دراز کش نیگشاد و آست  شرتیت هی رو با  لباسم

 .دمیتخت خواب یدستم و رو ر یبالش گذاشتم ز هی دستم شکسته بود، 
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 .گلوم کامال خشک شد، مجبور شدم پاشم یاز تشنگ  ینه. وقت ای  نییبرم پا  دونستمیتشنه م بود، نم یلیخ

 .رو سر کردم و به سمت آشپزخونه رفتم میبودند، چادر بندر ن ییکه پسرا پا یی اونجا از

 .رفتم داخل آشپزخونه واشی واشیمن بشن،  یزنند. نخواستم متوجه   یآروم حرف م  یلیپسرا دارن خ دم ید  دم،یآخر پله ها که رس به

 .کردند یبودند و همچنان اختالت م دهیبود. پسرا دراز کش ییرا ی خوردم، نگاهم به پذ  یکه داشتم آب م همونطور

 :و آروم گفتم دمیکش  «ینی»ه دهیرو گذاشتم سرجاش و خواستم برگردم که محمد جلوم سبز شد. ترس وانیل

 چته؟  - 

 :دیپرس

 ؟ یکن یکار م  یچ نجا یتو ا  - 

 .خورمیآب م - 

 .جبهه گرفتم  هوی

 بگم؟  دیبا -

 !گهید  یگفت - 

 ؟ یکن یکار م ی خودت چ - 

 .گفتم باهات حرف بزنم یی نجایا دم ید - 

 !ادیمن خوابم م - 

  تیازش جدا بشم. با عصبان تونستمیکردم نم یم یبود، هر کار  یدستمم گچ یکی از کنارش رد شم که دستم رو گرفت. اون  خواستم

 :گفتم

 !ادیولم کن خوابم م - 

 !قهیفقط چند دق - 
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قصد   ا یکنه،  ینفر بدون پلک زدن به آدم نگاه م  هی  یبودم وقت دهیشده. شن رهی که پلک بزنه بهم خ نیبدون ا دمینگاه کردم، د  بهش

 .عاشقشه  ایداره اون رو به قتل برسونه  

 :دمیپرس

 ؟یمنو بکش یخوا یتو م - 

 :تعجب جواب داد  با

 !نه - 

 :و گفتم دمیکش  یپوف

 !. دستمو ول کنمیزنیباشه حرف م - 

 .نشستم، اون هم رو به روم نشست زیپشت م رفتم

 !بگو - 

 ؟یتو بهم اعتماد ندار - 

 !نه - 

 !بکن یتعارف هی حداقل  - 

 دروغ بگم؟ دیندارم چرا با ی خب وقت - 

 :دیکرد و پرس یمکث

 ه؟یهنوزم جوابت منف -

 مثبت باشه؟  دیچرا با -

 ه؟یتو بگو چرا منف -

 .مهیعروس گهی چند روز د -
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 !کنسل کن -

 .نامزد دارم -

 !یشیخب جدا م -

 .کنم ینم انتیمن بهش خ -

 :شد، بعد گفت رهی لحظه بهم خ چند

 !یوفادار بمون که با قلبت بهش تعهد دار ی به کس -

 .من قلبا بهش وابسته ام دیشا  - 

 .یستین دونمیم - 

 :جلو و گفت دیرو کش خودش

 !میباهم فرار کن میتونیم ی حت ،یازش جداش یمشکل چیکنم که بدون ه  یبهت کمک م نیبب - 

 :گفتم ناباور

 !وفتهیهرگز نم  یاتفاق نیهمچ ؟یچ  گهی د - 

 !بهش فکر کن - 

 گفتم(  یچ یدی! اُتنِفَهمِس چِم گُت؟ )نفهمست؟ین تیحال  یتو فارس - 

 گفت( ی ا گهید  ز ی. اما  نگاهت چدمیدگه شَگُت. )فهم ی. اما چَشُت چیاُم فَهم - 

 :رفتم، گفتم یم  رونیو همونطور که ب پاشدم

 !شهینم تیتو کال حرف آدم حال - 

 :و گفت ساد یوا

 .یشیم مونی به حرفام فکر کن! بعدا پش - 
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 :گفتم  رلبیز

 لو گُت! )پررو( -

 .کالفه باال رفتم، واقعا سمج بود و

 یچ دونستمیکرد. نم یم ب یمحمد مثل حمله آفت ها به گندم زار، داشت ذهنم رو تخر  ی . حرفاتونستمیتا بخوابم؛ اما نم دم یکش دراز

که   ن یو همچنان بهم عالقمند بمونه. از ا وفته یاتفاق ب  نیگفت تا نذارم ا   یهم بهم م یحس  هیمن بشه، راستش  الیخیکار کنم که ب

از ذهنم   هودهی ب یزده شده بودم. سرم رو تکون دادم تا فکراکنه، ذوق  یکرده و مدام هم بهم توجه م عالقه بهم ابراز  ینجور یا  یکی

 .کردم و به خانواده م  یفکر م  میبه عروس دیبره، با

* 

 .نییو رفتم پا  دمی. پتو رو کنار زدم، لباس پوشستیاتاق ن  یتو یچک یه دمیشدم د داریاز خواب ب یروز بعد، وقت صبح

 :نگاه بهم انداخت و گفت هی میخورند. نس یداشتند صبحانه م همه

 !ساعت خواب - 

 .نگاه کردم، ساعت ده صبح بود میگوش به

 :گفت نایروب

 !صبحونه بخور نیبش -

 :چشم دوختم و گفتم بهش

 نم؟یجسارتا من کجا بش وار،یشرمنده، روم به د  - 

 :و گفت پاشد

 .شدم ر ی! من سیاوووه چقد حوصله دار - 

با محمد رو به رو شدم. نگاهم که به نگاهش گره خورد، چشمک زد. متعجب از شنگول بودنش، ابرو باال   ی اون نشستم که اتفاق یجا

 .انداختم و مشغول خوردن صبحانه شدم
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 .اومده بودم، همونجا نشستم  ر ی چون من د یول ؛ییرا یرفتند تو پذ یکی  ی کیو  دنیزود از خوردن دست کش یلیخ همه

 .داده امیمحمد پ دمیچک کردم د  یاومد، وقت م یگوش امکی پ یصدا هوی

گفت که همون دوست  یبهم م یحس ه یزد.  یلبخند م یرو باال آوردم، محمد هنوز رو به روم نشسته بود و به طرز مشکوک سرم

 .به خورد محمد هم داده ی ز یچ  هی  جه،یخد

 .بزنم ی حرف تونستمینم نیهم هنوز سرگرم بود، واسه هم خوردیآروم غذا م ی لیکه خ سحر 

 :رو خوندم که نوشته بود امکشیپ

 ؟ یفکر کرد - 

 :فرستاد  امیباال انداختم. دوباره پ یمنف ی نگاهش به منه، ابروهامو به نشونه  دمیکنم. فهم پی دست برام سخت بود تا  هی با

 ه؟ یجوابت چ - 

 :تنامحسوس ابرو باال انداختم. نوش بازم

 م؟یباهم فرار کن - 

 :دیسرمو تند تند به عنوان »نه« تکون دادم. سحر متعجب بهم نگاه کرد، پرس یگرد شد و فور چشمام 

 شده؟  ی چ - 

 :بهش زدم و جواب دادم یزورک لبخند

 .واضح شه دم یدادم د ی. داشتم تند تند سرم رو تکون مشهیچشمم صبحا بدتر م یتنبل - 

 :و دستاش رو به هم گره زد، گفت ز یم یدوتا آرنجش رو گذاشت رو محمد

 !یاصن حسش ن خوامینم گهیصفحه رو نگاه کن، م نیا  یگیبه چشم م یعنی قا؟ یدق ه یچشم چجور یتنبل - 

 :خنده. با اخم به محمد نگاه کردم و گفتم ریزد ز  سحر 

 !یزی نمک بر  ستین ی ازیتو ن - 
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 :دیباز از سحر پرس  شیبا ن محمد

 زدم؟  یحرف بد - 

 :با خنده گفت سحر 

 !رو چشماشون حساسن  اینکیع - 

 

 :شدم که فورا پاشد و گفت رهینگاه هشدار دهنده به سحر خ با

 !شدم ریمن س - 

 :. خواستم منم برم که محمد گفترونیب رفت

 !آره یبگ یخوا یمعلومه که م افتیاز ق - 

  

 .زدم؛ اما حق با اون بود یم ی کردم و دم از وفادار یمخالفت م ی که کل نی گاه کردم. با انشستم و به چشماش ن  دوباره

اومد داخل   نایروب هوی داشتم. باالخره دهنم رو باز کردم تا جواب مثبت بدم که  دینگفتنش ترد ا یگفتن   نیخودم کلنجار رفتم، ب با

 :آشپزخونه و گفت

 ن؟ ینشد ر یشما هنوز س -

 :لب گفتم ر یرفتم، ز  ینگاه به محمد انداختم و همونطور که داشتم م هی

 !میشد ر یس - 

 :گفت  یحوصله نشسته بودند، هاد  ی. همه بییرا ی پذ یتو رفتم

 !کنم شیی تا رمز گشا  اریرو ب بهیکت -

 .ارمیرو ب به یرو تکون دادم و برگشتم باال تا کت سرم
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. چشمام محو درخشش  دیدرخش یبود و م دینور خورش ی درست جلو بهیموردنظر گشتم. کت  ٕ  یاتاق که شدم، با چشم  دنبال ش وارد

 .افتادم؛ اون آدم با قضاوت اشتباه کشته شد انی شاه پر  یچهره   اد یبود که  

  ی چه کار ا ی یدار  یکه نفهمن چه حس  نی. خودم هم تجربه ش رو داشتم، اشهیمردم م یزندگ یِقضاوت نا به جا، باعث نابود شهیهم

 .اما راجع بهت قضاوت کنند ؛یکرد

موجود   کی جامعه به عنوان  یو هردو واسه متفاوت بودنمون تو می. هردو توسط خانواده هامون طرد شدمیهم بود  هیما شب چقدر

 .میشد یشناخته م بیعج

 .نشستم یچوب یصندل یرو باز کردم و رو ی ا شه یرو گرفتم و رفتم سمت بالکن، در ش بهیکت ناخودآگاه

  لیدل نیاصول جامعه هستم و به هم بندیپا  ،ی ا گه یهرطور شده ثابت کنم درست مثل هر دختر د  دیطرز فکر رو داشتم که با ن یا قبال

 .هم سکوت به لب داشتم

 یرو شنیمیکنند، درست مثل حرکت ان یحظه حس کردم که حروف ها دارن حرکت مل هی  یبود. برا رهی خ بهیهنوز به اون کت چشمام 

 .شیصفحه نما

 .نفر من رو به خودم آورد ه ی یدفعه صدا ه یدرست جا به جا نشده بودند که  هنوز

 ؟ یکن یکار م ی چ - 

 :که به محمد افتاد، دستام رو انداختم باال و کالفه گفتم چشمم

 شه؟یم دا یچرا همش مثل عجل معلق، سر و کلت پ - 

 :نشست، گفت یصندل ی کیاون   یکنارم رو اومد

 !ینبرد ،ی اریرو ب بهیگفت کت ی هاد - 

 .خودم اول چک کنم خواستمیچون م - 

 ؟یکرد - 

 !مزاحم ینذاشت - 
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 :رو به روش نگاه کرد و گفت به

 ؟ یبگ یآشپزخونه چ ی تو یخواست یم - 

 !یچیه - 

  ی که وقت دونستمیرو هم م نی و من اون اشتباه رو انجام ندادم؛ اما ا دیسررس ناینگفت منم سکوت کردم. خوشحال بودم که روب یز یچ

 .شکنهیغرورش م  ،ی ر یبگ دهیناد ا ی ینفر رو مسخره کن  هیاحساس  

 .اگه االن بازم مثل چند سال قبل سکوت کنم، ممکنه تا آخر عمر حسرت بخورم  دیحمد بود. شاحق با م دیشا

طبق اصول،    دیبزرگ شده بودم که همه با  یخانواده ا  یبازم منصرف شدم. من تو یبار دهنمو باز کردم که جواب مثبت بدم ول چند

  یهم برام نم یی نداشتم و آبرو یخانواده ا گه یبه خونه برگردم، د  تونستمینم گهی کردم د  یکار رو م  ن یکردند؛ اگه االن ا  یرفتار م

 .موند

 .هم غرور خودم رو شکستم هم غرور اون رو رم،یبگ دهیبازم اگه سکوت کنم و احساس خودم و محمد رو ناد نا، یا  یهمه  با

 :دمیداره، پرس ی بفهمم واقعا چه حس خواستم

 !زنه؟یقلبت تند م یکنارم یوقت -

  .رمیرو بگ ممیشد تا تصم یبه  هرحال جوابش باعث م یبود؛ ول ی بچگانه ا سوال

 :گفت

نبودم که   یدنبال آدم چوقت ی... من هگمیقلب م میرو از صم ن یبخوام نظرت رو جلب کنم اما ا ای قانعت کنم  خوام یم ی فکر کن  دیشا -

  .رهیکنارشم قلبم آروم بگ ی بودم که وقت یباهاش قلبم تند بزنه، دنبال کس

 :رو به سمتم چرخوند و ادامه داد سرش

 .با تو قلبم آرومه -

 .خواستم بشنوم  یرو گفت که م ی ز یچ قای بهم دست داد و ضربان قلبم آهسته تر شد. دق یخوب حس

 :آروم گفتم 
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 !باشه - 

 :دیج کرد، ناباور پرسرو به سمتم ک خودش

 ؟یگفت ی چ - 

 .باال بردم ی حدقه چرخوندم و صدام رو کم یرو تو چشمام 

 !جوابم مثبته - 

 :و گفت سادیزده وا ذوق

 آره؟ گهی د یمطمئن - 

 :که اون رو شنگول کرده بود، لبخند به لبم اومد. سرم رو تکون دادم و گفتم ی براقش و ذوق یچشما از

 !آره - 

کردم   یداشتم؛ حس م  یبیحس عج ه یشدم.  کیرو گرفتم. بهش نزد  بهیو با دست سالمم کت سادم یبود، وا رهیناباور بهم خ همچنان

 .دمبخن یبلند یکنم، هم با صدا ه یگر  خواستمیهم خوشحالم، هم ناراحت، هم م

 .جانیه ایمثل عذاب وجدان  یز ی کرد، چ یم ی نیقلبم سنگ  یرو یز ی چ هی

 :عقب و گفتم دمیاومد و آروم سرشو خم کرد. زود خودمو کش کتریباز شد. نزد ششین د،یرو که د  لبخندم

  !ماینشد یمیصم نمیهمچ - 

 :پکر رفت کنار. گفت ی افه ی شد و با ق عیضا

 ؟ یپس ک -

 .دمیخند بلند

 !االن نه -

 .که دوباره بهش نگاه کنم، به سمت در رفتم نیا بدون
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 !میرو حل کن بهیکت نی ا ی معما میبر ایب - 

 .نموندم و با عجله خودم رو به هال رسوندم منتظر 

 :با اخم گفت یهاد

 !یومدیفردا م - 

 !یبه خودت اعتماد دار یلیتو که خ ،ی کن یحلش م ی کرده باشم بازم زود  رمی د - 

  یوسواس خاص بهیتر شده بود و نسبت به کت یجد  شبیانگار از د  یگذاشتم، شروع کرد به نوشتن حروفا. هاد   ز یم یرو رو بهیکت

 .داشت

 .رو حل  کنه شهیکه به ارواح مربوط م  ییو معماها نهیروح رو بب تونستینم وم یمد ه یشدم، چطور  رهی متفکرش خ ی چهره  به

 .میکردند؛ خالصه همه کنجکاو بود ینگاه م  ی داشتند به هاد ی حرف چیزوم بود، دخترها بدون ه بهیکت یرو ی هم مثل هاد ر یام

 :دی آروم به بازوم زد و پرس نایروب

 چه؟یپیتو م  ی محمد چرا به پر و پا نی ا - 

 :حواس گفتم یب

 ممد؟ - 

 . چرا؟یگیکه م ینیحاال هم - 

 !دونمینم - 

 !زننیمشکوک م ی لیخ - 

 پسرا؟  - 

 !آره - 
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 !به نظر منم - 

 رسونه؟ یآخرش ما رو به کجا م به یکت نی ا - 

 .رسونهیرو به آرامش م انیبرسونه، اما شاه پر ییما رو فکر نکنم به جا  - 

 :آورد و گفت ک یسرش رو نزد مینس

 ست؟ین شیحال  یز ی واقعا چ نی ا  ا یکنم  یفکر م  نطوریمن ا  -

 .کنه یم کار یداره چ فهمهیشده و نم ر یانگار با خودش درگ یگفت، هاد یراست م  مینس م؛یاشاره ش رو گرفت یبود. پ یهاد منظورش

 :برگه رو گرفت سمتمون و گفت یساعت، هاد کی بعد

 !حلش کردم - 

 :به برگه افتاد، روش نوشته بود نگاهمون

 !دیدرخت دفن کن ریرا در ز  بهیکت - 

 .میانداخت گهینگاه به همد هیبعدش  م،ینگاه کرد یلبخند هاد به

 :سحر 

 !انگار اصال با اون حروفا تطابق نداره   -

 :جهیخد

 ست؟ین بیجمله! عج ک ی نی با اون همه حروف، ا -

 :گفت  ر ی. امم یموافق بود  جه یسحر و خد با

 !به نظر من که درسته - 

 :محمد

 .نداره یامتحانش ضرر -
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 میاعصابم خورد شد. ن ی سردرگم نیآن احساس کردم، از ا کیحس خوب و بد رو باهم  دنشیبا داومد.  ی متوجه نشدم کِ اصال

 :بهش انداختم و گفتم  ینگاه

 !کنم ینم یسکیر  نیمن همچ - 

 :گفت یهاد

  !دونمیمن م وممیمن مد -

 :داد زدم یعصب

 !یستین ومیتو مد - 

 .با تعجب بهم نگاه کردند همه

 :دیپرس نایروب

 ؟یشیم ی چرا عصب -

 :دادم جواب

 !دید یبود روح  رو م وم یاگه مد ومم،یمد وممی مد گه یآخه پشت سر هم م - 

 :گفتم  یپسرا، با لحن محکم ی دهیبه چهره رنگ پر رو

 !وممیمن مد - 

 :مینس

 ؟یکنیم ی شوخ -

 :و گرفت سمت ما. گفت دیاسلحه کش هیپاشد از پشت کمربندش  هویبگه،  یدونست چ ینم گهیکه د یهاد

 !عروس خانوم یگیدرست م ی دار - 

 .تعجب کرده بودند یکار هاد نیو محمد هم انگار از ا  ر ی. اممیدیزدند و همه به هم چسب غیج  دخترا
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 :محمد

 !... اونو بزار کناریه-

 :ر یام

  !یهاد اریدرن ی احمق باز -

 .شد یم  شتر یگذشت ترس منم ب یم  یوحشت نکردم؛ اما خب اسلحه ترسناک بود و هرچ ادی من ز دند،یلرز  یم دیمثل ب دخترا

 :به پسرا اشاره کرد و گفت  یهاد  م،یبود  رهیترس بهش خ با

 !دینیبش فیرد  هی  یتو - 

  نیزم یرو ف ی رد ه ی ی . همه توهی جد یقصد هاد دنینگرفته بودن، کم کم حواسشون جمع شد و فهم یکه اولش اون رو جد پسرا 

 .میزانو زد

 :با اخم گفت  ر یام

 !ی کن ی اشتباه م یدار یهاد -

  :زد و گفت یپوزخند یهاد

 !اتفاقا کارم درسته -

 :که داد زد  بهیدستم رو بردم سمت کت نامحسوس

  .از جاش تکون نخوره  ی کس - 

 :صاف نشستم. تفنگ رو گرفت سمت من و گفت فوراً

 نه؟ شهیادعات م ی لیخ - 

 :تکون دادم، که ادامه داد یمنف یاز ترس تند تند به نشانه  سرمو

 !نی حرکت بش ی به عزا نشه، ب لیتبد تیعروس ی خوایاگه م - 
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هم گذاشت تا آروم   یفشرده شدن دستم، نگاهم رو به اون سمت بردم، محمد کنارم نشسته بود. بهش نگاه کردم که چشماشو رو با

 .کرد ینشست و با اخم به ما نگاه م ییمبل رو به رو یور م،ینگاه کرد یباشم. دوباره به هاد

