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 ایرتوند سمیرا خیس های طلسیا

 [۱۳:۲۹ ۳۱.۰۷.۱۸, ]خیس های اطلسی

[Forwarded from ایرتوند سمیرا کانال] 

#۱ 

 

 

 در فلزی ی کفه روی ش ورنی کفش پاشنه برخورد صدای ، برداشت سمتم به قدم چند

 حرفی بودم منتظر ، پیچید م بینی زیر قبل از بیشتر ش لعنتی عطر ،بوی زد می زنگ گوشم

 !دارد کارم بود فرستاده پیغام بزند،

 ...او...من شد، می مگر هم تر غیرممکن این از

 این به مرا سرنوشت کجای کرد، می براندازم داشت فقط پرنفوذش چشمان ان با و سکوت در 

 باشم منتظر و بایستم وحشتناک مرد این مقابل کوچک کانکس دراین امروز تا کشاند سمت

 خورد؟ می رقم چطور سرنوشتم ببینم

 بین وحشتناک های اخم همین هم روز آن ، بودم دیده م عروسی جشن در را مرد این قبال 

 . زد می ناشیانه و تند قلبم هایش قدم صدای از.  بود جذاب قدر همین و بود نشسته ابروانش

 ... دخترجون ببین-

 .  ندهم لحنش به اهمیتی که بود خراب حالم آنقدر اما ، گفت آمیز کنایه و تمسخر با

 تو که کاری کنی، امضا و طالق ی برگه و پایین بندازی سرتو آدم ی بچه مثل خودته نفع به-

 این به بزنن بهت دیوونگی انگ خواد می دلت اگه کافیه، دادنت جلوه مجنون واسه کردی

 . بده ادامه بازی دادگاه و شکایت

 زدم لب بود کندنی هرجان به ، کنم آزاد را م شده حبس نفس شاید تا دادم قورت را دهانم آب

: 

 . گذرم نمی حقم از من-

 که منی برای حتی بود، سخت برایم مرد این برابر در زدن حرف چقدر دانست می خدا

 شد تر پررنگ لبش ی گوشه پوزخند. بکشم آب از را خودم گلیم هرشرایطی در بودم یادگرفته

 حفظ به اصرار واال ، است تر جذاب پوزخند و اخم با بود گفته مرد این به کسی شک بدون ،

 . نداشت دلیلی صورتش میمیک در دوحالت این

 من نباید، که اونجایی فرستنت می آدماش کنه اشاره یه تره، گنده کله تو از خیلی مرد اون-

 باهات تا زدم صدات اگه االنم بسوزونم دل زرزرو و احمق های بچه دختر واسه ندارم حوصله

 دیگه.  بدم بهت و اخطار این گفتن بهم! می،سوزه برات دلم که نیست این واسه بزنم حرف

 .. دانی خود
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 ایرتوند سمیرا خیس های طلسیا

 و کشاند می خود داخل به مرا داشت نامردانه که کرد پیدا مردابی حکم برایم دنیا لحظه آن

 پیدا دست بهم خفگی حس قبل از بیشتر لحظه هر هایم زدن پا و دست تمام به توجه بی

 . کرد می

 . کنه ورشکستشون بخواد من ی مهریه این که باشن بیچاره بدبخت انقدر کنم نمی فکر-

 تو حماقت از بعد دونی می ، پسرشون البته و آبروشونه بحث ، خانوم نیست پول بحث-

 .  رفت و آورد گیر بهونه خواسته خدا از پسرشون

 . بزنم پوزخند که بود من نوبت اینبار

 . نوشت شه می چطور رو آبرو دونن نمی آدما اون ببندم شرط حاضرم.. آبرو-

 .شد عصبی

 ...دخترجون-

 .برداشتم عقب به قدمی بلندش تقریبا صدای از

 .... ضمن ،در دم می اهمیت خیلی آبروم به اتفاقا و آدمام اون از بخشی منم-

 خورد، می صورتم روی تندش های نفس ، بود ایستاده م قدمی چند در حاال ، امد جلوتر

 : داد آرامی فشار و کرد دستانش اسیر را راستم دست مچ حرکتی در ، شد حبس نفسم

 ... بنداز دستت مچ به نگاهی یه میزنی حرف آبرو از وقتی-

 و بود مشخص وضوح به م بربده رگ رد هنوز ، نشست دستم روی و ُسرخورد نگاهم اراده بی

 . زد می ذوق توی زخمش جای

 ؟ چیه دلیلش-

 و کشید محکم را دستم کنم نشینی عقب یا بترسم اینکه بدون اینحال با ، بود جدی و خشن

 : زدم زل چشمانش در

 . مربوطه خودم به م خصوصی مسائل-

 به زدی گند یه شده، کشیده ت خصوصی زندگی وسط من ی خونواده پای متاسفانه-

 بگه تو من ی خونواده پشت نداشت جرات کسی کنیم، بلند سرمونو سخت که مون زندگی

 . شدیم محافل نقل االن

 ، رفتند می رژه چشمانم مقابل لعنتی شب آن های صحنه تمام خورد، می بهم داشت حالم

 ....با خندیدنش بلند بلند تحقیرهایش، ، کسری های حرف

 جلوی را دستم و زدم عق ، گرفت پیش در را کمرم راه و شد جاری پشتم تیره از سردی عرق

 ... گذاشتم دهانم

 این داغون ی روحیه بر عالوه یادگارش که نحس شب آن به بیشتر بخواهم اگر دانستم می

 . کشیدم آرام نفس چند.  روم می پیش جنون مرز تا کنم فکر بود مچم روی زخم
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 ایرتوند سمیرا خیس های طلسیا

 . کنم نمی حالل اما گذرم می حقم از من-

 .  کرد گشادتر را چشمانش مشکی ی تیله

 تعلق بهت کامل اگه البته نیست سکه صدتا ش خونواده و کسری مشکل دخترجون ببین-

 ... بگیره

 . کرد تکمیل را ش جمله و زد دار صدا پوزخندی

 قسط تبصره و بند کلی با قانونم که حقته سکه تا پنجاه کال کنم می فکر من که چیزی با-

 ...میده طول قسطاشو موهات شدن سفید تا و بهش بنده می

 خاک فلزی اتاقک این و شوم آب من خواست می دلم فقط هایش حرف شنیدن با لحظه آن در

 .  ببرم پناه زمین زیر به خجالت شدت از تر زود تا

 : گفتم جمله یک فقط هم باز

 . نکردم حالل اما گذشتم-
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 [۱۳:۲۹ ۳۱.۰۷.۱۸, ]خیس های اطلسی

[Forwarded from ایرتوند سمیرا کانال] 

#۲ 

 

 

 نشده شروع تابستان مگر ، داست سوز هوا چقدر امروز ، زدم بیرون کانکس از و نماندم دیگر

 جای که بود کجا از سرما و سوز این پس تابید می کوه ی سایه وجود با که هم آفتاب ، بود

 ش روی را شکسته ی شیشه که اول روز حتی از بیشتر و داده قرار تاثیر تحت هم را زخمم

 . سوخت می کشیدم

 و زده زنگ آهن یک به فقط االن اما نبود آباد هم قبال افتاد، کانکس ی روبه ی دکه به چشمم

 . بود شده تبدیل مخروبه
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 ایرتوند سمیرا خیس های طلسیا

  نگاهم ، گرفتم پیش را خانه راه آهسته هایی قدم با و کردم فرو مانتوام جیب در را دستانم

 کوه پایین آب حوض روی

 کردم می زندگی اینجا بود درخاطرم که روزی از ، کردم نگاه را سرم پشت دوباره خوردو ُسر

 .  بود توریستی معروف ی منطقه یک که کوچک شهرستان یک از بخشی ،

 به رسیدن برای شد می که گنجی...بود گنج ها قدیمی اصطالح به که معروف و عظیم کوه یک

 هرسال رساند، می فرش به فقط و کرده پرور تن را ما انگار اما کرد استفاده ازش عرش

 معاش امرار قیمت برابر چندین به اجناس فروختن با ما و آمدند می گردشگران و جهانگردان

 . بودند برکت بی ها پول آن قدر چه و کردیم می

 رازها دلش در گفتند می بود، عظیم و بود بزرگ چقدر رویم روبه کوه... آوردم باالتر را نگاهم

 قرار یواشکی اینجا شاید میدانست کسی هایشان،چه دلدادگی و عشاق راز پنهان

 درد یادگار″  بیستون″ گفتم وار زمزمه و کشیدم آه کردند، می بدل و رد گل و گذاشتند می

 ترسید می شاید کند، تکرار دیگر عشقی دلش در نداشت قصد انگار شیرین، عشق و فرهاد

 سوی از مهری بی همه این واال کند کمرنگ را فرهادش و شیرین میراث دیگر عشقی خلق

 .نداشت توجیهی آمدند می اینجا به گاها که هایی آدم

 با و شده پیدا استکان زیر یک ی اندازه به طال ای سکه شد شایعه که افتادم روزی اولین یاد 

 زمان آن ، شد حاضر محل این در ش تحقیقاتی تیم فرهنگی میراث سازمان به خبر رسیدن

 کار بود م خانواده از باقیمانده ارث تنها که کوچک ی دکه همین روی هردو انسی منو

 کشیدم آه هم باز ، کردم برخورد شاهرودی مهندس با من که بود روزها همان در و کردیم می

 ″ کشوند سمت این به منو زندگی که روزی به لعنت″ زدم فریاد بلندی صدای با و

 خم بود بس ، شوم راحت مزخرف ی دکه آن شر از خواستم می ، شد چه و کردم می فکر چه

 عروس کجا؟ هم آن کنم خانمی خواستم می وگردشگر، توریست جلوی شدن راست و

 پسرهایش  وآزارهای انسی شر از خواستم می..پز و دک آن با شدم می شاهرودی مهندس

 دختر یک وقتی نفهمیدم چرا! بودم ساده چقدر...هم دخترش های زبان زخم از. شوم راحت

 اصل با ی خانواده یک توسط ندارد اعتباری و نام هیچ که شهرستانی ی بسته گوش و چشم

 ؟ لنگد می بد کار جای یک یعنی شود می انتخاب دارایی  و ثروت همه ان با و نصب و

 ؟ کرد نمی کار عقلم چرا

 که سپیدم براسب سوار شاهزاده به دخترانه و صورتی رویاهای دنبال فقط زمان آن چرا

 مثل دختری دنبال شاهزاده کدام آخر بودم؟ داده مثبت جواب بود کمتر حیوانی هر از مرامش

 . پوچ توهماتی رویاهایم و بود سیندرال محبوبم ی قصه چرا ، افتاد می من

 رفته رو و رنگ و آبی در دیدن با اما کردم طی را خانه تا کوچه سرباالیی مسیر چطور نفهمیدم

  خانه این از چقدر ، شد سرازیر قلبم به عالم غم تمام خانه ی

 حوض از خورد، می بهم حالم بودند شدن پوسیده حال در که آجری دیوارهای از ، بود زار بی

 مورد بس از خاتون ننه از بعد که هایش شمعدانی از و نداشت آب وقت هیچ که ش شکسته

 چیزی سفالی گلدانی خاک داخل خشک چوب یک جز حاال که بودند نگرفته قرار توجه

 و انسی با بودن به را شدن خشک و مرگ داشتند حق هم ها شمعدانی این. بود نمانده باقی
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 باز چرا.. مرگ خوِد یعنی شکنجه، یعنی انسی با زندگی که چرا بودند، داده ترجیح پسرهایش

 ؟ شد صادر خانه همین به تبعیدم حکم هم

 . آمد استقبالم به انسی خانه به ورود محض به

 ؟ خوبی دخترم سالم-

 که چرخید می دورم چنان متملق و چاپلوس زن این بودم شده شاهرودی عروسی که روزی از

 انسی دانستم می من فقط و دنیاست نامادری بهترین او گفت می شناختش نمی هرکس

 .سیندرالست نامادری از بدتر

 بوی و کرده عمل ضعیف ش بینی اینبار هرچند. پول بوی به حساس ش شامه و بود کار طمع 

 . رسید نمی هم  مشام به من از فاصله متر ها فرسنگ تا پول
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#۳ 

 

 

 به بودم گفته.  دارم را کسری از جدایی قصد و کرده قهر اصطالح به من نداشت خبر هنوز

 بعد روز چند و گرفت بلیط ازدواجمان فردای همان کسری نبود هم دروغ ، رفته خارج مسافرت

 . رفت

 و گردد می بر بودم داده امید.  ست کاری کسری سفر بودم گفته پسرهایش و انسی به من و

 فکر گاهی ، نشوم چشمش در چشم هرگز کردم می آرزو دل ته از حالیکه در آید می دنبالم

 ناموس و دارند غیرت هم ها حیوان تمام نداشتم شک...  برایش حیوان ی واژه حیف کردم می

 ...آرایشش نوع و بود تیپش فکر اوفقط اما پرستند می

 صورتی و گلی گل پیراهن با پوشیده ساپورت و رنگی شلوار مردی شنیدم می اگر روزی یک

 بود شده م زندگی از بخشی تلخ واقعیت این که حاال اما کردم می غش خنده از شک بدون

 . داد می تسکینم گریه فقط
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 . صنم-

 . شدم بلند جا از انسی صدای با

 .بخور ناهارتو بیا عزیزم بیا-

 .نیا نزدیکم ده می بو پیف پیف شدیم ما اومد خانم صنم باز خوبه واال-

 کم اهل من و بود متلک اهل معموال نداشتیم، خوبی روابط باهم انداختم، محبوبه به نگاهی

 ...محلی

 خبر و داشت را آرزویش دختری هر که ید می کاخی عروس مرا کرد، می حسادت داشت علنا

 .است خاک از تلی از تر ارزش بی حاال کاخ آن نداشت

 پلو سیب افتخارم به و گذاشته تمام سنگ مثال نشستم، سفره کنار و پاشدم حرف بی

 ثابت م حلقه روی نگاهم ، زدم کنار را ها زمینی سیب همیشگی عادت به بود، کرده درست

 . ماند

 و....ندار دارو تمام دانست می انسی اگر

 . کرد می بیرونم خانه از نداشتم شک است حلقه همین مشترک زندگی یک از من سهم

 .  کردم می کاری بقیه فهمیدن از قبل تا باید اما

 جان؟ صنم نداری دوست-

 رنگ کمرم روی هنوز کمربندهایش یادگار وقتی داشت درد چقدر هایش گفتن جان این که آخ

 گفتن جان و نیست درکار پولی نداشت خبر و میگفت جان هایم پول به داشت بیچاره داشت،

 . کند می ایجاد صوتی آلودگی تنها هایش

 :گفتم آرام

 . شو زمینی سیب بعد بخورم و برنج اول دارم عادت من که دونید می-

 جز وقت هیچ ، نداشت خبر من های عادت از او که البته شد، خوردن مشغول و گفت آهانی

 ، بودم ندیده ازش دیگر واکشی وطعنه سرکوفت

 او ، دهد جان و بگذراد وقت فرزندش برای تا نبود مادر که او ، نداشت دقتی رفتارم در هرگز

 ...ما های بدبختی وسط بود آمده که بود ناماردی یک فقط

 .ارزید نمی فالکت این به بود هرچه اما بود چه ش گذشته دانم نمی

*** 

 .کنم گرم را سرم جوری یک خواستم می محضر نوبت تا شدم خسته ماندن خانه از

 کسی تنها و بود م صمیمی دوست سارا بزنیم، قدمی اطراف در باهم تا رفتم سارا دنبال به

 با و گزیدم لب ، کشید جیغی دیدنم با ، داشت خبر م زندگی حقیقت و مشکالت از که

 : گفتم اطراف به نگاهی
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 . بندازن حرف کلی پشتت خوای می شدی، دیوونه-

 . زنن می زر بخواد دلت تا و همیشه و، مردم این کن ول-

 نشونت رو واقعی زر اونوقت برسه مادرشوهرت گوش به جیغات این از دونه یه بذار حاال-

 .ده می

 بسته های محیط و کوچک شهرهای در زندگی ، بود این واقعیت اما خندیدیم بلند هردو

 این بین بودنم مطلقه عنوان که روزی ترس کرد، می بند مردم حرف زنجیر به را تو ناخوداگاه

 .کنم فکر بهش حاال از خواستم نمی... انداخت می اندامم به لرز بچرخد مردم

 :گفتم حالم کردن عوض برای

 کجا؟ بریم-

 :کرد فکر کمی

 .حوض بریم-

 بود، خاطرات از پر سارا و من برای آنجا! نه؟ یا آره بگویم دانستم نمی دادم، قورت را دهانم آب

 ، سفید و بود تپل دختری سارا. شد خاص مکان یک برایش دید، آنجا را هادی بار اولین وقتی

 غنچه و ریز هایش لب نبودند، درشت چشمانم داشت، ای داشتنی دوست و نمک با صورت

 عین هم حقیقتا عروسک، گفت می بهش هادی داشت، قلمی و ریز بینی و بودند ای

 .کرد می جلب را نظرت اول نگاه همان در که ها چهره آن از  بود، ملوس و ناز عروسک

 دوست داشتم، خبر حوض به کانکس ی پنجره تسلط از طرفی از  بگویم نه بهش آمد نمی دلم

  رقص وقتی خواستم نمی کنم، بازی و بچرخم حوض دور کنان لی لی او های نگاه زیر نداشتم

 .باشم پرنفوذش نگاهای زیر خندم می سرخوشانه و دیدم می را حوض داخل های ماهی

 !کجای؟ صنم-

 :خندیدم منگ

 .بریم هیچی-

 گذشتیم جاده مسیر از کردیم می صحبت حالیکه در و امدیم پایین سراشیبی از از هم همراه

 .برسیم حوض به تا

 :گفت قدیمی ی دکه همان دیدن با سارا

 .خوردیم می قیفی بستنی اینجا چقدر بخیر، یادش اخی-

 :لبخندزدم و افتادم گذشته یاد

 .بود روزایی چه-

 صنم؟ چیه تصمیمت-

 ...کارم دنبال-
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 چی؟ اما-

 جرقه ذهنم که خورد می چرخ گذشته روزهای میان روحم و بود دکه همان روی هنوز چشمم

 .چرخیدم سارا سمت و کشیدم جیغی...خورد ای
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 .کرد نگاهم متفکر سارا

 شدی؟ زده جن یهو شد چت-

 ...چیدم می میز...  کردم می رنگش.  خورد می چرخ سرم در ها ایده کردم، نگاه دکه به دوباره

 . داشتیم فعالیت زمینه چند در نگین و سارا  و من کردیم، می درست هم دستی صنایع

 . کنم رنگ توانستم  می خودم هم را دکه

 شدی؟ چی صنم-

 ...توریست و گردشگر همه این ؟ شاپ کافی یه بکنیم رو اینجا چیه نظرت-

 کرد؟ درست شه می چطور رو خرابه این سرت؟ به زده صنم بابا؛-

 . کنیم می تزیین ارزون وسایل با و کنیم می مرتب رو اینجا.  که بسازم کاخ خوام نمی-

 .خواد می سرمایه همونم واال بگم چی-

 .لغزید دکه ی رفته رو و رنگ آهن روی امیدانه نا نگاهم. خواباند را بادم

 ... ! صنم-

 .پریدم درجا شوک از که کشید گوشم کنار جیغی چنان
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 !شده پاره گوشم ی پرده چته-

 :گفت هیجان با

 .بخوای کمک نگین از تونی می-

 چی؟ یعنی-

 می مرتب رو اینجا گرفتی که وامو. کنه جور وام برات تونه می بانکه، کارمند نگین شوهر-

 .بدی قسطاتو تونی می جا همین درآمد از بعدم کنی،

 دستش از کاری اگر.  بود داشتنی دوست و مهربان نگین.   گفت می راست.  شد درگیر فکرم

 .کرد نمی دریغ شک بدون آمد می بر

 نگین؟ ی خونه بریم-

 چیه؟ من مشکل دونه نمی که اون-

 .رازدار هم مهربونه هم شناسی می که و نگین-

 .گفتم اوهومی

 نه؟ یا داره راه ببینیم بزنیم، حرف باهاش بریم-

 یا و ببریم لذت شرشرش و آب صدای از همیشه مثل اینکه بدون کردم اعالم که را موافقتم

 تا برگشتیم دوباره را آمده مسیر درواقع.  شدیم راهی هایمان محله سمت به کنیم تفریحی

 .بزنیم حرف نگین با

 . باشد خواب کوچکش ی بچه خاطر به نگین ترسیدیم. بود عصر پنج

 .کرد استقبال رفتنمان از گرفت، تماس اش  گوشی  با سارا

 می که هایی آدم ی همه از بیشتر نگین. شویم داخل کرد تعارف شد، خوشحال دیدنمان با

 اش هروسیله و است مرتب همیشه شان خانه که هایی زن آن از. بود کدبانو شناختم

 .کشد می رخ به را خانه خانم ی سلیقه

 هایش طرح.  داد می انجام شکل بهترین به ویترای کارهای داشت، دستی هم هنر در

 .نظیر بی ها بندی رنگ و بودند خاص همیشه

 کردن بغل و بوسیدن با را خودش سارا آمدیم که ای لحظه از. آورد شربت و شیرینی برایمان

 .داشتنی دوست و شیرین حسابی و بود ماهه هشت و سال و یک نگین. کرد خفه روژین

  ؟...اینورا از عجب چه-

 .گذاشتم بشقاب داخل را شربتم نگین سوال با

 .دارم زحمت یه برات راستش-

 .شم می ناراحت بیاری من جلوی و تعارفات این و زحمت اسم دلمی، عزیز-
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 سر از بیاورد زبان به هرچه دانستم می بود، اش خوبی همه این ی برازنده خانمی که حقا

 . بزنم حرف تر راحت شد می باعث هم همین. تعارف بدون و است صداقت

 .دارم نیاز وام به من راستش-

 عروس. داشت هم حق.  بود کرده تعجب.  پرید دهانش در شربت و شد گرد چشمانش

 شاهرودی ی خانه حیاط ی اندازه محله این تمام! داشت؟ نیاز وام چقدر به شاهرودی

 .شد می

 ذاری؟ می سرم سربه داری صنم-

 .دادم تکان نه معنی به را سرم

 و تو هنر از خوام می تازه. بزنم شاپ کافی یه بشه اگه.  کنم تعمیر بابامو دکه خوام می-

 دوزی چرم که خودمم...حصیر و ویترای توام ببافه، گلیم  و جاجیم سارا.   کنم استفاده سارام

 ی دکه همون تو هم خوراکیارو انواع. فروشیم می دستی صنایع عنوان به...بافتنی و بلدم

 .کنیم می سرو من مدرن ی کافه یا قدیمی

 اینجا؟ اومدین مگه-

 گرفتن وام و دکه آن به شاهرودی عروس کجای.  داشت هم حق.  بود شده گیج نگین بیچاره

 از البته.  بگویم را حالم شرح از مختصری برایش که داشتم اعتماد بهش آنقدر! ؟ خورد می

 نمی مرا کسری.  نبود هم دروغ.   نخواست مرا گفتم فقط نگفتم اش صفتی بی و کسری

 ...باهاش بشود که نبودم چیزی آن چون خواست

 ...دادم فشار هم روی محکم را هایم پلک ، نکنم فکر کسری با مزخرفم خاطرات به اینکه برای

 .شد م ا ریختگی هم به ی متوجه هم سارا

 .گفت باشی آروم

 کنه؟ کاری برامون بتونه شوهرت نظرت به حاال-

 .کنم استفاده هنرم از تونم می منم اینجوری خوبه، م خیلی آره،-

 .بگو بهش پس-

 .حتما-
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.  کرد می راحت مرا کار این و بود خلوت تابستانی روز یک صبح اول در شهرمان کوچک بانک

 .″ بودم رفته من و برو بانک به فردا:″  بود گفته و بود زده زنگ نگین قبل شب

 شوهر تا نشستم انتظار صندلی روی  نبود؛ نگین همسر.  کردم نگاه بانک ی باجه هردو به

 کاری انجام قصد یا و گذاشته سرکارم شاید گذشت ذهنم از.  نبود  او از خبری اما بیاید نگین

 باجه اولین سمت وبه نیاوردم طاقت باالخره.   کند بازی خواهد می اصطالح به و ندارد برایم

 . رفتم

 :گفتم  ، آورد باال را سرش که بانک کارمند

 نمیان؟ بانک امروز محبی جناب.   نباشید خسته-

 :گفت جدی و خشک

 .هستن اتاقشون تو چرا.  ممنون-

 قرار راست سمت در که بود دری بدون اتاق به منظورش.  کردم دنبال را ش اشاره جهت

 .داشت

 از. داشتم ای چندثانیه مکثی اتاق به ورود از قبل.   رفتم اتاق همان سمت به و کردم تشکر

 تایپ حال در و نشسته سیستمش پشت.   داشت قرار دیدم در نگین شوهر در دم همان

 نگین.  بود بزرگتر سالی ده نگین از. بود موجه ظاهری با جاافتاده مرد یک نگین شوهر. بود

 را او خواستگارهاش مابین همین برای.  گرفت اشتباه بازی بچه با نباید را ازدواج بود معتقد

 نه باشد عقل براساس باید انتخاب بود معتقد.   باال سنی اختالف وجود با کرد انتخاب

 تسلط تحت انتخابم و بودم کوچکتر کسری از سال یک فقط که من برخالف...احساس

 .بود بدبختی همان از فرار و ام بدبختی احساس

 کرد تعارف. شد بلند بالفاصله دیدنم با.  آمد باال نگاهش.  زدم اتاق ی شیشه به ضربه چند

 .شدم اتاقش داخل احوالپرسی و سالم با همزمان و کردم تشکرد.   شوم داخل

 بود شده نوشته میزش روی ای شیشه قاب در که اسمش به چشمم ، ورود ی لحظه همان

 ″شعبه معاون محبی افشار″ افتاد ،

 شاهرودی؟ خانم خوبید-

 .کنم برخورد مسلط کردم سعی اما رفت درهم اخمم ناخواسته و شد جمع هایم لب
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 .ممنون-

 !کنه صداتون شاهرودی خانم کسی نمیاد خوشتون انگار-

  و دادم قورت را دهانم آب.  داشت کنایه قصد انگار.  نیست عادی لحنش کردم می حس چرا

 .فرستادم رابیرون ام شده حبس نفس

 گفتن؟ درخواستمو جان نگین-

 .داد صندلی به را کاملش ی تکیه و کشید اش چانه به دستی

 !غیرممکنه و عجیب درخواستتون نظرم به بخواین راستشو اما گفتن بله-

 !عجیبه؟ وام درخواست-

 !ندارین نیازی وام این به شما قطعا موقعیتتون، به توجه با.  نکنید اشتباه نه-

 :گفتم مغرورانه و زدم سینه به دست

 مالی کمک بدون کنم اندازی راه رو طرحی اینجا خوام می من.  محبی جناب استقالله بحث-

 .کنم پرداخت کارم درآمد از اقساطشو تونم می چون منه انتخابی ی گزینه وام.   کسی از

 .رسید ذهنم به همین فقط شرایط آن در 

 قانع:  » گفت می که پوزخندها آن از.  نشست لبش ی گوشه پوزخندی کردم احساس

 « نشدم

 . نبود طبیعی رفتارهایش اما کند رفتار طبیعی داشت سعی اینکه با 

 اینکه خصوصا. داره خودشو قانونی و اداری مراحل. نیست الکی هم گرفتن وام که دونید می-