 :دمیلب پرس ریگفت. آروم ز  ینم یچیاون ه یدادم؛ ول یو وحشت زده بودم که دست محمد رو با ناخن هام فشار م یعصب اونقدر

 م؟یکار کن ی چ - 

 :من جواب داد مثل

 .ادیاز دستمون بر نم ی فعال کار - 

 !نشیشما آورد اد؟یبر نم ی چ ی عنی - 

 دونستم؟یم دیمن از کجا با - 

 :گفت  یهاد هویبگم،   یز یخواستم دوباره چ تا

 !اریشالتو در ب - 

 .بهش نگاه کردم متعجب

 من؟ - 

 !اریآره شالتو در ب - 

 همه دختر چرا من؟ نیا  نیب - 

 :داد زد   یعصب یبا اخم بهم نگاه کردند. هاد دخترا

 !پارچه بهم بده هی  تونیکی  - 

 :به خون نشسته گفت یبا چشما محمد

 ؟یخوایم یچ ی! پارچه برا یچه مرگته هاد - 

 :یهاد
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 !رو بردارم بهیکت خوام یم -

 .پارچه، اون رو برداره ه یخواست با استفاده از  یهم م یتونست بهش دست بزنه، هاد یاز من نم  ر یغ ی داغ بود و کس بهیکت

 :لباسشو در آورد و گفت ی ناگهان ی لیخ ر یام

 .یر ی رو بگ یشال کس ستین ی ازیبردار! ن ن یبا ا  - 

ابرو باال انداختم و آروم   ر،یحرکت ام نی . با ا دمیگفت که من نشن یز ی لب چ ر ی زد و ز یقینشسته بود، لبخند عم ریکه کنار ام مینس

 :گفتم

 !چقد آقا -

 :نگاه به من انداخت و ازم فاصله گرفت. اونم لباسشو درآورد و گفت هی د،یشن محمد

 !الزمت شد دیشا  ر، یبگ نم یا - 

 .همه کش اومد و قصد داشتن خنده شونو مهار کنند یمحمد، لبا دنیبود و همه از ترس ساکت شده بودند؛ اما با د یکه جو بد ن یا با

  

دستش تفنگ بود، به   هی  یچون تو یول  به؛یبه کت چه یدوتا لباس رو گرفت و خواست بپ یهاد ،یپرت کردن سمت هاد لباساشونو

 :اشاره کرد و گفت جهیخد

 !نجایا  ایب -

 .به لباسا اشاره کرد یرفت، هاد ک یبا ترس نزد جهیخد

 !بهیدور کت چیرو بپ نایا - 

 .عمل کرد ی هاد یو به گفته  نیی اسلحه، ساکت شد. سرشو انداخت پا دنیبگه؛ اما با د  یز یچ  هی دهنشو باز کرد تا  جهیخد

 :یهاد

 !سر جات نیبش -
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 :رو گرفت و تفنگش رو آورد سمت من. گفت به یکت یدوباره کنار ما نشست. هاد جهیخد

 !نیدونیم یادی شما دخترا ز - 

  یو م وفتادیداشت م ز ی . همه چمیجا بند کرد ه یو وحشت زده خودمونو به  م یزد غیج  د،یلرز نیزم  هو یکنه که   کیخواست شل تا

 .و دخترا رو صدا زدم دمیشکست، به محمد چسب

 دخترا حالتون خوبه؟ - 

 .بود ی که همونم برام کاف دمیمبهم شونو شن یصدا

 .شد کیخونه مثل شب تار   یما همه که روز روشن بود ا نی به سقف برخورد کرد. با ا ر یو ت نیلرزه افتاد زم نیاز شدت زم یهاد

  یکه چهره ش محو شد، حواسم پ نی. بعد از ا دمیلحظه د کی  یرو برا انیمهربون و آرامش بخش شاه پر ی چهره   ،یکی تار ونیم از

 .رفت و زود برداشتمش بهیکت

  شیشونیطرف پ هی  یدستش رو کیکه   یدرهم در حال یبا اخم ها  یلرزه آروم گرفت و دوباره همه جا روشن شد. هاد نیدفعه زم هی

 :بود، اومد سمت من و تفنگش رو گرفت به طرف صورتم، داد زد

 ؟یکار کرد  ی چ - 

 !بود انینکردم، کار شاه پر  یمن کار - 

 :بلندتر داد زد  یهاد

 !چرت نگو - 

 :ترس لب زدم  با

 !... بخدازهیچ  ی عنیبه جون غالمرضا!...  - 

 :بهم نگاه کرد و گفت یعصب یهاد

 !رو بده به من بهیکت - 

 !دهیاون اجازه نم - 
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 !رو بده به من به یگفتم کت - 

ما همزمان   غ یرخ داد. ج یدتر یشد یلرزه  نیزم ، یرو گرفتم سمت هاد  بهیرو بدم. تا کت  بهیسر، بهم گفت که کت یبا اشاره  محمد

 .پرتاب شد وار یاون به شدت به طرف د  ؛ ی شد با پرت شدن هاد

 .دیشد فهم ی م ادشیفر یرو از صدا  نیا  ده،ید بیآس یل ی. مطمئن بودم خمیشدت ضربه، همه صورتامونو کج کرد  از

 .سمتش دیپاشد. اسلحه ش رو گرفت و خواست به سمت در بره که محمد دو یلرزه، به سخت نیوجود اون زم با

 .سادیکه کنار آشپزخونه بود، محمد وا یز یافتادن گلدون بزرگ از رو م  با

 :شد، اسلحه ش رو گرفت سمت محمد و داد زد یاما در باز نم دیکش یدر رو م  رهیپشت سر هم دستگ یهاد

 !بده به من دوینشو! کل ک ینزد - 

 :گفت دمحم

 !ستیدر قفل ن -

 :شده بود، بلندتر داد زد  بهیکت الیخیب ی وحشت زده بود و حت ی که به نظر حساب یهاد

 شه؟یپس چرا باز نم -

 .دوباره ظاهر شد و خودش رو به من نشون داد  ونیبه در حموم افتاد، شاه پر  نگاهم

کرد تا بره   دایتازه فرصت پ  ر یبود، به خودش اومد و ازش جدا شد. ام دهیچسب   ر یام ی که تا حاال به بازو میلرزه، نس نیتموم شدن زم با

 .سهی و کنار محمد وا یسمت هاد

 :گفت ی خونه بره، پشت سر هم م  نیبود و قصد داشت از ا  دهیهمچنان ترس یهاد

 !دینش کی کنم... نزد یم کیوگرنه بهتون شل ا ی... جلو ننی ایجلو ن - 

  یک یرو گرفت و با اون  یدستش دهن هاد  هی با  ریو اسلحه رو از دستش گرفتن، ام دندیپر  یو محمد دو نفر  ریحواسش پرت شد ام تا

 :دستاش رو، گفت  گهید

 !اریدر ن ی بهت گفته بودم احمق باز - 
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 :ما رو مخاطب قرار داد و گفت محمد

 !مشیتا ببند دیاریطناب ب-

 :دمی. پرسدندیکش یراحت شده بود، نفس راحت یکم الشون یخ  ،یه بعد از گرفتار شدن هادک  دخترا

 م؟ یاریطناب از کجا ب - 

 :گفت ناینگاه به من انداخت. روب هی محمد

 !بود یانبار  یتو - 

 .رفتند باال و طناب رو آوردن جهی هم از ترسشون کم شده بود، سحر و خد  ی و کم میوسط روز بود  چون

 .دهنش گذاشتن ی پارچه تو هیبستند و  یصندل  ه یرو به  ی و محمد، هاد ر یام

  .میوفتیو پس ن میرو هضم  کن میکه پشت سر گذاشت یشوک میتا بتون میشربت خورد  وانیل هی  یدخترا نفر  ما

 :آشپزخونه، گفتم یتو م ینشسته بود هممون

 !زنهیهنوز داره قلبم تند م - 

 :سحر 

 !کارت تمومه گهیاسلحه رو که گرفت سمت تو، گفتم د -

 :نایروب

 .شد ر ی ختم به خ ز یخدا نکنه! خدا رو شکر همه چ -

 :مینس

 .میکرد دایبه لطف پسرا نجات پ -

 :جهیخد

 !اصال خوده پسرا مقصرن -
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 :دی شکاک پرس نای. روبمینگاه کرد جهیبه خد  یبا کنجکاو همه

 چطور؟ - 

 :جواب داد جهیخد

  .نقشه شونه نم یا دی. شاوفتادیاتفاقا نم نیآوردن، ا  یرو نم  یهاد کهیاگه اون مرت -

 :مینس

 .ستین وم یبهشون دروغ گفته و مد یهاد دونستنیگفت نم  ر یام -

 :سحر 

 ؟یباهاش حرف زد نقدریا ی تو کِ -

 :نایروب

 !بود دهیموقع زلزله بهش چسب  یوقت -

 :شد و گفت  ی جد نایکه روب میدیخند بلند

 لرزه ها کار روح بود؟ ن یزم نیا  یراست -

 :رو به عنوان بله تکون دادم و گفتم سرم

 !دمیرو د ان یمن دو بار شاه پر  - 

  :دیپرس مینس

 ؟یومیتو مد یپس واقعن-

 !گفت  نطوریا  شهیم -

  ی روح واقعا دور از باور بود و دخترها هم حساب دنیروز روشن، د یکرد. تو یفکر م  یز ی چ هی به  یحاکم شد، هر ک نمونیب سکوت

 .آشفته بودند
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 .پسرا که منم باهاش رفتم یگرفت و خواست ببره برا وانیدوتا ل مینس

 .از خودم جداش کنم خواستمیدستم بود، نم  یهنوز تو بهیکت

 .دبودن سادهیسرش وا یبسته بودند و باال یرو به صندل ی هاد ،ییرا ی گوشه از سالن پذ ه ی پسرا 

 .رو به خودم چسبوندم بهیکت  شتریبود، ب رهیکه با نگاه پر از حرف بهم خ  یهاد دنید با

 :رو گرفت سمت پسرا و گفت وانایل مینس

 !نوش جان - 

 .دندیتشکر، سرکش کیبرداشتند و شربت آلبالو رو با گفتن   وانی ل هی ینفر 

 :گوشم گفت  کیشد و آروم نزد کیبهم نزد محمد

 خوبه؟ حالت  - 

 :هم آروم جواب دادم من

 .بهترم -

 .افتاد ی اتفاق ن یمتاسفم که همچ -

 !یهم باش دیبا -

 :دیشده پرس ز یر  یبهم نگاه کرد و بعد با چشم ها هیثان چند

 ؟یاالن چ -

 :دمیتعجب پرس با

 ؟ یرو االن چ ی چ - 

 م؟ینشد یمیاالن با هم صم - 

 :بازش نگاه کردم، با اخم جواب دادم شین به
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 !معلومه که نه ت؟یموقع نی ا ی گرفته تو  تیشوخ - 

 :لباسش رو پرت کرد سمتش، گفت ر یام هویبگه که   یز ی بازم چ خواست

 !بپوش - 

 .آوردن یدر م یبرهنه برامون قهرمان باز ی. خنده م گرفت، تا حاال داشتن با باالتنه دیپوش  یداشت لباسش رو م خودشم

لرزه،   نیموقع زم ریحرف زدنش با ام ی رگوشی کردم. ز یکم کم داشتم بهش شک م د؛ یزد و خودش رو عقب کش یلبخند خجل مینس

اونام   نیب ی ز یچ ه یمحمد، پس حتما  یبود لنگه   یکیهم   ر یداد. ام یم  یراز ه یگل انداخته اش، همه نشون از  یلبخندهاش و لپا

 .داشت انی جر 

 :همونطور که نگاهش به لبخند من بود، گفت محمد

 ؟ یاالن چ - 

 .بشر اصال وقت شناس نبود نیا

 !گفتم هنوز نه - 

 :خواستم بگم. بلند گفتم ی م یافتاد چ ادمیتازه  ، ییرایدخترا به پذ ی هیاومدن بق با

 خونه؟  نیا  یتو ن یرو آورد یآدم ن یشما پسرا چرا همچ - 

 :تعجب کرد و گفت م،یاز لحن شاک محمد

 !میدونستیگفتم که نم - 

 :دیپرس نایروب

 ن؟ یاریرو ب دیشناس ی که نم ی آدم دیاصال چرا با -

 :گفت ر یام

 !ومه یمد هیاون بهمون گفت   -
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 :بزنند که محمد گفت  یبازم قصد داشتن حرف دخترا

 !میخودمونم درستش کرد  م، یزد  یاگه خودمون گند - 

 .شد رهی قرمز شده از خشم، به اون خ  یهم با چشما یدست و پا بسته اشاره کرد، هاد یِهاد به

 :واهراش بود، گفتکه نگران خ نایهم به سمت اون ها رفت. روب میمبل نشستند، نس یقانع شدن و رو شیکم و ب  دخترا

 !میحواسمونو جمع کن  دیبازم با - 

 :اسلحه رو نشون داد و گفت محمد

 .ما امنه شیراحت! فعال جاش پ الت یخ - 

 :دیپرس سحر 

 س؟یبه پل نیزنیچرا زنگ نم -

 .کارند  نیکامال مخالف ا   دمیبا تعجب بهمون نگاه کردند، از نگاهشون فهم پسرا 

 :گفت ر یام

 .داشته باشه و آزادش کنند یچون ممکنه پارت -

 :اشاره کرد و گفت یبه هاد جهیخد

 م؟ یخب ما چرا نگهش دار -

 :جواب داد  محمد

 .بود یقصدش چ  میتا بفهم -

 :رو گرفت، گفت شیگوش نایروب

 !سیبه پل زنمیمن زنگ م -

 :تند گفت ر یام
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 .کننیخونه رو مصادره م انیم س،یبه پل ی اگه زنگ بزن -

 :دمیپرس

 مصادره کنن؟ دیچرا با  - 

 :داد جواب

 !شناخته بشه یشده، ممکنه به عنوان آثار باستان دایپ یم یقد یمقبره  ه ی نجا یخب ا  -

 .میدولت قرار بد اریملک رو در اخت ای  میبهش برسون یبیآس میتونست یو نم م یخونه رو امانت گرفته بود  نیبا اون بود، ما ا  حق

  .مینزد ی حرف گه یو د  میقانع شد همه

 :رو باز کرد ششیدوباره ن د، یکه سکوت ما رو د محمد

 !میکرد ی! چقد فداکارمایخودمون - 

 :دمیابرومو دادم باال، پرس  یتا هی

 ؟یکرد ی مثال چه فداکار - 

 !میمرد نامحرم نشست کیافتاده مقابل   یو سر  ان یعر  ی! خب بخاطر حفظ حجاب شما، ما با تنگهی نگو د ینجور یعه ا - 

 :زدم به بازوش و گفتم یکی . با مشت آروم رخندهیز  میزد 

 !رمحمدیام زارم یاسم پسرمو م تون،یفداکار ن یبه خاطر ا - 

 :گوشم گفت  کی. محمد سرش رو خم کرد و نزد دندیبلند خند دخترا

 !اسم باباش محمدِ  گه، ی نه د - 

 .بهش ندادم یبه لبم اومد و جواب لبخند

* 

 .باال. دنبالش رفتم یهم رفت طبقه  مینس اره،یبرامون ب یز یچ  ه یرفت تا ناهار  ر ی. اممیظهر بود و همه گرسنه بود2 بایتقر 
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  .که داشتم رو رو برطرف کنم ی خواستم شک و شبه ا یم

 :دمیرفتم و پرس کشیتخت نشست. نزد یاتاق رو یتو

 ه؟ی چ ر یتو و ام هیقض - 

 :درشت شده بهم نگاه کرد و گفت ی چشما با

 !یچیه - 

 !دیبا هم دار ی رابطه ا ه یکنم   یاما من احساس م - 

 :اتاق، گفت ی رفت سمت خروج یخنده. همونطور که به سرعت م ر ی زد ز یرعادیبلند و غ هوی

 !زنه یبه سرت م یی االیچه خ - 

 

 .دمیتخت دراز کش ی لبخند زدم و همونجا رو ه،ییخبرا هی حرکتش کامال مطمئن شدم که  نی ا از

 :محمد نوشته بود  دم یرو برداشتم و چک کردم که د میبرام اومد. گوش امیپ هی

 ؟ یاالن چ - 

 :داد ام یبهش ندادم. دوباره پ یم گرفت و جواب خنده

 !ناهار حاضره ن ییپا ایب - 

 .دوباره برگردم اونجا  دیگفت با  یبهم م یاحساس  هیافتاد؛   یشدم که نگاهم به در انبار  یو داشتم از راهرو رد م  پاشدم

 :گفت  نییکه سحر از پا ی پله ها بودم، خواستم برم به سمت انبار یباال

 !کوفت کن  ای. بیصدات کنم، خوبه خودت اومد امیب خواستمیعه! م - 

 .که منتظر جواب من باشه، رفت نیبدون ا و

 !ادب یب - 
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 .رو زدم و به راهم ادامه دادم یرفتن به انبار دیق

 .استرسا همه رو گرسنه کرده بود نیا  یحساب م،یگرفته بود و ما هم با ولع مشغول خوردن شد دهیکوب ر ی. اممینشست ز یم پشت

 :دیپرس سحر 

 ن؟ی بر ینم یهاد یبرا -

 .میو دوباره مشغول شد میاخم بهش نگاه کرد  با

 :گفت نایروب

 !. صبر کنمیبر  یم -

 :پوزخند گفتم  با

 .کنه  یسر ما خال  یتفنگش رو تو ی و بتونه گلوله ها رهیتا جون بگ میشکمش رو پُر کن دی. با میببر دمیبا -

 :دمیپرس دم،یکنار کش یکور شد و عصب اشتهام

 م؟یکار کن یچ   یهاد نیآخرش قراره با ا  -

 :گفت  ر یام ، یمکث طوالن ک یساکت بودند. بعد  هردو

 .میهنوز بهش فکر نکرد  -

 :زمزمه کرد ر یسر به ز  مینس

 !می قرار بود امروز بر  یناسالمت -

 .به نگاه اون نداد یت یشونه باال انداخت و اهم میبود. نس دا یبهش نگاه کرد، از نگاهش تعجب و تشر پ ر یام  هوی

 :بود که محمد گفت میو نس ر یحواسم به ام .دمیکش یزبونش م  ریهرطور شده از ز  دیکار داشتم، با یحساب میناهار با نس بعد

 د؟یبه اون روح کمک کن ن یخوایمگه نم - 

 !خوامیچرا من م - 
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 :گفت  جهیخد

پنهون بوده به نظر شما   هیبق دیهمه سال مقبره از د  ن یا  یم حل نشه. وقت  گهیتا چند سال د  به،یکت یمعما دیشا  یول ی خوایدرسته م -

 شه؟یروز معماش حل م هی یتو

 :گفت سحر 

 !بشه دیباشه، شا دهیبرگز  هی  گه یم زهیاگه اونطور که عز -

 :باز هم ساز مخالف زد  نایروب

 !خونه. من هنوز لباس نگرفتم میریامروز شد، شد. نشد م -

 :به خودش اومد و گفت هوی مینس

 !گهیراست م یوا -

 :گفت ر یام

 .دیکن دیخر  برمیمن خودم شما رو م شناسم، یجا م  هیاطراف   نی اشکال نداره. ا -

 :بهش انداخت و گفت ینگاه  مچهین جهیخد

 .میکن یم شیکار  ه یالزم نکرده! خودمون  -

 !دیغصه نخور اد،یم  ریآره اول و آخرش لباس گ -

 :دیپرس سحر 

 ن؟یکدوم تاالر رزرو کرد  زیعز یراست -

 :و گفتم  نییشده بود. سرم رو انداختم پا  رهیمحمد نگاه کردم، با اخم بهم خ به

 .باغ گراش - 

 .غذا بده یهم رفت به هاد ر یباال، ام م ینزد. دخترا آشپزخونه رو جمع و جور کردند و رفت یحرف ی کال تا بعد ناهار کس  گهید
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* 

 .داد یدوستاش رو بهم نشون م یو اون عکسا میتخت نشسته بود  یاتاق لم داده بودند، من و سحر هم رو یگوشه    هی همه

همه مشغولن،   دمیواسه سحر اومد و سرش با چت کردن گرم شد. د  امی پ هیمتنوع، هوس تنقالت کردم.   یعکس آلوچه ها دنید با

 .نگفتم و به سمت آشپزخونه رفتم یز یچ

 .دخترا هم ببرم ی ردم، با خودم فکر کردم که بهتره برادونه آلوچه خو چندتا

محمد سر و کله ش   ، یو خواستم ببرم باال که دوباره مثل تمام دفعات قبل رونیب دمیکش خچال یرو از  وهیو م نتیرو از کاب تنقالت

 .شد دایپ

 :نگاه بهش انداختم و گفتم  هی 

 !بفرما - 

 :دیزد، پرس یلبخند

 ؟ یاالن چ - 

 .کردم هیتک  نتایبه بغل زدم و به کاب دست

 ؟ یاالن چ ی االن چ یگیم ی ه ،یکن یم  میمگه آنتن ماهواره تنظ - 

 :کرد و گفت   ییتو گلو ی خنده

تا تو واقعا از من خوشت   میو نمه  نمه  با هم حرف بزن مینیرو بب گهیهمد ی مکیقا  تمیبعد عروس دیبا ،یریم شیکه تو پ نطور یخب ا - 

 .میبش یمیو باهم صم ادیب

 :گفتم  الیخیباال انداختم و ب شونه

  !یرسیسر م یقبل عروس اد،یاگه تو واقعا از من خوشت ب  - 

کردم نفسام    یزد، احساس م ینم گهی عطر خنکش، قلبم د ی. با حس بوسادیاز من وا ی کم یفاصله  ی لبخند اومد جلو و تو با

 .نشون بدم  ی تونستم عکس العمل ینم گهیشدند و د نیسنگ
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 :گفت آروم

 ؟یاالن چ  یول ام،یاون موقع که م - 

 .زد که لبخندم پررنگتر شد یم گرفت و لبام به لبخند کش اومد، چشمک خنده

 .نمیرو بب یی تونستم جا ینم نمیبود؛ واسه هم سادهیجلوم وا شی درشت و ورزشکار کلیکار کنم، با اون ه یچ دونستمینم

 :شدم، اونم نگاهش به من بود. گفت رهیرو گرفتم باال و به چشماش خ سرم

 !بار ک ی ن یفقط هم -

 .آورد کیبهش ندادم و همچنان لبخند به لب داشتم، که سرشو خم کرد و آروم آروم نزد یجواب

 ...یراست - 

 .مونده بود، نگاه کردم رهیکه دهنش باز و چشماش به ما خ نایمحمدو پس زدم و به روب عیسر 

 .دمیفهم نایشده بود و حالت دستِ روب نیکه نقش بر زم ییرو از گوش نیزد، ا  یحرف م ی نظر داشت با گوش به

کرد. با  گفت و بهم نگاه   «یجمع کنه، »آخ  ششویاز محمد گرفتم که ن یشگونی. ندمیترس یخنده ش گرفته بود؛ اما من حساب محمد

 .زد بشیغ هیثان کیدست بهش اشاره کردم که زودتر بره، اونم در عرض  

 .بهش وارد شد یبد یلیزد، انگار شوک خ یبود و پلک نم رهیهمچنان به من خ نایروب

 :دیو بالفاصله توپ دیکش یقینفس عم نایصورتش. روب یآب گرفتم و بردم سمتش، دستش رو آورد جلو که انداختم رو وان یل هی

 ؟یکرد  ی م یچه غلط - 

 !یچیه - 

  ...با محمد دمتیدروغ نگو خودم د  - 

 .رفت یگرفتم، صداش تا الر م یزد که فکر کنم اگه جلوشو نم یدهنشو گرفتم. انقدر بلند حرف م یجلو

 !ی ! آبرومو برد واشتر ی سیه - 
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 :دهنش برداشتم که گفت  یرو از رو دستم

 !کار نیبا ا  یبر یآبروتو م ی خودت دار - 

 !نکردم که یکار  - 

 .دمید یحاصل کار نکرده ت رو هم م گهی نه  ماه د  ومدم، یم ر ی اگه د - 

 !گهی شلوغش نکن د - 

 :برداشتم و دادم دستش؛ خاموش شده بود. گفتم ن یزم یرو از رو شیگوش ز، یپشت م نشست

 ؟ یزد یحرف م ی با ک -

 ه؟ی چ هیبا مامانم. خب قض - 

بهم   یو با شکاک ز ی م یزدند، نگاه کردم. دوتا دستش رو گذاشته بود رو یبرنده، برق م  ریکنارش و به چشماش که مثل شمش نشستم

 :بود. آب دهنمو قورت دادم و گفتم رهیخ

 !ستین یخاص زیچ - 

 !خودت عر عر  - 

 !به جون غالمرضا - 

 !یگیبازم دروغ م دونمیمثل خودت بگم صدتا قسم بخور، اما م خوام یم - 

 !گفتم جون غالمرضا - 

 !خونه چخبره   ن یا یبده که تو حیندارم، فقط بهم توض زای چ ن یبه ا یمن کار - 

 :گرفتم و گفتم شیدست پ هوی

 که ارواح داره؟   یگرفت م یجشن مجرد یبرا  ی! تو چرا خونه اییبده تو حیتوض دیکه با یاون - 

 :شد و گفت رهیگره خورده، بهم خ  یابروها با
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 به بحث ما داشت؟  یچه ربط نی ا - 

 .راه انداختم یباز ی و کول پاشدم

تموم شد رفت. اونم که   یدیرقص یشب آهنگ روشن کرد ه ی یول یری گیم یبرام جشن مجرد ی! تو به من گفتگهیربط داره د  - 

 یاز اون دخترا رو نم  چکدومیتازه ه ر،ی بگ ل یخاله زنک تحو ی دخترا  هیرانی ورژن ا یگفت  یاصال جشن نبود، پسر که دعوت نکرد

 !شناختم

 .رنیگیبرات نم نم یا هیاز خداتم باشه! بق - 

 !یزاریتازه منتم م - 

 منت گذاشتم؟ ی من کِ - 

 از خداتم باشه؟ یاالن نگفت نیهم - 

 :اون. آخرش پاشد و گفت ی کیگفتم،   ی من م یکی شد؛  یم یکم بحثمون جد کم

 !چند روز بمونم شناسمیکه اصال نم ییاصال من احمق بودم که به خاطر تو به همه دروغ گفتم و اومدم جا  - 

 !حرفت، بدو بدو اومدم  ه ینه من احمق بودم که با  - 

 !ر یبگ یبرو خونه جشن مجرد ی ناراحت - 

 !رمیمعلومه که م رم،یبله که م - 

پله ها، نفسمو نامحسوس   ی رفتم باال یلبامو به هم فشردم و ابرو باال انداختم. همونطور که م رون،یاز آشپزخونه اومدم ب تیعصبان با

 .خالص کنم نایروب یکردنا  چ یتم خودمو از سوال پدادم. خوب تونس رونیب

اتاق، فکر کنم    یاومد تو یشاک یبا چهره  نایاتاق نشستم. چند لحظه نگذشته بود که روب ی سرعت رفتم باال، بدون جلب توجه تو به

 :کردم. گفت یبود داشتم دست به سرش م دهیفهم

 !یکار کرد  یچ دمیفکر نکن نفهم -

 :گفتم یرفت. تا دهنشو باز کرد ادامه بده، شاک  نایبه سمت روب شونی گوش یدخترا از صفحه  نگاه
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 !یکار کرد یچ میدی! فکر نکن نفهممینس گه یراست م - 

 :دم یتوپ میبگه که دوباره به نس یزیبازم خواست چ نایروب

 ه؟ یچ ریتو و ام ی  هیقض - 

 :نایروب

 ...من -

 .زل زدم میساکت گرفتم باال و همچنان با اخم به نس یکه بهش نگاه کنم، دستم رو به نشونه  نیا بدون

 :بود، گفت دهیترس ییجورا ی که  مینس

 !بخدا یچیه - 

 ...ش هم که سانسور هی. بقنیکردیچطور به هم نگاه م  ر یقسم نخور! همه حواسشون بود که تو و ام ی الک - 

 :دمیبه دخترا پرس رو

 ؟ مگه نه - 

 :فشار آوردم که آخرش گفت میبه نس ی. هگهیم یچ  مینس نهیهم کنجکاو شد و منتظر بود بب نایروب

 !هنوز بهش جواب ندادم - 

 .میجمع شد میو همه دور نس دندیکش غیج کصدای  دخترا

 :سحر 

 گفت؟  یخب چ  -

 :جهیخد

 کرد؟  ی خواستگار -

 :نایروب
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 !یجواب مثبت ند یالک   یمشکوکه، الک ریام ن یا -

 :لبخند زد و گفت مینس

 .ادیهم م  یگفت اگه منم جوابم مثبت باشه، ان شاءاهلل خواستگار  یکه نکرد ول ی خواستگار- 

 :میگفت همه

 ان شاءاهلل -

که راز دوستم    ومدمیبه نظر م ی آدم پست دی کنه که بهش عالقه داره. شا   دایرو پ یخوشحال بودم که باالخره تونست کس مینس یبرا

اما اگه   م؛ یداد، تازه خوشحالم شد ینم ر یبهش گ یگفت کس  ی همه از عالقه  اش م یجلو میاگه نس یهمه برمال کردم؛ ول ی رو جلو

 .شد ی بد تموم م یلیبرام خ ،راجع به من و محمد بدونه یکس

 :سحر 

 جوابت مثبته؟  -

 :مینس

 .کنم، با خانواده م حرف بزنم بعد قیتحق دی. با هیک نی ا  شناسمینه بابا! من که نم -

 :جهیخد

 بهش؟ یگفت ی خب االن چ -

 :مینس

 .فکر کنم  دیگفتم با -

 :نایروب

 .! اول از عالقه ش مطمئن شویکرد  ی خوب کار -

داغون بودم، داشتم   یلیخ  ،یفقط چون از نظر روح  ای محمد مطمئن بودم  ی زد، فکر کردم. من اصال از عالقه  نایکه روب یحرف  به

 .ومدمیباهاش راه م
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به من افتاد و با همون نگاهش برام خط و نشون   میساختند. نگاه نس  یم یفانتز  میو نس ریام یداشتند راجع به رابطه  ی ه دخترا

 .چشمک زدم و براش بوس فرستادم د،یکش

 .آوردم یکارم رو از دلش درم ن یا دیخالص شم؛ اما با  نایروب یاز سواال  گهیبار د  ه یبودم با کمک اون،  تونسته

 :آروم گرفت، گفتم جانشونیه یوقت

 خواست ما رو بکشه؟  یکه م نهییاون پا  یک ی حواسش هست که  ی کس -

 :گفت  جهیخد

 !خواست بکشه  یما رو نه، تو رو م -

 :نشست، گفت نایبا عجله در اتاق رو قفل کرد و برگشت کنار روب سحر 

 .رفت یم ادم ی تازه داشت  -

*** 

 .میاتاق بود یغروب بود و ما دخترا هنوز تو کینزد

 .شدم رهی بالکن نشستم و به دوردست ها خ یرفتم تو 

 :اومد، کنارم نشست و گفت میباز شد و نس یا شه یبود که در ش ابونیب عیوس ی به صحرا نگاهم

 !یپست ی لیخ - 

 !خودته  ر یتقص - 

 چرا؟ - 

 .یکردم بگ یجمع مجبورت نم ی داده، االن جلو شنهادیبهت پ ریام یگفت یم مارستانیب ی تو اگه همون شب - 

 !اوهو چه پررو - 

 :دیکرد و آروم پرس مکث
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 کنند؟ یم ی االن دخترا چه فکر  ی عنی - 

 .تازه خوشحالم شدند کنن،ینم ی فکر  چیه - 

 :لب گفت ریشد، ز  ابونیهم محو ب اون

 ؟یگفت یم  یچ  یمن بود ی تو اگه جا - 

 .کن که بگم فیخب کامل تعر - 

 !من تصور کن ی خودتو جا یدونیکه م ییزا یچ  نیحاال تو با هم - 

 ...خب - 

جز    یجواب دیبود و من اصال نبا ر ی من د یزود جواب مثبت بهش دادم. هرچند که کال برا ی لیاحساس کردم خ  هویمحمد افتادم،   ادی به

 .گفتم ی»نه«، به محمد م

 :گفت یعصب مینس

 !گهیبگو د - 

. هر  نمیبود، بب دیخورش یماه رو که رو به رو یبه خوب تونستمیشد، م یتر م یی و طال ییچشم دوختم. آسمون طال دیغروب خورش به

 .قرار بود بمونه  یکیرفت و   یداشت م یکی  یآسمون بودند؛ ول یدو همزمان تو

رنگ داد، رنگش از   ر ییبه قرمز تغ ییاز طال دیپخش بود. کم کم خورش  یزرد، قرمز و نارنج ،ییطال  ی رنگ ها دیتا دور خورش دور

 .بلند، محو شد یکه پشت کوه ها ن یشد تا ا ی تر م رهیقرمز هم داشت ت

هم مزاحم نبود، ماه و   یساختمون چیهآسمونِ کامال صاف و بدون ابر که  یبودم. تو دهیند قیرو دق  دیغروب خورش نقدریحاال ا  تا

 .کردند یم  ییخود نما ی به خوب دیخورش

نشون بده  یخود   تونستیشد و ماه با اون درخشش کمش، م یم کیداد. فقط آسمون تار یرنگ نم ر ییماه اصال تغ د،یخورش برخالف

 .خودش رو برتر بدونه ک،یکوچ ی ستاره  اردهایلیم نیو ب

 :گفت میزد به صورتم، شوکه به سمتش برگشتم که نس  یلیبا س ی کی  هوی
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 !خب بگو نه - 

 :گفتم تیعصبان با

 !کردم  یقبول م - 

 ؟ یکن یرو قبول م هیبق شنهادیپ ، یشوهر دار ا یح یب ی! دختره  یکرد یتو غلط م - 

 تو باشم؟ یاگه جا یخو عنتر! تو مگه نگفت- 

 ها از اون لحاظ؟ - 

 !آره از اون لحاظ - 

 .سوزهیم نطوریمطمئن بودم پوستم قرمز شده که ا  دم، یصورتم کش یرو دستمو

زدم، خبر نداشت من واقعا با وجود   یشدن هوا، زود رفت داخل خونه. لبخند تلخ کیو با توجه به تار  یا  گهیحرف د چیبدون ه مینس

 .رو قبول کردم گهی د  یکی  شنهاد یداشتن نامزد، پ

 :اتاق و گفت  یاومد تو هوی بستم که سحر   ی رفتم داخل، داشتم در بالکن رو م خودمم

 !سنیپسرا پل نی ا - 

 .بود که خودش هم شوکه شده دای سحر پ یاز چهره   م،ینگاه کرد  گهی زده به همد رتیح همه

 :دمی . پرسومدیم رونیبخواست قفل در رو باز کنه، حاال داشت از   یاصال دلش نم شیسر تا پاش نگاه کردم. چند ساعت پ به

 ؟یدیفهم ی تو چجور - 

 :نفس زنان گفت نفس

 !م یکه ما به تورش خورد  هیقاتل روان  هی  یزدند، انگار هاد یحرف م  یعرب ی داشتند با هاد- 

 :جهیخد

 !رو که خودشون آوردن ی خب هاد -
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 :سحر 

 !حتما براش دام گذاشته بودن -

 :نایروب

 نگهش داشتند؟ نجایپس چرا تا حاال ا  سن یاگه پل -

 :نشست و گفت سحر 

 .زدند یحرف م یگفتم که داشتند عرب دونم،ینم گهی اونو د- 

 

 ؟یهمه اطالعات به دست آورد ن یچطور ا  یستیبلد ن یخب تو که عرب- 

 :زد. سحر جواب داد ینم یحرف چ یکه شوکه شده بود، ه مینس

 !انت انت مجنون ات یجنا  گفتنیچون بهش م - 

 :نایروب

 ؟یدیفهم زو یسه کلمه همه چ نیبا هم -

 :و گفت دیخند سحر 

 !ست؟ین به،یعج یلیحرف زدنشون خ   یعرب ن یا ینه ول ایهستن  دونمینم یعنی  ستن،ین سیکردم پل ی شوخ -

نگرفتن و   یسحر رو جد یاتاق رفتم، دخترا هم حرفا یبه سمت خروج الیخیکه من ابرو باال انداختم و ب م ینگاه کرد گه یبه همد بازم

 .باور کردنش رو نداشت یحوصله    یکرد که پسرا مشکوکن، کس  یاصرار م یهرچ

 .که چه خبره  دمید ی خودم م دیدادم؛اما منم شک داشتم، با ینشون م ال یخیکه خودم رو ب ن یا با

داده بودند به مبل و هرسه   ه یتک ر یمحمد و ام دمیله ها نشستم. د پ یرو نند،یکه نتونند من رو بب یو جور  ن ییرفتم سمت پا آروم

خوب داشت   یل ی خ یول ه؛ یمحمد گفته بود الر ادمهیزدند. مشخص شد حق با سحره.   یحرف م یبه زبون عرب ال،یخیب یلینفرشون خ

 .زد یحرف م یعرب
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 :ش رو از مبل گرفت و داد زد  هیتک تیگفت که محمد با عصبان یزیچ ه ی یهاد

 !ال تخطئ فرزاد - 

 :و بلند گفتم ییرایسالن پذ ینتونستم تحمل کنم، رفتم تو گهید

 چخبره؟  نجایا - 

 :با پوزخند گفت یهاد

 !خوش یخبرا  -

 :گفت یلبخند زورک ه یو دهنشو گرفت. با  دیپر  یفور ر یام

 !گهیبه حرفاش توجه نکن، داره چرت م - 

 :محمد و بلند داد زدم ی دهیرنگ پر یرو دادم به چهره  نگاهم

 !چه خبره ممد  نجایگفتم ا  -

 .سادندیپله ها وا   نییو همونجا پا نییپا دندیدخترا دو  غم،یج یصدا با

 :گفت یجلو اومد و با لحن آروم محمد

 !. آروم باشدمیم حیبهت توض - 

 :گفتم ریهنوز بسته بود. با خشم نگاهم رو از محمد گرفتم و به ام ی هاد یها و پاها دست

 !گهیم یچ نمیبرو کنار بب - 

 .داد تیسر رضا ینگاه به محمد، محمد با اشاره  هیانداخت و   مینگاه به نس ه ی ر یام

 :بازم پوزخند زد و منتظر بهم نگاه کرد. گفتم یرفت کنار. هاد ر یام

 !بده حیتو توض -

 :دیپرس 
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 از کجا شروع کنم؟  - 

 !از اولش - 

 ؟یمطمئن -

  .به دلم افتاد دیترد دنشیلحن پرس از

 .بدونم زویهمه چ دیبا -

 :به لب داشت. گفت ال یخیلبخند ب کیکردند؛ اما اون   ینگاه م یداشتند با اخم به هاد ر یو ام محمد

دوتا آدم به   نی به هرحال... من و ا یانتخاب کنم؛ ول رگذار یاسم تاث هیفکر کرده بودم تا    یلیاسم من فرزادِ! خ ستم،ین ی من هاد - 

 .میکش یکه نقشه م یِادیمدت ز قه،یبه دست آوردن اون عت ی برا ت، یظاهر باشخص

همه مدت ما کنار سه تا آدم   ن یباشن، ا ییآدما ن یشد که همچ ی. باورم نمسادمیپله ها وا  شیپ ه،یاز محمد دور شدم و کنار بق شوکه

 .گفتند ینم یزیچ یکالفه شدند؛ ول یو محمد هم حساب ر ی. اممیفاسد بود

 :ما کج خند زد و ادامه داد ی وحشت زده  یهمون فرزاد، به چهره ها ای  یهاد

 ...ر بودو جادوگ  انتکاری خ هیالبته به ما گفتند که اون   م؛یکرده بود قیتحق یلیخ ان یخونه و شاه پر  ن یراجب ا- 

 :و گفتم  دمیحرفش پر وسط

 !ستین- 

 :سرشو تکون داد، گفت فرزاد 

و محمد اومدن بهتون راجع به خونه هشدار   ر یام نمیهم ی برا م،یتا از خونه دورتون کن میدی. با اومدن شماها نقشه کشستیکه ن - 

با   تونهینقشه عوض شد. محمد ادعا کرد که م  ،ینیبب یتونیکه مقبره رو م یهست  ی محمد شک کرد که تو همون کس ی وقت یدادن؛ ول

  !موفقم بوده ا یزبون چرب و نرمش شما رو خام کنه و گو

به جز تعجب نداشتم، فقط   ی حس  چیکار کنم؛ ه ی اون لحظه چ دونستمیهمون پوزخند آزار دهنده اش به من چشم دوخت. اصال نم با

 .ده بودکه حرفاش شوکه کنن دونستمیم
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 :دیغر  تیبا عصبان محمد