 ... ندارین حسابی اینجا شما

 نیست؟ امکانش یعنی-

 .نیست غیرممکن چیز هیچ دنیا این تو-

 . بود امید جای پس.  نشست لبم روی لبخند

 می که منظورمو.  کنه نمی کاری کسی واسه خدا راه در کس هیچ روزا این دونید می اما-

 فهمین؟

 :داد ادامه که شد متوجه نگاهم نوع از را این و بودم نفهمیده را منظورش

 .داره قیمتی هرچیزی یعنی-

 از بعضی بودم شنیده.  خواست می را وام از درصدی شاید«  قیمت؟»  ، گذشت ذهنم از

 .کنند می را کار این ها بانک کارمندان

 :پرسیدم و دادم جسارت خودم به
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 عوضش؟ در خواین می چی-
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 خودم به که بود بد ش خیره نگاه نوع ماند،آنقدر ثابت رویم نگاهش کشید، جلو را بدنش اینبار

 !دارد؟ ایراد پوششم نکند کردم شک

 .شنیدم حرفاتونو دیروز-

 . شدم گیج

 !میگفتی ت جدایی مورد در نگین به داشتی-

 می را من چقدر او دانستن ببیند خواست می البد ببیند، را م چهره تغییرات تا کرد مکث

 .جوشید می م معده اسید و کشید می تیر نشست، م معده روی اراده بی ترساند،دستم

 .باشن داشته لیاقتتو که مردایی هستن نیست، بدم اتفاقا-

 چطور...بودم فهمیده منظورشررا دهد، ادامه نبود الزم شدم، بلند تند.بود خودش به ش اشاره

 و بایستم مقابلش شد می. بزند را حرف این کارش محیط در هم آن راحت انقدر توانست می

  تند و نماندم....اما کنم تف صورتش توی

 نفس درست داد نمی اجازه و زد می چنگ را گلویم بدی بغض حالیکه در زدم، بیرون بانک از

 کرده قضاوت زود عجوالنه شاید بودم، شنیده درست یعنی شدم می دیوانه داشتم بکشم،

 بیچاره! جاافتاده و خوب مثال مردی نبود؟ نگین ی عاقالنه انتخاب همان مگر مرد این. بودم

 به راحت مرد این وقت آن متانت از نه داشت کم خانمی از نه سوخت، برایش دلم نگین

 !هستند هم بهتری مردهای گفت می زنش دوست ترین صمیمی

 . بود نشسته عرق به خوردم می که حرصی شدت از تنم تمام و بود شده گرمم
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 اینبار لرزید تنم ، بود شنیده نگین با را هایم دل دردو کردم، مرور را هایش حرف مدام راه توی

 آدم گرفت، رنگ چشمانم مقابل نگین معصوم ی چهره. شد جاری پشتم ی تیره از سرد عرق

 .دانست نمی را قدرش و داشت را بهترین او ندارند، را ها بهترین لیاقت ها

 ی دکه داخل هم آن! ؟ کردم می چه اینجا من. شدم متعجب مسیرم از آمدم خودم به وقتی

 مدل چندین و پفک از زمانی که هایش قفسه خوردم، چرخی دکه در اراده بی. پدرم قدیمی

 .بودند شکسته حاال بودند پر دیگر پرطرفدار خوراکی

 ذات آن با شاهرخی مهندس به لعنت شد، سرازیر هایم گونه روی آرام اشک ترکید، بغضم

 امثال شرمانه بی پیشنهاد از نکشم درد حاال که داد می را م مهریه از بخشی حداقل کثیفش،

 ...محبی

 فشار هم روی را هایش دندان نداشتند، ناموس و زن به عرقی هیچ که پست ی خانواده یک

 .آوردم فرود دکه فلزی لبه روی محکم را م شده مشت دست و دادم

 دستم توی ی حلقه کرد، جلب را نظرم که  چیزی اولین همیشه مثل و آوردم پایین را سرم

 !نداشتم؟ بهش تعصبی و حس هیچ حالیکه در داشتم می نگهش باید کی تا بود،

 دارند؟ جنسی چه هایش نگین دارد؟ ارزش چقدر است؟ گرم چند گذشت ذهنم از

 .شود جور و جمع شاپ کافی یک اندازی راه ی سرمایه بتواند که بود آنقدری یعنی

 رفت، باالتر م انگیزه سرم باالی آهنی ی زده زنگ و گرد سقف دیدن با و آوردم باال را سرم

 می را دوباره کار و کسب اندازی راه ی اجازه و رفتم می داری بخش به باید زودتر هرچه

 .گرفتم

**** 

 داغ نگویم، که نداشتم باهاش ای نداشته نگویم توانستم نمی گفتم، محبی از سارا برای

 نکرده تمام را حرفش او بهرحال نگذاشتم اما برود سراغش به خواست و شد، عصبانی کرد،

 ندادم اجازه که هم منی وسط این ، کند قلمدادش دیگر جوری توانست می بعدا و بود

 ... متهم بگوید واضح و کامل را منظورش

 بکنیم؟ غلطی چه پس بابا-

 .باشم کرده فکر اشتباه من کنیم دعا-

 : زد پوزخندی سارا

 .نداره امکان میگفتم باز ولی بودم شنیده درموردش چیزایی یه هادی از من راستش-

 پختگی ، کرد قضاوت ظاهر ازروی نباید را ها انسان دادم، دست از هم را م داشته امید تنها

 شود می یکی ندارد، سال و سن به ربطی هم قودن کثیف. نبود بودن خوب بر دلیل هم

 .بودند نبرده مردانگی از بویی هردو...محبی شود می هم یکی کسری،

 .بکنه برات کاری تونه می ببینم بسپارم هادی به بذار-

 .بفروشم مو حلقه خوام  می سارا، کن ول-
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 . نشست م حلقه روی نگاهش و آمد پایین تند سارا سر

 میاد؟ دلت چطور وا-

 ؟ خوبی سارا-

 .کوبید ش پیشانی به محکم

 کنه؟ می چند حاال آشغاله، چقدر کسری اون رفت یادم لحظه یه-

 .نظرم به گرونه-

 بیاری؟ رو حلقه گذاشتن، خوبه اوهوم،-

 .اومدم کردم فرار بیمارستان همون از منم بود، انگشتم توی-

 .میفروشیمش میریم فردا حقته، برسونن، خیر یه خوبه-

 برسه خبر شناسن، می رو عطا و عباد همه دونم می بفروشم، اینجا خوام نمی من-

 .بدبختم گوششون

 .دن می مامانشون به راپورتتو سریع بفهمن عطا و عباد گی، می راست-

 .میگیره ازم همونم خوابه، جای یه من به انسی لطف تمام-

 .بفروشه کرمانشاه رفت هادی دم می-

 .کن خبرم داشت اشنا تزیینشم و دکه تعمیر واسه اگه اونجوری، میشه خوب خیلی-

 .من سهم بستنی کیک یه روزی زنیم، می شاپ کافی داریم خوب چقدر حتما،-

 شی؟ الغر بستنی کیک رژیم با کردی هوس-

 :داد تاب را گردنش و خندید بلند

 .الغرم حاالشم همین-

 .خانم گردالی لعنت برمنکرش-

 برای هایمان ایده از خنده و شوخی با و زدیم حرف تاغروب زد، م شانه به محکم و کشید جیغ

 .گفتیم هایش نوشیدنی سرو و شاپ کافی تزیین

 

 

 

 خیس_های_اطلسی#

 ایرتوند_سمیرا#



 
 

 
 

     

 
Page 16 

 ایرتوند سمیرا خیس های طلسیا

 

 [۱۳:۲۹ ۳۱.۰۷.۱۸, ]خیس های اطلسی

[Forwarded from ایرتوند سمیرا کانال] 

#۷ 

 

 

 بهراد#

 

 !دیدی؟ بیرون بهراد-

 همین برگردم، خانه به خواستم می روز چند از بعد امروز دادم، م خسته تن به قوسی و کش

 گذراندم روزگار هایش سنگ و کوه این میان در آنقدر شدم خسته کرد، می بهتر را حالم فکر

 اگر که بودیم کرده حفر را زمین از قسمتی هربار و کرده کاووش بس از نتیجه، بی هم آن

 هایش افسانه و بیستون تاریخ اما رفتم می و دادم می استعفا نبود کارم به م عالقه و عشق

 و کنم ثبت خودم نام به تا بودم شیرین ی مهریه دنبال من. کرد می سفت را ماندنم پای

 هخامنشی ی سکه آن شدن پیدا با بیستون ای افسانه گنج شود، پخش جا همه در اسمم

 .شد می تبدیل حقیقت به داشت

 کانکس ی پنجره پشت به را خودم کوتاه قدم چند با گرفت، فاصله میزم از و شدم بلند

 :گفتم جدی و سرد. ایستادم شهرام کنار و رساندم

 خبره؟ چه بیرون اون مگه-

 :گفت سرش ی اشاره با

 !که عروستونه همون این-

 شهرام کال آید، نمی خوشش صنم از دانستم می بود، تمسخر با همراه کشدارش لحنش

 روی شد نمی افتاد می خطر به که منفعتش اما نبود بدی رفیق داشت، زیاد خورده شیشه

 آینده و منفعت همان خاطر به کرد می خرج هم مرام جاهایی در کرد، باز حساب ش دوستی

 .هایش نگری

 ی دکه درون داشتند و بود خودش سال و سن در دختری همراه که افتاد صنم به چشم

 .کردند می کارهایی رو روبه ی قراضه

 .شه می تامین کیممونم بستنی و نمکی پفک فردا از کنن، باز مغازه خوان می کنم فکر-

 پشت دوباره بیرون به توجه بی و فرستادم باال ابرویی. خندید بلند رسید پایان که ش جمله

 :گفتم جدی و خشک. برگشتم میزم

 .انداختی راه خونه کثافت ببینم نیام اینجا، به حواست میرم من تا-
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 :کشید لبش روی زبان

 .هست حواسم خودم-

  بود، هوا باد من های توصیه و کرد می را خودش کار یعنی این

 زودپخش شایعه کوچکه، محیط اینجا باشه حواست مردم زن زدن دید و چرونی چشم جای-

 .میکنم خورد گردنتو خودم وسط بیاد پلیس پای. میشه

 :گفت جایش به و نداد جواب اینحال با بنشیند ترس به نگاهش که بود محکم آنقدر لحنم

 پروازته؟ چند-

 انداختم ساعتم به نگاهی 

 .دیگه دوساعت-

 خبرکنم؟ آژانس-

 .بفرستن ماشین قراره دیگه ساعت نیم زدم زنگ خودم-

 .زدیم کنار خاک و کندیم بس از پوسیدیم کنی، می استراخت روز چند میری خوشبحالت،-

 .سنگه ش همه لعنتی بود، خاک کاش-

 می الف نشستن می هم دور بودن بیکار اونوقتا قدیمیام این نتیجه، بی شم همه آره،-

 .داد می ای نتیجه یه کندوکاو همه این حاال تا واال بستن

 زدیم زندگی و خونه از اینجاییم ماهه شش نره، باد به زحمتمون امیدوارم فقط بگم؟ چی-

 ...اونوقت

 جور و جمع به آژانس آمدن تا هم من زد، بیرون کانکس از شهرام ندادم، ادامه و کشیدم پوفی

 که هرچه و شناسنامه کارت، گاوصندوق از ، برداشتم را بلیطم ، شدم مشغول وسایلم کردن

 سوار از قبل. زدم بیرون و برداشتم را سامسونتم کیف آژانس بوق با برداشتم، را بود الزم

 بر چه خواستند می نبود معلوم افتاد، داغون ی دکه وآن رو روبه به نگاهم ماشین به شدن

 !بیاورند سرش

 و پفک شهرام قول به حداقل اما بود داغونی همین به دکه این آمدم اینجا به هم که اولی روز

 را چمدانم راننده. رفتم ماشین سمت به و شدم خیال بی. داشتند فروش برای کیم بستنی

 به رسیدن تا دادم تکیه صندلی به را سرم ماشین استارت محض به داد، جا عقب صندوق در

 .کنم استراحت کمی فرودگاه

**** 

 دادم، را خانه درجنوبِی ادرس کشیدم، خیابان سنگفرش روی و گرفتم را چمدانم ی دسته

 در نزدیک ماشین و باشد رفته بیرون هم جعفر ترسیدم می نداشتم، روی پیاده ی حوصله

 قبل بود،اما شده تنگ خانه این برای دلم انداختم، رویم روبه ی خانه به نگاهی نباشد، ورودی

 . خواست می اساسی دوش یک دلم همه از



 
 

 
 

     

 
Page 18 

 ایرتوند سمیرا خیس های طلسیا

 حفاری خاک و تابستان گرمای از رهایی برای فقط و نمیآورد جا را حالم هرگز آنجا حمام

 .امد استقبالم به ربابه خانه به ورود محض به. شد می هاانجام

 اومدین خوش اقا، سالم-

 اطمینان برای اما نبود کسی ظاهرا خورد، چرخ اطراف در نگاهم همزمان، و دادم را جوابش

 :پرسیدم

 نیست؟ خونه کسی-

 . اومدن االن خواهرتون فقط بیرون، رفتن همه نه-

 کجان؟-

 ..باال ی طبقه-

 خواهرمم به  کن، آماده هم و حمام. اتاقم ببره بگو جعفر به گذاشتم، پله راه داخل و چمدونم-

 .بمونه منتظر بگو

 ...بهراد-

 شک آمد، می پایین خانه دورانی های پله از داشت چرخید، سمتش سرم مینو صدای با

 . رفتم سمتش به و کشیدم پوفی بگیرد، اطالعاتی صنم از خواهد می نداشتم
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 .م خسته خیلی االن مینو کنم می خواهش-
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 . شد تر نزدیک حرفم به اهمیت بی

 .بزرگترم ازت سال چند ناسالمتی منه؟ با صحبت طرز چه این بهراد-

 حاال ، بود کرده ازدواج زود چون و داشتیم سنی ی فاصله سال پنج. بود بزرگترم خواهر مینو

 .داشت دانشجو پسر و دختر یک

 می میام که روزی چند این خوشه دلم. نداشتم کافی استراحت وقته چند. م خسته االن-

 .گرمه خیلی هوا روزام این. کنم در خستگی یکم تونم

 واسه باید چرا گردین؟ می چی دنبال ها دخمه و سنگ بین مهندس و تو دونم نمی من واال-

 بدین؟ عذاب خودتون به انقدر سفالی کوزه دوتا

 جا همه در را همسرش داشت عادت مینو. کردم زمزمه را مهندس ی واژه پوزخند با و لب زیر

 ، کردن غلو با را چیز همه داد می ترجیح و بود گذاشتن کالس اهل کال. بزند صدا مهندس

 هایش خوبی از آنچنان همیشه که همسرش همین هم اش نمونه. دهد نشان خوب زیادی

 شخصی یا ست شاهردوی حمید واقعا منظورش ، انداخت می شک به را آدم گفت، می

 ش ا معرفی آناهیتا جا همه است کالس بی و زشت اسمش بود معتقد صنم؛ درمورد یا...دیگر

 .زد می صدایش آنی و کرد می

 که کرد می تعریف چیزهایی یک و گفت می همه پیش دروغ به هم نسبش و اصل از حتی

 .بیرون زدند می آدم های شاخک

 .کشیدم رسید، می نظر به زده ،نم بیرون گرمای و عرق اثر در که موهایم به چنگی

 ؟ دیدی رو دختره این-

 کدوم؟-

 .زدم نفهمیدن به را خودم عمدا اما بودم فهمیده را منظورش

 ..صنم-

 :کردم کج لب

 !نیست؟ که آناهیتا منظورتون-

 .نرو نروم رو دیگه تو.  ندارم اعصاب بهراد-

 .نداشت حرفی دادم و مهندس پیغاِم بهش-

 قالتاق آن از حمید البته. بدهند را حقوقش و حق داست اصراری چه دانم نمی. شد خوشحال

 بچه دختر یک سر نتواند داشت شان کسر برایش البد. برید می سر پنبه با که بود روزگار های

 .بگذارد کاله

 ؟ محضر میاد کی-

 . بگین شما هرتاریخی احتماال-
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  ایران از کال که! عروسی شب آورد سرش چی دیوونه ی دختره دونم نمی! کسری طفلکم-

 .رفت و شد زده

 .بهشت رفته خودش قول به. مینوخانم که جهنم نرفته-

 اون و بود نشده باز مون خونه تو پاش خانوم ایکبیری این اگه واال ، نیست متوجه داغه خودش-

 .نمیومد دستش بهونه کسری االن آورد نمی در رو بازی مسخره

 حرفاتونو من نیست مربوط من به درکل. رفت می زود یا دیر کسری! بهونه میگی خودت-

 .کنم نمی حالل گفت فقط اونم. کردم منتقل

 :سرداد تمسخرآمیزی ی خنده مینو

 .خانوم ایکبیری این نفرین با لرزیدم من االن-

 .فرستادم بیرون آرام را نفسم

 حموم؟ برم میدی اجازه حاال-

 رفتم اتاقم به بالفاصله و نکنم تاخیر ای ثانیه حتی دادم ترجیح. شد رد کنارم از و گفت ایشی

 .کنم حمام نیاز مورد وسایل برداشتن با تا
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 دو و بینی ی تیغه پیشانی،روی قسمت در صورتم پوست. انداختم آیینه در م چهره به نگاهی

 صورتم پوست مراقب و زدم می ضدآفتاب مرتب اینکه وجود با. بودند سوخته هایم گونه طرف

 در. بودند کرده را خودشان کار کوه قامت اثر در سردش ی سایه و داغ آفتاب هم باز بودم،

 بیستون هوایی و آب شرایط از و بروم پوستم پزشک نزد هستم اینجا تا گذاشتم ام برنامه

 .کرد می معرفی من به تر مناسب ضدآفتابی باید. بگویم
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 . زدم مچم هردو نبض رگ روی سپس و ریش ته به را محبوبم و همیشگی ادکلن از مقداری

 زمان هشت تا هنوز ؟ کردند می عجله انقدر چرا امشب نبود معلوم. خورد اتاق در به چندضربه

. بود زمان دقیقه ده هنوز و میشود سرو هشت راس شام ما ی خانه در دانستم می. بود

 می زده ریتمیک و گرفتند شدت ها ضربه. انداختم آیینه قاب در خودم به نگاهی آخر بار برای

 .است کسی چه در پشت زدم حدس. شد

 .کیمیا بیاتو-

 .شد داخل کیمیا و چرخید در دستگیره.  نشد کامل ام جمله

 .خودم موشگل خوشگل دایی سالم-

 ظاهرا اما. بود کالسی بی مینو قول به زدن حرف مدل این. کردم ساختگی اخمی برایش

 در خصوصا. کرد می خواست می دلش هرکاری و نداشت توجهی تذکرهایش به دخترش کیمیا

 . رفت می باال هم راست دیوار از که مینو غیاب

 منتظرتون؟ همه پایین نمیاین دایی-

 :شد بیشتر اخمم

 کنن؟ می عجله انقدر چیه اومدم، نشده هم دقیقه ده حاال-

 .انداختم دستش مچ روی ی گنده ساعت به نگاهی

 .بزنم صداتون فرستادن منو اینام فقط! که چه من به شم تازه! دیگه هشته نزدیکه-

 .میام منم برو-

 :چرخید سمتم به و پا پاشنه روی اما برود خواست و کرد گوش

 با تونم می تا دم می قول خودم نکن شکلی اون تو قیافه. خودمون با آوردیم مم عمه راستی-

 .بدم قرار ملطفت روحشو گندکاریام

 کرد می شیطانی آنقدر که رفته کی به نبود معلوم. رفت بیرون تند و گفت خنده با وروجک

 .آمدم بیرون اتاق از و دادم رضایت باالخره.زدم باال را ام  پیشانی روی شده ریخته ؟موهای

 بابا. کردند سالم و دادند تکانی خودشان به من آمدن با که بودند نشسته شام میز دور همه 

 :گفت بود کشیده درهم شدید را اخمش حالیکه در

 اومدی؟ دیر چقدر-

 : گفت من از حمایت در حمید خواهر الله

 .بدین حق بهشون ن، خسته دکتر-

 هم آنجایی از. کند گنده را چیز همه عنوان و لقب با داشت عادت. داشت را مینو اخالق اوهم

 . زد می صدایم دکتر جا همه در و همیشه داشتم، شناسی باستان دکترای من که
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 چرخاندم چشم میز دور ها صندلی روی. شدم تر نزدیک میز به و نکردم هم نگاهش حتی

 ست عمدی کارشان اینکه حدِس نبود سخت خیلی. بود الله کنار صندلی خالی، صندلی تنها.

 .نشستم صندلی همان روی و نبود ای چاره. دیده خواب برایم مینو باز و

 را پدر غذای باید ،شوکت خانه این ی نانوشته قانون طبق. داد شروع دستور نشستنم با پدر

 داشت عقیده که بود سنتی مردهای آن از پدرم. را خودشان غذای هریک بقیه و کشید می

 چند جز جمع در. زورگو و مستبد ظاهر در مرد یک. بزند حرف حرفش روی ندارد حق کس هیچ

 و بود مشرب خوش و مهربان زنی که مادرم برعکس. زد نمی حرفی دستوری ی کلمه

 و کرده تحمل را پدر اخالق ها سال این تمام در که مجلسی و جمع هر دار میدان همیشه

 عوض را پدر نظر ها زمینه خیلی در بود توانسته حتی اش مهربانی با مادر.  بود مانده کنارش

 نفوذ دانستم می من اما سوخت می مادر برای دلش بود ایستاده دور که کسی شاید. کند

 .بود مادر به پدر ی عالقه خاطر به این و است زیاد چقدر پدر روی بر مادر

 خورین؟ نمی غذاتونو دکتر-

 قایقی یقه. زد می ذوق توی بدش پوشش اول ی لحظه همان در. چرخید سرم الله صدای با

 مناسب که پوششی.  بود گذاشته دید معرض در را عریانش ی شانه سخاوتمندانه لباسش

 برداشت را بشقابم! کرد نمی زد گوش بهش چرا کردم می تعجب مینو از و نبود پدرم دیدگاه

 شدم مشغول الله به توجه بدون. ریختم بشقابم توی برنج مقداری. کشیدم دستش از تند.

 که ادکلنش بوی خصوصا. بود شده کور غذا به اشتهایم نزدیکی این و الله وجود با هرچند

 .کرد می اذیت را ام شامه که بود عطرش در تند و خاص شیرینی یک. داد می آزارم همیشه

 .بواست بد خیلی ادکلنش میگفتم بهش حتما روز یک

 در معاشرت آداب. نداشت کردن صحبت حق کسی غذا صرف وقت بود این در خانه این خوبی

 می رعایت ، توانستیم می تا حتی بود فارسی های شاهزاده سبک به و سنتی ، خانه این

 غذا صرف موقع خانه این در همین برای. نیاید ها بشقاب به قاشق خوردن بهم صدای ، کردیم

 .رسید می گوش به صدا ترین کم
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  بهراد#

 

 حضور نبود الزم ما مثل اما بود او بیستون ی پروژه اصلی مسئول.  بودم نشسته حمید کنار

 در فعال حضور داشتم تمایل خودم من البته. کرد می سرکشی بیشتر. باشد داشته فعال

 .برود پیش من نظر زیر چیز همه و باشم داشته پروژه

 نیومد؟ دست به پروژه از چیزی سرنخی  خبر؟ چه-

 .هیچی فعال-

 یه ببینیم بکشیم بیرون و حوض اون آب کردم می فکر این به داشتم پیش روز چند راستش-

 .نمیاد دست به چیزی... نشونی...   راهی

 .گرفت نقش ذهنم در کوه پایین بزرگ حوض تصویر. کشیدم ام چانه به را دستم

 . کنه می زندگی اونجا آبزیست. جاریه آبش حوض اون اما. واال دونم نمی-

 .کنیم می خالی آبشو زیست محیط نظر زیر. هست حواسمون-

 .کنم می بررسی موقعیتو رم می-

 .زنین می حرف کار درمورد اینجام. دیگه بسه-

 می میز روی را چایی سینی حالیکه در. چرخید سمتش ما سرهردوی الله، اعتراض با

 .نشست ،کنارمان  گذاشت

 .نکشید پیش کارو بحث ما خاطر به و امشب یه خواهشا-

 : شد اضافه ما جمع به هم مینو

 .کنه استراحت بذاریم. اینجاست روز چند بهراد. واال آره-

 .زنه سرمی مام به حتما میاد گیرش هرفرصتی دکتر البته-

 .داره تعلقات البد-

 :کرد مداخله بالفاصله مادر. گفت را این الله به اشاره با که بود مینو

 .شه می تنگ زود مادرش و پدر واسه دلش پسرم آره-

 داشته مخالفتی الله با اینکه نه. بود هم  مدار سیاست و زیرک هایش خصلت تمام کنار مادر

 .کند حفظ هم را پدر شان و غرور همیشه خواست می دلش اما ؛ باشد

 .نیست اذیت اونجا زد؟ زنگ کسری راستی-
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 :گفت خونسرد حمید. آمد در مینو اشک مادر سوال با

 بگیرم وسیله و خونه جا یه برم تا مونه می خواهرم ی خونه مدت یه.  راحته جاش. رسیده-

 .کنم مستقرش

 .گرده برنمی دیگه که اینجوری ، مهندس نه وای-

 .باشه اونجا بهتره براش-

 مو بچه چطور ببین.  بخوره گرم زمین به شااهلل ان خیرنبینه،  ایکبیری ی دختره اون خداکنه-

 ... کرد غربت واالخون آالخون

 ؛ کردین می صحبت هم کسری با باید شما.  مینوجان بوده مشکلی یه باالخره بگم؟ چی-

  ؟ کرد کارو اون دختره ؟چرا بوده چی جریان ببینید

 :گفت و داد تکان قرارانه بی را پاهایش مینو

 .بدبخت شده زده پسرم. زد حرف باهاش حمید-

 درد به دختِرُاُمل این گفتم داداشم به دیدمش که اول روز همون از من. بود دیوونه دختره-

 پرستیژ با و امروزی زن یه اون.  شناسیم می رو کسری مون همه دیگه.   خوره نمی کسری

 .خواد می خودشو

 .خوره می کسری درد به دختر این فقط داد گیر. بود حمید تقصیر ش همه-

 گیر خوب دختر زمونه این نداشت خبر.   کنه انتخاب بسته گوش و چشم دختره ؛ اومد داداش-

 .نمیاد

 سوت هایشان حرف از داشت سرم. گرفتم داد گردنش به قری و گفت ناز با که الله از نگاه

 می دلم. شد می بدل و رد بینشان زنکی خاله های وحرف کردند می غیبت چقدر. کشید می

 روزی چند باشد حواسش کردم می تاکید مادر به فردا شوم، دور جمعشان از زودتر خواست

 .نشود پیدا اینجا شان کله سرو مینو و الله هستم که

 :گفت که شد خسته هم مادر انگار

 .دیگه نکنید فکر بهش-

 :گفت هم حمید

 . رفت و شد تموم بود، چیزی یه. آره-

 .داد ترجیح بحثی هر به را سکوت و کرد داری معنی نگاه فقط همیشه مثل پدر

 چیه؟ فردا واسه تون برنامه دکتر راستی-

 :گفتم بکشند ای نقشه برایم بقیه اینکه از قبل و کشیدم م چانه به دستی!  فردا؟ ی برنامه

 .برگردم خودم ماشین با خوام می اینبار. سرویس ببرم ماشینمو قراره فردا-
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 به توجه با. شد متمرکز پارکینگ ته قرمز جیب روی فکرم هم من. نداد ادامه و گفت آهانی

 .آمد می کار به خیلی جیب آن هوا؛ گرمای و مسیر ام، عالقه
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 صنم#

 

 مختلفی رنگ چند بین. کشیدیم سمباده ، بود آورده که کارگری و هادی کمک با را دکه تمام

 سفید رنگ روی ، بود این نظرمان چون.  شد پیروز سفید رنگ باالخره ، بود ذهنمان توی که

 .داد انجام  شود می بیشتری کار

 کمک دکه تعمیر در جوشکاری یعنی شغلش. کرد تعویض هم را درش و ها شیشه هادی

. کنیم تسویه افتاد راه کارمان اینکه از بعد شد قرار و داد تخفیف توانست تا.  کرد من به زیادی

 از که باشد حدی در تزیینات باید گفت می سارا. بود بیرونی و داخلی تزیینات انجام وقت حاال

 .بکشاند سمت این به را مشتری هم فاصله دورترین

 می چیزی... بانی سایه.  کنم کاری گل را دکه دور تا دور کردم می فکر این به داشتم من و

 .صندلی و میز ها سایبان زیر و گذاشتم

 صندلی روی از و کشیدم پوفی دیدنش از. رسید سر موتورش با عطا که بودیم بحث حال در

 از زد می داد وحشتناکش و تیز نگاِه. شدم بلند بود گذشته یادگار که قدیمی پالستیکی

 . شده پر جایی

 اش نشسته خون به چشمان از نگاهم.  آمد جلوتر.  کردم هوارهایش و داد ی آماده را خودم

 . خورد چرخ دستش در طالیی زنجیر روی و آمد پایین

 کنی؟ می غلطی چه داری اینجا-
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 .شود صاف صدایم تا کردم خشک ای سرفه

 .بزنم شاپ کافی اینجا خوام می-

 :کرد مشت دستش در چرخاندو محکم را دستش توی زنجیر

 نداری؟ زندگی و توشوهر مگه! غلطا چه-

 عین درست هم عطا ضعف نقطه. بزنم حرف فکر با و کنم حفظ را ام خونسردی کردم سعی

 .بود پول مادرش

 دونستم می چون.  بزنیم کافه اینجا شد قرار. شه خراب حیفه گفتم داشتم اضافه پول یکم-

 ....بهتون بده سودشو ، شه مدیرش سارا گفتم ، ندارین وقت شما

 .گرفت را عصبانیتش لبخندجای و شد باز اخمهایش زود خیلی

 .خوبی کار چه...  به به-

 تعصب و غیرت و شدند می شل ، شنیدند می پول اسم تا بود این پسرهایش و انسی خوبی

 . ست خرکی تعصبشان:  گفتیم می مسخره به و همیشه سارا و من. گذاشتند می کنار را

 . نکنید... معارف تعارف... دارین مار کار-

 مدارا تنها شرایط این در. نبود جایش اما کنم تقدیمش صدادار پوزخند یک خواست می دلم

 هم ترجیح خورد، می رقم چطور دانستم نمی که ای آینده از ترس بدون.  داد می جواب کردن

 .نکنم فکر نامعلوم و گنگ ی آینده این به دادم می

 .دیم می انجام رو کارا خودمون. نکنه درد دستت-

 توضیح بخواهد اینکه بی و سادگی همین به. رفت و شد موتورش سوار بماند اینکه بدون

 . بشنود ای اضافه

 روی. بودند گو و گفت و بحث حال در سارا و هادی. برگشتم جمعمان سمت دوباره رفتنش با

 . نشستم پالستیکی صندلی همان

 باشه؟ شکلی چه بیرونیش طراحی شد قرار  کردین؟ کار چی خب-

 و درشت رو کافه اسم باید سایبانم باالی.  بزنیم باید فروشش قسمت تو بان سایه یه-

 .بنویسیم توچشم

 .کوبید هم به را دستش هردو کف سارا

 نظرتون؟ به باشه چی اسمش-

 . گذاشت اش چانه زیر را دستش هادی

 .کارخانماست دیگه این-

 .بذاریم کننده جذب و خوشگل اسم یه بیا. جان صنم آره-
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 یکی یکی ها اسم.  بست نقش ذهنم در مختلف های اسم و خورد چرخ اطراف در نگاهم

 ها چمن دور ی کاشته های اطلسی روی نگاهم. شدند می رد سرعت همان به و آمدند می

 می آویزان دکه به هم اطلسی گلدان چندین. کاشتم می اطلسی هم اینجا باید. ماند ثابت

 زمزمه لب زیر.. اطلسی بنفشش؛ رنگ خصوصا. بودند عالی و خاص هایش بندی رنگ. کردم

 ″اطلسی کافه: ″کردم
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 هم همین برای. بود سایبان و میز سه ی اندازه به بخشداری ی داده اختصاص فضای

 هم حاال همین. نبود پذیر امکان بیشتر فضای گرفتن و گرفت می زیادی ی اجاره بخشداری

. بود برلیان هایش نگین انگشتر آوردم شانس. بود شده خرج انگشتر پول از بیشتری نیم تقریبا

 راه را، کارم حداقل.  بودند خریده خوبی ی حلقه شده که هم دادن پز خاطر به خداروشکر

 .انداخت

 هم او و بودم زده که بود حرفی اما کنیم همکاری نگین با نداشتم دوست اصال ماجرا آن از بعد

 سرگرم و متعهد انقدر خداروشکر. باشد داشته همکاری ما با بود مشتاق جا همه از خبر بی

. دهد تحویل ما ،به دهد می انجام خانه در که را کارهایی داد پیشنهاد خودش که بود زندگی

 این جالب و نداشت حرف هم هایش گلیم و جاجیم. بود نظیر بی شیشه روی هایش نقاشی

 .بود کرده درست هم دستی و شانی کیف جاجیم و گلیم همان از گی سلیقه خوش با بود
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. گذاشتیم را دستمان آثار بقیه هم دکه جلویی های قفسه در. کردیم آویزان بیرون را ها کیف

 را بیستون نمادهایی از یکی هرکدامشان روی که بودم کرده درست چرم دستبند زیادی تعداد

 . بودم گذاشته

 قیفی ساز بستنی دستگاه. داشت وجود ها خوراکی انواع هم دکه داخل های درقفسه

 برچسب با و کردیم تمیزش تعمیر از بعد. افتاد راه جزیی تعمیر یک با خداروشکر هم قدیمی

 .شد تزیین کردم تهیه بازار از که هایی

 .شدم جادو نکنه بود؟ کی بود؟ کجا اینجا به به-

   .برگشتم پرسید می را سواالت این داشت که ای غریبه مرد سمت به متعجب

 فشار مغزم به خیلی نبود الزم شناختنش برای. زد صورتش دوطرف به آرام سیلی چند مرد

 : بیاورم

 .بهشتی حوریای شماهم بهشته، اینجام. مردم نکنه-

 .میشه جهنم بهشت لحظه همون بهشت بری شما باش مطمئن آقا نه-

 شده؟ نصیبم حوری کدوم با آشنایی افتخار صحبتی خوش خانم چه-

 .رفتم سارا کمک به

 شهرام جناب کارتونه محل از تر پایین پانصدمتر اینجا ، میشید متوجه کنید باز چشماتونو اگه-

 .موحد

 .آناهیتا نه اوه..خانم آنی!؟ اینجاست کی ببین به به-

 :کوبید ش پیشانی به محکم

 .بودی صنم کنم فکر. داشتی پرت اسم یه اصال اوه-

 بزنید؟ صدام کوچک اسم به باشم داده اجازه بهتون نمیاد یادم-

 اتاق در که اولی روزی همان از. بود ها حرف این از پرروتر شهرام اما.  گفتم اخم با و تند

 کردنش نگاه طرز از خصوصا. بود منفی و بد احساسم بودمش دیده شاهرودی مهندس

 .نمیامد خوشم

 .ندارم نیاز کسی ی اجازه به من-

 : زدم پوزخند

 اینجایین؟ میدونه رییستون االن! جدی؟-

 :گفت جلف چشمکی و خندید بلند بلند

 یه خواین نمی اگه البته...بدم سفارش اینجا اومدم ریاست همون طبع به و رییسم خودم من-

 ...کنید رد و خوب مشتری
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 آن اگر حتی کنم رد را خوب مشتری یک خواستم نمی که البته. بود خودش به ش اشاره

 :گفتم فقط. باشد موحد شهرام مشتری

 .کشه می طول روز چند اینجا گرفتن سامان سرو-

 :کرد نگاه ساعتش به

 ست؟ شنبه چند امروز-

 :کردم فکر کمی

 .شنبه سه-

 .گیرم می میام من کنید آماده قهوه و کیک دونفر برای غروب هر جمعه از-

 .کرد ردش شد نمی  که بود خوب پیشنهاد یک این کار شروع برای اما بود دستوری لحنش

 .نیست مشکلی-

 .کرد مکث

 دارین؟ م ای دیگه کار-

 .خاراند را سرش کف اشاره انگشت با

 .میگم بعدا منتهی دارم زیاد کار-

 کردم نگاه که را رفتنش رد. کرد گرد عقب کوه ی دامنه سمت به تند حرکتی در و خندید بازهم

 فاصله همین از. کرد توقف رویمان روبه کانکس کنار که افتاد رنگ قرمز جیپ یک به چشمم

 .داد تشخیص را راننده ی چهره شد می هم

 .لرزید کوتاه تنم و آمد سردی باد
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 از بیشتر روزهایم این کاری حجم. کرد می درد تنم تمام. نیستم خودم کردم می حس گاهی

 چند مهمان خاک،.  نداشت نا پاهایم که بودم دویده سمت آن به سمت این از آنقدر. بود توانم

 یک. رسید می مشامم به روزها این که عطری تنها تینر و رنگ بوی و بود هایم ریه ی روزه

 از قبل تا باید! ؟ شد می مگر اما کند بهتر را حالم کمی توانست می ساعته چند و گرم حمام

 انسی بحث جرو صدای خانه به ورودم محض به. آمدم می بیرون حمام از عبد و عطا آمدن

 . رسید گوشم به محبوب و

 . دونم نمی من بخرین گوشی برام باید-

 . ندارم کو! بیارم؟ گورت گوربه بابای اون قبر تو از-

 که بود شده بدبختش شوهر آن سهم هایش فحش و بود آورده کم هم باز. شدم عصبی

 .است کوتاه دنیا از دستش

 .ریختم خودم در و نزدم حرفی اما

 .باشم داشته نباید من فقط دارن گوشی االن همه واال-

 کنه؟ کارت چی دونم می خونه بیاد عطا بذار. کردن غلط همه-

 دفتر ها بچه تمام. میامدم مدرسه از که افتادم روزی یاد. بکشم جیغ بود نزدیک حرفش درد از

 های طرح آن از یکی دلم. کردم می نگاه جلدهایشان به حسرت با من و داشتند جلدآلبومی

 به دل روز یک. کردم می یادداشت مرتب را هایم مشق تا خواست می را صورتی موس میکی

 .رفتم انسی سراغ به و زدم دریا

 و قشرق یک شد تعبیرش اما کوچک و ممکن آرزوی یک.  گفتم آرزویم از بود کندنی  هرجان با

 .بزرگ دعوای

 بار زیر را تنم زود خیلی صبر بی عطای. داد آمار خواست دلش که انطور انسی آمد که عطا

 که روزهایی..روزها آن بود تلخ چه. جمع خود در و شدم خم. گرفت لگدهایش و مشت

 اشک و کردم می تحمل را درد ، سکوت در که ضعیف م بنیه و بود کوچک آنقدر دستانم

 .ریختم می

 دست دعوا از دیدنم با انسی و محبوب. رفتم خانه داخل به گذشته افکار زدن پس با

 . برداشتند

 کند می تهدیدش فقط انسی دانستم می. رفت ها اتاق از یکی به تند و کرد اخم محبوب

 .نبود محبوب انتظار در ها کتک آن وقت هیچ

* 

 چیدمانمان و داشتیم بهتری جنس دیگر ی مغازه دو به نسبت. نبود بد فروشمان وضعیت

 سرو راهم ها کیک و نوشیدنی انواع مشابه، محصوالت کنار در اینکه خصوصا. بود تر شیک

 .کردند می خرید ما از فرهنگی میراث کارگرهای تمام اینکه خصوصا. میکردیم
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 . داد سفارش هم امروز برای و خرید قهوه و کیک ما از قولش طبق شهرام دیروز

 که نیامده خوشش طعمش از شاید کردم فکر.نبود آمدنش از خبری و بود عصر هفت ساعت

 تعجب سارا های جواب از. است شهرام شدم متوجه.  خورد زنگ سارا گوشی لحظه همان

 ... اما باشد نداشته حقیقت ، کنم می فکر که آنچه بودم امیدوار. کردم

 : پرسیدم تند کرد قطع که سارا

 میگه؟ چی-

 .باباشیم ی درخونه نوکر انگار مزخرف. ببریم شونو قهوه و کیک گفت. بنده دستش-

 . نمیاریم گفتم-

 :نالیدم

 ...چرا-

 .بابا کن ول-

 ...که بدبختیم ، بیفته چپ شهرام اگه. داریم اینجا کارگرای از فروشمونو نصف. برم می من-

 :انداخت باال ای شانه

 .بودم نکرده فکر بهش-

 .برم می کن آماده-

 .کسری فامیل چی؟ مرده اون آخه اما-

 اما داد می دست بهم زدگی یخ حس و لرز همین کردم می فکر بهش که هربار. لرزید بدنم

 .بود تر مهم کارم حاضر حال در. نبود مهم
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 بهراد#

 

 آفتاب تابش خاطر به دستانم مچ. کردم آویزان در پشت قالب به و درآوردم را تنم نخِی پیراهن

 . زدم ضدآفتاب مقداری و کننده نرم هایم دست شستن از بعد. بود سوخته

 به و داغون ی دکه آن اینکه باوِر. افتاد رو روبه ی دکه به نگاهم. رفتم کانکس پنجره پشت به

 تصور ، دیدمش نمی قبال اگر شک بدون. بود سخت زیادی شده مرتب و شیک آنقدر نخور درد

 .شد می غیرممکن برایم ، بوده ای خرابه گذشته در اینکه

 .کرد می جذبم اسمش همه از بیشتر

 ″اطلسی کافه″

 .داد نمی بهتری دید اجازه آفتاب اما بردم باالتر و گرفتم رو روبه از را نگاهم

 .رفتم ها لباس کمد سمت و گرفتم فاصله پنجره از

 نخی پیراهن یک با را تنم جذب تیشرت دادم می ترجیح که بود گرم تیزو آنقدر آفتاب امروز

 .خورد کانکس در به ضربه ،چند کنم باز را کمد در اینکه از قبل اما کنم عوض کوتاه آستین

 کیه؟-

 .نمایان شهرام قامت و شد باز در

 باشه؟ تونه می کی من جز نظرت به-

 . شدم لباس تعویض مشغول و ندادم را جوابش

 .بدنیست حیام یکم-

 .برگشتم میزم پشت اهمیت بی

 .انداخت پا روی پا و نشست رویم روبه

 !نیومد؟ شد چی دختره این-

 دختره؟ کدوم-

 !،صنم فامیلتون-

 !اینجا؟ بیاد باید چرا-
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 .دادم سفارش قهوه و کیک-

 :فرستادم باال را راستم ابروی سینه به دست

 !قهوه؟ ، گرما این تو-

 ...نیته مهم. خیال بی-

 :گفتم و کشیدم لبم روی زبان

 چیه؟ نیتت حاال-

 .خاراند را اش بینی

 .خیره نیتم-

 .زدم پوزخند

 .ازدواج البد-

 ...دختر یه بخوام بخندم جدم هفت گور به من-

 :گفت کوتاه مکثی از بعد و کرد راقطع حرفش

 شروع تازه کار دیدم. بود خیر هدفم کال. کنم بدبخت خودمو بخوام حاالها حاال بکنم غلط اصال -

 .همین واال ؛ کنم کمکی گفتم ، کردن

 دانست می خدا. شناختم می من را شهرام جنس. خرخودتی یعنی کردم نگاهش کجکی

 !برد خواهد کجا و کی از منفعتی چه و چیست هدفش

 . کند گمراهم کرد سعی سرش چرخاندن با است معنادار نگاهم فهمید هم خودش

 .شود بلند جا از کرد وادار را شهرام در به ضربه چند صدای

 .شنیدم را صدایشان و شدند تیز هایم گوش ناخوداگاه. رفت بیرون شهرام

 .سفارشتون بفرمایید-

 . زدم زنگ پیش وقت خیلی من دیرآوردی خیلی-

 .کشید طول شه حاضر تا-

 ...فهمین می که منظورمو. باشید موفق تونید نمی نامناسب دهی خدمات با من نظر به-

 !نامناسبه؟ ما دهی خدمات کجای اما. البته-

 .دیراومدنتون همین-

 .نمیام که جت با-

 .بیاین جت با باید باشه الزم-
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 .کنم می کرایه جت شما سفارش خاطر به اینبار چشم-

 .کردم تصور را هم روی هایش دندان فشار ندیده. گفت حرص سر از و کامال

 .بری تونی می. خوبه-

 اصطالح به یا موتوری پیک با منزل در تحویل:  باشم گفته جایی نمیاد یادم چیزی؛ یه فقط-

 .خدماتمونه تو جت شما

 .آمد کش کوتاه لبم شهرام به جوابش از. رفت و نماند شهرام جواب منتظر

 دست در قهوه و کیک حاوِی ای سینی که حالیکه در شده خالی بادی با و عصبی شهرام

 .شد کانکس وارد داشت

 ... بیارم سرش بالیی چنان حاضرجواب!؟ کرده تربیتش کی نیست معلوم عوضی ی دختره-

 خانگی کیک. خوردم را کیک از قاچی و بودم گرسنه. گرفتم دستش از را سینی و شدم بلند

 خالی را عصبانیتش زدن غر با و داد می فحش همچنان شهرام.  لذیذ و مطبوع طعمش و بود

 .خوردم می را اش سفارشی کیک و ،قهوه گرما به توجه بدون و خیال بی هم من. کرد می
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 نیازمان مورد وسایل شامل که بود دستم توی بزرگی ی زباله ی کیسه. شدم پیاده ماشین از

 از بعد. کشیدم شرتم تی روی را کارم مخصوص پیراهن و گذاشتم کانکس داخل را کیسه. بود

 .رفتم پروژه حفاری محل به کانکس در کردن قفل

 جلوتر را گیرم آفتاب  نقاب. بودند دقت نهایت در خاک جاکردن جابه ،مشغول همه ، تیم

 :پرسیدم همزمان و بشوم پوستم سوختگی آفتاب مانع تا کشیدم
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 کردین؟ پیدا چیزی ؟ ها بچه خبر چه-

 .«نیست خبری:» کردند اذعان ناامیدی با هرکدام. چرخید سمتم به سرها من سوال با

 می را نقطه این در کار توقف دستور باید نشانی هیچ ونبودن چاله دومتری عمق به توجه با

 .دادم

 ای نشونه و رد دیدین که بعدم و کنید می الک و ،خاک دقت با و آروم! مرتضی و کیوان-

 .پرکنید و گودال نیست

 .کنید کمک پرکردن واسه شماهم!  شاهین و امیر

 .بیار و زن نقطه دستگاه برو رضا

 .آورد را دستگاه و شد بلند بالفاصله دستورم با رضا

 تعیین اطرافش، شعاع گیری ی اندازه با و گذاشتم چاله همان عرض متری یک در را دستگاه

 . کنند حفر را عرضی و طول چه و عمق چه کردم

 .رفتم شهرام سمت به دادم را الزم تذکرات و دستورات اینکه از بعد

... نشونی اینبار ندارم شک. کنیم حفر نمونده جایی دیگه چون! کنید دقت خیلی اینبار ببین-

 .نکنید استفاده ابدا بیل و کلنگ از. بزنید کنار آروم و خاک. کنیم می پیدا... چیزی

 !بزنیم؟ کنار و خاک چطور پس-

 !کارکنی چطور مشخصه داری سررشته کار این تو خودت ناسالمتی-

 !؟ کنیم استفاده ابزارا مدل این و قاشق از یعنی اوف-

 .دقیقا-

 .کرد کج لبی

 .اینجاییم دیگه صدسال پس-

 .ببر تشریفتو شدی خسته-

 کرد را کار همین.شود خفه خواستم محترمانه واقع در. خورد جا که گفتم محکم و جدی آنقدر

 دلخوری داشت قصد کردنش پشت با البته. رفت ها بچه جمع سمت به دیگری حرف بدون و

 .دهد نشان هم را اش

 .کردم تاکید بلند صدایی با هم باز

 ، سنگ انواع ضربدر، عالمت پیسوز، شکسته، کوزه مثل. خبربدین دیدین ای هرنشونه-

 .دونید می من از بهتر عالمتارو خودتون دیگه.. هرچیزی

 گرم هم امروز کانکس داخل.بیاید دنبالم هم شهرام بودم منتظر رفتم، کانکس سمت به تند

 درباز از بار اولین برای شهرام و بود باز در. زدند در که کنم راعوض شرتم تی خواستم می. بود

 .نمیاورد طاقت دانستم می. کشیدم پوفی. زد در و نشد داخل



 
 

 
 

     

 
Page 36 

 ایرتوند سمیرا خیس های طلسیا

 ...بیاتو-

 افتاد ش قهوه و کیک سینی به که نگاهم. جاخوردم صنم دیدن از اما برگشتم در سمت به

 اما. نیاید اینجا را امروز داشتم انتظار صنم جواب و دیروز از بعد هرچند. فهمیدم را آمدنش دلیل

 .داشتم خبر هم هایش بازی سمج و شهرام از

 .سالم-

 .خورد چرخ صورتش روی نگاهم سالمش با

 هایم گوش با دیروز. است جسور بودند گفته بارها.بود ترسیده چشمانش و لرزید می صدایش

 می زیادی جسارت تشکیالتش و اطلسی کافه همین اصال. بودم شنیده را اش حاضرجوابی

 .ترسیده زد می داد نگاهش و رفتار من برابر در هربار اما خواست
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 صنم#

 

 باور این به اما کنم کم را جسارتم کردم سعی دهانم آب دادن قورت با و کشیدم جلو را شالم

 هم شاید یا و بود نگاهش نوع خاطر به شاید. میشوم دور خودم از آدم این مقابل بودم رسیده

 آشفته را من روح و ذهن ، شد می محسوب شاهرودی ی خانواده اعضای از یکی ،چون

 .داد می قرار لعنتی شب آن اتفاقات تاثیر تحت را حالم گذشته، زدن پس در و کرد می

 :زدم لب ، زد می چنگ را قلبم ای آشوبه دل چون و شده وجودم کل مهمان که استرسی با
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 .آوردم سفارشتونو -

 . نداشتم رفتن عقب توان حتی. آمد جلو قدمی چند و چرخید سمتم به کامل

 !باشم داده سفارش چیزی نمیاد یادم-

 .دادن سفارش موحد آقای نه، شما-

 .کشید اش چانه زیر را دستش و گفت آهانی

 . بیاد خودش کن صبر خوای می-

 : گفتم تند

 .دادن سفارش شمام واسه-

 :چرخید پنجره سمت به سرش. زد می تند قلبم

 ای کافه هیچ دنیا جای هیچ تو ؟ کافه گذاشتی رو مسخره ی دکه اون اسم شد روت چطور-

 .نیست زشتی این به

 تیر ام معده. داشت زیبایی ،نمای محبوبم اطلسی کافه. چرخید سمت همان به هم من نگاه

 در دورش های اطلسی هم فاصله همین از... جورم جمع و ساده شیک، ی کافه. کشید

 .کردند می جلب خود به را ها توجه و بودند چشم

 اما بدهم را جوابش خواستم می. آمد می در داشت اشکم که گفت رحمانه بی و تند انقدر

 و دادم قورت دهانم آب همراه را بغضم کندن جان با و ؟سخت داد می اجازه لعنتی بغض مگر

 :گفتم

 .ای دیگه کس نه مربوطه خودم به کنم، کاری چه بشه روم اینکه کنم می فکر-

 ؛ بودم گفته اما نداشت جواب انتظار مسلما. شد گرد کوتاه نگاهش و پرید چشمانش پلک

 . بود بغض و ترس مابین هرچند

 عنوان شه رسمی طالقت که روزی تا کن جمع حواستو اما مربوطه خودت به که البته-

 .کشی می یدک مارو خانوادگی

 .دادم قورت را دهانم آب هم باز

 .نکن عصبانی این از بیشتر رو شاهرودی مهندس اما نیست مربوط من به-

 .آوردم باال کمی را سرم

 !بدم مهریه باید من البد کنن؟ می چیکار شن عصبانی-

 : گفت تهدید با البته و جدی.  کشید لبش زیر را شستش انگشت

 ...بمونه برات دکه اون خوای می اگه. میاد دستش از دیگه کارای خیلی اما نیست امکان این-

 .شدم متوجه را حرفایش ته تا من و نداد ادامه
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 انگار. بود بسته محیط. شود وارد آزاد هوای کمی تا کرد می باز را کانکس ی پنجره کاش

 امکان هرلحظه که است کم آنقدر مقدارش کردم می فکر که چرا بود محدود داخلش اکسیژن

 .کردم می تعبیر هایم کشیدن نفس سخت از هم را این. شود تمام دارد

 ام بینی زیر عطرش گرفت می را سینی که همزمان. کرد دراز سمتم را دستش و آمد جلوتر

 اتاق فضای وارد عطر همین با اکسیژن انگار. کرد باز را کشیدنم نفس راه همزمان و پیچید

 ماندگاری گرمایش و تابستان بودم ؟شنیده بود چه در عطرهایش ماندگاری راز دانم نمی. شد

 اعالم را حضورش خودش از قبل عطرش بوی بودمش، دیده هربار اما کند می کم را عطری هر

 .کرد می

 کنی؟ می نگاه رو کجا دخترجون-

 ،خیره بودم کردن فکر مشغول که مدتی در فهمیدم تازه. آمدم خودم به بلندش تقریبا صدای با

 خجالت از. تردید و شک از پر نگاهش و بود همیشه از شدیدتر اخمش. میکردم نگاهش خیره

 . دادم قورت را دهانم آب بازهم. نشست ام پیشانی و صورت روی عرق

 .بدین انجام و طالق محضری کارای زودتر میشه اگه کردم می فکر داشتم-

 آدم که روزها این اما.«  نیست قشنگ هم مصلحتش به گفتن دروغ:» گفت می همیشه ننه

 با حتی بزند چنگ مصلحت این به شد می مجبور  آدم گاهی شدند، می قضاوت راحت ها

 کرده تشبیه چه به مرا ی خیره نگاه این دانست می خدا... نیست قشنگ داند می اینکه وجود

 .کنم فرار وحشتناکش و سنگین نگاه از و فضا این از زودتر خواست می دلم. بود

 اینکه بدون.  است شکار ی آماده لحظه هر و نشسته کمین در که دیدم می ببری شبیه اورا

 :گفت کند ایجاد اش چهره حالت در تغییری

 .کنن می تمومش بیای که هرلحظه. شده انجام کاراش-

 .میام بعد ی هفته ی دوشنبه-

 .کنم ،فرار آورد درمی را جانم داشت که موقعیتی و او از زودتر تا رفتم عقب به قدمی

 داری؟ عالقه ای دیگه کس به-

 .بایستم جا در شد باعث اش ناگهانی سوال

 باشی؟ متعهد عشقت به خواستی می شه؟ نزدیک بهت کسری ندادی اجازه همین واسه-
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 [۱۳:۲۹ ۳۱.۰۷.۱۸, ]خیس های اطلسی

[Forwarded from ایرتوند سمیرا کانال] 

#۱۷ 

 

 

 

 و چیست داشتن دوست دانستم می چه من. زد چنگ را گلویم و آمد باال اراده بی دستم

 نداشتم خبر و بیایم بیرون فقر چاه از خواستم می فقط من شود؟ می نوشته چطور عاشقی

 گذاشت مرد را اسمش شد نمی.... نه که مرد البته!  میروم فرو مرد یک غیرتی بی چاله در

 زده گره بدبختی به را سرنوشتش که آدمی برای خوشبختی نرود یادم تا بودم آورده بد من.