 !فرزاد  یخفه ش  گهی بهتره د - 

 :باز شد، بازم به حرفاش ادامه داد ششین شتر یب فرزاد 

زود لو رفت و گند زد به نقشه هامون. اولش هول شدم و خواستم همون   یلی نبودن من خ وم یمد ی هیقض  یخوب بود ول ز ی همه چ - 

  نیا  یمن هنوز رو نمی. واسه همیدیخودت اون رو بهمون م ی و برم؛ اما محمد هنوز باور داشت که تو با دستا رمی رو بگ بهیلحظه کت

 .دست و پا بسته موندم ،یصندل

 .ود و هر لحظه امکان داشت به سمت فرزاد حمله کنهبه محمد چشم دوختم، چشماش کامال قرمز شده ب ناباور

 :کرد و بلند گفت  یپوف فرزاد 

 .خسته کننده شده بود  یلیبرام خ هیقض  نی که باالخره پرده برداشته شد، ا  شیندارم. آخ ی حوصله پنهون کار  گهی د یهووف... ول -

و تماشا   قتی گوش دادن حق ومدیکه اون لحظه از دستمون برم یتنها کار م،یو راه فرار نداشت میزد. شوکه بود ینم یحرف چکسیه

 .فرزاد بود  یکردن تکون خوردن لب ها

 خواستمیسوال م یحرف نگفته داشتم، کل  یبود. کل رهی به صداقتش باور کنم، بهم خ تونستمینم گهیکه د  یبینگاه عج هیبا  محمد

 .کردم ی فقط با نگاه کردن به محمد، خودم رو خسته م یبپرسم؛ ول

  یکه کم  ریمحکم زده. ام ی دهیکش هی  ر یبه ام مینس دمیمن رو به خودم آورد. به سمت صدا برگشتم که د  ،ی لیس کی  یصدا هوی

 .صورتش کج شد ده،یداد؛ با اون کش یم حیتوض مینس یخودش رو خم کرده بود و داشت برا

بازم   ر یشوکه نبودند. ام هیرفت، بق نیو باورهامون ازب م یشوکه شد میکه من و نس یکردند. اونقدر یبا تأسف به اون دوتا نگاه م دخترا

 :آرامش خودش رو از دست نداد، گفت

 !هیعالقه م به تو واقع نا،یا ی باور کن با همه  -

کاش   زم،ی قلب شکسته م اشک بر  یبرا  تونستمینگاه کردم؛ کاش منم م سشی خ ی. با حسرت به گونه هاختیاشکاش ر  مینس

با نگاهم بهش  دی. باموندمیساکت م دیاز محمد جواب بخوام؛ اما با  ادهامی کنم و با فر یهمه خال ی خودم رو جلو م،یمثل نس تونستمیم

 .شکست یکمتر غرورم م ینجور ینداره، ا یکه اون برام ارزش  فهموندمیم
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 :رفت، داد زد  یهمونطور که به سمت پله ها م مینس

 !خونه رم یمن م -

 .میشد رهی به هم خ ف یبه باال، ما چهار نفر بالتکل م یرفتن نس با

 :دیتوپ ر،یرو به ام جهیخد

 !زدمت یزدت وگرنه خودم م مینس فیح - 

 .رفت میبا گفتن اون جمله، دنبال نس  و

 :داد زد  تیبا عصبان نایروب

 !زنگ نزدم سی تا به پل دیبر نجایزود از ا - 

 :د، گفتکر  شتر یاون لبخند مضحکش رو ب فرزاد 

 !نیرو بد بهیاول کت - 

 :صدام انداختم و گفتم  یکردم، تو یم یسر محمد خال دیرو که با یتیعصبان اون

 !یکه بهمون دستور بد یستین ی طیشرا  ی. تو توستیخبرا ن ن یاز ا - 

 .که دورش بود، اشاره کردم  یبه بغل زدم و به طناب دست

 :. تفنگش رو گرفت سمتم و گفتسادیحرکت خودش رو باز کرد و وا  هی با

 ؟یاالن چ -

گفت و فقط با اون   ینم ی چیداد، ه ینشون نم یعکس العمل چیاشک آلود برگشتم سمت محمد. ه یحرف، با چشما   نیا دنیشن با

 .بود رهیبه خون نشسته اش، به من خ یچشما

 :و کنار گوشم گفت دیدستم رو کش نایروب

 م؟ یکار کن یحاال چ - 
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 :رو نباختم، با اعتماد به نفس کامل گفتم  خودم

 !دمیرو به شماها نم به یمن کت - 

 .شد ینم دهید ی ز ینگاه محمد چ یاما تو  ه؛ یناراض تیوضع ن یبود که از ا دایو منتظر موند، از نگاهش پ ساد یکنار فرزاد وا  ر یام

 :گفت  الیخیب فرزاد 

 مگه نه محمد؟  م،یبر شیپ یشگیبه همون روال هم دیباپس  - 

 :دست فرزاد و گفت  یدستش رو گذاشت رو ر یشد. ام ی بهش نداد و پشتش رو به ما کرد، ته دلم خال یجواب محمد

 !نکن یرو  ادهی ز - 

 :فرزاد 

 .کنم  کسرهیکارشونو   دیاب گه یگرفتم، االن د یکردم و سخت نم یشما گوش م یاحمق به حرفا هی نه اتفاقا تا حاال مثل  -

 :ر یام

 !کار نداشته باش هیحداقل به بق-

 :نگاه بهش انداخت و گفت ه یناباور  فرزاد 

  رن، یجشن بگ شو یکنم برن اونجا عروس یکار  خوام ی. مگهید خورهیبه هم م یعروس ره،ی! خب دوستشون بمر ی ام یسنگدل یلی تو خ - 

 .اومد ر ی پسر گ یِ حور هی  نامیا  یشد و برا یفرج دیشا

 .بود فتهیآدم خودش ه یو فرزاد  شهی بر اساس تفنگش شناخته م ا، یماف ی تو یهر کس تیشخص دونستمیکُلت بود. م تفنگش

 .کنه  یم ی از چراغا داره اتصال یکی   دمیکه نگاهم به فرزاد بود؛ اما فهم نی ماشه، با ا یو دستشو گذاشت رو دیرو کش غالف

 :لب گفتم ر ی هم دست سحر رو. آروم ز  نایرو گرفتم، روب نایروب دست

 !د یرو ول نکن گه یدست همد - 

   .میرو فشار داد گه یتکون دادند و دست همد  د،یتائ یرو به نشونه  سرشون



 

 
 

314 

  
 بدرود مجردی  ➢
➢ Aramis.H 
 Cafe Writers انجمن کافه نویسندگان  ➢

 

 

 .دمید  یماشه، م یتکون خوردن انگشت فرزاد رو رو  ی هیچند صدم ثان  حرکت

 .دیکش  یمُردنم طول م ی برا قهیو فقط چند دق ر ی واسه برخورد ت هیثان ک ی فقط

 .برق رفت  هو یکنه   ک یم حبس کردم و چشمام رو باز نگه داشتم، تا خواست شل نهیس یرو تو نفسم

 .میدستپاچه شد شتر یو ب  دوندیکه دارن دنبالمون م  میدیشن یپسرا رو م یپاها   یباال. صدا یسمت طبقه  میدیدو  ،یکی با تار همزمان

شدن در رو  دهیکوب ی. صدامیگوشه نشست ک ی م، یرو هم گرفت جه یو خد م ی. دست نسمیداخل اتاق خواب و در رو هم قفل کرد میرفت

 .فرزاد یادها یفر یو صدا میدیشن یم

 .میو در حد امکان ساکت شد نییپا  مینفس هامون رو آورد یمن، صدا ی. با اشاره  میدیلرز  یشده بود و از وحشت م خیمثل  بدنامون

 :داد زد فرزاد 

 !میدر المصبو بشکن ن یا  دیکمک کن نی ایشما دوتا چه مرگتونه؟ ب - 

 :که گفت میدیرو شن ر یام یصدا

 !برو کنار - 

ممکنه هر لحظه در رو بشکنند و ما رو   میدونستیحرکت رو پشت سر هم تکرار کرد. م ن یآدم به در، اومد. ا کیشدن  دهیکوب یصدا و

 .ساقط کنند ایهم قصد داشتند فقط من رو از دن دیبه قتل برسونند، شا 

 :رو برداشتم، به خودم چسبوندمش و آروم گفتم به ی. دستم رو دراز کردم و کتمی کنار تخت نشسته بود درست

 .کنه ی! اون بهمون کمک مدیدخترا آروم باش - 

 .و فرزاد ظاهر شد ریام یجثه  یکی تار ونیدر شکست و م کهویه بود که حرفم کامل نشد هنوز

 .میدیچسب  گهیبه همد شتریو ب میزد  غیج کصدا ی همه

  ینفر سوم  یفرزاده؛ ول  یکی جثه هاشون حدس زدم که اون   ینبود. از رو دایپ ی چیاز چهره ش ه یک یاون تار  یجلو اومد، تو ر یام

 .دمیند

 .نمیکه فرزاد به سمتمون گرفته بود رو بب ی اون نور تونستم کلت یو تو دیتاب یبالکن، به داخل م یِا  شهیماه از در ش نور
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مردم راجع به   دونهیو خدا م زهیر یبرام اشک نم یاگه مُردم کس دونستمیاون لحظه م م یتو ی کردم، حت  یمرگم رو تصور م داشتم

 .کردند یم  ییمرگم چه قضاوت ها  لیدل

 :لب گفتم ر ی رو با ترس به قلبم فشار دادم، ز بهیکت

 !میر یبم ی نجوریا  دینبا - 

 .شد و باد شدت گرفت مینور ماه پشت ابرها قا  د، یوز یلحظه باد تند همون

 :چشمشون گرفتند، فرزاد داد زد  ی دستاشونو جلو  ر یو ام فرزاد 

 اد؟یم یداره از کدوم سمت یباد لعنت نی ا - 

 :چشماش رو بست و گفت  ر یام

 !درِ بالکن بسته است - 

 .میحس نکرد  یز یگرفت اما من و دخترا چ یاتاق داشت طوفان شن شکل م ی که به نظر تو ن یا با

کردند.   یا م زدند و خدا رو صد غیشد. دخترا ج انینما  ک،یاون طوفان شنِ کوچ ونیوسط اتاق م اه،یس  ی ه یسا کی ن یح نیهم در

نابود کردن   ی برا ایکمک به ما دخترا اومده   یکه اون برا نجاست یسوال ا یول انه؛ ی مرموز، بدون شک شاه پر  ی  هیاون سا دونستمیم

 .ما یهمه 

ما هم   غیج  یصدا ک،ی. با هر شلخوردیم  وار یکرد و به در و د  یعبور م ه یاز سا ریکرد؛ اما ت کیشل انی پشت  سر هم به شاه پر  فرزاد 

هم   ر ی. امدیشد ترس رو د ی سرش، م یعصب  یتکون ها نطوریفرزاد و لرزش دستاش، هم یها دنینفس کش یرفت. از صدا یباال م

 .رفتند یعقب م دهاز اون نداشت، هردو وحشت ز یکم

  ر یزد. ام یو لبخند ساد یرفت و فرزاد با آرامش وا نیآروم شد. طوفان از ب هو یکنه که  کیدوباره تفنگش رو پر کرد و خواست شل فرزاد 

 :بود، گفت رهیبهش خ دهیترس

 !فرزاد ؟یکن   یکار م یچ  یفرزاد دار - 

 .دادند گفت ی رو م یمعن نیکه انگار هم  ییزای چ هی  ،یبه زبان عرب بعد
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خواست فرار کنه. به دخترا    یم ییجورا یزد و  یم ادی داشت پشت سر هم فر  گهی د ریخودش؛ ام یِشونیاسلحه رو گرفت سمت پ  فرزاد 

 :گفتم  دن،یلرز یم دیکه مثل ب

 !دیآروم باش - 

 .شهیکردم داره روح از بدنم جدا م یخودمم آروم نبودم، حس م  اما

 .دیاسلحه رو از دستش کش ریام ییهو یخواست ماشه رو بکشه که    یهمچنان لبخند به لب داشت، با خونسرد فرزاد 

  

  ر یزخم گرفت، سردرگم به ام یگوش فرزاد رو خراش داد و اون رو به خودش آورد. دستش رو رو  یارج شد، باالکه از اسلحه خ  یر یت

 .افتاد انی نگاه کرد و دوباره نگاهش به شاه پر 

 نطوریحاال در سالم بود و هم یکه موقع ورود به اتاق، در رو شکسته بودند؛ ول ن یهم دنبالش رفت. با ا ر یسمت در و ام دیدو فرزاد 

 .قفل

 :داد زد  ر یشد، ام یکردند در باز نم  یم ی کار هر 

 !محمد درو باز کن - 

 :زد  یو داد م دیکوب یدستش به در م یکی همونطور که زخمش رو گرفته بود، با اون  فرزاد 

 !باز کن  و یدر لعنت ن یمحمد ا - 

بودم،   دهیرو د ش یواقع یکه چهره   نیبا ا  یو حت  ومدیبه چشم م ی کیمثل اشباح تار ه،ی سا ک یشد. با ظاهر  ک یبه پسرا نزد انی پر  شاه

 .دمیترس هیمنم مثل بق

 .بکنه خوادیکار م یچ مینیبب م یحبس بود و منتظر بود نهیس یهمه نفسامون تو م،یداد  ینشون نم ی عکس العمل چیاز ترس ه 

کرد، همه مثل   یم جادیاز خودش ا  ان یکه شاه پر   یترسناک یشب و صدا ی سوسه  یپسرا به در، صدا  یو ضربه ها ادهای فر  یصدا

 .شد یم دهید  لمیف  یحرکت آهسته 

 .شد میشب زندگ نیتر یامشب طوالن نا یقیچقدر از شب گذشته بود؛ اما  دونمینم
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 :آروم گفت نایرفت، روب یداشت سمت پسرا م انی پر  شاه

 !اونجا رو - 

 :آروم گفتم د،یرس یبهم اشاره کرد تا بردارمش. دستم نم نایافتاده، روب نیزم یاسلحه رو دم یاشاره ش رو گرفتم و د یپ

 !سحر  - 

زتر از همه بود، خودش رو  سحر رو به خودم جمع کردم، کم کم همه دخترا نگاهشون به اسلحه افتاد. سحر که دستاش درا حواس

 .بغلم بود یهم هنوز تو بهیآروم برداشتش. اسلحه رو از دستش گرفتم، کت ی لینامحسوس به سمت کُلت برد و خ یلیخ

اون دوتا در نظر داشت، نامشخص بود.   یرو برا  یکه چه سرنوشت ن یکرد و ا یآروم داشت حرکت م یل ینگاه کردم؛ خ انیبه شاه پر 

 .شدن اون، چراغ اتاق هم روشن شد د یشد و با ناپد دیناپد هو یبود که   دهیهنوز به اون دو نفر نرس

دستم رو که به سمت اونا    یتو یبه ما افتاد و اسلحه  رینبود. نگاه ام یزیطرف و اون طرف رو با تعجب نگاه کردند؛ اما چ ن یا پسرا 

حرکتش، حواس فرزاد جمع شد و    نیبود، با دست ضربه زد. با ا  جیدرشت شده به فرزاد که هنوز گ ی. با چشمادیبودم، د  نشونه گرفته

 .ندمو رهی نگاهش به من خ

 :گفتم  د،یلرز  یلرزون و همونطور که دستام هم م یصدا با

 !دیاز جاتون تکون نخور  - 

 .بود یمتفاوت تر از مجاز ی لیاسلحه دست گرفتن خ تیواقع یتو یکرده بودم؛ ول یباز کشیو زامب ی جنگ ی ها ی باز یلیخ من

 :و گفت سادیما، متعجب وا تیوضع دنیدر باز شد و محمد اومد داخل اتاق. با د  ن، یح نیهم در

 ؟ یکن یکار م  یچ ی دار - 

  یاالن داشت از من م یزد؛ ول ینم یحرف چی شدم. تا حاال که فرزاد قصد داشت من رو بکشه، ه یعصبان یل یسوالش خ نیا دنیشن از

 .کار کنم یچ  خوامیکه م دیپرس

 :رو به سمت اون گرفتم و جواب دادم  اسلحه

 !یبا من بکن یخواست ی که تو م یهمون کار - 
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 :به سمتم برداشت که داد زدم یقدم

 !ایجلو ن - 

 :ن سه نفر چرخوندم و بلندتر داد زدم او نیاسلحه رو ب نشون

 !نیبش کیبه ما نزد  دیحق ندار چکدومتونیه - 

 :دیپرس نایشجاع شدند. روب یکم دند،یپسرا از اسلحه ترس دندیهم که د دخترا

 س؟یبه پل میزنگ بزن - 

 :زنگ زد. فرزاد قصد داشت فرار کنه که بازم داد زدم  سیتکون دادم که به پل دیتائ یرو به نشونه  سرم

 !دیگفتم تکون نخور - 

 :شد، گفت کی آهسته نزد  ی با قدم ها محمد

 .یکن کیبه من شل یتونینم دونمیم - 

که   یشدم؛ اون نگاه یم یعصب شتر یچند قدم مونده بود که بهم برسه، نگاهم به نگاهش گره خورد. از اون طرز نگاه کردنش ب فقط

 .زد، من رو به جنون برد  یتوش موج م نیعشق دروغ

 .به بازوش، نصف بدنش کج شد و چند قدم عقب رفت ر یکردم. از شدت برخورد ت کیبهش شل ناخودآگاه

  دیبا یبرسونم؛ ول یبیخواستم بهش آس یو معذرت بخوام، بگم که نم کشی برم نزد خواستمی. مدمیزدند، خودمم ترس غیبلند ج دخترا

 .کردم یخودم رو کنترل م

 .دیچیپ  یمحمد از درد قرمز شد و همونطور که زخمش رو گرفته بود، به خودش م صورت

 :سمتش و نگران گفت دیدو ر یام

 به کجات خورد؟ - 

 :باشه. بلند گفتم یکردم صدام صاف و جد  یسع  دم، یلرز یکه داشتم م ن یا با
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 !رهیمینم یزود  نیبه بازوش خورده، به ا  - 

 :داد زد رون،یزد ب یخشم از چشماش م  یشده بود و شعله ها ی کفر  یکه حساب فرزاد 

 !! اسلحه رو پس بدهیعوض یدختره  - 

 :هم انگار دوباره خودش شده بود، با اعتماد به نفس گفت جهیخد

 .میکن دی! حاال نوبت ماست شما رو تهددهیپس نم - 

 .ادیب سیپل موندمیمنتظر م دی نفر، با همچنان اسلحه رو گرفته بودم به سمت اون سه  من

 :دمیلب پرس ر ینشد، سرم رو کج کردم و ز سیاز پل ی خبر  یگذشت؛ ول تیوضع نیهم یساعت تو مین حدود

 ان؟یم ی ک سایپل - 

 :همونطور آروم جواب داد  نایروب

 !ستیدر کار ن ی سیپل - 

 :گفتم ده،ی به هم چسب یدندون ها نیچشم دوختم و فورا به سمت پسرا برگشتم. از ب نایبه روب ناباور

 ست؟ی در کار ن ی سیپل ی چ ی عنی - 

خونه رو مصادره کنند. گشت ارشاد و دنگ و    ر یممکنه به قول ام ی حت م؛ یکار دست داشت نی ا ی مام تو گن یم م،یخبر کن  سیاگه پل - 

 !فنگش که به کنار

 .قانع شده بودم کامال

 !م؟یایبه نظرت خودمون از پسشون برم -

 :رو به من با استرس گفت ر ینداد. ام یجواب  گهید نایروب

 !زخمش رو ببندم ن یپارچه بد ه ی - 
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  نی از ا شتر یمحمد بست تا ب یاز مالفه رو پاره کرد و دور بازو کهیت کی   ر یتخت برداشتم و پرت کردم سمتش. ام یرو از رو مالفه

 .نکنه یز ی خونر 

* 

زد به   یتوش موج م ی که خواب و خستگ  ییچهار صبح بود و همه با چشما   ایگوشه نشسته بودند. حدود سه   هیپشت سر من    دخترا

 .میکرد ینگاه م گهیهمد

 .گوشه لم دادند و فرزاد با فاصله از اون دونفر نشسته بود ه یهم  ر یو ام محمد

 .کرده  یز ی و محمد چقد خونر  میبمون ی نجوریا  یقراره تا ک دونستمیبود، نم بهیبغلم هم کت یدستم اسلحه و تو یتو

نه گلوله از بازوش رد شده بود؛ اما با  زد. خوشبختا یم دیموند، لباش ترک برداشته بود و سف رهیش خ دهیرنگ پر یبه چهره  چشمام 

 .کرد ی ز یخونر یل ی زخم رو بست، خ ریکه ام  نیا

  .نه ای کردم بفهمم حالش خوبه  ی دل م دل

و   مونیپش ییجورا ه ی نمیگلوله بود. اون از درمونده بودنم سواستفاده کرد، واسه هم ک یاز شل شتر یکه به من زد، دردش ب یا ضربه

 .گفتم حقشه یهم م  ییجورایناراحت بودم و 

 .کرد ینگاه م م یهم به نس ینگران بود، هر از گاه یحساب ر یام

 :رمق گفت یو زودجوش بود، ب یعصب یل یخوبش، انگار خ یها و برخوردها یکه برخالف شوخ  فرزاد 

 م؟یبمون نجا یا  یقراره تا ک - 

 !انیب سایپل ی تا وقت - 

 ؟ یمنو احمق فرض کرد - 

 :بودم که گفت رهیبهش خ منتظر 

 !رمیبرسونم م بیآس یکه به کس  نی و بدون ا خوامیرو م بهیمن فقط اون کت ن،ی زنگ نزد سیبه پل دونمیم - 

 :دیپرس نایروب
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 م؟یحرفتو باور کن  یواقعا توقع دار -

 .نداشت و ساکت موند یجواب فرزاد 

 .صبح شده دمیفهم  د،یکه از در بالکن به داخل اتاق  تاب  یینور کم  سو  دنید با

گفتم و   «یداغ شد که »آخ  هو ی  به،یبه کت یعیبه چراغ نبود. با برخورد نور طب ی ازین گهی اتاق رو روشن کرد و د  یکم کم همه  نور

 .دم کردم خو ی همه رو متوجه 

 .شدم مونیو فرزاد، پش ریام  ز یت ینگاه ها دنیبا د یاز خودم دورش کنم ول خواستم

گرفتم که از حرارتش کم شد و نوشته ها شروع به تکون خوردن کردند.   دیمقابل خورش قا یرو دق بهی همون دست گچ گرفته، کت با

 :ناباور لب زدم

 !امکان نداره - 

 :با تعجب گفت نایروب سادند،ی اومدند کنارم وا ی فور  دخترا

 نم؟یبیدارم خواب م - 

 :سحر 

 !میهممون توهم زد -

 :مینس

 !بهیعج یلیخ -

 :و گفت  دیاسلحه رو از دستم کش جهیسمتم که خد انیو فرزاد شتاب زده خواستند ب ر یام

 !نیایشماها جلو ن - 

 .چشم دوخت بهیو همراه با اون دو نفر، از دور به کت سادی هم با تمام توانش وا محمد

 .شعر رو شکل دادند کی که  ن یتکون خوردند و تکون خوردند تا ا دیدرخشش خورش  یتو به، یکت یرو ی ها حروف
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 .میدیپرس یچه خبره و فقط با نگاهمون از هم سوال م میدیفهم یاصال نم م،یانداخت گه یبه همد ینگاه

 :شدم، سحر گفت رهیمتن شعر خ به

 !شهیم یچ شیبلند بخون معن - 

 :خوندم

 در هر هوا که جز برق اندر طلب نباشد¶ -

 بسوزد چندان عجب نباشد یخرمن  گر 

 حاصل  شیکه با غم دل شد الفت یمرغ

 شاخسار عمرش برگ طرب نباشد بر 

 است  ر ناگزی ازکفر عشق ٕ  کارخانه در

 که را بسوزد گر بولهب نباشد آتش

 ست یجان فروشان فضل و شرف به رند شیک در

 ¶نسب نگنجد آنجا حسب نباشد نجا یا

 .یکجا و ک دونمی؛ اما نمبودم دهیشعر رو انگار قبال شن نیا

 :دیپرس مینس

 ه؟یچ شیمعن -

 :و گفت  دیدست کش به یکت یرو سحر 

 !ستیداغ ن گهید -

بودم   سادهیمنم که هول شده بودم، سرجام وا  رند،یجا پناه بگ هی تا  دنیبود؛ دخترا دو دنیلرزه شد. خونه به شدت در حال لرز  نیزم هوی

 .دیخودم رو کش گه ینفر د  هی  ه،یک نمیتا خواستم بب د،یرو از دستم کش بهیکت  یکی کردم که  یطرف و اون طرف رو نگاه م ن یا یو ه
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شد، دنبال دخترا گشتم؛ همه رفته بودند  یم  دمیخونه، مانع د ی خاک از سقف ترک خورده  زشی که ر  نیو با ا  ن یزم یشدم رو پرت

 .رونیب

ترک   یکه آهسته لب ها  رمی هم رفت و خواستم ازش فاصله بگ یمحمد اخمام تو دنیبرگشتم. با د د،ی که من رو کش یسمت کس به

 :خورده اش رو تکون داد و گفت

 !جات امنه  نجایا - 

 تیمحمد حس امن شیکه افتاد، پ یاتفاقات  ی نه؛ اما با همه  ای م امن بود واقعا جا  ای که آ دونستمینم وار،ی د  یبود گوشه  دهیرو کش من

 .داشتم

  هیبره که   ن یلرزه ازب ن یزم نیچند لحظه بستم و دعا  کردم زودتر ا  یکردم. چشمام رو برا  یبازوم حس م یدستش رو رو یِنیسنگ

  ینه خبر  دمیدستش رو برداشت، د یبا کف دست، چشم هام رو پوشوند و وقت عیهمه جا رو گرفت. محمد سر یدفعه نور کور کننده ا

 .یختگیهم ر  بهاز   ی خبر  ی از زلزله ست و نه حت

اتاق که کامال مثل قبل  ینگاه به محمد انداختم و دوباره به فضا هیحد ممکن بزرگ شد.  نی تا آخر  رت،یاز شدت تعجب و ح چشمام 

 .شدم رهی لرزه بود، خ نیاز زم

  ی تکونش دادم، همه  یاحساس سوزش دستم، نگاه متعجبم به سمت دست گچ گرفته م رفت. گچ دستم ترک برداشته بود و وقت با

 .. انگار دستم کامال سالم بودختیر ی پوشش گچ

  غیج غیسمت من و شروع کردن به ج دندیبزنم، دخترا به سرعت دو یتونستم تعجب کنم. تا خواستم حرف  ینم نی از ا شتر یب گهید

 .کردن

 :مینس

 !یسالم ز ی عز  -

 :سحر 

 !بود  ب،یته ته عج گهی د ن یا -

 :نایروب
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 ست؟یافتاد، دستت چرا گچش ن یچه اتفاق-

 :دستمو تکون دادم و با مطمئن شدن از سالمتش، گفتم مچ

 !انگار خوب شدم - 

 :ناباور گفت جهیخد

 !ممکنه ر یغ - 

 :با اخم گفتم ساد،یچارچوب در وا  نیب مهیسراس ر یام  دمیبگم که د ی ز یباز کردم چ دهنمو

 ن؟ یخوایم یچ گه ی د ن،یرو که برداشت بهیکت -

 :جواب داد  ر یام

 !فرار کرد بهیفرزاد با کت -

 :زدم و گفتم یپوزخند

 !کاله موند ی پس شمام سرتون ب - 

 :سمتش، هول زده گفت دیدو  ینگاهش به محمد افتاد و فور ر یام

 !مارستانیب میمحمد رو برسون دیبگم، کمک کن تونمینم ی ز یفعال چ - 

 .کنه یاون رو بلند م یداره به سخت ر یاز هوش رفته و ام  دمیبهش نگاه کردم د ینبود که محمد کنارمه، وقت حواسم

هم قصد   شیپ قه یاتفاق افتاد و تا چند دق ی شدند، کل کین دونفر با دروغ به ما نزد کردند. او ینگاه م گه یبه همد رونیح  دخترا

 :دیآروم پرس مینه. نس ا ی  میبهشون کمک کن تیموقع  نی ا ی که تو میدونست ینم نیجونمون رو داشتند؛ واسه هم

 م؟یکمک کن - 

 :کرد و گفت  یپوف نایبود. روب نایچشمشون به روب همه

 !می. اگه اونا بدجنسن ما که انسانمیکن یجهنم! کمک م - 
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 .میکمک کرد  ر یو به ام  میرو تکون داد سرمون

 .خونه موندند  یبه اجبار تو دند،یترس  یم یل یکه خ نیدخترا با ا   ی هیجلو. بق نایپسرا عقب نشستند و روب م،یشد نیماش سوار

*** 

و فقط   ستین ی خاص زیهم بانداژ دورش آوردند، دکتر گفت که چ نیبود و واسه هم دهید  بیلرزه آس نیموقع فرار از زم نایروب یپا مچ

 .داره ازیبه استراحت ن

 .من رو وادار کرد تا بمونم ، یکنجکاو ای  یمثل نگران  یحس  هیخواستم برم؛ اما   ی. ممیمنتظر بود مارستانیب یتو

 :دستم داد و گفت وهیآب م هی م،ینشست یصندل یسالن انتظار رو یتو نایو روب من

 .خونه  میبعدشم بر میدخترا سرحال اومدن، منتظرن برگرد - 

  م،ینخورده بود ی ز یبعدازظهر تا حاال چ روزی شدم. چون از د وهیآب م دنیتکون دادم و مشغول نوش دنیفهم  یرو به نشانه  سرم

 :گرفت سمتم، گفت  کیک هی  نایگرسنمون بود. روب یحساب

 !بخور نمیا -

 :دمیلب پرس ریستش گرفتم، ز رو از د کیک

 م؟یمنتظر اون دوتا خالفکار بمون دیچرا ما با - 

 !یبگ دیتو با گه ید  نویا - 

 :پاش و ادامه داد ی کیرو انداخت رو اون  پاش

 ه؟یتو و محمد چ ی  هیکه مشخص شد، حاال قض ر یو ام مینس ی هی. قضیطفره بر  یتونینم گهی د - 

 .گفتم ی م یک یحرف دلم رو به  دیآخرش بود و من باالخره با گهید  نجا یانگار ا  دم،یکش یقیعم آه

 :بزنم. آروم گفتم ی نگاه کردم، دست به بغل منتظر بود تا حرف نایکنجکاو روب ی چشما به

 !دروغ گفت -
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 :دیصاف نشست و پرس نایروب

 ه؟ یمنظورت چ -

 .نزنه یدخترا حرف ی  هیدادم و خواستم به بق حیرو توض ه یقض شیو ب کم

 :بود. گفت رهیگرد به من خ  ی با چشما نایروب

 .بوده ی ادعا کنه عشقش واقع ریکه محمد مثل ام ی! منتظر یمنتظر  نمیپس واسه هم - 

 :تکون دادم و گفتم یمنف یسرم رو به نشونه  ی. ولدیحرف دلم رو فهم قیدق یلی لبم نشست، خ یرو ی ناخواسته ا لبخند

 .نداره، بگم که خوشحال نباشه من رو گول زده و احمق فرض کرده یتیبهش بگم که برام اهم خوام یم -

ارزش بودن  یچهره م ظاهر نشه. احساس ب یتا حس درونم تو ن ییاشک تو چشام جمع شد و بغضم گرفت، سرم رو انداختم پا  هوی

که فقط بخوابم.    نیا  ای  زم، ی و اشک بر  نمیبش  یکی تار ی گوشه تو هی خواست برم  ی. دلم میو حس خواب آلودگ یداشتم، احساس پوچ

 .شمیم تیخواب بوده و کمتر اذ نایا ی کنم همه  یبشم فرض م  داریب یتوق ینجوریبهتر باشه، ا دنیخواب دیشا

  ساد؛ ی حرفاش قلبم وا دنیخنده. چقد احمق بودم که با شن ریبلند بزنم ز خواستمیحماقتم که افتادم م ادیلحظه خنده م گرفت، به   هی

 .کردم که واقعا دوسم داره دایرو پ یکردم کس  یاحمق بودم که فکر م ن یواسه ا  شتریشه و ب کیاحمق بودم که اجازه دادم بهم نزد

 :آروم گفت نایروب

 !داره تیاما برات اهم - 

 .داشت تیبود. اون آدم دروغگو و دغل باز، برام اهم نایبا روب حق

  .شده رهی بهم خ ینگاه خاص کیبا   ر یام دم یرو که آوردم باال، د سرم

 :دیپرس نایروب

 شد؟ ی چ - 

 :برد و جواب داد  ناینگاهش رو به سمت روب ر یام

 .شهیخوب م یاز دست داده ول یادی زدند، خون ز هیزخمشو بخ -
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 :دستم رو گرفت و گفت نایروب

 .میریپس ما م - 

 :مانع رفتنمون شد، گفت ریبرم که ام نایبا روب خواستم

 !بگم دیبا یزیچ ه ی - 

 :و منتظر بهش چشم دوختم که ادامه داد  سادم یوا

 !بهیراجع به کت - 

 ن؟ یکرد داشیپ - 

 :رو به نشانه بله تکون داد و گفت سرش

 !م همراهشه بهیکردن که کت  دایجسد فرزاد رو پ - 

 :دیپرس نای. روبمینگاه کرد  گهیبه همد شوکه

 چطور مُرده؟ - 

  :داد جواب

  .گرفته شیآت نشیماش -

تونستم  یرو نم چکدومیکه اون برامون رقم زد؛ ه ی اتفاقات وحشتناک یاتفاق افتاد، حت نی اتفاق و چرا ا ن ی. چطور امیتعجب کرد  واقعا

 .چشمام  یجلو  ومدیخندونش م  یباور بود و همش چهره  رقابلی. مرگش برامون غارمیب ادیبفهمم و به 

 :دمیپرس آروم

 کجاست، سالمه؟ بهیکت - 

 :گفت ر یام

 .سهیپل شیپ بهیکت - 
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 :نایروب

 ؟ یدونی رو م نا یا ی تو از کجا همه  -

  :ر یام

 .رابط دارم سایپل نیمن ب -

 :کرد و گفت یکه پوف میبود  رهی بهش خ ینگاه شکاک با

اما راجع به   م؛یرو راست گفت میهست ییکه کجا نی ا نطوری. ما اسممون و همشیکم و ب  ینقشه  ما گفت ول یفرزاد بهتون درباره  -

. فرزاد هم عرب زبان و  میکن ی م یخاک ر ی اما فقط کار قاچاق اجناس ز م؛ یهست ی خب قاچاقچ م، یا قهیکار عت ی شغل... راستش ما تو

و با دروغ وارد اون   میرو کاله گذاشت و فرار کرد، هرچند که فرارش ناموفق بود. درسته ما گولتون زد  مااز شرکامون بود که سر   یکی

 !دیرو بهش بگ نی خواهشا ا  ه،یخوشم اومده و قصدم جد  میمن واقعا از نس نایا  یبا همه   یول م؛یخونه شد

 .پوزخند زدم ی عصب د،یآخر رس یبه جمله   یداد. وقت یم حیمون توضشمره شمرده برا داشت

 کنه؟ ی ازدواج م ی قاچاقچ ه یبا  مینس یکن ی فکر م - 

اجازه   نیهم اونقدر عاشق و وابسته باشه که قبول کنه، خانواده ش اگه بفهمن چن میاگه نس یحق با منه و حت دونستیکرد. م سکوت

 .دنیرو نم یا

 :شد، گفتم یکه طوالن سکوتش

رو    میتو واقعا نس شهیبهمون ثابت م یبه من، اونجور یبد دیرو که آوردن با به یشرط! کت ه یحرف بزنم؛ اما به   میتونم با نس یم - 

 .یدوست دار

  .بود شیکل زندگ یتو میتصم نی سخت تر  ن یفکر شد که انگار ا  غرق یجور  ر یام

 :گفت نایروب

 !ز ی عز  میمعلوم شد دوسش نداره. بر  -

 :گفت  ر یکه ام میرفت مارستانیب ی سمت خروج به
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 !باشه -

 :. ادامه دادمیو به سمتش برگشت مینگاه به هم انداخت هی

 .دیتا فردا عصر صبر کن دیاما با - 

 :نایروب

 وقت چرا؟ اون  -

 :ر یام

 .ارهیرو برامون ب  بهیکارا رو انجام بده تا بتونه بدون مشکل کت ی سر  ه ی دی! رابطم باسهیپل شیگفتم که پ -

 .به بغل زدم دست

 !میبه شما اعتماد ندار گهی اما ما د - 

 :ر یام

 .دیمنتظر بمون نجایهم دیتون یخب م -

 :نایروب

 !خواهرام شیبرگردم پ دیمن با -

 :کنار، آروم گفتم دمیرو کش نایفکر کردم و روب یکم

 !هستن  دمونید  یهردوشون تو ینجوری. امونمیمحمد م شی خونه، من پ  دیبر  ریتو و ام -

 :گفت  عیسر  ر یبود کامال مخالفه، خواست اعتراض کنه که ام دایپ ناینگاه روب از

 !هیفکر خوب - 

 میدوست داشت دوباره نس  یلیاز لبخندش مشخص بود که خ د؟یهمه فاصله صدامون رو شن نی چطور از ا م، یتعجب بهش نگاه کرد با

 .نهیرو بب
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 :و گفتم ر یرو دادم دست ام ن یماش دیکنه، کل یبا اون پاش رانندگ تونستینم نایروب چون

 اتاقش کدومه؟ - 

  .الیباال و اون دو نفر هم رفتند به سمت و یمن رفتم طبقه  ،یکوتاه یِاتاق محمد رو گفت. بعد خداحافظ شماره

  ی همون آدم پست خوردیمعصوم شده بود، اصال بهش نم یلی خواب خ یخوابه. چهره اش تو  دمیبه در زدم و وارد اتاق شدم، د یا تقه

 .و دنبال کار قاچاقه گهیباشه که دروغ م

و  یتخت و صندل نیکمرنگ داشت با هم  یآب یا پرده بود و چندت دیکامال سف مارستان یکنار تخت نشستم. اتاق ب یصندل یرو

 .یپزشک زاتیتجه نطوریهم

  هو یشدم؛   یعصبان شتریکه افتادم ب  شبید ادیبا رخ دادن اون همه اتفاق باهم، اصال وقت نشد بخوابم.   شب یخواب آلود بود. د  چشمام 

 .رو با حرفاش خام کنه  یبه سرش نزنه کس گهیکردم تا د یم کی به قلبش شل دیبه بازوش، با ک یشل یکه جا دیبه ذهنم رس

که    لیقب ن یاز ا یی نداره و حرفا ینقش میزندگ یشدنش، بهش بگم تو داری همون ب ایبود که بعد از به هوش اومدنش  نیقصدم ا  اولش

شدم، چون   مونیپش یبگم؛ ول خواستمیرو به خاطر خنک شدن دلم م نایا ی گذاشتم. همه  ونی هم در م نایشو با روب ی سر  هی

 .مهمه م هم برا یل یکرد که خ  یفکر م ی نجوریا

 .فکرا مشغول شد و کم کم خوابم برد نیبا هم ذهنم

* 

 :دمیباز محمد، با اخم توپ ی چشما دنیتخت بلند کردم و با د یشدم. سرم رو از رو دارینفر، از خواب ب ه یلمس موهام توسط  با

 !بهم دست نزن - 

 :متعجب گفت محمد

 !موهات بود یسوسک رو هیمن بهت دست نزدم،   - 

 .رفتم ی طرف و اون طرف م ن یموهام و ا یرو دمیکش یداشتم دست م ی ه ن،یزم یزدم و شالم رو پرت کردم رو غیج  هوی

 :گفت. با اخم شالم رو برداشتم و سر کردم، گفتم یداشت دروغ م دمیمحمد، تازه به خودم اومدم و فهم یقهقهه   یصدا با
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 !شعور داشته باش - 

 .نشدم و اتفاقا برعکس، خودمم خنده م گرفته بود یخنده ش عصب دنیچرا با د  دونمینم د،یخند یهمچنان م محمد

  .شدم یجمع کردم و جد عیسر ومدینشستم، لبام رو که به لبخند کش م یصندل یرو 

 !بسه -

 :تشد و گف ساکت

 !خوامیمعذرت م - 

 .ستیمهم ن - 

 ؟یپرسیحالمو نم - 

 .گهی د یزنده ا نمیبینه! دارم م - 

 !سوراخم کرد ،ی کرد کی که به سمتم شل ی گلوله ا یآره زنده م. حالمم خوبه ول  - 

 .کرد یرو سوراخ م گهی د ی جا ه یبهت رحم کردم وگرنه  یشانس آورد -

 :لب گفت ریتعجب بهم نگاه کرد و ز  با

 !ستیحرفا مناسب سن تو ن نی اصال ا - 

 .من منظورم قلبت بود، تو ذهنت خرابه - 

 .ساکت شد د،یاخمام رو د یوقت یقصد داشت من رو بخندونه؛ ول  وفتاده،ین یاتفاق چیرفتار کنه که انگار ه یداشت جور یسع