 .است ممکن غیر امری ، اند

 .زدم حدس درست پس-

 اما داشتم هم حرف. بدهم را جوابش خواستم می! کرد؟ می قضاوتی چه داشت من خدای

 برای. نگویم چیزی ، بندد می اطرافش های واقعیت روی را چشمش که آدمی به دادم ترجیح

 .بشناسد مرا کردم می قانعش و دادم می توضیح نباید بود، نشناخته هنوز را کسری که او

 :گفتم فقط

 .نره یادتون بعد ی دوشنبه-

 .بریزد بهم را اعصابم این از بیشتر و بیاورد زبان به را نابجایش های قضاوت تا نماندم دیگر

 زدم می نفس نفس حالیکه در کافه به رسیدن با.بود دنبالم تیزپا ببری انگار که دویدم تند آنقدر

 :گفت کند نگاهم اینکه بدون.بود قهوه کردن درست مشغول. رفتم سارا سمت به

 دادی، کاری شماره عنوان به مو شماره که ازروزی یعنی. کنم می عوض خطمو من صنم-

 .دراومد صداش دیگه بدبختم هادی. دارم مزاحم خدا هرروز

 می را حرف این دهد، نشان را فاجعه عمق خواست می سارا وقتی که بود آرام آنقدر هادی

 بی تا گرفته کانکس داخل ادب بی مرد آن از.  بود خورد جا همه از اعصابم. کشیدم پوفی. زد

 شد نمی که فقط. دادیم می گسترشش هرطریقی به باید که کافه محصوالت بودن تنوع

 بودیم مدعی که درشرایطی هم آن. داد مردم خورد به قهوه و شیر و کرد درست بستی

 .بود معترض سارا که هم حاال. است متنوع زیادی ،محصوالتمان

 .کس همه و چیز همه درگیر... بود درگیر ذهنم چقدر خدایا
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 شک که گذاشت سر پشت را سراشیبی و کرد عبور ها خاک و سنگ روی از سریع آنقدر

 واقعا. کند بازی فیلم من برای ها نمایی مظلوم این با توانست نمی! کرده دنبالش چیزی کردم

 نداشت بساط در آه ، اطرافیانش و خانواده از من شناخت با.  بود درست الله حرف شاید

 !بود؟ آورده کجا از و داده را کوچک شاپ کافی این میلیونی چند خرج که شده چه حاال...

 کند تظاهر خواست می. داد می بازی را ها آدم راحت که دختری به. نداشتم او به خوبی حس

 بهش حتی بود الزم! چرخید می چه حوش و حول افکارش دانست می خدا اما ست قوی

 .بره لباس در هایی گرگ میاید؛ بدم او شبیه های آدم از: گفتم می

 در وار طوطی الله حرف بازهم اما بنشینم قضاوت به راحت و کنم فکر منفی خواستم نمی

 صنم که بوده درمیون ای دیگه کس پای کنم می فکر هرچی: ″گفت که شد می تکرار سرم

 ″کرد اینکارو

 . نیست طرف کورها ی دسته با بداند تا آوردم هم صنم روی به البته

 .اومد دختره..ِا-

 .برگشتم عقب به سرم پشت شهرام صدای با

 .کردم اخم برایش

 اومدی کردی ،بیجا نداری فعالیت و کار جنبه وپشت؟ میکنی اخم میدن تذکر تا دو بهت تا چرا-

 فکر نمیشه ،دلیل هستی شاهرودی مهندس فامیل اینکه.  بدون خودتو حدود و حد. کار اینجا

 .بده کاریاتو کم تذکر بهت تونه نمی کسی کنی

 .کرد نگاهم شوکه

 ...!بهراد-

 کنم فکر که بود آنی از تر درگیر من فکر االن. کرده تعجب داد می نشان هم کالمش لحن

 .ام کرده صحبت او با عصبانیت میزان چه با و چقدر

 !؟ بکند را اینکار کسری با بود توانسته چطور...کارش و بود صنم پیش بیشتر فکرم
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 . برداشت را میز روی ،سینی من تذکرهای به توجه بی شهرام

 ...لطفا نکن خالی من سر پری ای دیگه جای از تو-

 .نیستم پر جا هیچ از-

 خواهرت و بره کسری شد باعث چون خورده صنم دست از اعصابت االن تو. هستی ِد-

 ...دیگه شد تموم گرون براتون کسری رفتن اما ندارم روابطتون به کاری. تنهابش

 کاری همچین ش عروسی شب باید دختر یه چرا برام سواله واقعا. نیست چیزا این بحث-

 کنه؟

 ؟ درآرم رو قصه توی و ته ت واسه خوای می-

 .دوختم صورتش به را معنادارم نگاه

 .بپرسم تونم می خواهرش از-

 خواست می چطور شهرام اینکه دلیل احیانا نه و اش گذشته نه صنم نه. نداشت ربط من به

 خیال ،بی چرخیدند می سرم در که هم را هایی حدس حتی...بگیرد اطالعات صنم خواهر از

 .دادم لم میزم پشت و شدم

 سختمه منم واال. کار سختی شده تم بهونه... میری در کار زیر از داری خیلی! شهرام ببین-

 .بذارم کم نیست قرار اما برم شهر این از زودتر خواد می دلم ؛منم

 .کشید پوفی

 ...!شو خراب سرم رو گذاشتم کم فردا از اگه...باو میگی راستی تو-

 .بمونیم باید بیشتر ، کنیم کاری کم هرچی گم می خودت واسه-

 :گفت عجله با و تند. شد وارد زدن در از بعد کارگرها از یکی که بودیم صحبت حال در

 .کردن پیدا چیزی یه ها بچه بیاین دکتر-

 بود شوک از ناشی که مکث یک از بعد و چرخید هم سمت همزمان هردو شهرام و من نگاه

 جمع ، بودم زده نقطه پیش ساعتی که قسمتی دور گروه. زدیم بیرون کانکس از سرعت به

 .رفتند ،کنار شدند من متوجه اینکه محض به.  بودند شده

 :گفت بالفاصله کیوان
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 پیسوزه؟ عالمت این دکتر-

. گفتند می عالالدین چراغ به گذشته در پیسوز. بود پیسوز یک طرح واقعا. کردم دقت بیشتر

 که کردند می استفاده مخصوصی های عالمت از هایشان گنج کردن پنهان از بعد گذشتگان

 .برویم پیش جلو سمت به باید بود این اش معنی و. بود ،پیسوز ها عالمت این از یکی

 جای عالمت همین اما داشتیم پیش در زیادی کار هنوز اینکه با. کشیدم راحتی نفس

 به مسیرمان و نیست اطراف کندن به الزم دانستیم می دیگر حداقل. داشت زیادی امیدواری

 .است پیسوز سر سمت و جلو

 . کرد زدن دست به شروع خوشحالی از شهرام

 را ابروهایم. بودم نرسیده خواستم می که چیزی به هنوز من اما گفتند می تبریک هم به گروه

 :گفتم و کشیدم هم در

 هیچ پس. داره حقیقت بیستون، کوه افسانه یعنی عالمت این... تره سخت کارتون امروز از-

 .کنید کار تر سخت باید لحظه همین از. نیست پذیرفته کاری کم

 پشت زدم می حدس. گیرم سخت و جدی کارم در شهرام برخالف من دانستند می همه

 مهم برایم اما کردند می تصور من از بهتر خیلی را شهرام و گفتند می بدبودنم از هم سرم

 . کردم می فکر احسن نحو به کار پایان به همیشه من. نبود

 می. گرفتم فاصله جمع از و نماندم دیگر همین ،برای بودم زده را خودم تشرهای و توپ

 بودم شده خسته دیگر هم کانکس در ماندن از حتی. بروم هتل به استراحت برای خواستم

 اینکه از قبل. رفتم جیپم سمت به. بود جاده روی روبه و قدیمی هتل یک ، بیستون تنهاهتل.

 .گذاشت ام شانه روی را دستش و رساند من به را خودش ،شهرام شوم سوار

 !شی می خوشحال بشنوی کردم می فکر ؟...تو چته-

 ...اما خوشحالم االنم-

 . نداره اما-

 . شهرام دارم بدی ترس یه-

 ...!کنه دردودل باهات آدم ساختن تورو یعنی. نزن حرف دخترام این ،مثل نشو لوس-

 .بلندخندید

 ...!نگو نه کنم می ازت درخواستی یه من مرگ-

 .کردم نگاهش مشکوک

 ...پایین اون بریم بیا-

 .گرفتم را نگاهش رد

 . زدم پوزخندی. بود اطلسی شاپ کافی اصطالح به و دکه آن به اش اشاره
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 !بکنیم؟ غلطی چه جا اون-

 ...خوب خوب غلطای-

 .شه آروم مغزم بلکه بخوابم ساعت یه هتل میرم من! مرض ای-

 رفتیم می میومدی،... نیستی م هیچی ی پایه! تو هستی ای لعنتی و سرتق آدم عجب-

 ...که نداشت ادا همه این کردیم می مسخره و اسکول دختر دوتا

 خسته فقط پیش ی ثانیه چند.کرد می درد واقعا سرم. گذاشتم ام شقیقه کنار را انگشتانم

 .پیچید می ام پیشانی جلویی قسمت در درد و کشید می بدی تیر حاال اما بودم

 ی بچه دوتادختر تو قول به نه. باشه داشته ارزششو آدمش که میشم چیزی ی پایه من-

 .ای مدرسه

 شقیقه کنار را انگشتانم بازهم. گویم می چه فهمیدم نمی که بود ریخته هم به اعصابم انقدر

 سردردم به منجر که ترس حس این دانم نمی. کنم جلوگیری دردلعنتی این از تا گذاشتم ام

 .گرفت می نشات کجا از بود، شده
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  صنم#

 

 داشتم خوبی حس. داد می تازگی بوی و بود نو. انداختم ام گوشی ی صفحه به نگاهی

 خانه به فرصت هرگز اما بود خریده برایم کسری مادر. بود عالی هم ام قبلی گوشی.

 االن ، بود کوچک شهر این ساکن هم کسری اگر شاید. نشد نصیبم برداشتنش و برگشتن

 راحت خیالم حاال اما.  داشتم می هم را داخلش عکس چند همان شدن پخش استرس باید

 .کسری ؛خصوصا خورد نمی کس هیچ درد به مزخرف عکس دوسه آن بود
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 و بود مردانه زیادی اسمش. بست نقش لبم ی گوشه پوزخندی اراده بی کسری یاد با

 .نامناسبش

 فهمیدند می اگر البته.  کردند می نظر تجدید او انتخابی اسم در باید اش خانواده نظرم به

 ...! کند می سیر جاهایی چه در روانش و روح و چیست ،مشکلش

 کنم تمرکز کارم روی تر جدی گرفتم تصمیم ، کنم فراموش را شب آن ی خاطره که آن برای

 . دادیم می ارتقا باید را کافه منوی.

 را کانالش آدرس و دادم پیام او به. داشت آشپزی کانال یک دوستانم از یکی آمد می یادم

 .کنم استفاده دستوراتش از خودش ی اجازه با تا گرفتم

 محبوب. بودند نشسته سرسفره محبوب و انسی. آمدم بیرون اتاق از فرستادم که را پیام

 : شد بلند تند بادیدنم

 .بخوری شام بیای بودیم منتظرت جان؟ صنم خوبی-

 .بود خورده جا محبوب مهربانی از من مثل هم او. چرخید انسی سمت کوتاه سرم

 .نشستم سفره کنار کوتاه تشکری با و کردم نگاه محبوب به دوباره

 حاله؟ چه در شاپت کافی صنم گم می-

 ...گذره می-

 چطوره؟ فروش-

 زود خیلی انگار اما بود بهتر اول روز چند. نبود خوب که فروشمان کشیدم پوفی...فروش

 بعدش روز چند شد، تمام چیز همه تقریبا و شد غلغله جمعیت که جمعه جز به. شد تکراری

 .شد می ناامید شاپ کافی از نباید انسی اما. نبود جالب

 .عالیه شروع واسه... خوبه-

 :گفت ذوق با انسی

 خوبه؟ پولش میارین؟ در چیزی-

 .بود شده دوخته لبهایم به حریصانه نگاهش

 .کنیم می سود داریم. خوبه پولش آره-

 به دست مصلحت اسم به و زدم می سرباز گفتن راست از داشتم سرهم پشت روزها این

 .شدم می دروغ دامن

 هم خودم. ام  آینده تامین برای کنم برقرار کاری و باشد سرم روی ،سقفی خواستم می چون

 تازه شروع ام، بازی تلخ پایان از بعد بود، این قصدم اما دارد تلخ پایان یک بازی این دانستم می

 .بود شاپ کافی همان به امیدم تمام و باشم داشتم

 .مثمر اما تلخ
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 هستی؟ راضی سارا از صنم گم می-

 .فعاله و خوب خیلی آره-

 چی؟ بعدا. سرشی رو االن خب-

 ...!بعدا-

 . ت زندگی سرخونه میری و میاد خارج از شوهرت که باالخره-

 ترسم کردن پنهان برای. بود کافی وجودم در لرزه پیش یک کردن برپا برای محبوب حرف همین

 .خوردم آبش از  ای جرعه و ریختم آبی لیوان

 .هست سارا برم من خب آره-

 !کرد اعتماد غریبه به که شه نمی-

 . داره چیزم همه آمار.  مطمئنه سارا-

 .خودت خون هم یه. باش تر مطمئن کیس یه دنبال نظرم به-

 می پیش سیاست با باید اما بود گرفته م خنده! است خودش منظورش بدانم نبود سخت

 .رفتم

 از وقتی تا... ندارم ای دیگه دلیل واال. دستتون بیاد پولی یه اینه مهم فقط من واسه االن-

 اونوقت خودم ، هرچی یا کمه دیدین اگه. نیست ،حرفی بودین راضی ده می سارا که پولی

 .کنم چیکار دونم می

 ...اینه منظورم-

 .پریدم کالمش میان

 انسی؟ چیه تو نظر-

 این به دیگری کس نه و خودش نه و بودم زده صدایش انسی خانه این در بود آمده که وقتی از

 .نبود معترض مسئله

 .موافقم منم خوبیه دختر سارا-

 حالت با محبوب. بودم مطمئن را این... ! گرفت می که بود پولی گرو در سارا بودن بد یا خوب

 ″...بدجنس″کرد زمزمه لب زیر و شد بلند قهر

 .رفت اتاق به هم وبعد

 !″چشه؟ روزا این نیست معلوم: ″گفت و انداخت باال ای شانه رفتارش از انسی

 . گرفت اتاق ی بسته در از را نگاهش

 مردم کنار گوشه از واال...! شده هفته سه االن بیاد زودتر بگو شوهرتم به!  صنم گم می-

 .میزنن حرف دارن
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 .دادم قورت را دهانم آب

. رفته شرکتشون واسه... نیست الکی که رفتن خارج. میزدم حرف باهاش داشتم ظهر اتفاقا-

 .درگیره چندماهی

 دانست می خدا که رفتم می پیش درمسیری داشتم که منی از امان و ها دروغ این از امان

 کجاست؟ مقصدش و هدف

 !  تون عروسی از بعد هفته یه اونم. بره تو بدون نداره معنی اخه-

 را شاهرودی کاخ فقط خودش واال.  بوده موثر مردم حرف نداشتم شک. شد مشکوک باالخره

 .را هایشان پول و دید می

 .نیومده دست به راحت ، ثروت و پول و دستگاه و دم اون دیگه-

 . حرفیه اینم میگی راست آره-

 .شد بلند ذوق با

 .نخورده هیچی ظهر از م بچه. محبوب دنبال برم من بخور غذاتو تو-

 قدیمی چوبی در روی نگاهم  .بست سرش پشت را در و شد اتاق وارد تند هایی قدم با

 عبد و عطا لگدهای با چندقسمتش.  کرد مکث در وسط شکستگی چند روی و خورد چرخی

 شکسته هم مرا قلب همزمان اش شکسته رد هر. من خاطر به هم هربار و بودند شکسته

 . بود

 .نخرید را نازم و نسوخت برایم دلش کسی اما ماندم گرسنه بارها هم من... کشیدم آه

 .خوردم را بغضم

 با آخر تا و نداشت آمدن کوتاه قصد کرد، می شروع را اش ناسازگاری سر وقتی زندگی چرا

 ! زد؟ می تار ناکوک ساز همین
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 هم بعد و بودم خوابیده ساعتی یک انداختم، ش صفحه به نگاهی و بستم را م مچی ساعت

 .نبود پیش ساعتی سردرد از خبری دیگر بود کرده بهتر را حالم خواب همین.... دوش یک

 .نداشتم کشیدن سشوار ی حوصله کشیدم، نمدارم موهای به دستی

 شوم خارج اتاق از بخواهم اینکه از قبل اما برداشتم پاتختی روی از را سوییچم و گوشی

 . خورد زنگ م گوشی

 . کردم برقرار را تماس حوصله بی بود منطقه همین به متعلق اما بود، ناشناس شماره

  معین؟ بهراد آقای جناب سالم-

 .بفرمایید بله-

 .میشناسید میری عطا اسم به شخصی شما-

 :گفتم پس نبود آشنا اصال اما بیاورم خاطر به اسم این از ردی تا آوردم فشار مغزم به

 .شناسم نمی شخصی چنین اصال من متاسفم-

 !دارن نسبت شما با میگن ایشون اما-

 :گفت مکثی از بعد خط پشت مرد کردم، حا جابه دستم در را گوشی و شد گرد نگاهم

 .کنم صحبتی یه باهاشون بدین اجازه-

 .شد پخش گوشی در صدایش دوباره طوالنی سکوت یک از بعد

 !عروستونه خواهرشون میگن-

 ای کلمه به کلمه هضم برای من و بود نیاز زمان هضمشان برای که بودند گنگ انقدر کلمات

 کسی نه و شناختم می نامی عطا خواهر نه. رفتم فرو فکر به ثانیه چند شنیدم که

 .بود عروسمان

 ...فامیلی اینجا من گرفتین، درست مطمئنید ببخشید-

 شناختم می اینجا من که کسی تنها زد، ای جرقه ذهنم که بود نشده خارج دهنم از جمله

 .کسری زن حمید عروس بود، صنم

 :گفتم جدی و خشک لحنی با کردم، ای سرفه

 افتاده؟ اتفاقی بشناسم، کنم فکر-

 .کردن معرفی ضامن عنوان به شمارو کردن، دستگیر خیابانی نزاع وقت رو آقا این بله،-
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 خاطر به بودند کنارم حمید و کسری لحظه آن در اگر که کرد م عصبی آنقدر حرف این

 .گرفتم می را حالشان آمده دردسرپیش

 .کالنتری بیاین کنید لطف-

 .کالنتری بیام بخوام نمیبینم دلیلی میشناسم خانوادگی دور نسبت به ایشونو من-

 .شد نمی ضامن شما کنن، معرفی ای دیگه ضامن گم می بهشون من پس-

 .کنید می لطف-

 در آمدم بیرون هتل از عصبانیت با. کردم قطع را تماس تند و بزند دیگری حرف تا نماندم منتظر

 ذهنم از حتی گفتم، بیرا و بد دردسرش خاطر به حمید به توانستم می تا دل در حالیکه

 به نه یا بیاورند، ما از اسم ندارند حق بگوید خانواده این به بگویم و بزنم زنگ حمید به گذشت

 نبود، ما ی خانواده عروس هم شب یک ش دیوانه خواهر گفتم می و رفتم می کالنتری

 .  بگیرم تصمیم درست گذاشت نمی عصبانیت

 بودم بیستون باستانی ی منطقه ورودی مقابل و کرده عبور جاده عرض از آمدم خودم به وقتی

 حفاری محل راستش سمت در که ای جاده بودم، ایستاده خاکی ی جاده وسط در درست

 .اطلسی شاپ کافی چپش سمت در و بود

 صنم سراغ به باید. گرفتم پیش را جاده چپ مسیر تند هایی قدم با گرفتم را خودم تصمیم

 به گفتم می او به باید بیاورد، ما ی خانواده از اسمی ندارد حق کردم می تهدیدش و رفتم می

 .شود می تمام دوشنبه تا اشتباه نسبت این شود متذکر هم ش خانواده
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 مالش دلم دیدم می که را کانال روی داغ اجاق داشتم، دوست را بهار آشپزی کانال اسم

 که دستوراتی بود، دستوراتش تنوعات همه از تر دلچسب شد، می م گرسنه و رفت می

 .کنم درستشان توانستم می راحت خیال با و بود کرده تست هم خودش

 مدل چند نوشیدنی، مدل چند. باشیم داشته کامل منوی یک فردا برای تا کرد کمک هم سارا

 . بسکویت حتی و کیک

 .کنیم درست هم را کرمانشاه مخصوص شیرینی کرد اصرار سارا

 درست کرمانشاه مردم که شیرینی نوع یک) ها بژی شد قرار آمد خوشم طرحش از هم من

 .کند بندی بسته شدن سرد از بعد و کند درست شب قرار سارا خود را( کنند می

 را کارمان و داشت فر چون بودیم کرده درست سارا ی خانه در هم را ها بسکویت و کیک

 .بیاورند کافه به ماشینش با آمد که هادی با شد قرار کرد، می راحت

 خوش دلم و بود شنبه پنج فردا افتادم، راه به کافه سمت به خودم و کردم خداحافظی ازش

 می آماده دستی صنایع و خوراکی باید توانستیم می تا جمعه، و شنبه پنج فروش به بود

 .کردیم

 .کردم باز را کافه در

 کردن باز محض به بود، شلوغ تفریحی و باستانی ی محوطه همچنان اما بود چهارشنبه عصر

 .آمد در گردش به دستی صنایع بین نگاهشان و آمدند مشتری چند کافه

 :کرد باز را صحبت سر و آمد سمتم به مردها از یکی

 خودتونه؟ کار دستی صنایع این-

 .دوستام و من-

 چنده؟ قیمتاشون خوبن، خیلی-

 .گفتم را تکشان تک قیمت اینحال با پرسید می مشکوک

 تقریبا صحبت یک از بعد. کرد مشورت دیگرش دوست دو با و کشید ش چانه به دستی

 .برگشت من سمت به دوباره دوستانش با طوالنی

 چیست؟ من با کارشان و برسند کجا به خواهند می بدانم تا بود کرده کنجکاوم رفتارهایشان

 .برداشت را چرم دستبندهای از یکی مرد همان دوباره

 فروششون کردین، استفاده همینجا آثارتاریخی از بندا دست این روی که داشتین جالبی ایده-

 چطوره؟

 مردم توجه خوراکیا بیشتر. دن نمی نشون دستی صنایع به ای عالقه ظاهرا معمولی، فعال-

 .کنه می جلب

 :خندید
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 .شکمیم ی بنده ایرونیا ما که دونید می-

 همین خرج را پولمان دادیم می ترجیح اکثرمان گفت، می راست گرفت، هم خنده هم من

 .کنیم شکم

 ای هرمنطقه دستی صنایع عاشق اونا ها؛ توریست خصوصا نیستن ما مثل خارجیا اما-

 .بدن بخواین پول هرچقدر بابتش حاضرن و میشن

 .بخرن و لوازم این اونا که همینه منم امید. شنیدم بله-

 .کنن نمی خرید هرجایی از و شن نمی جدا تور از معموال ، محتاطن خیلی که دونید می اما-

 !نمیمونه انتخابی پس نداره، ای دیگه فروش محل اینجا خب-

 اسم اینکه خصوصا نیستن کردن ریسک اهل بهرحال. کنن نمی خرید نده اجازه راهنما تا بازم-

 .شده خراب زمینه این تو ایران

 قبال بودیم، بازکرده حساب ها خارجی به لوازممان فروش روی رفتم، فکر به مرد های حرف از

 و درب دکه همان به خوراکی خرید برای داشتم خاطر به. نبود سختی این به چیز همه هم

 .آمدند می هم داغون

 کارکنم؟ چی باید االن-

 حداقل ای هفته ارتباطم، در اکثرشون با میشناسم رو زیادی تورای من منه، پیش حلش راه-

 ...میارم شما ی مغازه به خرید برای رو تور دو

 عوض در دانستم می چون. ماندم هایش حرف ی ادامه منتظر هیجان با و شدم خوشحال

 .کنم جبران باید لطفش

 .بدین فروش پورسانت من به باید  هم شما-

 قبول جز ای چاره من، برای هم شد می خوب او برای هم بود، تجارت اصل در قانون یک این

 .بدهم او به را فروش درصد ده شد قرار و دادیم انجام را هایمان توافق نداشتم، کردن

 می کند، م کافه روانه را توریست بوس مینی دو هفته داد قول آمد، خوشم پیشنهادش از

 می استقبال ها جاجیم و گلیم خصوصا دستیمان صنایع از شک بدون ها توریست دانستم

 .کردم دنبال چشم با را رفتنشان مسیر و کرد خداحافظی کرد سه هر از خوشحالی با.  کنند

 .ایستادم جا در آشنا قامت یک دیدن با اما برگردم سرکارم خواستم شدند که دور
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  بهراد#

 

 ، شد می باعث همین.  برداشتم محکم را هایم قدم.بود نکرده فروکش عصبانیتم همچنان

 در شدن خاکی به آنقدر مدت این در. بنشیند شلوارم ی پاچه و ورنی کفش روی جاده خاک

 .دهم ادامه مسیرم به و ندهم اهمیت که بودم کرده عادت مسیر این

 نوع. رسید می نظر به ادا وپر لوند هم فاصله همین از. بود مرد چند با صحبت حال در صنم

 شکل ذهنم در منفی افکار همان ، شد باعث هایش دست دادن تکان حاالت و زدش لبخند

 .کردند می تکرار صنم ی درباره هربار که والله مینو ذهن ی زاییده افکاری. بگیرد

 نگاه ، کردم بلند را سرم که اینبار.  دادم ادامه راهم به دوباره و کشیدم ام چانه به دستی

 می ایجاد ذهنم در سوال یک باز ، این و بود ترسیده هم باز نگاهش. دیدم خودم روی را صنم

 !باشد کرده خطایی اینکه مگر!؟ ترسد می من از چرا... کرد

 در که آدمی به شد می چطور. نبود خوب صنم به حسم.  نبود خوب کلمه این به حسم...خطا

 !داشت؟ خوبی حس ، رسد می انتها به برایش ،دنیا شب یک

 .برسم من تا بود مانده همانجا. برداشتم بلندتر البته و محکم را هایم قدم

 ، بیشتر ، من قدم هر با نگاهش. بودم سنگینش های نفس ی متوجه وضوح به. کرد نگاهم

 !رسیدم نمی نظر به که هیوالها شبیه زدم پوزخندی  . گرفت می ترس رنگ

 .سالم-

 حتی بود راحت که مردها آن با گذشت ذهنم از. لرزان باصدایی و آرام. کرد سالم من از قبل

 .نباشد ترسناک و غران صدایم تا گرفتم نفسی. کردم مشت را دستانم! خندید؟ می

 : گفتم بدهم را جوابش اینکه بدون و زدم پس را افکارم

 میشی؟ جدا داری دونن نمی ت خونواده-

 .کرد نگاهم و پرید چشمانش پلک
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 :بگویم شد باعث اش طوالنی سکوت

 !چرا؟ بدونم میشه! نگفتی پس-

 .آورد باال را نگاهش و برد فرو هم در را انگشتانش

 .تمومه کارم بدونن خب-

 :گرفت نادیده را صدایش پنهان بغض شد می مگر

 !شم نمی متوجه-

 .بشینید میشه-

 .کرد اشاره اش کافه چتری های آالچیق از یکی به و کرده باز هم از را دستانش

 بکنم وا را هایم سنگ حاال همین و ،بنشینم آمد مناسب نظرم به پس بودم آمده صحبت برای

 نداشت پایانی صنم و کسری ازدواج دردسرهای ظاهرا. 

 دکه داخل به. نشستم فلزی صندلی روی. برسد هم من زندگی به اش دامنه نبود قرار اما

 .بگویم کافه اینجا به چرخید نمی زبانم روی اصال. رفت

 هایی کافه با بود متفاوت زیادی اینجا اینکه خاطر به شاید ویا بود ام اولیه تصویر خاطر به شاید

 سنتی شیرینی و دستی صنایع... نبود آبنبات و پفک و چیپس از خبری آنجا. بودم رفته که

 .بود توریست جذب جهت ، شیک ی دکه یک شبیه درست اینجا... نداشتن فروش برای

 یک برای شمایلش و شکل و کافه ،این بودم گفته صنم به ظاهر در و قبال که نظری برخالف

 .بود بکر و خالقانه کاری  توریستی ی منطقه

 .کرده گریه شاید کردم فکر بود قرمز نگاهش. نشست رویم روبه هم صنم بعد کمی

 .خدمتم در من بفرمایید-

 ، آمدن و رفتن باهمین انگار. را همیشگی لرزش آن نه و داشت بغض نه زد که حرف اما

 .بود کرده پیدا را نفسش به اعتماد

 بود کرده فکر برادرش واقعا. برگشت عصبانیتم حجم هم باز. ام آمده چه برای افتاد یادم

 نمی خالفکار یک دمخور من بود نرفته بین از ما بین نسبت آن اگر حتی! کنم؟ می را ضمانتش

 !شدم
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[Forwarded from ایرتوند سمیرا کانال] 

#۲۳ 

 

 

 

 

  صنم#

 

 که او.  مرد این از هایم ترس بدون باشم؛ خودم کمی کردم، سعی.  کشیدم آرامی نفس

 می نشان همه، و همه... اش مردانه پوشش... ریش ته این... اخم این. نبود کسری شبیه

 ناموس و غیرتی مردهای به چهره این نظرم به حتی. است متفاوت کسری با چقدر داد،

 خسته. کنم درگیرش هم باز را فکرم خواستم نمی....راحت که مردهایی نه خورد می پرست

 .بکشم چالش به نگری بیهوده با بخواهم را افکارم که بودم آنی از تر

 نمیدین؟ سوالمو جواب-

 که کسری برخالف. شود بم کرد، می تالش خودش شاید. بود مردانه و بم صدایش چقدر

 . کند نازک را صدایش کرد می تالش

 .ندارن خبر-

 چرا؟-

 .کشیدم عقب کمی را سرم اراده بی و ترسیدم اش جدی لحن از

 و نگاه حوصله. میشه زده پشتم ناجور حرف هزار شهرکوچکه این.  بگم تونم نمی فعال-

 .ندارم آدمارو قضاوت

 ...!عجب-

 مکث لبش ی گوشه پوزخند روی و شد کنده کشید می اش چانه به که دستهایش از نگاهم

 کرد می نگاه مدلی این من به فقط یا بود پایین به باال از ها آدم ی همه به نگاهش یعنی. کرد

 !است کمتر هم گرفتن هرزه عنوان از لیاقتم گفت می که کسری مثل درست ؟

 .فرستادم بیروم را ام شده حبس نفس و تیرکشید قلبم

 .بگم م جدایی از کسی به تونم نمی فعال.  دارم مشکلی  یه من-
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 نمی که البته کرد؟ التماس کج لب این با سرد و تفاوت بی نگاه این با را مرد این شد می

 .شد

 من به که چیزی...  میگی ِکی یا بگی قراره رو چی ، کی به ؛تو نداره ربط من به البته-

 !شده سواستفاده اسمم از نشنوم جا هیچ اینه مربوطه

 با و کشیدم لبم روی زبان. کرد بیشتر دلم در را وحشت اش برزخی نگاه و آمده جلو سر

 :گفتم بود لرزان مرد این با برخورد ودر همیشه مثل بازهم که صدایی

 .نکردم کارو این من-

 .نشست میز روی آرام و شد مشت دستش

 .کنه سواستفاده نه که استفاده من عنوان و اسم از جایی نداره حق بگو برادرت به پس-

 در وعبد عطا اسم بالفاصله و! ؟ دارم برادر من مگر ؛ گذشت ذهنم از. فروخوردم را نفسم

 .فرستادم بیرون را بازدمم. بست نقش ذهنم

 کدومشون؟-

 .کنم ضمانتشو برم گفتن فقط.  شناسم نمی من-

 :گرد نگاهم

 چی؟ ضمانت-

 .شدن دستگیر االنم. دعوان اهل ظاهرا-

 عرق به ام پیشانی شد باعث و گرفت مرا وجود تمام شرمندگی اما بود عادی اینبار کالمش

 .بنشیند

 .خوام می معذرت-

 و بودند خجالتم باعث همیشه! ؟ زد عطا یا عبد کار این برابر در شد می هم دیگری حرف مگر

 .رفتارهایشان از سکوت و تحقیر به محکوم همیشه من

 به اون به فقط نه بگو بهش:  بگم بهت اومدم،. کنی عذرخواهی کنم مجبورت اینجا نیومدم-

 .بیارن م خانواده و من از اسمی ندارن ،حق  جا ،هیچ بگو ت خانواده اعضای ی همه

 یعنی. انداخت چشمانم در را نگاهش و شد بلند اینبار. شد بلند شده مشت دست همان با

 مرد؟ این چشمان عمق  ی اندازه به وسعتش و بود وحشتناکی همین به هم برزخ

 مهندس آن و کسری خانه از واال هستم خودم ام خانواده عضو تنها دانست نمی راستی

 !نمیاوردم در سر چیز همه بی شاهرودی

 و درآمد لرزه به طوفان این وزیدن از اما من تن.  رفت طوفان یک از تر طوفانی و آمد باد یک مثل

 . شد سلب هرکاری برای توانم
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 دست دو توسط هایم شانه و زد صدا را اسمم کسی اما.  دانم نمی ؟... گذشت دقیقه چند

 . شناختم را سارا صدای آمد خودم به زده وحشت. خورد سختی تکان قلبم. خوردند تکان

 شده؟ چیزی صنم؟ خوبی-

 را همدیگر کمی خواستند نمی هایش آدم و بود رحم بی زیادی دنیا فقط بود نشده چیزی

 .کنند درک

 .دادم تکان بودن خوب ی نشانه به را سرم

 که اینه.  بمونی تنها نذاریم نیست ،باهات مرد غروبه نزدیکه: گفت هادی پریده؛ روت و رنگ-

 .اومدیم شد خوب البته اومدیم؛

 آمد جلو هم هادی

 .دکتر بریم نیستین خوب اگه-

 آن اگر اما کرد می شکایت هادی غیرت از گاهی سارا. کرد حرکت هادی و سارا بین نگاهم

 .دارد غیرت مردش که است خوشبخت چقدر فهمید می کرد، می تجربه مرا شب
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 عبد داد صدای ، ورودم محض به. شدم خانه وارد و انداختم دستم روی ، رمق بی را کیفم

 .پیچید گوشم توی

 شب؟ وقت این تا بودی گوری کدوم-

 خون ی کاسه شک بدون.  کرد مکثی اش برزخی چشمان روی ام ترسیده نگاه و لرزید تنم

 .نبود سرخی این به هم

 .نکن درست شر االن...! مادر...!  جان عبد-

 انسی بار اولین برای و باالخره کردم فکر من و کرد می آرامش به دعوت را عبد که بود انسی

 را پسرش انسی که است باری اولین ، کردم می قبول باید! کرد باز زبان من از حمایت به

 ! بپوشاند مرا ناباوری و آدم این ریای حجم توانست نمی که پوزخند! نکرد تحریک

 خودش شر ، این بابای ی خونه تو اومدیم که روزی از چون. کنم درست ؛شر خوام می-

 .شد درست

 ... شنون می مردم  ...واال زشته-

 :گفتم حالی بی با و کشیدم جلوتر را شالم

 برداشتی؟ دور شده چی-

 !درآوردی؟ زبون-

 چی؟ که-

 .چیزش همه بی فامیالی و گرمه شوهرت اون به پشتت البد-

 دایی طرف از نشدن حمایت و بود شدن ضایع دردش. خورد می آب کجا از عصبانیتش فهمیدم

 .کسری

 میزنی زنگ ، کردی خالف اخه روسرت؟ میندازی صداتم... افتخاری باعث خیلی ؟ خب چته-

 !؟... ببری ابرومونو که کسری دایی

 . دادم ادامه کنم، تحریک هم را انسی اینکه برای

 ...شه نمی خوب برامون همچین ، خالفکاره پسرت ؛ بفهمه کسری اگه-

 :کوبید صورتش به دست کف با انسی

 عبد؟ کردی اینکارو چرا... بده مرگم خدا-

 خوره؟ می درمون چه به شون فامیلی کنیم، استفاده نفوذشون از نیست قرار اگه-

 .که بندازی راه آبروریزی نباید... نگو چرت-

 .برداشت خیز سمتم به
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 حرکت دریک فقط!  شد چه نفهمیدم اصال. برد هوا به را دستانش. کشیدم عقب و ترسیدم

 کرد متوجهم چپم ی گونه سوزش و سیلی صدای زود خیلی و بستم را چشمانم غیرارادی،

 اشکی نم. بداند ها شاهرودی عروس مرا مثال اگر حتی.  دارد بزن دست عبد هم هنوز.

 خیز سمتم به هم باز. کردم بازشان سوزش وجود با. شد چشمانم ی ناخوانده مهمان

 .ایستاد مقابلش که بود انسی بار این اما. افتاد شماره به نفسم. برداشت

 .کنه می بدبختت شده زیلی و زخم زنش ببینه شوهرش فردا ؟ شدی دیوونه-

 .کاوید را سرتاپایم تمسخرش از پر و تحقیرآمیز نگاه

 ...!شوهر-

 ادامه خشن و جدی. لحنش از گرفت عقم که کرد ادا کشدار و تمسخر با را کلمه این آنقدر

 :داد

 شده صنم جمعی هر تو... بازار و کوچه تو بشنوف مردمم حرف... واکن گوشتو و چشم!  ننه-

 معلوم اولم از:  گن می میری هرجا. کرده بیرونش شوهرش: گن می همه... محفلشون نقل

 مردم فهمیدم امروز! کجا؟ شمشاد شاخ اون و کجا ما صنم واال. کردن اشتباهی اینا بود

 وقتش به...  براش دارم حاال! شد نمی ادایی من واسه نکبت دکتر اون واال.  نمیگن بیراهم

 یه. بیفته کردن غلط به که میارم سرش بالیی... خورده کجا از نفهمه که بگیرم حالشو چنان

 ...ببین حاال شه ش لونه ، دونی سگ کنم کاری

 بلند صدای از. شد خارج عصبانیت با و گفت ش ا بازاری کوچه لحن همان با را کلمات این

 بود ترسیده من مثل هم او که انسی به و لرزید بدنم، ،تمام ترس ،از هم روی در شدن کوبیده

 .کردم نگاه ،

 روی دستم. فهمید می را واقعیت که روزی از امان. کشید تیری و شد مچاله هم در قلبم

 .کند کم را سوزشش درد از کمی تا نشست ام معده

 می نظر به عجیب و غریب زیادی! ؟ تاریکی این و تابستان...! بود تاریک چقدر آسمان امشب

 .آمد
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[Forwarded from ایرتوند سمیرا کانال] 

#۲5 

 

 

 

  بهراد#

 

 تاریکی روبه همیشه از ،زودتر هم هوا نظرم به حتی! بود سیاه عجیبی طرز به آسمان امشب

 اطلسی کافه» ی کلمه روی نگاهم و زدم کنار را کانکس ی پنجره نازک ی پرده. رفت

 و بدرخشد هوا تاریکی در بودند، شده ،باعث دورش نئون های چراغ. کرد مکث روبرویم«

 .بدهد محیط به زیبایی ی جلوه نورش

 میره؟ پیش چطور کار-

 .کردم رها را پرده و چرخید عقب به سرم حمید صدای با

 .رسیدیم نشونه یه به ، فعال-

 ...گفت شهرام آره-

 ...!میده مو به مو آمار...!  شهرام به ماشااهلل-

 .شم شهرام دامن به دست مجبورم کشید؛ حرف تو زبون از باید زور با وقتی-

 :کشیدم هم در را ابروهایم

 بده اجازه شی ها غریبه دامن به دست اینکه جای شمام. میگم و چیز همه وقتش به من-

 .بیاد وقتش

 .بدونم چیزو همه باید!  بهراد منه با اینجا مدیریت-

 :شدم تند

 دیگه و شد بد حالم ظهر.  بگم بهت امشب خواستم می خودم... ندونی گفتم من مگه-

 .کرده کم ظاهرا و زحمت شهرام که نیومد پیش فرصتی

 و چیز همه نزدیک از خودم فردا. اومدم که میومدم باید من اینه مهم... نیست مهم حاال-

 .میریم پیش ،درست شم مطمئن باید.  کنم می بررسی

 .ببرم پیش چطور خودم رو پروژه دونم می که...  بلدم کارمو من اگه-

 .شد بلند میز پشت از
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 می استفاده«  من» ی کلمه از مدام کردی توجه. غرورته و بودن شق کله! بهراد تو ایراد-

 من.  بریم پیش«  بلدم خودم من»  با بخوایم که نیستن معمولی آنقدرا ها پروژه این اما کنی؟

 سرباز تا چند احتماال ، شده حاصل پیشرفت که حاال. کردم صحبت فرهنگی میراث سازمان با

 برای ما که قدری همون. کرد ریسک نمیشه حال هر به. بدن بهمون زبده مامور یه با دیگه

 بیشتر پول آوردن دست به واسه م عتیقه قاچاقچیای ، میکنم تالش کشورمون میراث حفظ

 .بکنن کاری هر ،حاضرن

 کردن شلوغ. کردیم می شلوغش هم خیلی نباید نظرم به اما ، داشتم قبول را هایش حرف

 با مواقع این در هم مردم متاسفانه. شوند روانه سمت این به بیشتری ،افراد شد می باعث

 .آوردم زبان به را افکارم. کنند می متوقف حتی و کند را ها فعالیت ازدحام، و کاری شلوغ

 :شد نزدیک آرام هایی قدم با حمید

 اینجور نباش نگران. باشه قرص دهنشون که بفرستن و کسایی. کنن جمع حواسشونو میگم-

 .میشن موش تهدید یه با آدما ی همه مواقع

 .دادم باال را ابرویم

 ؟...چی تهدید-

 .بدونن زبونشونو قدر شه باعث که هرچی-

 .حمید میترسم ازت گاهی-

 . کنن عمل ت خواسته خالف که وقتی تا نمیشه جدی تهدیدی هیچ نترس-

 !میزنی حرف جوری یه-

 .خندید بلند

 آزار کی به حاال تا من! نمیشناسی منو کنم می فکر...!  میگی چیزی یه!  بهراد بابا-

 رسوندم؟

 و کنم امتناع نگفتنش از توانستم نمی ، کردم می هرچه که چرخید می ذهنم در سوالی

 :گفتم باالخره

 !بدی؟ و صنم حق نشدی حاضر چرا عجیبه برام ،اما میشناسمت-

 .خشمگین نگاهش و شد هم در ابروانش

 .نداشت حقی چون-

 حق حداقل! نیست زیاد برات انقدر سکه چندتا اما افتاده اتفاقی چه اونشب دونم نمی من-

 میشه؟ ناقابل ی تاسکه چند ،همین دختر اون ی شناسنامه تو طالق ُمهر یه و اسم یه

 یه دختر اون باش مطمئن و بدون فقط. نزن حرفی پس ، شده چی اونشب دونی نمی چون-

 .نداره حق  هم درصد
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 پس. دانست می شب آن اتفاقات از شک بدون حمید. کشیدم ام چانه زیر عادت به را دستم

 الله و مینو های قضاوت ،همان میماند  که حدسی تنها« ندارد حقی صنم: » گفت می وقتی

 .بود

 .دانستند می چیزهایی واقعا هم شاید

 .کشیدم پوفی

 .نشست ام شانه روی حمید دست

 ...نکن فکر بهش زیاد-

. بدم بهش ناقابل پول یه ،حداقل کردم می سعی بودم،  تو جای کال. نیست مربوط من به-

 ...نیست خوب وضعشون مشخصه

 ...!حیا بی ی دختره!  درک به-

 ، شد می تمام که کارم. فهمیدم نمی را سوال این جواب هرگز شاید! بود؟ حیا بی واقعا! حیا

 ی دکه روزی، شبانه تالش با ، دختر ،یک کانکسم روی روبه  در ماند، نمی یادم و رفتم می

 .است کرده تبدیل بامزه ی کافه یک به را داغانی

 دادگاه؟ میای دوشنبه-

 .چرخیدم سمتش به حمید سوال با

 جمشید عمو ی خونه مهمونی به و خودم و برگردم ؛ خواسته مادر اما... نه که دادگاه-

 .برسونم

 .میگیرم بلیط برات پس-

 شده تمام ما امروز کار. رفت بیرون کانکس از و نزد حرفی دیگر حمید. کردم تایید سر تکان با

 شد می تکرار ، لحظات همین روی ،برایم زمان که بود چندماه. برمیگشتم هتل به باید و بود

 ...موفقیت امید به آمدن فردا دوباره و رفتن این:

 دلم. دورشوم مکان این از زودتر تا شود حاصل نتیجه زودتر ، کردم آرزو هرشب مثل هم امشب

 .خواست می دغدغه بدون زندگی روز چند و استراحت یک
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[Forwarded from ایرتوند سمیرا کانال] 

#۲6 

 

 

 

 

 صنم#

 

 داخلش را فروش از حاصل های پول تمام.  کشیدم بیرون را دکه ی پنجره زیر کشوی

 .بود دخلمان اصطالح به و ریختیم می

 ...!گذاشتم پول رو که بود پول روز چند این یعنی-

 بلند را ،سرم خندید می روزمان چند این فروش از زده ذوق و سرخوش که سارا صدای با

 .کردم

 .کردم نمی فکر! بود عالی...! واقعا آره-

 ...اومد گردشگر خیلی دوروزم این اما بود طبیعی که رو جمعه-

 ...!شکر-

 :دادم ادامه و خورد چرخی اطرافم در نگاهم

 .باالست قیمتشونم. میرن فروش خوب. شد تموم کیفامون اما-

 .ندارم آماده گلیم و ،جاجیم خونه دیگه من اما... آره-

 .آشناها تو کنن، درست بدیم باید-

 :گفت کردن فکر کمی از بعد و کرد کج را لبش

 .کنن ،درست میتونن هادی خواهر و مامان-

 :شدم خوشحال

 !واقعا؟-

 .اوهوم-

 .دارن الزم که وسایلی و قیمت مورد در بزن حرف باهاشون....! خوبه خیلی-
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 چونه با منتهی. میزنم حرف باهاشون قیمتم درمورد.  دارن خودشون چی همه که وسیله-

 .میگیرم تخفیف فراوان زنی

 خندیدند می سبک این به وقتی اش ورآمده های لپ و گرد صورت. خندید بلند و گفت را این

 را هایش گونه و شدم بلند اختیار بی. شد می همیشه از تر داشتنی دوست و تر ،بامزه

 :گفت بلندی آخ درد شدت از. کشیدم محکم

 ...!کندی لپامو دیوونه نکن-

 .بکنم خواد می دلم-

 خودته؟ دست مگه... کردی غلط-

 .بکنمش خواد می دلم. دوستمه لپ-

 .کشید عقب را سرش و کرد ایشی

 .برنه دست لپام به نداره حق هیچکی جونم هادی جز-

 !ذلیل مرد ای-

 .کنم می افتخار-

 تر متفاوت و تر عاشق هادی. کند افتخار هادی به داشت حق. داد تکان قر با را گردنش سرو

 .شناختم می که بود مردانی تمام از

 .کنم بدتر را حالم گذشت، سرم از که روزهایی حسرت و کردن فکر با خواست نمی دلم

 ...!صنم-

 !جانم-

 گیری؟ می طالق رسما میری؟یعنی فردا-

 .دونم نمی-

 بیاد؟ پیش داری دوست چی-

 به اما. میشه چندشم باعث بهشم کردن فکر. ببینم رو کسری نحس ریخت خوام نمی-

 .دارم احتیاج نشونش و نام از شدن خالص و طالق مهر از بیشتر م شناسنامه تو اسمش

 :کشید آهی سارا

 .فهممت می-

 :کردم نگاهش تیز و تند

 رو انسی. کشن می منو بفهمن... سرنکردی عطا و عبد با روز یه چون. بفهمی نداره امکان-

 ...!بگو
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 .کن خالص ؛خودتو کن اجاره خونه یه بابا-

 شرکتی تو و میکردم اجازه تهران همون تو خونه یه داشتم حسابی و درست سواد اگه-

 . نمیدن کار جا هیچ داغون سیکل یه با اما. میاوردم گیر کار... جایی...

 .داشتی دیپلم االن ، بودی اومده ترمتو آخر امتحانای-

 ...نیومدم خودم اختیار به انگار ، نگو جوری یه-

 :کشید آهی بازهم

 . هاش توله و انسی به لعنت-

 :گرفتم گاز را لبم

 سارا؟-

 .حیوونن که ننداخته پس بچه!  کثافت... واال-

 .میریزه هم به اعصابمو فقط. بهشون کردن فکر خیال بی-

 بیام؟ باهات منم خوای می-

.  دارد را قصدش واقعا یعنی گوید می چیزی چنین وقتی. نیست تعارف اهل سارا دانستم می

 .آورد می بوجود برایش زیادی دردسرهای من با آمدنش ، هادی بودن خوب ی همه با اما

 .برم روشن روز تو قراره که حاال اومدم تنها شب نصف بار یه و مسیر این من بابا نه-

 کجا و شب آخه. تهران بری نباشه الزم االن که کردین می عقد شهرخودمون تو حداقل کاش-

 با مسیرو باید تو دونن نمی مگه!گرفتن؟ نوبت صبح هشت چرا آخه بخوابی؟ خوای می

 !بری؟ اتوبوس

 آنجا به کسی دانستم می. داشتم را آپارتمانمان کلید. بودم کرده فکر هم خوابیدنم شب به

 هم شاید. بود همانجا بروم توانستم می و داشت وجود ذهنم در که جایی تنها. زند سرنمی

 ، مزخرف ی خانه آن در خوابیدن شب به امید با اما. شد نمی خواستم می که آنطور چیز همه

 می همیشه انسی شود؟ می سر چطور و کجا شبم دانست می خدا و رفتم می داشتم

. گوید نمی بیراه دانستم می هم خودم «نمیگیری تصمیم عقل روی از وقت هیچ تو:» گفت

 ذهنم حاضر حال در. کنم هماهنگ و بزنم زنگ شاهرودی مهندس به هم شاید دانم، نمی

 .بود خسته
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#۲۷ 

 

 

 

 

 بهراد#

 

 که ای حوله دمپایی به نگاهم. ایستادم پنجره پشت و کشیدم نمدارم موهای میان را دستم

 .افتاد بودم پوشیده حمام از بعد

 .کردم می پا به حمام از بعد ،همیشه بنابرعادت اما بودم متنفر ها دمپایی این از

 طویل حیاط  و بیرون به را نگاهم دوباره و کردم سفت و رساندم هم به را تنم ی حوله کمربند

 غنچه آن ی همه امروز اما بودند غنچه خانه ،رزهای بودم آمده که قبل بار. انداختم رویم پیش

 داد نظر ؛بابا دارم خاطر به. بود موجود حیاط این در رنگش همه که رزهایی. بودند شده باز ها

 حتما ها رنگ انواع در رز گل گفت که بود مامان و بکارند ،گل خانه حیاط دور تا دور در که

 .شود کاشته

 در الله دیدن از. شد باز در دهم ورود ی اجازه اینکه از قبل.  چرخید عقب به سرم در صدای با

 سمت به ،الله داده اجازه که کردم تعجب مادر از همه از بیشتر اما!  کردم تعجب روز وقت این

 !روم می حمام به بودم گفته که شرایطی در هم آن بیاید، اتاقم

 !بخیر رسیدن دکتر سالم-

 :گفتم بدهم را جوابش اینکه بدون و کشیدم هم در را ابروهایم

 بزنی؟ در باید اول بشی هرجایی داخل و پایین بندازی سرتو اینکه از قبل ندادن یاد بهت-

 نمانده نصیب بی هم قبال و داشت خبر من تیز زبان از مسلما. داد فشار هم روی را لبهایش

 .بود

 بدون عصرونه راستش. کنم صداتون عصرونه واسه اومدم... این خسته خیلی معلومه دکتر-

 .چسبید نمی بهمون شما

 حیا و شرم خواست می اینکه از گاهی. آورد زبان به زیر نگاهی و شرم با را آخر ی کلمه چند

 . گرفت می ام خنده کند؛ ثابت من به را داشتنش
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 که شوم خام زود انقدر بود قرار اگر من اما. بیاورد دست به مرا دل لحنش با داشت سعی

 ...!رسیدم نمی سالگی پنج و سی سن به و بود معرکه پس کالهم

 نبود؟ کیمیا-

 .بیرونه دوستاش با نه-

.  نشو اتاقش ،وارد نداد اجازه تا هردلیلی به بزنی صدا رو یکی خواستی اگه بعد به این از-

 بدت ممکنه البته. بینش می وضعیتی چه تو نیست معلوم چون.  مجرد مرد یه اتاق خصوصا

 ...ببینیش وضعیتم اون تو نیاد

 تیپ با االن داشت را ادعایش که شرمی آن به توجه با. آوردم زبان به دار نیش و تند را کلمات

 :کرد نگاهم لبخند با و عادی خیلی اما شد، می سفید و سرخ باید من منظوردار حرف

 !ببینمت نامناسبی وضعیت تو داره اشکالی چه-

 بود کرده تعبیر لبخند و صلح ی نشانه به ظاهرا مرا پوزخند آن. کرد می باز را سرحرف داشت

 :کنم اخم هم باز شدم مجبور پس!