 .بودم دهیتخت بود، خواب یهمونطور که سرم رو یصندل  یمدت رو ن یبود، انگارن عصره و من کل ا ر ی دلگ هوا

 :دیپرس ینگاه بهم انداخت و با شکاک هی محمد

 کجاست؟   ر یام - 

 !دخترا شیپ - 
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 ؟ یینجایتو چرا ا - 

  :کردم و جواب دادم یمکث

 .فکر کن به عنوان همراهت موندم - 

 شیاجازه داره پ ر یکنه چرا بعد اون همه ماجرا، بازم مراقبش باشم و چرا ام یبود که با خودش فکر م دای پنگاه متعجب و متفکرش  از

 .دخترا بمونه

بهم   ی نجوریا  ی داد. وقت یبهم م یحس خاص  هیچشم دوختم، هنوزم نگاهش   شیعسل یشد. به چشما  یم یداشت طوالن سکوتمون

 .کردم  یچند لحظه خودمو گم م ی شد، برا یم رهیخ

 یبدش م یکارا  ادی  دیآوردم. با  یدرم یدهنمو بستم. بازم داشتم احمق باز یزد، منم متقابال لبخند زدم؛ اما فور  ییدندون نما لبخند

  .بهم پشت کرد ی رحم یبا ب ،ینگاه می کنه و اون بدون ن کیبهم شل خواستیکه فرزاد م یزمان ادی بره؛  نیحس ازب  نیافتادم تا ا 

 :دمیوار پرس هیتونستم ساکت بمونم، کنا  ینم گهید

 چه؟یانسان در برابرش ه ه یبرات مهم بود که مرگ  قهیاونقدر اون عت -

  یرو گول م یمختلف  یمختلف، آدما یها قهیبه دست آوردن عت ی بود که برا ی قاچاقچ  هیهم نداشت. محمد  ینداد، خب جواب یجواب

 .ر هم نوبت من بودبا نی زد که از قضا ا

 :و گفتم دمیدستم رو کش یبرم که دستم رو گرفت. عصب پاشدم

 !بهت گفتم به من دست نزن - 

 :گفت ملتمس

 !صبر کن باهات حرف دارم - 

  .دوباره نشستم لیدل ن یداشتم من رو قانع کنه، به هم ازیو آروم شدم. واقعا ن دمیکش یقیعم نفس

 :کرد و گفت  یموهاش، پوف ی رو برد ال دستش

 .رو بکشم یکس  به،یخواستم بخاطر اون کت یمن نم - 
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 :بود. گفتم ی زد، کاف یکه داشت حرف م ن یخواستم بشنوم؛ اما هم ینبود که م ی ز یچ  نیا

 !ینشون نداد ی قرار بود فرزاد من رو بکشه هم عکس العمل  یوقت یول - 

 :داد جواب

 .رو بکشه یکس تونهینم دونستمیشناختمش، م یم یول اد؛ یکه ازش خوشم نم ن یبا ا  - 

 !تونهینم نمیبعد از ا  -

 ه؟ یمنظورت چ -

 .رهیگیم شیآت نشیبماله و بره، ماش رهیسر شما دوتا رو ش خواستهیم یوقت ا یگو - 

  .شد رهیناباور بهم خ محمد

 ؟یگیم یجد  یدار -

 .باال انداختم و دست به بغل زدم ابرو

 .دخترا اومدند داخل اتاق ی هم همه  ر یوارد شد، بعد ام ر یبه در خورد و بعدش ام ی تقه ا ن، یح نیهم در

 :دیشد و پرس کیبه محمد نزد ر ی. امسادمیکنار تخت بلند شدم و رفتم کنارشون وا یِصندل یدخترا، از رو دنید با

 داداش؟  ی خوب - 

 !بهترمآره، االن  - 

 :سمت من برگشت، گفت به

 !ز یممنون عز - 

 :اخم نگاهش کردم و گفتم با

 !ها که اصال بهیکنه، غر  ک یاسمم رو کوچ یگفته بودم من دوس ندارم کس - 

 .اوردمیخودم ن  یبه رو یتند برخورد کردم. متوجه رفتارم شدم؛ ول یاد ی با تعجب نگام کرد، ز ر یام
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 .زدم یبهش لبخند م دیبه سمت مخالف چرخوندم، نبا ی. اخم کردم و صورتم رو عصبزنهیلبخند م دمیبه محمد انداختم، د ینگاه مین

من رو   ن یگفت و ا ینم ی ز یخواستم خودم ازش بپرسم چرا احساس من رو به سخره گرفت؛ اما اونم چ یاونقدر مغرور بودم که نم من

 :بزنه، سرم رو به طرف دخترا چرخوندم و گفتم یهم فکر نکنم بخواد حرف میا نبود تنه گهیکرد. حاال که د  یم یعصب شتر یب

 .میحالش خوبه، بهتره ما بر ضیمر گهی االن د - 

 :گفت نایروب

 !نهیکار هم  نیبه نظر منم بهتر -

 :دمیتوپ یکه پشتم به پسرا بود، با لحن جد یسمت در رفتم و در حال یحرف چیه بدون

 .خوامیرو قبل از ظهر م  بهیفردا کت - 

 :وسط حرفم  دیپر ر یام

 ....اما -

 .گمیرو بهشون م یو همه چ سیپل  شیپ رمیم دیاگرم نرس چ،یکه ه دیبه دستم رس بهیاما و اگر نداره! فردا اگه کت -

 :و با اخم نگاهشون کردم و ادامه دادم  برگشتم

 .وفتهیقراره بعدش ب  یچه اتفاق ستیندارم، برامم مهم ن ی تعارف چیهم ه یاحد چیم! با ه  یکامال جد- 

 .دمیاومدم و در رو محکم به هم کوب  رونیاز اتاق ب تیبا عصبان بعد

 .رو نداشتند تمیعصبان لیدل دنین جرأت پرسکدومشو چیه م،ی برزخ ی چشما  دنیبا د یکردند؛ ول  یبا تعجب نگام م دخترا

  .میکرد یرو تند تند ط مارستانیب ی ها پله

 :گفت نایروب  م،یرفت رونیکه ب مارستانیب از

 .میر یبگ ی ز یچ  هیبچه ها واسه شام   - 

 .واسه خودتون ن یر ی بگ نیخوایم ی ندارم هرچ لیمن م - 
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 :با اخم نگام کرد و تشر زد نایروب

 !تهیعروس گهی چند روز د یچشات گود افتاده. ناسالمت ده،یرنگت پر ؟یدید نه ی! خودت رو تو آ؟یندار لیم ی چ ی عنی - 

 .ستی به درک! اصال برام مهم ن - 

 :دیاومد سمتم و پرس  یبا نگران مینس

 ؟یشد ینجوریحالت خوبه، چرا ا  ز ی عز  -

 .هضم  کنم تونمیکه افتاد رو نم  یرو ندارم. هنوز اتفاقات یچکی ه زویچ چیفعال حوصله ه ن،یند ریگ  یآره خوبم! فقط ه - 

 .اومد جلو و درو باز کرد نایرفتم نشستم پشت فرمون. روب ی ا گه یحرف د چیه بدون

 ؟یکار دستمون بد یکن یرانندگ یخوایم تیوضع ن یشو لطفا! تو ا ادهی خانوم محترم پ - 

 :اومد سمتش و مانعش شد. گفت جهی پشت فرمون، خد نهیخواست بش  نایشدم و رفتم عقب نشستم. تا روب ادهیپ ن یاخم از ماش با

بعدشم چالغه! مَه   رسه، ی. تو که پاتم کوتاهه به کالچ نمستیخوب ن تی تو هم حالت جسمان س،یخوب ن شیحالت روان  ز یاگه عز -

 (یبکشتنمون بد ی خوایمون؟ )م یبِکش یخیاَ

حل شده.   ریکه مشکلش با ام  دمیفهم م،ینس قیعم یخندشون، خندم گرفت. از خنده ها دنیخنده منم با د ریو سحر زدن ز  مینس

 :شده بود، با اخم جواب داد تیکه خ نایروب

 !چه جوره نابغه تیتو رانندگ نمی. ببیمعن یب دم،یهه هه خند -

 :لبخند زد و پشت فرمون نشست، گفت جهیخد

 .نیر یالاقل مومن بم دیو اشهدتون رو بخون دیفقط قبل حرکت، کمربنداتون رو ببند - 

 :گفتند کصدا یو سحر   مینس

 !خداا ااا ی  - 

 :نایروب
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 .الیو میبعد بر  م یر یبگ ی ز یچ ه یواسه شام  می! اول بر یز ی خواد مزه بر  یحاال نم -

 :باز گفت شیتکون داد و با ن میسرش رو به حالت تعظ جهیخد

 (نی ا یبزارم سر حال ب یآهنگ دبش ه یبِنوم تا حالتو خَش وابو )اول بزار  یاهنگ دبش ه یپاکدامن! اول بِل تا  یچشم بانو - 

 :کرد  یپل  نیآهنگ غمگ کی  جهیخد

 کم یاگه نگات کنم   شم،یکردم عاشقت نم   یم الیخ¶

 واسه تو جونمم بدم   دم،ید  یروز توو خوابمم نم هی

 کرده با غرورم، که مثل بچه هام توام از تو دورم  یکار  هی دلم

 شورم یبغضو از، چشام م ی ر یم یوقت که

 شهیهم ستیتو ن ر یتقص دونمیم شه،یلحظه واسه من نم هی دلت

 شهیعاشقت م ر ی که مال قلبته، د یاون

 شکنجه  آوره گذرهیازت نم  بره،یعشق، خوابت نم نهیهم

 حس دلهره   هیعشق،  نهیهم

 با خودت، نباشه بهتره یگیم که

  اگه برم شهیلحظه س، تموم م ه یفقط  ن یا  کردمیم الیخ

 ¶...چشمات، که برده خوابو از سرم یمونده تو ی جوری دلم

 .ختی ر ینه م مگو یوقفه رو ی داده بودم و اشکام ب هیتک ن یماش ی شه یبه ش سرمو

  نطوریکه در عرض چند روز به وجود آومده، ا یعشق ن یگفت. باورش سخته که ا   یآهنگ حرف دلمو م نیشدم، انگار ا  ابونیخ محو

 .زهی من رو به هم بر 

 :دیپرس نایآروم از روب جهیخد
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 ( کنهیم هیدختر چشه که گر  ن ی)ا وه؟ی گر ی دووَر چشه که ا  یی! انیروب -

 :نایروب

 ؟یک -

  .نامحسوس با سرش من رو نشون داد یلی خ جهیخد

 :جواب داد الیخیشونه باال انداخت و ب نایروب

 واال( دونمینونُم وال. )نم -

 :مشکوفانه نگاش کرد و گفت جهیخد

 (؟یخبر باش یتو ب شهی! مگه میدونیتو نم یعنی)   ؟یخبر بِ  یتو ب بوای ه َم ٬یتو نون ینیَ -

 :سرش رو تکون داد و جواب داد  نایروب

مثل اونا   ییناراحته که گول آدما  ن یبگم.  حتما از ا ی . )واال چمهیله خَرد  َمثل اونگ ی ناراحته که گُول آدَمل ییوال چه بگوم! حتما وَه اِ -

 ( میرو خورد

  .ادامه نداد  گهیکه به ظاهر قانع شد د  جهیخد

  یم هیهم مثل من داشت گر میما در چرخش بود، انگار نس نی. سحر نگاه متعجبش بمیکنارم نشسته بود و اون طرفش هم نس سحر 

اون پسرا   ی حرفا ر یکه تحت تأث میمن و نس نداخت، یم هی که عاشق نبودن رو هم به گر  یی کسا یآهنگ، حت ن یو متن ا کیکرد. موز 

 .میزد  یزار م گهی که د میبود

 :گفت نایشدم که روب ادهی. پادس یوا نیماش

 کجا؟  -

 !عقب دیکن یمنو پرت م یه نم،یشیجلو م  رمیم -

 .شام بخرند ،یراه نیب کیهم رفتن از رستوران کوچ  جهی و خد نایجلو نشستم، روب رفتم

 :گوشم داد زد خیسحر ب  هوی  دم،یکش یداشتم آه م یبود و ه  ختهیبه هم ر  اعصابم
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 !گهیبسه د  -

 .تعجب برگشتم سمتش با

 چه مرگته؟  -

 ؟ یکشیآه م یتو چته ه -

 !کنم خو ینفسمو فوت م -

 ومد،یخوشش م یاز رانندگ یلیکه خ جه یعقب نشست و خد نایبگه دخترا پاکت به دست، برگشتند. روب ی ا گهید زیخواست چ تا

 .نشست پشت فرمون

 :باز گفت شین با

 !تو فاز شاد میبر ن،ی کرد هی گر   یلیخ  گهی د - 

 .خوند یکرد، خودش هم با حرکات موزون باهاش م یرو پل ونی و آهنگ حامد هما نیبرد سمت ضبط ماش دستشو

 دلداده مرنجان یجان، قلب منه آشفته    یا¶ 

 ¶بگردان ر یبزن و گردش تقد یجان، دست یا

 :فاز گرفته بود، با اعتراض گفت  یکه حساب  جهیزدم رد کردم. خد تق

 ؟یچرا رد کرد - 

 .وصل کردم نیرو به ضبط ماش میگوش 

 .ستی به تو ن ی ازیتا آهنگ دارم، ن  ستیمن خودم ششصد و ب - 

 :کرد و گفت  ینوچ

 !یدار  یتو چ  مینیحاال بزن بب -

 :آهنگ ن یبه ا دمیکه رس دمی پرس یکردم و نظر جمع رو هم م  یآهنگا رو چک م داشتم
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 همه کسم  یشد ییهویتو دلم،  یدفعه اومد هی¶

 ¶...تو یتو، همه جوره محشر  یب رهیگیم نفسم

 :شد و گفت یکفر نای. آخرش روبنداختیمحمد م ادیبازم من رو   یشاد بود ول تمشیکه ر ن یکردم. با ا رد

 !خونه  میدیبزار، رس ی عن هیحاال   - 

 :گفت جه یکردم خد ی. آهنگ رو که پلیکردم که عاشقانه نباشه، پس زدم آهنگ خارج  یانتخاب م یآهنگ هی دیبا

 !یز ی چ هیحاال شد   - 

 .آهنگ شارژ شدم  نیمنم که اعصابم داغون بود، با ا  یرو گذاشتم. حت تایو ان ن یبالو یاز ج  ((bola rebila آهنگ 

  ی  هیداد. خنده م گرفت و لبخند زدم، بق یو تاب م چیو پهم پشت فرمون خودش جهیو خد میآورد تا بخند یدرم یمسخره باز سحر 

 .حرکات موزون سحر، غش خنده بودند دنیدخترا با د

 :گفت مینس

 !میرفت ی م نیازب الیتا و یاز افسردگ   یزاشتینم نویاگه ا -

 :حق به جانب به خودش گرفت و گفت ی افه ی ق سحر 

 !به خاطر منه ست،یبه خاطر آهنگ ن - 

 .دخترا گذشت یِآهنگ و شوخ  دنیبا شن ر یکل مس خالصه

 .افتاده ییرفت چه اتفاقا ادمونی  قهیچند دق یبرا م،یهمه خندون بود  میدیرس یوقت

 .میبود، خورد یماه هی شام مون رو که قل یخنده و شوخ با

نبوده تا   یز یچ  ن یقبال هم چن  میو ما هم تظاهر کرد وفتاد یهم ن ی اتفاق خاص م،یدیند ی ترسناک زیقبل، چ ی شب برخالف شب ها اون

 .میشب هم که شده، احساس آرامش کن ک ی یبرا

 .هیمسافرت مجرد ه ی ن ی. امشب واقعا حس کردم که ا میدیلباسامون، دراز کش ضیباال و بعد تعو  میرفت
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 .مونده داریبودم که ب یکس  نی بازم من آخر  دمیغرق در خواب دخترا، فهم یچهره ها دنید با

ذهنم رد شد، دلم   یامروز از جلو  ر یتصاو یکردم. وقت یاز کل روز رو مرور م ی قبل خواب خالصه ا  شهیشدم، هم رهیسقف خ به

رو  می مجرد ی روزا نی کنه. من داشتم آخر   یبه خودش زحمت نداد از من معذرت خواه یگرفت. محمد من رو قانع نکرد، حت

 .روزها وابسته کرد ن یمن رو به ا شتر یومدنش بو اون با ا گذروندمیم

نداشته باشم   ازیو ن سمی خودم وا  یپا یخواستم رو  یبسازم. م ا یخودم رو یآزاد باشم و برا خواستمیازدواج کنم، م خواستینم دلم

 .خواستم مستقل باشم  یم گه،ید یتی . به روارمی کمک بگ گه ینفر د  هیبه آرزوهام از   دنیرس یبرا

پام به خونه   یوقت دونستمیمن مجبور بودم. م یول اد؛ یخوشش نم چکسیبدم، خب ه حیراجع به کارام توض ی به کس ومدینم خوشم

  یم یکه نوشتند خوب باز  یداستان ینقشم رو تو دیپاسخگو باشم؛ با  دیکردنم با  رید  یکنه و برا یحرف بارم م  یبرسه، مامانم کل 

  .کردم

 .خوابم برد وفته،یکه بعد رفتنمون به خونه قراره ب  یفکر کردن به اتفاقات با

* 

 .دم یبالکن د  یرو تو انی لحظه حس کردم شاه پر  هی  یشدم و برا داریصورتم، از خواب ب یرو دینور خورش دنیبا تاب صبح

 .بود، چند بار پلک زدم ینشستم و همونطور که نگاهم به بالکن خال یفور

 :با خودم گفتم ست،ین  ی ز یدم که چمطمئن ش یوقت

 !نمشیبیروز روشنم م ی االن تو -

 :گفت نایروب

 !یخدا رو شکر کامال منگل شد - 

  .کرد  یبود و دست به بغل به من نگاه م سادهی چارچوب در وا یحضورش نشده بودم. تو  یبه سمت اون رفت، متوجه  نگاهم

 :رفت، گفت یبهم انداخت و همونطور که داشت م یقینگاه عم هی

 !صبحونه بخور ایب - 
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 .رفتم نییپا  قهیرو تکون دادم و بعد چند دق سرم

از خوب بودن حالشون مطمئن شدم، نشستم و مشغول    یبه همه انداختم. وقت ینگاه سرسر  کی نم،یتا بش دمیرو عقب کش یصندل

 .خوردن صبحونه شدم

 .صبحونه پکر نشسته بودند زیهم پشت م نیکردند و واسه هم  یشب آخر، خال یو تو ر شون یانرژ یهمه  دخترا

 ...خب -

 .باال اومد، شونه باال انداختم نگاهاشون

 تموم بشه؟  میمجرد یمهمون ی نجوریقراره ا  - 

 :با تأسف گفت نایروب

 !بدم بیمسافرت دخترونه رو ترت ن یخواستم برات بهتر  یم -

 :جهیخد

 .گهیخودشه د شانس گند  -

 :سحر 

 .باهم بودنمون خوش گذشت  م،یفاکتور کن زوی اگه همه چ -

 :مینس

 !میدید یکاش پسرا رو نم -

 :دمینگاه کردم، پرس میبه نس متعجب

 حل شده، نشده؟  ریفکر کردم مشکلت با ام -

 :مینس

 .ازم فرصت دوباره خواست -
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 ؟ یداد -

 :باز گفت شیبا ن جهیخد

 نه؟  ای خوب بود  -

 :بهش اخم کرد و رو به من جواب داد  مینس

 !فکر کنم دیبا -

 :نایروب

گرفتتش و زود  دهیکه بشه ناد ستین یزیکه افتاد، چ یشانس دوباره رو ندارن. اتفاقات اقتیپسرا ل ن یبه نظرم ا ی! ولنیآفر  -

 .فراموشش کرد

 :که از محمد دور باشم. سحر با تعجب گفت  رسونهیداره بهم م دمیش به من بود، فهم نگاه

 !واقعا دوسش داره دیخب شا - 

 :تفاوت گفت  یبه خوردن ادامه داد، ب نایروب

 !من نظرمو دادم رم، یبگ میتصم شیزندگ ی بخوام برا ای کنم   یرو مجبور نم ی انتخاب خودشه. من کس گهی اون د -

 :مینس

 .مونهیم بندیحرفش پا   رو یو تا کِ وفتهیم یکه چه اتفاق نمیبب دیبا -

 .شد دهیدر اومد، نگاه همه به سمت من کش یلحظه صدا همون

 !رمیمن نم - 

 :جهیخد

 .ینشست کتری! تو از همه نزد گهی برو د -

 .ینیمن بش  ی جا یتونیم ،یمحترمتو تکون بد منگاهیطرف تر نشستم! نش ن یقدم ا ه یفقط  - 
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 :سحر 

 !گهی برو د -

 .رو هوا موند ریام یباال انداختم و ناچار به سمت در رفتم. در رو که باز کردم، دست مشت شده  دستامو

 !بفرما -

شده ش  یچیباندپ یخواست رد بشه، بازو ی م یاز کنارم رد شد. محمد وقت یبا سالم آروم ر یداخل، ام  انیدر کنار رفتم تا ب یجلو از

 .آخش باال رفت یبود، به در برخورد کرد و صدا دایپ شرتشیکوتاه ت ن یآست ر ی که باندش از ز

 :دمیشدم و آروم پرس رهیبهش خ ینگران با

 ؟ یخوب -

 .لبخندش، اخم کردم و به سمت دخترا رفتم دنی آره تکون داد. با د  ی به لبش اومد و سرشو به نشانه  لبخند

 .میداده بود هیبه اپن تک ی ادیز  یو ما هم رو به روشون با فاصله  سادندیوا یی رایسالن پذ یتو پسرا 

 :دمیپرس  بلند

 ؟ یرو آورد بهیکت -

 :شده به سمتم گرفت، گفت چ یقاب کاغذ پ ه ی ر یام

 !آوردم - 

 .لبخند به لبم اومد به،یکت دنیجلو و اون رو گرفتم. کاغذا رو باز کردم و با د رفتم

 :باال انداختم و ناباور لب زدم ابرو

 !نیآفر  - 

 :گفتم نایبه روب رو

 !هیثابت کرد عشقش واقع- 
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 :دیشکاک پرس مینگفت. نس یز یزد و چ یپوزخند نایروب

 ه؟ یمنظورتون چ -

 :با نگاه شرمنده بهش چشم دوخت، گفت  ر یام

کارو کنم تو بهم   نی گفت که اگه ا  زهیرو آوردم. عز  به یکت نی و عالقه م به تو دروغ نبود، ا مونمیواقعا پش یکه بفهم ن یمن واسه ا - 

 !یکن یباور م

 :دیشد. با تعجب پرس رهی درشت شده به من خ یبا چشما  مینس

 ؟یمن شرط گذاشت یتو رو -

  ه ینداشتم. با گر  یحرف  یناراحت بشه. چند بار دهنمو باز کردم تا قانعش کنم؛ ول نقدریکردم ا یجواب بدم، فکر نم یچ دونستمینم

 :رفت، داد زد یرفت سمت اتاق خواب و همونطور که از پله ها باال م

 !مسافرت مزخرف  نیبه ا ومدمیکاش اصال نم -

 :زد و گفت ی لبخند کج جهیخد

  .میوفتادیهمه به زحمت نم نی تا ما هم ا نیومدیبا زور آوردتشون. همون بهتر نم یانگار کس م،یومدینم میومدینم گنیم یه -

 :ادامه داد  ،یالیخیبا ب جهینگه اما خد یزیبراش ابرو باال انداخت تا چ نایروب

  .دل نبنده عیمنگال سر نی مثه ا خواستیخودشه، م ر ی. تقصی بهش خوش  نگذشته مشکل ما ن گم؟یمگه دروغ م هیچ -

 :گفت  جهیبا تشر رو به خد نایروب

  .میکرد  یکار رو م ن یا  دی. ما نباگهیراست م میساکت شو! نس -

 .تفاوت شونه باال انداخت ینگاه کردم که ب نایحق داشت دلخور باشه. به روب مینس درسته

 :به من نگاه کرد، گفت تیبا عصبان سحر 

 !یست ین یتو اصال دوست خوب -
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 یاونا داشتند شلوغش م  ای»چخبره« دستمو باال انداختم.   ی جمله، باال رفت. چشمام درشت شد، متعجب به نشونه  ن یبا گفتن ا  و

 .گرفتم  یرو پس م بهیکت دیاشتباه بود؛ در هر صورت من با ی ادی من واقعا کارم ز ا یکردند 

 .رو روشن کرده بودند نهینم نم بارون زده بود و دخترا هم شوم شبیبودم، د سادهیوا  نهیشوم کینزد

 :نگاه کرد و گفت م،یقرمز نس یبه چشما ری. امییرای دوباره برگشتند به سالن پذ قهیچند دق رفت دنبال اون دونفر و بعد جهیخد

 .یمن رو باور نکن گهید  دمیو بهت حق م میدرسته ما مرتکب اشتباه شد  - 

 :کنه. ادامه داد  هیکرد تا کارش رو توج یاستفاده م  یهر فرصت از

 !می عاشق شد یبود ول بهیراستش هدف ما هم اولش فقط کت -

 .بود که گردنم درد گرفت عیسر نقدریسرم رو به سمتش کج کردم؛ حرکتم ا ی جمع بست، فور یوقت

 :دمیپرس  ریچشماش رو معنا کنم. از ام یحس تو تونستمیرو بردم سمت محمد، اصال نم نگاهم

 ؟ یتو و ک ن؟یعاشق شد - 

 :سرشو تکون داد و گفت 

 !میخب من و نس - 

 :وسط حرفش، داد زد دیپر   هوی مینس

 !من عاشقت نشدم، ازت متنفرم - 

 :ر یام

 .عالقه داشتن  ی عنیحس داشتن  ،ی دار ی حس ه یباالخره  -

 :مینس

 بخشمت؟ یم بهیکت  نیبا آوردن ا  ی فکر کرد -

 :دیتوپ میبهش نداد. نس یجواب ر یام
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 !نه من یثابت کرد  ز ی واسه من نداره، تو خودتو به عز  یارزش چ یه بهیبگم نه! اون کت دیبا - 

 :که تا حاال ساکت بود، گفت محمد

 !میبمون شتونیپ ان، یشاه پر ی تا حل شدن معما نیپس اجازه بد د، یبخش یاگه ما رو نم -

کنه.   ی نخواست شخصا از من، معذرت خواه یخورد شد. اون حت  یلیکه اعصابم خ  نیحرفش، هم ناراحت شدم و هم ا   نیا دنیشن با

 :اومد سمتم و دستشو جلو آورد، گفت

 !کرده یر ییچه تغ نمیبده بب - 

 :کنار و گفتم دمیخودمو کش عیسر به،یکت ی. دستش رو که گذاشت رورهیرو از دستم بگ به یخواست کت یم

 ...الزم نکرده من خودمـ  -

 

 .روشن ی  نهیشوم یاز دستم پرت شد و افتاد تو  بهیکت هویعقب، تعادلم رو از دست دادم.  دمی کش عیسر یل یخودمو خ چون

 .همه رو پرت کرد عقب ،ینامرئ یروین هیدفعه   هی  نه،یشوم یتو   بهیافتادن کت با

 

 .مینیبب بیو شدت ضربه، باعث شد آس میپرت شده بود یسمت هی هرکدوممون

 :کوفته شد. به زحمت پاشدم و گفتم ی خوردم و بدنم حساب  واری هم به د من

 حالتون خوبه دخترا؟ - 

سوخت و   یداشت م بهیرفت، کت نهیدستش رو باال برد و اعالن سالمت کرد. نگاهم از دخترا به سمت شوم ی سمت هیکدومشون از   هر 

  .بدم، کامال ذوب شد انجام  ی که بخوام کار  ن یداده بود. قبل ا لیرو تشک یبه رنگ آب ییشعله ها 

 .محو شد عیسر ی لیلبخند به لب داشت و با تکون دادن سرش خ دم،یرو د انی لحظه روح شاه پر  کیموقع واسه   همون

 :درشت شده گفتم یبا چشما 
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 !معماش حل شد - 

هم   نیا  یول شه؛ یذوب م شیآت  یتکه سنگ تو کیباور بود که چطور   رقابلیموند. برامون غ رهیذوب شده، خ ی  بهیهمه به کت نگاه

پس همه   دم،یرو از خود اون روح شن  شیو من داستان زندگ میروح مالقات کرد کیمدت ما با   ن یا یکه تو  میگرفت یدر نظر م دیبا

 .ممکنه ز یچ

 :لب گفت ریز ر یبودند. ام رهیخ نهیزد، به شوم یتوش موج م یدیو ناام تیکه عصبان یی و محمد با چهره ها ر یام

 !نابود شد بهیکت - 

شوکه   ر،یکرده بود، گذاشت. اونم مثل ام یزی زخم بازوش که دوباره خونر  یبود، دستش رو رو بهیهمونطور که نگاهش به کت محمد

 :شد و گفت

 !ها دالر به فنا رفت  ونیلیم - 

** 

در آرامشه و    انیشاه پر  دونستمیم گه یداشت. االن د دهیما فا ی ما براو محمد زد؛ ا ریبه ام یاد یضرر ز  بهیکه سوخته شدن کت ن یا با

 .کارو براش بکنم ن یخوشحال بودم که تونستم ا

 هیزدند و منم تک  یگوشه حرف م هیداشتند   میو نس ر ی. اممیسادیوا نیصندوق عقب و همه کنار ماش یتو  میها رو انداخت ی پشت کوله

 .داده بودم به کاپوت

 .حرفاش تموم شه تا برن ریخودش تنها نشسته بود و منتظر بود که ام نی ماش یموند، اون تو رهیبدون پلک زدن به محمد خ چشمام 

که محمد داشت و   یها خوب درآمد داشتند. با چهره و اندام یبود، ابرو باال انداختم؛ قاچاقچ دیسف یا یپرش هیکه   نشیماش دنید با

 .نداشتم یتیمن براش اهم نمیبود؛ واسه هم ختهیدور و برش ر  یاد یز یثروتش، حتما دخترا  نطوریهم

 .شدم  یگفتم، آروم نم یکه حرفامو به محمد نم  یکرد و راه نفسامو سد کرده بود. تا وقت یم  ینیدلم سنگ ی تو یز ی چ هی

 .نتونست پلک بزنه گه یبه من افتاد و اونم مثل من، د  نگاهش

 :بود، گفت رهیخ  ر یو ام میداد و همونطور که چشماش به نس هیتک ن یکنارم به ماش نایروب

 کنه؟  یم ف ی و مجنونو تعر  یلیل یداره قصه  - 
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 :با خنده گفت سحر 

 .مجنون  نشم گهی و من د میتا ما حداقل به هم برس ایتو با من راه ب دن،یبگه اگه اونا به هم نرس خوادیحتما م -

داد و چهره اش   یدستاش رو تکون م  یه میحرف زدن. نس مینس ی حوصله ش سر رفته بود، شروع کرد جا یکه حساب جهیخد

 :اون، عشوه کنان گفت یهم با توجه به تکون خوردن لب ها جهی بود. خد یعصب

 !صادقه ی لیخ ر ی دوستام پز دادم گفتم ام یمن به همه  - 

 :داد و گفت ر ییکه شروع کرد به حرف زدن، سحر هم صداش و لحنش رو تغ ر یام

 !کننیصدام م ریدوستام ام یآره خب من صادقم ول -

 صدات کنم؟ ی من چ -

 .ستمیقائل ن یتفاوت واناتیح  نیمن ب ،یجوجو هم صدام کن  یتونیم یصدا کن! خواست یش یتو منو پ -

 :خنده که اون دو خواهر ادامه دادند  ر ی ز میزد

 ؟یفشرد  یه ی فشرد یمشتت ه نی منو ب فی! چرا قلب نحر یام -

 قلبت بود؟  یمطمئن -

 ...نه پس -

 .حرفش رو نصفه گذاشت جهیبه سمت ما، خد میاومدن نس با

 :دیتوپ یعصب میکه نس میدیخند یصدا م  یب میباز بود و داشت دهنامون

 !خونه م یزود بر  -

 :کنه که گفتم یخواست رانندگ جه ی. خدمیشد نیماش سوار

  !شاگرد یصندل نیبش - 

 :اعتراض گفت با
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 .کنم یم یمن رانندگ  ست،یعه! تو حالت خوش ن - 

  !الزم نکرده، خودم برونم بهتره -

 :با خنده گفت نایروب

  .هیالر  نیا یدونیمگه نم جمیخد -

 .خنده ریزدن ز  خواهرا

 !داره؟ ی چه ربط -

 .رفتم یاصل ابونی پسرا، دور زدم و به سمت خ ی رهی نگاه خ یرو روشن کردم و جلو  نیماش

 :کرد  یجلو و آهنگ رو پل دیخودشو کش ایصندل نیاز ب سحر 

 ی کن یزندگ المیبا خ  یبمون رم، یم ی جور ه ی¶ 

 ی کن یهردوتامون عاشق ی به جا رم،یم یجور هی

 ی رو کن ی دار یبه بعد چ نیتو رو، بگو از ا  شناختم

 ی ارزو کن دنمویدوباره د  رم،یم یجور هی

 کنم  یبا دلم خداحافظ ی چجور  ست،ین انصاف

 نموند، نشد دوباره تو چشات نگا کنم نگاه کنم  یفرصت

.... 

 من کنارته بعد من ی خدا خداحافظت،

 ¶فقط خودش هواتو داره قدر من خداحافظت،

 .به محمد بگم؛ اما نشد خواستمیمن بود که م ی حرفا شیآهنگ، کم و ب نیا
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و برگشتمون رو   دی. نم نم بارون هم باردهیقرار م  ریآدم رو تحت تاث یلیخ  ، یکن یم یی احساس تنها یهم وقت نی آهنگ غمگ المصب

  .کرد ریدلگ شتر یب

 :گفت  جهیباال که خد دمیکش  موینیپر اشک شد و ب چشمام 

 نگفت؟ ی ز یمحمد چ - 

 :دمیبه سمتش برگشتم، پرس متعجب

 بگه؟  دیبا ی چ - 

 :گفت  ال یخیانداخت باال و ب دستشو

 .چه خبره میدونی! همه مگهینکن د ینقش باز - 

 :لب گفتم رینگاه انداختم و ز  هی  نا،یروب یبه چهره  نه یآ از

 !کپ پره - 

 :زد به سرم، گفت   یکی دستشو دراز کرد و  نایروب

 .من نگفتم دن،یخودشون فهم ! دخترا  یخودت -

 :گفت سحر 

 .نیتابلو بود  ی لیآره بابا! خ -

  نیماش ی  شهیغرق در فکر، سرشو به ش  دمیبگه که د  ی ز یچ ه یهم  می بود. منتظر بودم نس دهیسحرم فهم ی درشت شد، حت چشمام 

 .نگفت یز یداد و چ هیتک

 :جهیخد

 !خو بگو -

 :سحر 
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 کَنه نشد؟ ر یمثل ام -

 :گفت نایشد که روب رهیشکاک به ما خ م ینس ر،یاسم ام دنیشن با

 .نداره یبا تو کار ی تو راحت باش! کس - 

 :کردم و جواب دادم  یمکرر دخترا، پوف ی برگشت. بعد اصرارها شیدوباره به حالت قبل مینس

 !نه نگفت - 

 :دیپرس نایروب

 ؟ینگفت ی ز یتوام چ -

 !نه - 

 :از گوشه  چشم  بهم نگا ه کرد، گفت جهیخد

 ن؟ینگفت یچ یبازم ه د،یبا هم تنها بود  مارستانیب یهمه مدت تو ن یا -

 .دمینکش شیشدم بحثشو پ داریهم ب یخواب بودم و وقت شترشو یمن ب - 

 :سحر 

 .میداد یجشن توپو از دست م  هی  خورد،یبه هم م تی! اگه عروسمایخودمون یول -

 :نایروب

 .گهیشد د یم  یسفر هم الک ن یتازه اآره!  -

 !سرجاشه  یعروس د، یحاال غصه نخور -

 :گفت  جهیخد

  !بمونه ادم ی  دیبا -

 :که ادامه داد میبهش نگاه کرد  همه
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   .رمی نگ یپارت یگود با میباشه قبل عروس ادمی -

 :دمیسر شونه نگاش کردم و پرس از

  !اون وقت چرا؟ -

 !برکت قسم نیزنم، به هم یازدواجو م دیو مطمئناً ق شهیبرام دل چسپ تر م م یچون مجرد -

 :خنده. گفتم ر ی ز میزد بلند

 !بود ینکته خوب -

اون چهار نفر، ربط   یساقدوش یو لباس ها  یبه جشن عروس شترشیرد و بدل شد که ب نمونیب یجزئ ی حرفا یسر هی  ر یمس ی هیبق

 .داشت

شب   یذوق داشتند تا هرچه زودتر برا م،ی که خسته بود نیشدند و با ا ادهیبه خونه. دخترا با لبخند پ می دیچند ساعت، باالخره رس بعد

 .آماده بشند یعروس

 :کردم، گفتم یرو گرفتم و همونطور که در خونه رو باز م دیکل

 م یبسم اهلل الرحمن الرح - 

 :دخترا اشاره کردم و ادامه دادم به

 !پوست صورتمو خراب نکنه خورمیکه م  ییکتکا  دیدعا کن - 

فرش نشستند.   یرنگا و رنگ، سه تفنگدار رو یچهارتا درخت نخل و گل ها  نیب اط، یوسط ح دمیبا خنده رفتند داخل خونه. د دخترا

 .رفت و چهره هاشون اخم آلود شد نیما از ب دنیلبخندشون با د

  مونیشونی به وسط پ ر یت ه ی ی بود که قراره نفر  دایدرست نباشه که مامانامون رو سه تفنگدار صدا بزنم؛ اما از اون چهره ها، پ دیشا

 .کنند کیشل

 .تصور کردم ر، یدوتا هفت ت شیکیمسلسل و اون  یکیکرد،   یحمل م  یجیآرپ شونیکی که  یو اونا رو در حال دیاز سرم پر روح

 :داد زد تیکه مامانم حمله رو شروع کرد و با عصبان میترس خشکمون زد. آروم سالم کرد  پنج نفرمون از هر 
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 ن؟ یایب  شیمگه قرار نبود دو روز پ -

 :دیپکر اون، پرس  ی افه یق  دنیبا د مینس مامانِ

 د؟ یمصرف کرد ی ز یتو چه مرگته؟! نکنه چ -

 :بلند، گفت یبا تعجب و صدا نایروب مامانِ

 ! اصال داداشت کو؟دیغلطا کن نی اجازه دادم از ا  گهیمن اگه د  -

بمونه و مامانامون رو قانع کنه،   اطیح یتو  میرو وادار کرد نای. روبدنیبارمون کردند و تا تونستند سوال پرس ی ز یچ ه یهرکدوم  خالصه

 :اومد داخل اتاق و گفت ی. فائزه فورمیلباس عوض کن میخودمون هم اومد

 ن؟یاومد -

و   دندیچسب گه یبه  همد د، یاومد و تا فائزه رو د  قهیهم بعد چند دق نایرفتند سمتش و خوش و بش کردند. روب یبا خوشحال دخترا

 .کردند  ی رو تف مال گه یهمد یحساب

 :دمیخنده پرس با

 چطوره؟ یدن -

 :و گفت دیخند

 ن؟یکرد   ر ید  نقدریخوبه خوبه. شما چرا ا -

 :دیبهش توپ یبه شوخ نایروب

 !چهبه تو  -

 :فائزه

 !نی منو نبرد نیبه من هرچه. نامردا همه رفت  -

 :جهیخد
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 مت؟ ی برد  یشکمت کجا م نیبا ا  -

 :فائزه

 رم؟یبگ ی کشت خواستم یمگه م -

 :مینس

 .میشوهرشم ببر دیبا  میببر  نو یگفت نه ا زهی عز  یمن گفتما! ول -

 :انداخت و گفت  ینگاه  می به من ن ی با اخم ساختگ فائزه

 مگه؟ شدیم ی چ م، یبرد ی خب م - 

 :سحر 

 !واسه تو جا نبود چه برسه به شوهرت ن یماش یاصال تو  -

 :دیپرس قهیدخترا خوشحال بود. بعد چند دق دن یو فائزه هم از د م یکرد یصحبت م یلحن شاد و شوخ  با