 . کنم عوض لباسمو خوام می بیرون برو-

 بود آماده برابرم در و شناخت می مرا هم هرچقدر مطمئنا. بود عصبانیت با همراه و داد با لحنم

 را اتاق و آمد بیرون فریادم بهت از نکشید ثانیه به.  کند تحمل را دادی چنین توانست نمی ،

 .کرد ترک

 . کردم عوض را هایم لباس خونسردی نهایت در و زدم اتاق بسته در به پوزخندی

 اهل من دانست می وقتی ، داشت صمیمیت همه این به اصراری چه ،الله فهمیدم نمی

 !نیستم؟ اصولش به پایبند و ازدواج

 دیدنم با مادر. بودند پایین مینو و الله مادر،.  رفتم سالن به پوشیدم که را هایم لباس

 از را چایی قوری بالفاصله. کردم را کار این. بنشینم کنارش ، خواست من از و شد خوشحال

 ، گرفتم دستش از که را چای. ریخت برایم چایی استکان یک و برداشت وارمر روی

 .انداختم الله به نگاهی زیرچشمی

 .بود شده جمع خودش در و ترسیده موش مثل

 شود بلند دادن جواب برای شد مجبور ورودم محض به که مینو سمت به را نگاهم اهمیت بی

 .،چرخاندم

 .برگشت جمعمان به دوباره مینو بعد کمی

 ؟ کردی خاموش گوشیتو: گفت کارداشت تو با ، بود حمید-

 ...آره-

 .اونجا بریم حتما: ؛گفتن زدن زنگ کسری ی خونه نگهبانی از-

 مگه؟ شده چی-
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 .دونست نمی خیلی درواقع. نداد توضیح درست ،حمید دونم نمی-

 کردی؟ هول چته حاال-

 .برد فرو هم در را انگشتانش

 .میرفتم خودم واال. میشه شب بیام و برم تا دیگه. بزن سر یه برو میشه اگه-

 .بود گذشته هفت از ساعت. افتاد دستم مچ روی ساعت های عقربه به نگاهم

 .میرم باشه-

 کسری ی خانه مقصدم حالیکه در بابا ماشین پشت را خودم بعد کمی و خوردم را ام چایی

 .دیدم بود،
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  صنم#

 

 نیم. گذاشتم هم روی را چشمانم و دادم صندلی به را کاملم ی ،تکیه اتوبوس حرکت با

 دهانم گرفتن گاز با! کند می حرکت درپشتم چیزی ، کردم احساس که بود گذشته ساعتی

 های دست دیدن با. کشیدم جلو به را بدنم زده وحشت و شدم کشیدنم جیغ از مانع

 ضربان و شد حبس کوتاه ،نفسم داشتند کردن اذیت قصد ،  پشت صندلی از که ضمختی

 . افتاد شماره به قلبم
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 !دهم نشان واکنشی چه باید دانستم نمی اصال و بودم نگرفته قرار شرایطی چنین در بحال تا

 ام روانه چشمکی همزمان و زد لبخندی ، دید که را نگاهم.  دوختم سر پشت به را نگاهم

 .شد چندشم نگاهش مدل از. کرد

  اما.  شستنش آماده را خودم و کردم مشت را دستم

 دو این اگر. کشیدم خجالت مرد آن جای ،من بود بغلش در هم ای بچه که کنارش زنی دیدن با

 .شدند می شرمنده مرد این رفتار از چقدر ، بودند اش بچه و زن

 . باشم اهمیت بی دادم ترجیح

 اینکه به بودم کرده خوش را دلم مثال. نشستم صندلی ی لبه در مسیر طول تمام در ناچار به

 ، فقط ، مقصد به رسیدن تا عذاب نهایت در اما...  کنم می استراحتی یک را چندساعت این

 را کیفم ی دسته. رسیدیم ترمینال داخل که بود غروب هفت نزدیک. کردم می شماری لحظه

 آن نثار ، میامد در دهانم از هرچه ،  خواست می دلم که آخ. شدم پیاده رمق بی و گرفتم

 .کرد تحمیل من به را سخت مسیر این که کردم می هیز مردک

 صدایی با و سرم پشت آمد دنبالم به پسری که رفتم می مسیری های تاکسی سمت به

 :گفت آرام

 ...داریم بخوای هرچی مرص کراک،هرویین،کوکایین،قرص شیشه،-

 و تند را جمالتش چندبار پسرک! کردم مکث ثانیه چند بهت شدت از و شدند گرد چشمانم

 و کشید را راهش زود ،خیلی شود نمی گرم من از آبی دید وقتی اما کرد تکرار وقفه بدون

 .رفت

 .دادم ادامه مسیرم به و کشیدم ام کرده عرق پیشانی روی را سرانگشتانم

 از بدتر اوهم.  کرد سد را راهم ، دختری اینبار که بود نگذشته قبلی پسر ماجرای از هنوز

 :گفت قبلی

 خاله. تامین خوراکتم و خورد. امنه جات راحت خیالت... دارم خالی خونه ؟ هستی دخترفراری-

 نگه خودش پیش مدتی تا رو اونا مزدی هیچ بدون. پناهه بی دخترای ی همه فکر به طوبی

 بریم؟ ای پایه. میداره

 می را رمقت و نا  ، شد می انباشته درد روی که درد.  نداشتم هم دادن جواب ای حوصله

 یا... شد می کاری که زخمی و باشد دستت رگ بریدن درِد درد؛ آن خواست می حال.  برد

 ...جامعه فرهنگی بی دردهای همین

 هم از خواب جای پیشنهاد و بودن دخترفراری انگ تا اتوبوس در غرببه مرد یک ناپاک ازنگاه

 .زدند می فریاد را جامعه فرهنگی فقر همه جنست

 و ؟ بود کجا پلیس مواقع این. آمد دنبالم باز و بود تر سمج اما کشیدم را راهم او به توجه بی

 یک دارم آرزو:» گفت می همیشه سارا ؟ شود ظاهر خودش نقش در خواست می کی قانون

.  ،نباشم اند نشسته کمین در که هایی گرگ بین و اینجا اما ، بزنم قدم خیابان در تنها شب
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. شود می که بزنند گولت مردم ادعای و جامعه عرف شاید. است سراب یک فقط آرزو این« 

 .شوی می متوجه را بودنش پوچ شوی نزدیک که همین اما

 تا کند پهن دام من برای بود آمده. شد دور سمجم جنس هم ایستادم که تاکسی اولین کنار

 .بشوم خودش شبیه یکی هم من آینده در

 

 را قبل امنیت ،حس شد نمی باعث هم داخلش سکوت و مالیم آهنگ. شدم تاکسی سوار

 نگاهم مدام.  بود کرده مشکوک چیز همه به نسبت مرا که بود دلم در ترس یک. باشم داشته

 خانه به ،داشتم همه از تر بد. ببینم آسیب کسی یا جایی از مبادا تا خورد می چرخ اطراف در

 فقط البته. کنم آغاز آنجا در را مشترکم زندگی بود قرار که ای خانه... رفتم می خودم مثال ی

 دیگرش چیز هیچ نه و وسایلش نه. نداشتم نقشی انتخابش در من واال بود مشترک اسمش

 ،وارد بود ساخته برایم کسری که جهنمی از خبر بی که شب همان. بودم نکرده انتخاب من را

 غالب رنگ ، مالیم بنفش یک ، تند قرمز آن جای ، خواست می دلم چقدر. شدم خوابش اتاق

 کرد فرصت وقت هیچ کسری راستی. کشیدم جلوتر را سرم روی بنفش شال. شد می اتاق

 برای و دادم می اش خواسته به تن شب آن اگر شاید ؟ است بنفش من محبوب رنگ بفهمد

 قول به ،من صورت آن در چون. داشت خبر سالیقم از االن ، گذشتم نمی جانم از آبرویم حفظ

 .خواست می که رویایی زن همان شدم می خودش

 هوای که اجباری زندگی یک به کند محکومم کسی بی جرم به تا بود کرده انتخاب مرا واقع در

 .داد می تشکیل هوس را درونش

 و رفت می تاریکی روبه داشت هوا. دوختم آسمان به را نگاهم شدم پیاده که تاکسی از

 .بود آلوده و سیاه همچنان مردمش از بعضی دل چون هم آسمان

 نگهبانی به هم بعد و خورد می پله چندین آپارتمان. رفتم آپارتمان سمت به افکارم خیال بی

 اجازه بود ممکن. نبود نگهبانی به حواسم اصال. ایستادم خودم جای در همانجا. رسید می

 .افتاد آشوب به دلم و گرفتم استرس. ندهد شدن داخل
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 سمت به و زدم رادور البی. شدم پیاده بالفاصله و کردم پارک نگهبانی مقابل را ماشین

 .رفتم نگهبانی

 .؛میرم بود کرده سفارش حمید. کردم معرفی را خودم

 آمدن به مصر را مینو و کرده نگران را حمید که شده ؛چه بدانم زودتر.  داشتم دوست خیلی

... ندارم شانس هم خواهر از که بزنم غر سریکی خواست می واقعا دلم لحظه این در! من

 :گفتم نگهبان روبه و کشیدم نفسی.بود خوش ها استراحت این به دلم مثال

 افتاده؟ اتفاقی-

 :گفت البی ی گوشه به اش اشاره با و کرد اطراف به نگاهی بود، میانسال مرد یک که نگهبان

 نمی چون اما داشتند، کلیدم. شاهرودی جناب ی خونه تو برن خواستن، می خانم اون-

 .،صبر؛کنن گفتم. ندادم اجازه شناختمشون

 و سیاه مانتو و ایستاده من به پشت که دختری. کرد دنبال را نگهبان ی اشاره جهت نگاهم

 اول ی لحظه همان اما داشتند را تیپ این زیادی های زن شاید. داشت سر به بنفش شالی

 همین بعدمان برخوردهای و برخورد اولین در که کسی. زد جرقه« صنم» اسم من ذهن در

 .داشت را ساده و معمولی تیپ

 نگهبانی اتاق به دیدی او البته. بوده درست حدسم فهمیدم ، چرخید سمتم به که سرش

 .نبود من متوجه و نداشت

 اینجاست؟ کی دونه می حمید-

 .میاین شما گفتن. نشناختن مهندس ، دادم مشخصات-

 یا! آمده چیزی دنبال شاید زرنگ؟ یا بود احمق بود؟ چندسالش. کشیدم ام چانه به دستی

 ...دارد سر در فکری هم شاید

 ؟ مهندس شناسینش می-

 .بود کرده خطاب مهندس هم مرا عادت به احتماال. کردم کج را لبم

 .شناشم می-
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 .کرده تعجب بود مشخص

 !خونه؟ تو برن بدم اجازه یعنی-

 .دادم اجازه و شناختمشون من ؛ ،بگین زد زنگ مهندس-

 .بود منگ هنوز

 .خونه داخل بره بگو، بهش برو-

 .مهندس چشم-

 دیدن به خواستم می.  برگردم خانه به فعال نداشتم قصد اما رفتم بیرون نگهبانی از بالفاصله

 آدم ، فهمید می باید حداقل ، نداشت حق اگر. گذرد می چه سرش در ببینم تا بروم صنم

 .چیست جریان گفت می باید ، اوبود با حق هم اگر...نیستند پخمه مقابلش های

 

 از داد می نشان نگهبان های العمل عکس. گشتم بر کسری خانه به که گذشت ساعتی نیم

 لباس هنوز. کرد باز اما نکند باز را در داشتم انتظار. زدم در و رفتم باال به. شده متعجب کارم

 تر عجیب. داشت تعجب جای برایم اش کرده عرق روی و سر و بود نکرده عوض را هایش

 شود غافلگیر حسابی دیدنم با داشتم انتظار لحظه آن در. بود زده وحشت هم نگاهش اینکه

 می نشان هم صورتش روی عرق. نباشد مشخص اش غافلگیری که داشت ترس آنقدر اما.

 را در و شدم خانه داخل وضعیتش به توجه بی. باشد من آمدن از قبل به مربوط ترسش ، داد

 .بستم

 در:  بود این کنم فکر خواستم می که منفی. نبود دنیا این در انگار اصال. زد نمی هم حرف

 و شب آن به گشت می بر مثبتش و شود رو ؛دستش ترسید می که بود خطایی انجام حال

 !کارش دلیل

 .شد نمی صاف دختر این به نسبت ذهنم.  نبود خودم دست اما

 به باز بود کرده ظلم حقت در کسری... بودی انداخته راه خوب که بازیتو غریبم من ننه-

 !برگشتی؟ ش خونه

 :گفت و داد فشار هم روی را لبهایش. نشست شالش روی و آمد باال دستش

 .برم که نداشتم جایی-

 چی؟ دنبال اومدی-

 .شم راحت و برم صبح. بخوابم اینجا و شب خبرمرگم اومدم.  داریم محضر قراره فردا-

 .آورد زبان به بغض و لرزش میان را دلش حرف و شد عصبانی که بود کرده پیدا را خودش انگار

 !نمیای؟ نظر به کس بی و بدبخت آنقدر... !  جالب چه-

. اعتراف به کنم مجبورش کرد؛ می وادارم حسی درواقع.  کنم کم تندم لحن از توانستم نمی

 .ریخت نمی اشک و بود ایستاده مصرانه حال این با شود بیشتر بغضش ، شد باعث همین
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 .مربوطه خودم به نیام یا بیام نظر به چطور-

 .بود دراز ،زبانش رسید می نظر به که آنچه برخالف

 .میشه مربوط منم ،به وسطه م خواهرزاده پای وقتی اما-

 ...بلند و تلخ. خندید

 خواهرزاده؟-

 :گفتم خونسرد

 .بله-

 .باشین داشته تون خواهرزاده با صحبتی تحصیلکرده  آدم یه عنوان به کنم می پیشنهاد-

 !؟...دلیل چه به اونوقت-

 .داشت بغض هنوز و زد نیشخند اینبار

 .روانیه بیمار یه اون بدونید اینکه خاطر به-

 .کردم نگاهش شوکه

 !چی؟ یعنی-

 .فرستاد بیرون را اش شده حبس نفس

 ...اون-
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 . گذاشت هایش شقیقه روی را شستش انگشت

 ناسالم روان دادن تشخیص منتهی. نیست سالم روانشون که دارن وجود دنیا تو زیادی آدمای-

 اسمت پشت تا باشی داشته بزن دست و بزنی کتک حتما ، نیست الزم ، آسونه همیشه

 . بچسبونن حیوون لقب
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 با و دل ته از آنقدر. معمول حد از بیشتر بدنش لرزش و بود هیستریک صورتش و دست حرکات

 ...کردم باورش ناخواسته که گفت می زاری

 ...خالص بگو رو قضیه...  کن دفاع خودت از. باشه-

 با آخر حکم که جایی. کردن ثبت مردها نفع به قانونشو که کنم می زندگی کشوری  تو من-

 مدرکی و شاهد وقتی اونم! ؟ بده رای شاهردوی مهندس ضرر به میاد قاضی کدوم قاضیه،

 به نه ؛ کنم می سکوت من...! میره تاراج به آبروم بزنم حرف اگه ؛ شدم تهدید وقتی ؟ ندارم

 وقت هیچ دیگه ، بروم اینجا از که فردا.  بسازم نو از مو آینده تا کنم می سکوت.  ترسم خاطر

 . کنم نمی فکر ش گرفته دود هوای و شهر این به وقت هیچ.  کنم نمی نگاه سرمو پشت

 .گم نمی کسی به بگی اگه-

 اتفاقی چه شب آن مگر. نبود سفید پوستش هم خیلی! شد قرمز حرفم با صورتش تمام

 را حمید من! بنشیند؟ دارش تب صورت و ها گونه روی باید شرم از حجم این که بود افتاده

 به ای قاضی هیچ. گفت می درست و صنم تصور از بیشتر خیلی. بود گنده شناختم می

 .گشت نمی خودش برای دردسر دنبال کسی چون داد نمی رای ضررش

 هرچه و صنم و کسری کار به کاری دیگر بود این هم آن و گرفتم تصمیم یک لحظه همان از

 .باشم نداشته بود دو این به مربوط

 

 صنم#

 

 اتاق آن به اتاق این از مدام و بودم گذاشته روشن را ها المپ تمام. بود بد حالم صبح خود تا

 .کشیدم می سرک

.  سوخت می چشمانم. زدم چرخ و زدم چرخ ندارد قرار و آرام که دیوانه شبگرد یک شبیه

 .نبود مهم اما کشیدم می هم خمیازه

 حس که انگار خورشید طلوع با. داشتم واهمه تکرار از. بیایند ها آن و بخوابم ترسیدم می

 ی شیوه به تا نبود منتظرم کسری هم اتاق آن در نبود شب دیگر. برگشت من در هم امنیت

 .بگذارد قیمت رویم خودش

 .کشیدم سرم روی را شالم و کردم تنم به را مانتویم

! بود؟ چنددادگاه شهر این در مگر.  زدم پوزخند افکارم به دادگاه؟ کدام رفتم؟ می کجا االن باید

 شعبه؟ کدام گفتم می باید

 می ؛ خواستند می دلیل گفتم؟ می چه اما زدم می حرف باید.  خواستند می دلیل ازمن آنجا

 من. است خودم نفع به ؛چون کنم ،سکوت بود گفته.  نزنم حرف بود گفته حمید! چه؟ گفتم

 .بودم نفعم دنبال آدمی هر مثل هم
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 اما. باشد حالم ،جویای نداشت امکان که انسی. ساراست کردم فکر. خورد زنگ ام گوشی

 اشتباه اینکه خیال به!  نداشت را شماره این دیگر کسی کردم تعجب. بود ناشناس شماره

 .شناختم را حمید صدای اما.  کردم برقرار را تماس ، گرفته

 .«میزنم پیام را محضر یک آدرس:» گفت هم آخر در و کرد تهدید و داد تذکر سرد و خشک

 راحتی همان به و درآورد کسری عقد به راحت مرا. بود راحت چیز همه حمید امثال برای

 شده نوشته دادگاهی اسم نه بود فرستاده که آدرسی در... کرد صادر را عقد فسخ دستور

 سواد من. کردیم عقد که محضری همان. بود محضرخانه یک آدرس... ای شعبه نام نه و بود

 !بود؟ راحتی این به طالق واقعا اما آوردم نمی سردر هم قانون از. نداشتم چندانی

 : زدم نهیب خودم به

 به باید را حمید زدگی شتاب این. کنم تمام را کار ، نشده پشیمان تا و نکرده لج تا بگذار

 .گذاشتم می شانسم حساب

 آژانس آمدن تا. کند خبر آژانس خواستم نگهبان از. رفتم نگهبانی سمت به و نماندم دیگر

 .زدم قدم را خیابان ،طول

 .باشم داشته برخوردی چه اش خانواده اعضای و حمید با که کردم فکر را مسیر طول تمام

 جاری ام غیابی طالق ی صیغه راحت خیلی و شدم راهنمایی. کردم معرفی را خودم محضر در

 .شد

 از قبل هم شهود حتی... دیگر چیز هیچ نه و... خواست دلیل نه... ای گرفته مهریه پرسید نه

 .بود کرده را امضایشان من آمدن

. دادم می انجام چرا و چون بی دنیا از خسته من و داد می دستور ربات یک شبیه محضردار

 !زد؟ دورش شد می راحتی همین به! بود؟ مزخرفی همین به قانون یعنی

 .من در مرده احساسی با زودگذر خوابی. بود خواب یک شبیه برایم چیز همه

 !بودم  شوکه هم شاید کنم توصیفش هم خودم برای توانستم نمی حتی که مرده آنقدر

 . آمدم پایین محضر های پله از و کشیدم آرامی نفس

. ایستادم خودم جای در محضر پایین در کسری مادر دیدن با اما بروم خیابان سمت خواستم

 .افتادند شماره به هایم نفس و گرفت شدت قلبم ضربان

 سرم از دست ، دادند نمی دق مرا تا ها ؛آن کردم اشتباه اما نبودند اینکه از بودم خوشحال

 .داشتند برنمی
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 عمل احساساتی خواستم می!  بزنم صدایش چه دانستم نمی.  دیدم را مینو که بار اولین

 نشسته دلم به آنقدر نه و داشتم را رویش نه اما بزنم صدایش مامان ها فیلم این مثل و کنم

 آمد ابرویی و چشم. داد نشان واکنش بالفاصله که زدم صدایش شاهرودی خانم ناچار به. بود

 انگار که... کشید را«  جانش» چنان و بزنم صدایش «مینوجان» خواست ؛ دستوری لحنی با و

 در مرا جان مدت این در شوهرش و پسر آن که الحق و بیاورد در مرا جان خواست می

 ...!آوردند

 و فعال را ام معده اسید و کرد می بد را حالم فقط دیدنش. کردم سالم شکسته پا و دست

 همه از که او. است دلخور من از دانستم می. بزند کنایه و نیش آمده دانستم می. جوشان

 می دلش که آنجور ،مرا برعکس و قضاوت ؛بدون دید می مادرانه را پسرش و بود خبر بی چیز

 .فرزندش نفع به قضاوتی یعنی. کرد می قضاوت ، خواست

 !دادگاه بیای شد روت خوبه-

 : گرفتم نفسی

 ...خواد نمی شدن رو جهنمه خود که زندگی یه بند آخرین کردن پاره--

 .داشتند ها آدم به زدن پوزخند به زیادی ی عالقه برادر و خواهر ظاهرا. زد پوزخندی

 نمی اما«  درنیاد صداش که کرده پیدا رو یکی: »  گفت می حمید...  داری زبونم خوبه-

 ...!کرده پیدا عفریت دونست

 روانشناس من ؛ کرد می درک کمی کاش. کند درمان را کسری خواست می را یکی حمید

 !نیستم

 گرفتن زن دنبال ، پسرهایشان کردن سربراه برای فهمیدند؛ می کشورم مردم ی همه کاش

 باری و بند بی افسار.  شد نمی زن یک پایبند راحتی به جنبید می که گوشی سرو... نباشند

 حاضر من مثل یکی شاید. زد می زمینش فقط که بود سنگین آنقدر زن یک های شانه روی
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 پسرشان تنها نه وقت آن!  شوند تسلیم که کسانی بودند اما. نخورد زمین و بکند دنیا از بود

 !میرفت فرو کثافت گنداب در هم عروسشان بلکه شد نمی راه سربه

 .آمدم خودم به

 ...خوردین حقمو که بودم زبون بی-

 :پرسید زنان جیغ و شدند گرد چشمانش

 !حق؟ کدوم-

 .م مهریه-

 .خندید تمسخر با و بلند

 داشتین؟ وقت آنقدر که نگو... نزده دست تو به حتی که کسری!چی؟ بابت مهریه-

 شب آن از پسرش با حتی و گفت می حدسیاتش براساس داشت بود؟ جدی واقعا سوالش

 .داشت چنته در کمی اطالعات حداقل واال ؛ بود نزده حرفی

 !نشدین متضرر پولی حتی االنم! چیه منظورم دونید می خودتون-

 .دادم دست از پسرمو-

 .ست زنده پسرتون ، دونم می من که اونجایی تا-

 و کشید جیغ فریادوار هم بار. کند می اش عصبی حسابی جمله این دانستم می هم خودم

 .  کشاند سمتمان به را رو پیاده عابران معدود نگاه

 ...دادی فراری پسرمو-

 هیچ آدمی همچین البته.تربیتش نوع خاطر به نبود مناسبش ایران. نکرد فرار من از پسرتون-

 . دونه ،نمی خامه چون فقط. نیست مناسبش دنیا جای

 ! کثافت ی دختره نیار در عاقلو و دانا آدمای ادای-

 .نباشه آوردن در ادا به نیازی که کرده بزرگ منو آنقدر کسری با زندگی شب یک-

 .شخصیتی بی و پررو عجب-

 .نیست مناسبی جای خیابون وسط. نکنیم بحث دیگه کنم می خواهش-

 .گذرم نمی ازت  و میاد بدم ازت بگم اومدم-

 .گذرم نمی منم-

 با البته و بود بغضم از ناشی که کمی لرزش میان من. بود عصبی و گفت می تندی با او

 ...آرامش نهایت

 



 
 

 
 

     

 
Page 76 

 ایرتوند سمیرا خیس های طلسیا

 ��ادامه#

 

 [۱۳:۲۹ ۳۱.۰۷.۱۸, ]خیس های اطلسی

[Forwarded from ایرتوند سمیرا کانال] 

#۳۲ 

 

 

 

 

 بهراد#

 

 را عمو ی خانه فضای کل ، شد می پخش پذیرایی ی گوشه گرامافون از که الیتی موزیک

 آن از عمو. کیست ،آهنگسازش بپرسم عمو از ،حتما شدم متذکر خودم به. بود دربرگرفته

 ش ا جاهلی تیپ و جوانی های عکس. بودند معروف بازی عشق به قدیم در که بود مردهایی

 دیسکت انواع با داشت هم قدیمی برنز گرامافون یک. داشته سرنترسی ، داد می نشان

 نمی پیدا ،کال کنم عرض چه که نایاب روزها این که هایی آهنگ...سی دهه های آهنگ

 .دانستند می راهم آهنگسازها تمام اسم که بود جالب...شدند

 ...پسرعموجان! اینجاست کی ببین به به-

 و گرفتم گرامافون از را نگاهم ، زد  حرف آمیز کنایه من دیدن با و همیشه مثل که ویدا صدای با

 .چرخیدم سمتش به

 خوبی؟ جان ویدا سالم-

.  بود عمو با صحبت در غرق کیانوش. چرخید کیانوش سمت نگاهش همزمان و کرد ای خنده

 را ازدواجش اولین ، ویدا برخالف کیانوش. بود درآمده اش  نامزدی به که شد می ماهی یک

 حسن بزرگترین همین و نداشت کاری ویدا ی گذشته و قبلی ازدواج با ظاهرا و کرد می تجربه

 در وقت هیچ من. رسید می نظر به راضی انتخابش از هم ویدا.  شد می محسوب ویدا برای

 .شوند باز قدیمی های بحث مبادا ،تا  پرسیدم نمی ازش چیزی ازدواجش مورد

 . داشت ها بحث آن کردن باز به زیادی ی عالقه ویدا من، برخالف

 کردم نمی درک. کردم محلش کم همیشه مثل. شد اضافه ما جمع به هم الله ، بعد کمی

 !باشد؟ داشته حضور ما خانوادگی مهمانِی در مینو همراه باید چرا

 جون؟ ویدا خوبی-
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 .کرد تشکری ویدا

 .باشین خوشبخت امیدوارم. گم می تبریک-

 .ممنون-

 نداره؟ مشکلی قبلیت ازدواج با که نامزدت. کردی ازدواج شنیدم. شدم خوشحال خیلی-

 ،از داشت سعی سردش های جواب با و دانست می را این هم ویدا و بود فضول الله کال

 .کند بازش سرخود

 .کردیم نمی ازدواج ؛ داشت مشکلی-

 .خندید الله. داد را جوابش تند و حرص با

 ...خب آره-

 .داره کارت جون مینو!  عزیزم-

 به مجددا مینو. ،چرخید بود ایستاده مینو که جایی به سرالله ویدا زبان از جمله این گفتن با

 نازک رفتنش از بعد چشمی پشت ویدا. شد بلند ناراضی الله. برود نزدیکش ، کرد اشاره الله

 :گفت و کرد

 !حقشه واقعا-

 :کردم ریز چشم

 چی؟-

 !نمیدی محل بهش اینکه-

 :کردم کج لبی

 .نچسبه بس از-

 :داد تحویلم تمسخرآمیزی ی خنده

 ...بدی پا عمرا پاکی قدیس که توام آخی-

 بحثی چه خواهد می و گذرد می چه ویدا سر در اینکه حدِس. کشیدم ام زیرچانه را انگشتانم