 ؟ی نوبت گرفته بود شگاهیآرا  - 

 :تکون دادم که گفت سرمو

 ؟یدیهمراه نپرس - 

 !ذارهیراه نمگفت، هم  یگرون م ی لیخ - 

 خو عروس ارزون گفت؟ - 

 !قشنگ بود یلیخ  شگاهشیآرا  اطی ح ینه ول - 

 :دیبا ذوق پرس جهیخد

 داره؟  اطمی مگه ح -

 .قسمتش هم چمن کاشته بودند  هیکار شده بود و  دیسف یپارکتا ن یآره! از ا  - 
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شد  ی خوب م ی ل یعکس خ ی گذاشته بودند که کال برا یصندل ک یقسمت از چمن ها هم  ه ی یقشنگ داشت، رو قیآالچ هیگوشه   هی

 .بود ه یو بهتر از آتل

 .باال گرفت یو تاالر و تدارکات عروس شگاهیآرا بحث

 .خونه رو پر کرده بود  ی بزرگترا همه  یبچه ها و خنده ها یما جمع شده بودند، سر و صدا یخونه  یتو همه

 .میدیو خواب میاتاق پالس شد هی  یتو میرفت م،یخسته بود ی لیو دخترا چون خ من

*** 

 .دیفرا رس یعروس شب

 بود به صورتم تا دهیچسب هیاصل شگری شدند. منم که آرا یم یرنگ  شگر،یدست آرا ر یداشتند ز شگاهی آرا ی دخترا تو ی همه

 .پوستم که بر اثر کندن جوش ها، به وجود اومده بود رو صاف کنه یها ی گود رفتگ 

 :گفت  جهیخد

 !امیمثال قرار بود فقط من باهات ب -

  ریکار صورتشون تموم شده بود و ز نا،یو روب میزنند. نس یم هیدارن براش سا  دمیبهش انداختم، د  ینگاه میباز کردم و ن چشمامو

 .کارا بودند ونیدست شن

 !همه با هم  گه، ی خوبه د ینجوریخب ا - 

 :سحر 

 !حسوده، حسود جهیخد ن یا -

 :جهیخد

 !به من قول داده بود -

 .بودم گهی آدم د هیخوشکل شده بودند و منم که کال انگار   یلی دخترا خ م،ی نگاه کرد گهی. به همدمیسادی همه حاضر و آماده وا باالخره
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همون روز قهوه   شگری به اصرار آرا یجذابتره نسبت به بلوند؛ ول شیکردم رنگ مشک یخواستم رنگ بزنم چون فکر م یرو نم موهام

  .بود رو هم گذاشتم یکه کناره هاش مشک  یرنگ زدم. لنز طوس رهیت یا

 .شکوفه داشت دامنش هم تک و توک یدامن و دنباله  ی  هیعروسم باالتنه اش با شکوفه و سنگ کار شده بود و حاش لباس

 .عروسه نتیکه حنا ز  میرسم داشت ای دستم تا شونه هام حنا گذاشته بودم و پاهام هم تا زانو، خب ما الر ی سر انگشتا از

 .بود ی خوشکل یلیهم زن خ شگری حالت داد، خودِ آرا یموهامو کامال جمع کرد و جلوش رو مدل خط شگر یآرا

بود. موهاشونم همه باز گذاشته   ر ی و جنسشم حر  یرنگ لباس ها صورت دند؛ یمختلف، پوش یرنگ اما با مدل ها کی  یلباس ها دخترا

 .و سحر حالت دادند نایروب یموهاشون رو اتو کردند؛ ول جهیو خد میبودند، نس

 .زدند یهم داشتند و مدام لبخند م یحیمل ی ها شیآرا

 .ومدی به چشم م شتر یب شیو صورت  یه رنگ آبرنگا وارنگ بود ک  ی گلم متشکل از گل ها دسته

 :دمی. پرسدیصندلم رو از پام کش جهیخد

 ؟ یکنیکار م یچ  یدار -

 :جهیخد

 .سمی نویاسممو م -

 .دخترا پشت صندل من ی هیقلم ابرو برداشت؛ شروع کرد به نوشتن اسم خودش و بق  هیو  یصندل یرو نشست

 !یسیبا خودکار بنو  دیبا - 

 :مینس

 .که زودتر پاک بشه  سهیقلم ابرو بنو بزار با  -

 :سحر 

 ؟ یاسم منو نوشت -
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 :جهیخد

 !آره نوشتم -

 :نشست و گفت جهیکنار خد نایروب

 !سمیرو که اسم پسرا رو بنو  یکیبده اون  -

 :گفتم متفکر 

 .پشت صندلِ عروس سنی که اسم پسرا رو بنو دمیمن تا حاال نشن - 

 :نایروب

 .که بخت داداشم باز بشه، اسم داداش خودتم نوشتم م یکن یم یامتحان  هیحاال ما   -

 .میر یگیفعال براش زن نم  س،یاونو آخر از همه بنو  - 

 .خنده ریاز لحنم خندشون گرفت و بلند زدن ز  دخترا

 :فائزه بدو بدو اومد سمت ما و گفت  دمی. د میعکس انداخت یو کل شگاهیآرا  اطی ح یتو میرفت

  !منم اومدم -

و   گهی د شگاهی آرا هیخواهرم، رفته بودند  یک یهم داشت. اون با زن داداشام و اون   ی خوشکل یلیخ شی لباس بنفش تنش بود و آرا  هی

  .اومده بود  شگاه،یآرا نیا  اطیح  یگرفتن عکس تو ی االن برا

 :گفت شگرایاز آرا یک یکه  میعکس گرفت یکل

 !دوماد اومده - 

  دید  یسالن نور خوب بود و تونستم همه رو به خوب یجلوم سبز شد، تو   شیم با کت و شلوار مشک ندهیبا فائزه رفتند. شوهر آ دخترا

 .نمیرو درست بب ی کار یاصل تونستمیاالن نم یبزنم؛ ول

 :رو گرفت و گفت دستم
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 !یخوشکل شد ی لیخ - 

 .حرفش خوشحال نشدم  نیچرا از ا  دونمیزدم، نم یتلخ لبخند

 .بهش دقت کنم تونستمیهم که اصال نم ی کیتار  نیا  یداشت، تو یی معمول یاز من بلندتر بود و چهره  یقدش کم ناو

 .ادیخواست ب  یم گهی د نی ماش هیدختر جوون بود که با    هی  لمبرداریف م، یرفت نیو باهم به سمت ماش دمیرو پوش شنلم

 .که بهش دقت نکردم؛ اما به نظر قشنگ بود ن یقرمز کار شده بود و با ا  ی گل ها ن،یماش یرو

خودم رو کنترل کرده بودم    یلیشد، تا حاال خ دا یبد همه با هم سر و کله شون پ ی. حس هاختیدلم ر  هو ی  م،یکه نشست نیماش یتو

 .رفت یمحمد م ی ذهنم پ یاالن حساب یول

  یکرده بود. انگار داشت م ر ینگاه آخرش که افتادم، بغض اومد سراغم. احساس حقارت داشتم، انگار با اون نگاهش من رو تحق ادی

 «بدم حیتوض دونمیکه الزم نم  یارزش ی دادم اما اونقدر برام ب بتیگفت »فر

 .نفر، بهش نگاه کردم ه یلمس دستام توسط  با

 .حس مثل عذاب وجدان به دردام اضافه شد  هیبهم دست داد.   یفکر کردم، حس بد گه یمرد د  هی اونم به   شیپ یکه وقت نی ا از

کرد و تصوراتمون   یفرق م دمونیچون عقا  م،یگفتن به هم نداشت  یبرا ی حرف چوقتیزد. در واقع ما ه  ینم ی بودم، اونم حرف ساکت

 .متفاوت بود ،ی هر موضوع یدرباره 

 .در رو برام باز کرد لمبردار، یف  یشد و با اشاره  ادهی . پرونیب دمیدستش کش ریدستم رو از ز ن، یماش سادنیوا با

 .میشدم و باهم وارد تاالر شد ادهیآروم پ منم

از بس عربده زدند، خنده م گرفت و سرم   گرفتنیداشتند گلو درد م گهیباال رفت. دخترا که د غیدست و ج یورودمون به تاالر، صدا با

 .نیی ختم پارو اندا

 :داد زد ی کی. سر و صداها که آروم شد  مینشست دیسف یها یصندل  ی و رو میساد یوا  گاهیجا  یتو

 !دوماد چقد عنتره، عروس از اون بدتره - 
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  دایاون، لبخندم محو شد؛ از نگاهش پ یچهره  دنیبا د  یاز دختراست. خنده م گرفت ول یک یکار  دونستمیخنده، م ریبلند زدن ز همه

 .شده یعصبان یلیبود خ

 .هم تور رو گرفته بودند میو نس نایو روب دنیساب یسرمون قند م  ی باال جه یعقد رو بخونه، سحر و خد یاومد تا خطبه  عاقد

 .اسفند آورد و منتظر شد تا عقد انجام بشه فائزه

 :بعد خوندن خطبه، گفت عاقد

 لم؟ یوک ای آ - 

  .خواستم بله بگم یدهنم چفت شد، اصال نم هوی

 :لب نامحسوس گفت  ری مامانم کنارم نشسته بود، با دست به پهلوم فشار آورد و ز 

 !گهیبگو د  -

 :آروم گفتم  یلیبرام  نموندم. خ  یچاره ا گه یکردم  د   احساس

 !بله -

 :بود، بلند گفت دهیکه نشن عاقد

 لم؟ یوک ای دخترم! آ دمینشن - 

 :بردم باال و گفتم یکم صدامو

 !بله - 

خوشش،   ی. با حس بو ومدیاسفند خوشم م یبو  یاز بچگ شهیباال رفت. فائزه اسفند رو آورد جلو، هم  نی حاضر   یِو شاد غیج یصدا

 .به لبم اومد یلبخند تلخ

 .دوستاش شیرقص؛ چون مجلس زنونه و مردونه جدا بود، شوهرم رفت پ ستیشد و دخترا رفتن تو پ یپل آهنگ 

 .رفتن عاقد، دخترا شنلم رو کامال ازم دور کردند با
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 :با ذوق گفت سحر 

 !آها االن شد -

 :گفت  واشی مینس

 ارم؟ یبرم همون آهنگ مورد عالقه تو ب -

 :لب گفتم ر یز

 !نیغلط اضافه نکن بش -

آهنگ   نی دادم. ا  یکنترل خودم رو داشتم از دست م گهی که پخش شد د ی اشاره کرد. با آهنگ نایزد و به روب یطونیلبخند ش مینس

 :خوراک رقص بود 

 تو یچه محشر  ا،یدل دل نکن ب¶ 

 ¶... تو ا ی یچک یه ای دل شده مستت،  نیا

 :دستم رو گرفت و گفت جهیخد

 ؟یرقص یتو نم -

 .لحظه بهم نگاه کرد و بعد با خنده رفت همراه دخترا مشغول رقص شد ه ی جه یتکون دادم. خد یمنف یرو به نشونه  سرم

انگار فقط به چندتا رنگ تار چشم دوخته    نم،یرو بب ی فاصله کس  نیاز ا  تونستم یرفت. نم نیکه به لبم اومده بود، ازب یکم لبخند کم

 .ومدیهم به گوش م یمبهم یبودم و صدا

 .نبود یخوب  ی ایرو ن یا یول نم؛ یبیخواب م ی که همه  رو دارم تو نی شد، مثل ا ای مثل رو ز یچ همه

 :دیکنارم نشست، پرس نایروب

 حالت خوبه؟  - 

 !آره - 
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 نه، درسته؟  یبگ  یخواستیموقع عقد م -

 :کردم که با لبخند گفت یخنده ا تک

 !یدیدو یم یهند یلما یف نی نه و مثل ا  یگفت  یم هوی - 

 .یگفت یزودتر م دیبا  گه،ینشد د -

 .بده ر ی به من گ ن یاز ا شتریدلم چه خبره؛ اما نخواست ب یبود تو دهینگاه کرد، اون فهم قیبهم عم نایروب

 .رفتند یکم کم مهمونا داشتند م گهیگذشت، آخر شب بود و د یداریخواب و ب ن یکل مراسم ب خالصه

 .و منگ بودم که بدون نگاه کردن به شماره، جواب دادم جیزنگ خورد. اونقدر گ میگوش

 بله؟ -

 !تاالر رونیب ایب -

 .شوکه شده بودم ینشون بدم و حساب تونستمینم یعکس العمل  چی. هسادیمحمد، قلبم وا یصدا دنیشن با

 گفتم؟  یچ یدیشن -

 :خودم اومدم و جواب دادم به

 !برو نجایاز ا ام، یمن نم - 

 .باال رفت شیعصب یصدا

 !کنم یبه عزا م لیتبد ویاون مجلس عروس امیم ای  رونیب یایم ای  - 

 :دمیخودم رو نباختم، توپ یول دمیترس

 !یبکن یتونینم میغلط چیه -

 .بکنم تونمیم یی چه غلطا ینیبیمردونه و با شوهر جونت حرف زدم، ماالن که رفتم مجلس  -

 :کنه. آروم گفتم یزینداره و ممکنه که آبرور  یبود که شوخ  دایحرفش وحشت زده شدم، از صداش پ ن یا با



 

 
 

362 

  
 بدرود مجردی  ➢
➢ Aramis.H 
 Cafe Writers انجمن کافه نویسندگان  ➢

 

 

 !رونیپاشم برم ب میمجلس عروس یتو تونمیآخه من که نم - 

 !منتظرم - 

 .رو قطع کرد یگوش  هوی

 :دیو پرس کیاومد نزد نایطرف و اون طرف نگاه کردم که روب نی به ا ی سردرگم با

 شده؟  ی چ - 

 .ییبرم دستشو خوامیفقط م  یچیه - 

 !امیپس باشه منم باهات م - 

 :گفتم  یفور

 !نه - 

 !که تنهات بزارم  شهینم ،یعروس یناسالمت گهی د امیخب م - 

 .تفاوت نشون دادم یرو ب  خودم

 .امیم  یزود رمیمردم رفتند، م شتر ی ب ستیکه ن  یاله برو! کس - 

 .ادیشد تا ن یمشکوک بهم نگاه کرد و باالخره راض نایروب

 .زد یداشت حرف م گه ینفر د  هی با  ی حواسش به من نبود و هر ک چکسینگاه به همه انداختم، ه هی

طرف و اون طرف رو نگاه کردم،   ن یا یک یتار یو تو سادمیتاالر. پشت در وا  ی راه کج کردم و تند رفتم سمت خروج نیرو ب رمیمس

 .اومد رونینفر ب  ه یاز پشت درخت ها   هوی

  .محمده دمیگوشه برد. از جثه اش فهم ه یو من رو دنبال خودش به  دیو خواستم برگردم به تاالر که دستم رو کش دمیترس

 :و گفتم دمیدستمو کش ساد،یوا تا

 !؟یخوایم یچ ؟یچرا اومد - 
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 :بود. جواب داد  مهیبهش چشم دوختم، سراس منتظر 

 .زدم  یحتما باهات حرف م  دیبا - 

 :کرد و گفت  یپوف

 !بهت ندارم؛ اما من واقعا عاشقت شدم یحس دیکردم که شا یبا خودم کلنجار رفتم تا از احساسم مطمئن بشم، همش فکر م ی کل -

 .فاصله گرفتم ازش

 !یگیبازم دروغ م ی دار - 

 :گفت د،یرو به سمت خودش کش من

 ...رو گرفتم میتصم ن یفکر کردن ا  یبعد کل گمینه. دارم م - 

 :رو گرفت و ادامه داد  دستم

 !می. حاال اومدم باهم بر امیبهت گفته بودم م -

 :شدم، لب زدم رهیبهش خ ناباور

 !اما مراسم تموم شد - 

 !میخب تموم بشه، بر  - 

 .گفتم مراسم تموم شد، من عقد کردم ؟یستیمتوجه ن - 

 .درخواست طالق بده بگو به زور مجبورت کردن ستیبرام مهم ن - 

نتونم به   چوقتیه دیدوسش نداشته باشم، شا دیشوهرم افتادم. االن منتظر من بود. شا ادی مضطرب محمد نگاه کردم، به  ی چهره  به

 .کنم انتیتونستم بهش خ یو در حقش کنم. من نمر یبد ن یتونستم چن یعنوان همسرم قبولش کنم؛ اما نم

 :و آروم گفتم رونیب دمیزد، نگاه کردم. دستم رو آهسته از دستش کش ی برق م ی کیاون تار ی محمد که تو ی چشما به

 !بهت ندارم آقا محمد ی حس چی. من هتونمینم -
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 .دمیمحمد، به سمت تاالر دو یدر مقابل نگاه بهت زده  بالفاصله

که   دیرس یزمان ر،یکردم. اون اومد اما د  هیکرد؛ نفسم مثل سنگ شد و فقط گر   یگونه م، قلبم به شدت درد م یرو خت یر یم اشکام 

 .نداشتم یراه چ یه گهید

 :گفت دنمیداخل اتاق پرو، فائزه اومد و با د رفتم

 !خراب شد شتی آرا  ؟یکرد ه یعه چرا گر  - 

 .نشون دادم یعادرو   خودم

 !مهیعروس گهیکردم؟ حاال که د  هی چقد گر   یموقع نامزد ستین ادتی  - 

 .دیکه بغض داشت، خند ن یبا ا فائزه

 !کن هی خودت گر  ی درست کنم بعد برو خونه  شتو یصبر کن آرا  - 

 :فائزه کالفه گفت ن،ییپا وفتادیقطره اشک از چشمام م ه یکرد بازم  ی درست م شموی آرا ی چ هر 

 چته؟  -

 !چشم خو ی رفته تو ملیر -

 .میرفت رونیاشکام بند اومد و ب باالخره

 دنمیرفته بودند و مجلسمون مختلط شد. سحر با د  ک، ینزد لِیمهمونا به جز فام ی. همه میر یدخترا منتظر بودن تا باهم عکس بگ 

 :دیغر 

 !گهید  ایب ؟یکجا بود - 

 :جهیخد

 !یکرد هی نگو که گر  -

 :نایروب
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 !پف کرده ش معلومه ی از چشا -

 :مینس

 !بشه به عکسمون دهیزدم قراره ر یحدس م -

  !نیر یگیعکس م یعروس خوشکل ن ی. از خداتونم باشه با همچدیحاال زر زر نکن -

  .رنیکنم، بگ یدسته گلم رو پرت م یتا وقت  سادن یمجرد وا  ی دخترا  ی عالمه عکس، همه  هی بعدِ

 .شمارش سه، دسته گلم رو پرت کردم بعد

و دور  بیعج  یاتفاقا م، یکه با دخترا داشت ی خوش یرو هم پرت کردم. کل روزا میمجرد یِشب با پرت کردن اون گل، من زندگ اون

 .که اشک رو به چشم همه آورد  ی نیغمگ یاتفاقا ی از باور، حت

کاش ها. من   یا  یحسرت و با کل یناگفته، با کل  یحرفا یکل کنم، با  یخداحافظ  میبا مجرد ینجوریکردم ا یوقت فکر نم چیه

  .سکوت باختم  ه یرو با  میمجرد

  یدسته گل رو پسرعمه م گرفته و داره م  دمیراه گفتن، تا برگشتم د  یزدند و شروع کردن به بد و ب غیدخترا ج یهمه   دمیشن هوی

 :رفتم سمتش، داد زدم یخنده. دامنمو گرفتم و همونطور که م

 !! بده گلمو به دختراوانیک - 

* 

 .گذشته یل یاون شب خ از

 رونیرو ب گارشی نور کمرنگ ماه، دود س ریو ز  سادهیدرختا وا  نینفر ب هی  دمید  م،یشد ی م نیسوار ماش  یوقت ادمه یمدت ها هنوز  بعد

 .ده یم

 .شد یهم فراموشش نم چوقتیو مطمئن بودم که ه ی چ یعنیشکسته شدن قلب   دیآدم باالخره حس من رو درک کرد، فهم اون

*** 
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 «کافه نویسندگان مرجع رمان»

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

 اخته وخواهید که رمان ها و شعر هایتان در قالب نرم افزار موبایل س

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

 .بگیرید

 نگارداردان حسین نجفی، مدیریت:

 

 

  :انجمن http://forum.cafewriters.xyz/ 

  :وبسایتhttp://cafewriters.xyz/ 

  :اینستاگرامhttp://instagram.com/cafewriters_xyz/ 
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