 شدنم بلند محض به. بروم ای بهانه به گرفتم تصمیم همین برای. نبود دشوار کند، باز را

 :گفت

 متچ باهاش خیلی االن ، نبود وسط مینو زندگی پای یا نبود ازدواج الله هدف اگه مطمئنا-

 .بودی شده

 :گفتم تندی لحن با و کشیدم هم در را ابروهایم

 !نگو مزخرف-
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 :کرد تلخی ی خنده

 !میومدی راه خوب که من با-

 دوره یه. خواستی تو ؛چون اومدم راه باهات زمانی یه.  بودم متنفر کردن قبر نبش از همیشه-

 قول کسی به کسی اینکه نه و... باشه تعهدی بود قرار نه. شد تموم که موقت و کوتاه ی

 بود؟ این جز... بود داده

 و آدما به منو آنقدر جدایی یه. ندارم گذشته با مشکلی منم خداروشکر. نبود این جز نه-

 محلش اینکه... گرفتنا قیافه این اما. نشم کسی هیچ ی بسته دل که کرده سرد زندگی

 .کنی کسی درگیر خودتو خوای نمی  ؛ نیستی تعهد اهل  تو.  نیست بودنت خوب از... نمیدی

 :شدم عصبی

 میگی؟ چیه پرتا و چرت این-

 می براش دلم فقط واال. نیست عاشقت و میبینه مناسب کیس یه رو تو الله خداروشکر-

 .شکنه می فقط چون نیاد خوشش ازتو دختری هیچ وقت هیچ امیدوارم. سوخت

. رفت بود عمو با وگو گفت سرگرم همچنان که کیانوش سمت من به اهمیت بی و گفت را این

 .فرستادم بیرون را نفسم و ؛گرفتم شد حلقه کمرش دور که کیانوش دستان از را نگاهم

 فقط که بودیم ها آدم آن از ویدا و من کال.  کنم فکر ویدا های حرف به اصال خواستم نمی

 بدتر هم او و آوردم می رویش به را هایش عیب همیشه من. دیدیم می را همدیگر عیب

 صفحه.  رفتم گرامافون سمت به و شدم بلند. بود سررفته بیهوده فکرهای از ام حوصله. ازمن

 قدیمی آهنگ بینشان و انداختم عمو های صفحه کلکسیون به نگاهی. درآوردم را رویش ی

 . برداشتم را محبوبم و
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 سیر آن به دادن گوش از وقت هیچ ،اما  نداشت هوایم و حال  به ربطی هیچ که آهنگی

 عمو ، ترانه خواندن با همزمان. گرفت را الیت موزیک آن جای زاده بدیع جواد صدای. شدم نمی

 .کرد خواندن به شروع هم

 .خواننده همراه ؛خواندن  داشت عمو که بود هایی عادت همان از این

 جدایی زد جان به آتش بازهم/ آشنایی گلشن خزان شد

 .آمد سمتم به و شد جدا الله از آهنگ شروع با مینو

 کنه؟ خراب حال دونی نمی مگه! کن عوضش بهراد گذاشتی چیه این-

 :گفتم کالفگی با و کشیدم هم در ابرویی

 .خبرم بی شدی جدا حمید از...!  شده چت-

 همدردی ابراز جای اینکه نه.  کردی می درک منو حال یکم باید االن... واال که نداری اخالق-

 .بندازی متلک

 .فرستادم بیرون را نفسم

 چته؟ پس خب-

 ...دنیا سر اون م بچه!  کبابه کسری واسه دلم-

 شک خودت و خودش عقل به آدم نگو چیزی یه. کنه می حال و عشق داره...! مینو خیال بی-

 .بود عالم دو زاهد و عابد کسری انگار حاال! کنه

 .بود خودم گوشم کنار ،حداقل بود هرچی-

 کنه، نمی فرقی پس داشتی؟.  نداشتی وباریاش بند بی رو که کنترلی اما بود، گوشت کنار-

 .بغلشه تو کی و دنیاست ور کدوم االن

 :داد فشار هم روی محکم را هایش لب و کرد اخم

 ..!باشی داشته حیا یکم نیست بد-

 .نکنیم بحث-

 .کن عوض و آهنگ اون-

 .فرستادم باال ای شانه
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 .کن عوض خودت!  چه من به-

 عمو بزنه دست هرکی تو جز دونی می که خودت. زنم نمی عمو گرامافون به دست من-

 .ده می نشون واکنش

 .کن صبر کنه می همخونی داره عمو االن-

 از بعد حمید. برداشت سرم از دست حمید آمدن با همزمان که آمد برایم ابرویی و چشم

 حمید شد باعث که آمدند من دنبال همزمان، والله مینو. زد صدا ای گوشه به مرا احوالپرسی

 .بدهد نشان واکنش

 !چیکار؟ اومدین شما دارم کار بهراد با-

 ...!شو کار خیال بی و امشب یه داداش وای-

 :انداخت الله به بعد و من به نگاهی حمید

 .میشه تموم و زنیم می حرفامونو بدین اجازه دقیقه چند-

 .کردی می فکر من به یکمم بودی، کارت فکر تو انقدر اینکه جای کاش-

 جان؟ مینو کنم چیکار-

 .شم آروم یکم.  ببینم رو کسری حداقل بریم-

 :داد ادامه بلندتر اما نشدم اش متوجه که گفت ای جمله لب زیر حمید

 .میریم حتما آینده روز چند فکرشم؛ تو-

 :گفت ذوق با و شد خوشحال  مینو

 .بریم زودتر فقط-

 دین؟ می اجازه حاال باشه-

 : شد بحث وارد الله بازهم

 دادین؟ طالقش دختَررو واقعا-

 کنید؟ نمی تموم و بحث چرا بابا ای-

 نمی و دارد مهمی کار بود مشخص اش قیافه از داشت هم حق. بود شده عصبی حمید

 . داشتند نمی بر دست ها زن اما.  چیست ،کارش بداند ،کسی خواهد

 هیچی شکایتی نه... ای جلسه نه... دادگاهی نه! دادنه طالق مدل چطور عجیبه، برام واال-

 !هیچی به

 .زدم پوزخندی

 .حریفه مملکتو یه کنه اراده. گرفتی کم دست داداشتو-
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 :گفت ذوق با و شگفت گلش از گل باشد، گرفته سبز چراغ من از که انگار الله

 .ماهه که داداشم آره-

 .فرستادم باال ابرویی. نیاورد خودش روی به یا زدم کنایه نشد متوجه یا

 . بقیه پیش جمع تو برین و بحث کنید ول-

 حمید رفتنشان با. شدند دور اضافه بحثی بدون و جاخوردند هردو که بود محکم لحنش آنقدر

 :گفت

 ...کردی می دکشون زودتر!  بده خیرت خدا-

 .زدیم می حرف بعد ذاشتی می ؟حاال شده چت-

 .بده بهش ببر جامونده دختره این ی شناسنامه. بینمت نمی میری ؛صبح گفتم-

 .دوختم چشمانش به را ام سوالی نگاه و نشدم منظورش متوجه

 .محضر تو گذاشته شوجا شناسنامه طالق از بعد صنم-

 .کشیدم پوفی

 !خب-

 ...دراز زبون ی دختره ندارم شو حوصله که من. بده بهش ببر-

 البته!  بغض و ترس میان هم آن ؛ زد می حرف زور به!بود دراز زبان صنم.  شد گرد چشمانم

 او به بودن دراز زبان اما نیست پا و دست بی داد می نشان که گفت می جمالتی گاهی

 .آمد نمی

 .بده اومدی هروقت خودت. حمید کن ول-

 .نمیاد خوشم ازش گم می-

 چیه؟ دردت.  دادی طالقش دوشبه. شد عروست شبه یه بابا چرا-

 .بشه باز دهنم نذار کن ول...!  بار و بند بی ی دختره-

 های حرف عمق. دادم فشاری ش تیغه به و دادم قرار ام بینی ی طرفه دو را دستم دو کف

 اما نبود نرمال.شناختم می را کسری. شد می ختم کسری باری و بند بی به هم صنم

 همچین به نیاز اصال درواقع! بگوید دروغی چنین بخواهد ، نبود آدمی هم حمید...! صنم

 .نداشت دروغی

 دی؟ می شو شناسنامه بهراد-

 .کردم قبول ناچارا...حمید دست از. فرستادم بیرون را ام عصبی نفس
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 .طالقم حکم و بود ام جدایی مدل مات. گفتم را چیز همه زد، زنگ سارا

 بفهمم تا کردم می گردی خیابان کمی باید. نیست  معلوم:  ؟گفتم ام کاره چه امروز:  گفت

 چند و آمده کسری:  بودم گفته پسرهایش و انسی به. کنم سر کجا باید را روز چند ،این

 .اینجاست روزی

 اضافه دیگرم های دروغ به هم را دروغ ،این شدم مجبور. بیایم دیگر ای بهانه به توانستم نمی

 .کنم

 و خانه آن فهمیدم دیشب اما.  بگذرانم کسری خانه در هم را بعد شب ،چند داشتم تصمیم

 نسبت طرفی از. نیست تحملم در آنجا در ماندن که است وحشتناک و تلخ آنقدر اش خاطره

 بیشتری دردسرهای برایم ، زدن تهمت با ها آدم آن ترسیدم می و بود رفته بین از هم ما بین

 .بزنند رقم

 . کنم امتحان مسافرخانه یا هتل به رفتن برای را شانسم ، گرفتم تصمیم

 نمی یادم کردم می فکر هرچه. ام کرده گم را ام شناسنامه فهمیدم، هتل اولین به رفتن با

 سوار و محضر از آمدن از بعد تا داشتم؛ اطمینان ذهنم در. گذاشتم جایش کجا در آمد،

 .نداشتم خاطر به را آن از بعد اما. بود همراهم ام شناسنامه شدن، تاکسی
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 هرچند شدم می هم مسافرخانه و هتل خیال بی باید تفاسیر این با. کردم حبس را نفسم 

 .دادند نمی اتاق راحتی به هم تنها زن یک به

 بدون دادم، می ترجیح اما. بود محضر به برگشتن ، رسید می ذهنم به که فکری تنها

 در چشمم ،دیگر بود الزم. گذاشتم قسمت پای به را ام پرتی حواس این. برگردم شناسنامه

 .اش خاطره و اسم از بودم خسته. نیفتد نحس نام آن چشم

 بر احساسم لحظه آن ؟در...کار چه خواستم می شناسنامه اصال... بود شده گم که درک به

 .برگشتم ترمینال به تاکسی یک با. کرد نمی کار درست فکرم و کرده غلبه منطقم

 دیدن با رفتم فروش ی پایانه سمت به. کردم می جور بهانه یک آنجا و شهرم به گشتم برمی

 برمی و رفتم می تا بوشهر مثال. کردم می انتخاب دور مسیر ؛یک زد ای جرقه ذهنم مقصدها

 چهارپنج درواقع. دادم می تن اتوبوس خستگی به باید فقط. کشید می طول روزی چند گشتم

 .کردم می سپری اتوبوس در سرهم پشت روز

 شناسنامه گفتم وقتی خداراشکر. کردم تهیه را شیراز بلیط و کردم را اینکار دیگری فکر بدون

 .شد صادر بلیت بالفاصه و نکردند ،اذیت نیست همراهم

 .شد نمی تمام گران خیلی برایم هم هزینه اینجوری

* 

 . دادم ماساژ را چشمانم انگشت با و کشیدم خمیازه

 .بودم کرده تحمل اتوبوس در را آور عذاب روِز چهار شد نمی باورم اصال

 هم گردنم. شد نمی جمع درد شدت از زانوانم. کشید می تیر پشتم و بود شده خشک بدنم

 .خورد می تکان سختی به

 .شدم پیاده کوتاه و لرزان هایی قدم با

 .بود برگرفته در تاریکی از ای هاله را جا همه انگار. دید نمی درست چشمانم

 خیال بی و گذاشتم خستگی پای به اما ایستاده رویم روبه ،شهرام کردم حس لحظه یک

 .شدم

 سرو روی ، آب های قطره. بزنم صورتم و دست به آبی تا رفتم ترمینال داخل شیرآب سمت به

 اینکه از بعد و کشیدم عمیق نفس چند. کنم ،خشکش نداشتم جان حتی. چکید می صورتم

 .بود صورتم سرو روی آب هنوز.   رفتم مسیری های تاکسی سمت به شد، بهتر چشمانم دید

 . نیاید پیش برایم شدن جا جابه مزاحمت تا کردم انتخاب نشستن برای را راننده کنار صندلی

 .زد می فریاد را ام خستگی هم داغانم و درب و رمق بی ظاهر دانستم می

 ،یک خیابان سر به رسیدن با فقط... گذشت چقدر دانم نمی. گذاشتم هم روی را چشمانم

 طی تندتند را خانه روبه سرباالیی شیب ، داشتم تمایل بار اولین برای. کشیدم راحت نفس

 .کنم استراحت کمی تا کنم
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 امن گاه استراحت یک حکم فقط برایم االن پسرها و محبوب انسی، وجود با آور عذاب خانه آن

 !داشت

 وقتی. م خسته: گفتم فقط ، انسی سوال چند جواب در. خوابیدم و رفتم اتاقم به نکرده حمام

 این. کرد گیجم سه عدد. افتاد ساعت به نگاهم! شدم شوکه هوا تاریکی دیدن با شدم بیدار

 !باشم؟ خوابیده ساعت همه این بود ممکن مگر اما! باشد ظهر سه ، داد نمی نشان تاریکی
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 پیچاندن! نشوم وعطا عبد چشم توی چشم حداقل که بودم خوابیده دوباره گرسنگی باوجود

 هایم ،حرف شود باعث راه خستگی این ترسیدم می و بودند تیز دو آن اما.  بود راحت انسی

 .شود رو دستم شده، پیش و پس

 .زدم بیرون خانه از انسی حتی شدن بیدار از قبل و برداشتم را وسایلم عجله با 

 شدم کار درگیر آنقدر. کرد بهتر را حالم هایش شوخی با و کرد جیغ جیغ کلی دیدنم با سارا

 .ام  کرده سپری را آور عذاب روز چند رفت یادم که

 !جارو ،اون صنم-

 داد می نشان ظاهرشان که آمدند می سمتمان گروهی. آوردم باال را سرم سارا ی اشاره با

 . هستند توریست

 داریم؟ دستی صنایع... سارا وای-
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 ازشون داشت، جاجیم و گلیم ؛هرکی سپرد ور اون ورو این هادی مامان روز چند این. آره-

 ...کردم درست سبد و کیف کلی. خریدیم

 از دهانم. ،چرخید داشتیم می نگه را دستی صنایع که قسمتی سمت سرم سارا حرف این با

 .ماند باز کارها تعدد حجم

 کرده اداره خوبی به را کافه هم روز چند این در! بود عالی اش  پذیری مسئولیت سارا که حقا

 .بود

 :گفتم هیجان با

 !کنیم فروش کلی احتماال... عالیه-

 .خندید بلند یهو سارا

 ...ن سلیقه خوش خارجیا این... بمونه چیزی بذارن عمرا آره-

 !کنن خرید ما از اگه خصوصا-

 .خندید بلند بازهم

 ...دقیقا-

 داده همکاری قول من به روز آن که مردی همان دیدن با. بودند شده نزدیک تور افراد تقریبا

 بود؛

 صنم؟ خانم خوبید-

 ،گفته کردند خرید ما از که توری هم قبل بار. قولش به وفاداری یعنی آمدنش. زدم لبخندی

 .بود آمده هم خودش بار این اما. ند آمده مقدم مهرداد طرف از بودند

 .ممنون-

 چطوره؟ اوضاع خبربانو؟ چه-

 .شد حالمون شامل لطفتون هم قبل بار. شما لطف به ممنون،-

 ؟ بود خوب فروش-

 . محفوظ هم شما حق. بود خداروشکرعالی-

 .زد گرمی لبخند

 ...تر خرج خوش هم بیشتره تعدادشون هم ولی.  اومدم دیگه تور یه با اینبارم-

 !عالیه...! خوب م خیلی-

. باشه کرمونشاه به متعلق حتما که نیست مهم.بیارین م تری متنوع دستی صنایع اینه نظرم-

 خودشونو خاص طرفدارای هم دیگه دست آثار خیلی و ساز دست و بافت دست عروسکای
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 می خرید انواعش از ، زیاده صنایع وقتی خارجی گردشگرای ؛ بگم م دیگه ی نکته یه. دارن

 .کنن

 از را نانی های قیف سرهم پشت داشت که چرخید سارا سمت نگاهم و کردم جمع را لبم

 :گفتم متفکر. فروخت می ها توریست به و کرد می پر بستنی

 .کم منم جای و کوچکه اینجا محیط چون. بودم نکرده فکر این به راستش-

 ...تون خونه تو جایی اتاقی یه بگیرید، درنظر انباری عنوان به رو جایی میتونید-

 .کنم می فکر بهش-

 خوبی های ایده.  رسید می نظر به ای تجربه با آدم مقدم مهرداد. بود صحبت غرق همچنان

 .داشت هم

 .باشیم داشته ارتباط باهم بیشتر بتونیم که کنید یادداشت منو تلفن شماره-

 مدام روزها این که ضمختی و مردانه صدای کردن سالم با شد همزمان مهرداد جمله پایان

 . شنیدم می

 عطر بوی پس اما! او شبیه صدایش و بود مسافر شاید! شد حبس نفسم چندثانیه برای

 !شد؟ می چه اش لعنتی

 کسری از حمایت در هم قبال مرد این و خواست می شماره مهرداد. بستم کوتاه را چشمانم

 ...بود کرده قضاوت بد

 .سرکشید هم امیدم ی مانده ته. چرخاندم سمتش را سرم آرام

 ...!ظن از پر نگاهی و اخم همان با!  بود خودش
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 بهراد#

 

. ش ا ترسیده چشمان ی روانه را مشکوکم نگاه و کردم جمع هم روی را ام شده کج های لب

 پوست. دهد قورت را دهانش ،آب شد مجبور کشیدن نفس ،برای بودم متوجه وضوح به

 باور اینکه با. گشت برمی شهرام حرف به شاید هم دلیلش. بود تر تیره همیشه از صورتش

 قرار تر گرم هوایی و آب در میداد، نشان پوست تیرگی این ،اما آمده بوشهر از بودم نکرده

 مگر!؟ رفت می بوشهر به آدمی ،کدام فصل این در:» بود شهرام با حق شاید.  است گرفته

 ...اینکه

 .شدم قضاوت خیال بی

 ؟ کنم صحبت تنها تونم می-

 در نداشتم شک و بود آشنا. شد چشمانش حالت درگیر ذهنم. چرخید سمتم به مرد نگاه

 همش سر پشت و مصلحتی های سرفه با که شد طوالنی نگاهم آنقدر. ام دیده  را او جایی

 .آمدم خودم به

 .کشیدم نفسی

 ...شم می مزاحمت دوباره من پس-

 بی... کرد اکتفا هم ها شنیده به شد می روزها این ظاهرا! جاخوردم اش صمیمی لحن از

 . شد شدیدتر ابروهایم میان اخم اختیار

 .گرفتم مقابلش و آوردم بیرون را شناسنامه شد، دور که مرد

 .جمع هم در لبهایش و شد گرد نگاهش

 !چیه؟-

 .شناسنامه-

 کیه؟ برا-

 .ها همسایه-

 .کرد اخم او اینبار

 کنه؟ می چیکار شما دست کردم؛ گم مو شناسنامه من-

 . دادم تحویلش نیشخندی

 !کنه؟ می کار چی من دست نظرت به-
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 :گفت و فرستاد بیرون را اش شده حبس نفس

 بود؟ کجا-

 .کردی گمش بودی شده  متوجه پس-

 :گفت سخت نفسی با و داد قورت را دهانش آب بازهم

 .نیست ،فهمیدم گشتم می دنبالش که هتل تو-

 :پرسیدم تند و زد ای جرقه ذهنم ، گفت هتل از وقتی نبود خودم دست

 !شناسنامه؟ بدون اونم نیست؟ سخت رفتن بوشهر گرما این تو-

 این به چقدر. کرد مرتب را سرش روی شال دستپاچگی با. رفت عقب به قدمی و جاخورد

 !داشت عالقه رنگ و شال

 .ممنون-

 .بگیرد را شناسنامه تا کرد دراز را دستش

 .دادم تکانی هوا در را شناسنامه

 !رفتی؟ جنوب تا تنهایی-

 .کشیدین زحمت-

. کنم خالی سرش را حرصم جوری یک خواست می دلم. آمد بدم داد نمی جواب اینکه از

 : گفتم مضحک البته و تند لحنی با و گذاشتم دستش کف را شناسنامه

 .کردم می امتحان رو دیگه رنگای بودم تو جای... تم این خصوصا... نمیاد بهت بنفش اصال-

 عصبی ؛چقدر داد می نشان هم روی هایش دندان برخورد صدای. کشید تند را شناسنامه

 .ست

 !نیستین من جای خداروشکر-

 های گزینه! گرم جای یه به برم زد نمی سرم به مجنونا مثل گرم هوای این تو واال... البته-

 .داریم م ی دیگه مناسب

 ...خواست دلم-

 .خوان می غریبی عجیب چیزای عاشق آدمای-

 .کشید نفس حرصی و گرفت دندان به را لبش

 .شناسنامه بابت ممنون بازم. شلوغه سرم-

 :گفتم متلک با

 !م شده متوجه بله-
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 لجم کارش از. رفت سارا سمت به و نیاورد خودش روی به صنم اما بود مهرداد به ام اشاره

 ...بود نچسب که حقا. گرفت
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  صنم#

 

 دستانم خواست می دلم.  بود انفجار حال در سرم عصبانیت از... بود ریخته هم به را اعصابم

 می چطور مزخرفش اخم آن با... جویدم می را اش تاخرخره و رساندم می گردنش به را

 !بگوید؟ متلک توانست

 یک او البته. داشت گری کنکاش شخصیت اما بگذرد راحت مسائل از آمد می ظاهرش به

 حرص از..فضول مردک. کرد می کنکاش ،باید اشیا کردن پیدا دنبال به که بود شناس باستان

 .شوم خفه خواستم می

 . بود ها مشتری به اجناس  فروختن حال در. رفتم سارا سمت به

 .مکنه درد سرم. خونه رم می من سارا-

 :گفت بهت با و کرد ریز چشم

 !بازچته؟-
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 .کنم استراحت یکم رم می فعال. پیشت میام شب-

 این از داشتم که... خراب حالم و بودم بدبخت چقدر. بود آور خفقان برایم آنجا محیط واقع در

 می بهشتم  که بود ساخته برایم جهنمی چه مرد آن! کردم می فرار انسی ی خانه به محیط

 !انسی ی خانه شد،

 تحمل را محبوب های تخم و اخم... ببافم دروغ روز چند این از انسی برای دادم می ترجیح 

 چرا. نباشم مرد این نگاه زیر و اینجا اما... بخرم جان به را عطا و عبد های کنایه و نیش... کنم

 .دارد نظرم زیر کانکس ی پنجره از کردم می فکر مدام که

 و ها آدم به توجه بی ، رسیدم که جاده عرض  به. رفتم خیابان سمت به تند هایی قدم با

 نفسم همیشه مثل خانه به منتهی خیابان سرباالیی. رفتم خانه سمت دوان دوان نگاهشان

 آمد، جا حالم که کمی... کشیدم پی دی پی نفس ،چندین خانه در به رسیدن با. گرفت را

 محض به. شود باز تا دهم هولش شدم مجبور. کرد گیر در همیشه مثل. انداختم در به را کلید

 بحث حال در غارشان رفیق با و کرده پهن حیاط در فرشی که خورد عطا و عبد به چشمم ورود

 .بودند

 .شد کشیده سمتم هرسه نگاه. کردم سالم آرام

 گذشت؟ خوش... به به-

 .کردم می مرتب ذهن در را هایم دروغ باید. کردم حبس کوتاه را نفسم .پرسید که بود عبد

 ...نبود بد-

 ...موندی می بیشتر حاال-

 .گفت عطا اینبار

 .اومدم منم سرکارش برگشت کسری دیگه-

 .ت خونه  تو بمون تو خب-

 بازجویی میان ترسیدم می. گرفت پیش را کمرم راه و شد جاری پشتم ی تیره از سردی عرق

 .بیاورم کم فرزاد ی خریدارانه زیرنگاه و هایشان

 .گرده برمی بیفته، راه شرکت که دیگه وقت چند. نیست کسی اونجا. کنه نمی قبول کسری-

 داره؟ آشغالی دایی چه نگفتی بهش-

 هایی آن از. بود روزگار هیز مردهای آن از یکی بودم متنفر ازش. گفت را این که بود لعنتی فرزاد

 .کردند نمی رحم هم ماده ی پشه به اصطالح به که

 .ندارم شون خونوادگی مسائل به کاری من-

 ...مغرور مردک.مصیبته نیست؛ خونوادگی مسائل گندش دایی-

 دستش از کردی می سعی هم هرچقدر که هایی آن از بود مصیبت مرد آن. گفت می راست

 . ریخت می فرو سرت روی و شد می آوار کنی، فرار



 
 

 
 

     

 
Page 91 

 ایرتوند سمیرا خیس های طلسیا

 ...رفت و شد تموم بود اتفاق یه... عطا کن ول-

 .برداشت خیز سمتم به

 بگیر شو شماره!؟ کنم ول گی می تو کرده محلمون سگ طرف. ت نداشته تعصب به تف-

 . بزنم زنگ بهش

 بود ممکن لحظه هر. کرد آغاز را معکوسش شمارش دلم در ساعتی بمب یک چون وحشت

 .کند نابود مرا و شود منفجر بمب این

 .کنه نمی دخالت مسائل این تو کسری-

 ...نکردم سر تو جنازه تا بگیر شو شماره. ست پخمه بگو پ... ی پسره-

 .بود نمانده زمانی بمب، انفجار تا. کردم نگاه اش نشسته خون به چشمان به

 ...خواهشا کن ول-

 تیر سرم و پیچید صورتم عضالت در درد. زد صورتم به محکمی سیلی و کرد بلند را دستش

 مدت تا ضرباتش ،رد زد می که هربار دارم خاطر به.  بود سنگین همیشه عطا دست. کشید

 .ماند می جا به ها

 دوباره! کرد؟ آرام را او دیگر شد می مگر اما. کشیدم عقب. برداشت خیز سمتم دوباره

 .گرفت را جلویش فرزاد اینبار اما بزند ای ضربه خواست

 .بود گرفته آتش قلبم اما سوخت می سیلی جای و صورتم

 .کرد نمی ول و چسبیده گلویم بیخ دقیقا که هم بغض

 عقب به را دستانش. کرد استفاده نزدیکی این از و ایستاد عطا و من مابین درست فرزاد

 در. کشیدم عقب و فهمیدم زود اما. کند لمس را تنم ، عبد و عطا ناغافلی میان تا کشید

 .انداختم خانه داخل را خودم تند حرکتی

 بود قرار کی پس. بگذرانند درد روی درد تا شدند می درد خود ها آدم بعضی روزها این که آخ

 ...شود دردها این درمان که انسانیت جنس از مرهم یک! شود؟ ساخته مرهمی
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#۳۸ 

 

 

 

  بهراد#

 

. میزد هم به را حالم که بود پیچیده محیط در بدی بوی. کشیدم باالتر را صورتم روی ماسک

 می هرچه و آمد می بو این صبح از. بود بد حالشان محیط در پیچیده بوی از هم ها بچه بقیه

 ...کجاست از شدیم نمی متوجه گشتیم

 حال در همچنان هم نفر چند. دهند ادامه ماسک با را عملیات خواستم ها بچه از همین برای

 .شدند تعیین ، بو این منشا کردن پیدا برای تالش

 این بود ممکن چون. شد می کار ی ادامه مانع که  بودیم کرده برخورد سنگی به حفاری در

 .باشد گنج به رسیدنمان برای ای نشانه هم ،خودش سنگ

. کرد کاری هم این از غیر شد نمی اما بود؛ گیر وقت. زدم کنار را سنگ دور ،خاک مو قلم با

 یک ، شود ،باعث بود ممکن انگاری سهل گونه هر. بود موفقیت اول شرط ما کار در دقت

 . دهیم دست از را اصلی و مهم ی نشانه

 .دادیم می انجام جزییات نهایت با را کاوش فراوان زمان صرف و سختی وجود با همین برای

 ! «میاد کجا از بو این دونم می:»  گه می اومده آقا اون ، دکتر-

 .کشیدم پایین را ماسک. بود شده سنگین هوا و جو خاطر به نفسم. کردم بلند را سرم

 ،تکان بادست را سرش خاکی موهای و  بود درآورده را ماسکش من مثل که  کیوان ی قیافه به

 :کردم نگاه ؛ بریزد زمین روی را خاکش تا داد می

 کجاست؟! جدی-

 های دست آن با ؛ بود آور چندش دیدم از که کاری. داد تکان دست با را موهایش هم باز

 موهایش روی وغبارهای گرد حال به فرقی و کرد می کثیف هم را موهایش بدتر ، خاکی

 .نداشت

 سمتم به داشت که هیکل قوی و جوان مرد یک دیدن با. کرد اشاره سرش پشت به کیوان

 .رفتم جلو هم من آمد می

 دستکش. ضمخت و بود تیره صورتش پوست مثل که دستی. کرد دراز سمتم را دستش مرد

 .بود خشن و زبر. گرفتم کوتاه را دستش و درآوردم را هایم
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 ور اون و ور این از. بلدم دستم کف مثل رو منطقه این کل. اینجا اهالی از. م مظفری فرزاد من-

 ..سنگا اون پشت زدم گشت و اطراف. چیه به ،چی ،ببینم اومدم.  پیچیده بویی اینجا شنفتم

 مجسمه که جایی ، کوه شرقی ضلع به منظورش. کردم دنبال چشم با را اش اشاره جهت

 . ،بود داشت قرار هرکول

 یه از رو الشه. اینه خاطر به بدشم بوی.  حیوونه یه ی ،الشه گودال داخل ، مجسمه پشت-

 ...اینجا آوردن دیگه جای

 چشم همین با خواستم می انگار. داشتند برنمی  دست مجسمه از ام شده گرده چشمان

 !ببینم را مجسمه پشت فاصله همین از و ها

 حرف با میزد، سر ما به سربازانش و کار وضعیت و بررسی برای گاهی که احمدی سروان

 .شد بحث وارد فرزاد های

 !شدیدتره خیلی بو این اما-

 ...ببینید خودتون بریم بیاین-

 الشه ، بیان ، کنم می هماهنگم... الیمه عذاب که شدت این با بو این... بزنیم ماسک بذار-

 .کنن جمع و حیوون ی

 هایی الشه. بودند انداخته آنجا گاِومرده ی الشه چند. رفتیم کرد، اشاره فرزاد که مکانی به

 بعد ساعت چند! بود انداخته آنجا را ها آن عمدا کسی. بود گفته درست درموردشان فرزاد که

 .شد پاشی سم ،کامال محل و آوری جمع ، گاو های الشه ،

 .آمد ما تحقیقاتی تیم سمت فعالیتش، پایان محض به احمدی سروان

 ! کرد جلب توجهمونو ها الشه زیر جالب ی نکته یه!  دکتر-

 مگه؟ شده چی-

 .بود شده ،حک طرح تا چند سنگم روی. بود سنگ یه ها الشه زیر ، گودال داخل-

 .کشیدم ام چانه به دستی

  بود؟ شکلی چه سنگش-

 چی؟ یعنی-

 . ن آثاِرباستانی و گنج وجود از خاصی های نشانه هرکدوم بیضی یا گرد سنگ خب-

 :گفت متفکر

 .نکردم دقت-

 ببینم؟ برم تونم می-

 ..فردا بذارین بهتره.  نره کسی گفتن چندساعت تا.  شده پاشی سم اونجا االن-
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 وجود هایی نشانه هم ما تجسس مقابل ی نقطه در ها حرف این با. بودم شده قرار بی

 هایی نشانه چنین و کارم خصوص در ، دانستند می همه. کنم صبر توانستم نمی. داشت

 .بخواهند کردن صبر من از نباید
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#۳۹ 

 

 

 

 

  صنم#

 

 مشتری دیگر. بود شده تاریک هوا چون بمانم ، کرد تاکید. داشتند مهمان. زدم زنگ سارا به

 ، داشت قرار دکه که جایی حوض قسمت در. بود شده خلوت محوطه تقریبا. نداشتم هم

 باید خانه به رفتن برای ؛ بود این مشکلم فقط... نبودم ترسو. بودند گذاشته زیاد هم روشنایی

 وحشت قبرستان به رفتن از بچگی همان از. بود قبرستان نزدیک که میرفتم امامزاده سمت از

 .شد می تاریک هوا اگر خصوصا... داشتم

 رد هم آنجا از بخواهم که برسد چه... کنم نگاه قبرستان ی محوطه به توانستم نمی حتی

 ببندم را کافه گرفتم تصمیم داشتم، ترس چون اما. ماندم می منتظر باید نبود؛ ای چاره! شوم

 .بمانم منتظر دکه داخل خودم و

 خودم و بستم را درش ، بردم دکه داخل را وسایل کل اینکه از بعد. کردم هم را کار همین

 .نشستم وهادی سارا آمدن انتظار به ، داخل

 حسابی هم ام حوصله و بودم خوردن مشغول. بخورم کیک با تا ریختم خودم برای قهوه یک

 .بود سررفته

 !رسید کسی پای های قدم گوشم به لحظه یک

 .نداشتم بیرون به دیدی ، بودم کرده قفل را جا همه چون اما بود روشن دکه داخل المپ
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 : شدند نزدیکتر صداها

 ردیفه؟ چی همه االن-

 .بریم:  گفت ، زد زنگ... آره-

 چطوریه؟ نفرن، چند ببین بگیر، آمار ،یه دستت قربون پ-

 .بابا باش-

 گرفته بدی حس ،چرا دانم نمی.  شد ،حبس کوتاه همزمان من نفس. پیچید تلفن بوق صدای

 !میلرزاند را روحم که بود افتاده جانم به عمیق ترس یک!  بودم

 !برنمیداره-

 .لعنتی-

 .داد پیام صبرکن-

 .احمدی سروان با شناسه باستان دوتا اون. نفرن سه میگه-

 .ست ثانیه یه خوراکه َپ-

 اونا همه این. بیاد نظر به طبیعی مرگ باید.  نیست ساده همچینم... باز درنیاری بازی خرفت-

 ...کنی داغونش نگیری عجله با پیشرفته تمیز چی همه... گرفتن نقشه

 ...نخوره تکون آب از آب که کنم زیر سرشونو همچین. روزگارم ختم من... توام خو-

 ...بعدم گودال تو میندازیمشون.  کنیم می هوششون بی پشت از رسیدیم.  باشه حواست-

 بی ، هیجان از ناشی ترس شدت از قلبم. نشد شنیده دیگر درواقع و شد دور صدایشان

 .آمد می باال سخت نفسم... کوبید می را ام سینه ی دیواره رحمانه

 .بایستد وار دیوانه ضربات این بار زیر قلبم و دربیاید هم من جان که است االن ، کردم می فکر

 ، مسلما داشت؟ ربط من به اصال کردم؟ می چه االن باید. شوم بلند جا از نداشتم نا حتی

 نمی حتی که من ؟ بکنم توانستم می کاری چه اما.  شد می مربوط من به ها آدم جان

  دهم؟ هشدار نفر سه آن  به توانستم می چطور ، دهم حرکت قدرت پاهایم به توانستم

 پلیس؟ به یا گفتم  می سارا به.  گرفتم دردست را ام گوشی

 داشتم؟ زمان چقدر

 ...گذشت می داشت که زمانی از غافل و بودم شده گیج هایم کنم چه بین
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#4۰ 

 

 

 

 بهراد#

 

 . توپیدم  او به و کشیدم عقب  را بدنم تند. نشست پشتم شهرام دست

 ...بذاره م شونه رو پشت از دستشو کسی اینکه از متنفرم ، گفتم بار هزار-

 :خندید سرخوش

 ...ترسیده خان بهراد...ترسناک صداهای و تاریک هوای-

 . اللی گن نمی نزنی حرف-

 .کن فکر خوبش خوب چیزای به ، تاریکه هوا وقتی-

 چرخاند کرد می حرکت ما از فاصله با که سرگرد به را نگاهش و کشید لبش روی زبان

 .شنود نمی را صدایش شد، که مطمئن.

 بود؟ اینجا االن شون یکی شد می چی... جون... بهشتی حوری و حال و عشق-

 .دیگه زنی بهم حال-

 !نیستی اهلش تو برات بمیرم-

 ...خس و خاک این تو نه اما هستم اهلش-

 .کنه می خوب حالتو ، کنی استفاده درست رو هرچیزی-

 ..حوشه و حول ،فقط فکرت و ذهنت یعنی-

 .پرید کالمم میان

 .گرده می عبادات و طاعات -
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 !مشخصه-

 ...تو جون-

 سعی همیشه شهرام. کردیم سکوت هردو ، زد می صدا را اسممان که سروان صدای با

 با فضول العاده فوق اما.  است خوبی آدم ، کرد می تظاهر. نظربیاید به خوشمزه ، داشت

 .بود فراوان ی خورده شیشه

 .گوداله همون این ، دکتر-

 داشت دست در که را ای قوه چراغ هم شهرام. کردیم روشن را ایمنی کاله روی ی قوه چراغ

 .گرفت گودال سمت به ،

 را رویش گوزن ،طرح شد می هم جا همین از. داشت قرار گودال ته در گرد سفیِد سنگ یک

 کسی اما باشد اینجا ها سال حکاکی آثار این با سنگ یک بود  ممکن مگر بود عجیب برایم. دید

 !نباشد؟ مطلع وجودش از

 . شویم داخل تجهیزات با دادیم می ترجیح حال این با نبود زیاد گودال عمق

 .کوبیدم زمین به گودال کنار در را بزرگی میخ

 ، شدیم مطمئن که کشیدن بار چند از بعد و انداخت میخ دور را شده حلقه طناب شهرام

 .شهرام هم بعد و شدم گودال داخل من ،ابتدا است محکم

 .بود گرفته باال را قوه چراغ که بود سروان اینبار

 ام زده مات نگاه دیدم می که آنچه با.  انداختم سنگ روی و آوردم در را ام جیبی ی قوه چراغ

 . دوختم شهرام به را

 خیلی. ها سنگ روی های نقش از بودیم متحیر هردو. نداشت من از کمی دست هم او

 .شدند کج پوزخندی به هم من های لب. پیچید فضا در شهرام ی خنده شلیک که نگذشت

 ...!بودیم خورده رکبی عجب

 های طرح این و گرفته اشتباه دفترنقاشی از برگ بایک را ها سنگ این کسی چه نبود معلوم

 !بود کرده حک رویش را مضحک

 !بودند شده حک دار خنده و کوله و کج ها نقاشی هم چقدر

 :پرسید باال از سروان

 شده؟ چی-

 :کردم جمع را هایم لب

 .بده بازیمون خواسته یکی-

 .شم نمی متوجه-

 .کرد مداخله که بود شهرام اینبار
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 نکشیده زحمت حتی. کرده حک دستگا با سنگ روی یکی ، نیستن قدیمی که طرحا این-

 .کنه خرج مهارت یکم

 !چرا؟ ولی... عجب-

 .شدیم بلند مان گوشی های فلش با چندعکس گرفتن از بعد شهرام هم و من هم

 .بیرون بیایم گودال این از فعال. شه معلوم چراش بعدا احتماال بگم؟ چی واال-

 .لعنتی میمونه قبر عین-

 پیش ثانیه چند همین. نبود پیدایش اما کردم سروان روبه و دادم سرتکان شهرام حرف تایید در

 !زد می حرف داشت ما با که

 ...!سروان-

 :پرسید متعجب شهرام. زدیم صدا را اسمش بار چند شهرام هم و من هم

 !شد غیب یهو-

 !که بود جا همین-

 . کنم می کمکت  رو تو بعد بیرون برم من اول کن کمک بیا-

 جایش ظاهرا.  کشیدم محکم را طناب بار چند. بستم کمرش دور را طناب و گفتم ای باشه

 که بود برنداشته را گام اولین هنوز. رود باال تا کردم باش آماده اعالم شهرام به. بود سفت

 !پیچید فضا در فریادی صدای
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  صنم#

 

 ؟ گرفتم می را شماره کدام باید پلیس با تماس برای. بود ام گوشی ی صفحه روی نگاهم

 ، ام زدگی مات پستوی در کلیدش و اند کرده قفل را مغزم انگار... کرد نمی یاری اصال ذهنم

 !شده گم

 . گرفتم را ۱۱۰ شماره و آمدم خودم به ، باالخره

 دقیقه پنج ساده ی محاسبه یک  با. بفرستند عملیاتی تیم یک شد قرار.  گفتم را هایم شنیده

 کنجکاوی حس.  بنشینم ،همانجا توانستم ؛نمی نبود خودم دست اما. آمد می پلیس دیگر

 ...بود کرده غلبه هم ترسم بر ،حتی

 در احتیاط با. رفتم در سمت به. شد پیروز که بود رفتنم ی اراده این ، باالخره ماندن و رفتن بین

 موم و قفل را دکه ، ممکن صدای کمترین البته و جوانب تمام رعایت با هم بعد و کردم باز را

 . کردم

 . برسانم حفاری محل به را خودم تا گذشتم حوض کنار از سالنه سالنه

 این آدم من بفهمم تا بود هشداری تنم کوتاه لرز. افتاد جانم به وحشت ، آنجا سکوت دیدن با

 .نیستم ها بازی دیوانه

 . دادم قورت را دهانم آب

 .بودم افتاده کردن غلط به ، کلمه واقعی معنای به

 .  رفتم عقب به قدمی چند و بودم فرار ی آماده ، خورد می چرخ اطراف در نگاهم حالیکه در

! نه یا بروم جلو ؛ بودم دودل. کردم ،مکثی هرکول ی مجسمه پشت درست نوری دیدن با اما

 .آمد می پلیس زودی به. دوختم ام گوشی روی ساعت به را نگاهم

 همزمان مجسمه پشت به من رسیدن شاید اصال. نداشت خطر هم ،خیلی رفتنم جلو پس

 ...پلیس آمدن با شد می

 شب آن عجیب دلم ،اما بود وحشتناک فضا اینکه با. رفتم جلو و کردم شایدها این گرم را دلم

 .رفتم می پیش ای حادثه و هرترس از فارغ و بود ،گنده

 !رفتی؟ کجا شهرام-

 .شناختم می را صدا این صاحب. ایستادم بازهم

 ...!شهرام-

 .خورد چرخ اطراف در نگاهم

 گودال سمت از صدا. کشیدم پیش را جلو مسیر دوباره و دادم قورت را دهانم آب. نبود کسی

 .شد می شنیده
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 روشن ی قوه چراغ خاطر به و بود ایستاده آنجا او. کردم نگاه داخل به و ایستادم گودال روی

 .باشد کامل دیدم ، شد می باعث و بود کرده روشن هم را گودال داخل ، سرش روی

 !؟...تو رفتی کجا-

 .خورد را اش جمله ی ادامه و ماند باز نیمه دهانش من دیدن از آورد باال را سرش که همزمان

 خوبین؟-

 اخم ی نشانه به را ابروانش بین عمیق های خط و دید درصورتش را عصبانیت رد ، شد می

 . داد تشخیص اش همیشگی

 !کو؟ شهرام-

 :گفتم جوابش در. پرسید تند و نرمش بدون

 !نیست اینجا کسی-

 .شدند گرد چشمانش

 !خبره؟ چه ، ببینم باال بیام بنداز و طناب اون-

 .کردم نگاه اطرافم به

 ...دیگه باش زود ؟ کنی می معطل چقدر-

 .گردم می دارم-

 .کنارته کن باز چشماتو نیستی که کور-

. شد بد حالم ، زد می حرف بد اینکه از. نیامد ،خوشم بود دستوری آنقدر لحنش اینکه از

 .دادم قرار رانم کنار و کردم مشت را دستانم

 . برم من بهتره ، ندارین نیازی من کمک به ظاهرا-

 !چی؟ یعنی-

 .بینم نمی.  آخه کورم-

 ...نیار در بازی مسخره-

 

 .ادبه از دور به خیلی لحنتون-

 . بیرون میام خودم کنار برو...!  جهنم-

 از را تعادلم. شدم داده هول جلو به شود باز دهانم اینکه از قبل اما دهم جواب بازهم آمدم

 .ایستادم گودال ی لبه در اما دادم دست
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 چندثانیه برای را نفسم ، بودند پوشانده را هایشان صورت که مرد دو دیدن با برگشتم عقب به

 .کردم حبس

 ... داریم مهمون کنم فکر-

 خودم سختی به. انداخت دلم جان به ترس ، فضا آور وهم سکوت. خورد سختی تکانی قلبم

 : گفتم پته تته با. بود شده خشک دهانم بزاق. ایستادم راست و کردم جور و جمع را

 .اینجا میاد پلیس االن-

 باور برایشان ، آمده بیرون دهانم از که لرزانی و جان بی کلمات:  گفت می لبخندشان و نگاه

 !نیست پذیر

 .کردم کم ، پیاپیم نفس چند میان را ترس و شد تر منظم قلبم ضربان.  کشیدم آرامی نفس

 !یعنی؟ کنیم فرار... ترسیدم اوه-

 :خندید بلند دوستش

 ...دیگه البد-

 .بریم بکن کارتو باش زود-

 !خبره؟ چه اینجا-

. زد می بهم را ش خاکی های دست داشت و بود آمده بیرون گودال از. چرخید راست به سرم

 عطر ترکیب این با شب هوای خنکی. بود پیچیده هم در خاک بوی با ش ا همیشگی عطر بوی

 .کرد می نوازش بیشتر را ام شامه خاک و

 .بیرون اومد...  دادی کش آنقدر-

 .  کنم می تمومش االن-

 نیامده چرا پلیس ، گذشت ذهنم از. بود گردش در نفرشان هرسه بین نگاهم.  آمد جلو مرد

 .شد بلند پلیس آژیر صدای لحظه همان که!؟

 .نشست لبم روی لبخند

 ... گفتم پلیس به که گفتم-

 : گفت دیگری به یکی.  شدند عصبی هردو

 ...هست وقت باز.  فعال ریم در-

 :گفت من به رو و داد تکان را سرش یکی آن

 ...رسیم می بهم روز یه.  فضول ی دختره برات دارم-

 کنارمان از سرعت به هردو. دادم فشار زمین روی محکم را پاهایم که ترسیدم آنقدر لحنش از

 .رفت اما ، کند تعقیبشان نبودم راضی چرا دانم نمی. رفت دنبالشان به اوهم. گذشتند
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 آن به انگار! رفتند در چطور و کجا از نفهمیدم اما.  آمد می در داشت نفسم که دویدم آنقدر

 .بودند بلد کامال را دررو اصطالح به یا میانبر های راه و بودند آشنا مکان

 .شدم خم زانوهایم روی کمی ، زدم می نفس نفس درحالیکه و ایستادم خود جای در

 به را ذهنم حالیکه در. برگشتم را رفته مسیر عصبانیت با!  بودند رفته در دستم از″ لعنتی″

 !بودند؟ آمده چه برای و بودند که ها آدم آن بفهمم تا بودم گرفته کار

.  رفتم نزدیکتر. بودند آنجا صنم همراه پلیس مامور چند. رسیدم هرکول مجسمه کنار به

 .شدم ، بودند افتاده زمین روی هوش بی که سروان و شهرام ی متوجه

 :پرسیدم نگران. دادم سرعت هایم قدم به

 !شدن؟ چی-

 :برگشت سمتم زد می سیم بی جایی به داشت درحالیکه پلیس مامور
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 معین؟ دکتر-

 .بله-

 کی نشناختین فقط. میاد آمبوالنس االن زدم سیم بی. موقته هوشیه بی نباشین نگران-

 بودن؟

 .بود پوشیده صورتاشون-

 . کشید اش چانه به دستی

 . دیروقته االن بدین،  کاملو توضیحات ، بیاین کالنتری تا حتما فردا-

 . انداخت صنم سمت نگاهی

 .شن نگرانشون شون خونواده ممکنه. خونه برن بهتره ایشونم-

 کارش یاد. زد نمی وحرفی بود افتاده لبش پوست جان به دندان با. افتاد صنم به دوباره نگاهم

 .بودم عصبانی دستش از. کرد که رفتاری و افتادم

 .رسونم می و ایشون من-

 .آمد باال تند صنم نگاه

 .دنبالم میاد دوستم-

 .زدم کجی لبخند. شد چندشم داد می خاک طعم.  کشیدم لبم روی زبان

 !منتظری؟ پس ِا-

 :،گفت کردن فکر چندثانیه از بعد و کرد نگاهم خیره

 .،میام باشه-

 ثابت من به داشت قصد گمانش به و بود گرفته تصمیم عجوالنه و تند. کردم جمع را هایم لب

 .است اشتباه افکارم ، کند

 .ببرید تشریف شما.  میزنیم اطراف گشتی  یه همکارام منو-

 .بیاید همراهم زدم تعارف صنم به و گرفتم را احترام ،جانب پلیس افسر جلوی

 بود محوطه پارکینگ مثال که خالی زمین قسمت در و کوه پایین که جیپم سمت به هم کنار

 .بودم کرده پارک

 مطمئن سنگ نبود از تا کردم نگاه را ماشین جلوی اینکه از بعد هم من شد سوار صنم ابتدا

 .شدم سوار ، شوم

 پنج عرض در که بود کوچک آنقدر شهر این. ندارم زیادی زمان خانه به رسیدن تا دانستم می

 .پیمود را طولش ، شد می دقیقه
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 .باشی مدلی این نمیومد بهت-

 اخم کردند، می نگاهم سوالی که چشمانش برابر در. چرخید سمتم سرش. کردم نگاهش

 .کردم ریزی

 من به کردن کمک واسه که فرصتی تنها. کرد قضاوت نباید ظاهر از رو آدما:  گن می راست-

 لج کردن کمک جای به آدما ی همه با برخورد در یعنی این. زدی گند لجبازی با و داشتی

 .میکنی

 .کرد نگاهم صامت اما.  چیست ام جمله این به واکنشش تاببینم کردم مکثی

 .کردی رفتار ای عقده آدمای شبیه نظرم به-

 نشد، کم حرکتش آن از خشمم تنها نه. آورد می در مرا حرص بیشتر این  !بود ساکت هم باز

 .برد هم باالتر را عصبانیتم ی درجه ، اش تفاوتی بی این با بلکه

 ...کردین قضاوت منو قبلنم شما چون. بدم توضیحی خواد نمی دلم-

 .کردم قضاوت درست فهمیدم و-

 .کرد تلخی ی خنده

 .کردم نمی خبر پلیس ، بودم کردین می فکر شما که اونجوری اگه من-

 ...کن ،کمکش میگم بهت وقتی-

 .بودم ناراحت دستتون از خیلی. کردم اشتباه خب-

 :داد ادامه. نکردم کم هایم اخم از من اما. بود شده بامزه خیلی اش قیافه.  کشیدم باال را لبم

 ...اون که بیارم و طناب شدم بلند گفتم الکی ولی-

 کوچه؟ کدوم-

 شالش به دستی دستپاچه ، چرخاند اطراف به که را نگاهش اما. نفهید را منظورم ابتدا

 ...!بنفش هم باز گذشت ذهنم از. کشید

 ..دوم ی کوچه-

 چاله از پر که را سرباالیی. بود تند سرباالیی یک. رفتم بود کرده اشاره که ای کوچه سمت به

 یک در تا کند کم را سرعتم شد می باعث کوچه تنگی و جیپ بزرگی. رفتم باال ، بود چوله

 .نکند گیر ماشین غافلگیری

 .دارین نگه اینجا-

 . بودند قدیمی. افتاد چپم و راست سمت خانه چند به نگاهم

 :برگشت دوباره اما رفت درها از یکی سمت به و شد پیاده ماشین از

 ...بودن ای عقده به نشم متهم بازم اگه البته بگم؟ چیزی یه-
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 .ماندم می درازش زبان بعد آن منتظر باید انگار.  دادم باال را ابرویم

 هر باالخره. نبینید شونو منفی و اشتباه کارای فقط کنید سعی اما. کنید قضاوت رو آدما-

 . گم می رو آدما ی همه ، گم نمی خودمو. داره خوبی ذره یه دنیا این توی آدمی

 :گفتم خونسردی با و زدم سینه به دست

 ...کسری حتی-

 :گفت سرد و غمگین لحنی و کنایه با و کرد اخمی

 . بود خوب خودش آدم واسه اونم آره-

 .شد دور مقابلم از سرعت به و نماند دیگر رسید پایان به که اش جمله

 اتفاقی ، کنم باور را دختر این خواستم می تا چرا! شدم؟ نمی متوجه را چیزهایی یک من چرا

 حس! باشد هم با ما آخر برخورد این شد می کاش! شد؟ می عوض او به نظرم که افتاد می

 که ردی. گذارد می جا به رد قلبم از قسمتی روی خطی آینده در هایم دانسته از کردم می

 . شود نمی پر عمقش هرگز
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 .آمد استقبالم به بالفاصله انسی ، کردم باز که را در
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 .بزنم زنگ ت گوشی به خواستم می دیگه صنم؟ کجایی-

 بود گذشته هم شب دوازده از ساعت! نبود نگران های آدم شبیه اش قیافه. آوردم باال را سرم

 !بزند زنگ من به خواست می ، تازه و

 .کشید طول کارم-

 . باشه کارت به حواست کنی می خوب-

 .داشت می بر قدم من با گام هم. کردم حرکت وروی در سمت به

 ! جان صنم ، گم می-

 تداعی را گذشته فقط برایم چون ،متفرم گفتنش جان لفظ از ؛ گفتم می بهش حتما روز یک

 .کند می

 .بله-

 .گم می... بشینیم تو بریم-

 من حاضر حال در که خواهد می حوصله شنیدنش داری هرحرفی ، بگویم خواست می دلم

 .ندارم

 :گفت گردشگرم نگاه دیدن با انسی. نبود پسرها و محبوب از خبری. شدم خانه داخل

 دست.  دخترشه عروسی فردا پس. ربابه شون خاله ،خونه ده فرستادم رو پسرا و محبوب-

 .بفرستم رو ها بچه:  ،گفت بود تنها

! ؟ باشد اش  عروسی حاال که بود کرده عقد کی بود؟ چندسالش رباب دختر.  گفتم آهانی

 .شوم اش  خانوادگی حریم وارد من داد نمی اجازه وقت هیچ انسی

 .بیاد تونه نمی گرفتاره، صنم:  گفتم ربابم به. داری کار دیدم بعد ، بری توام خواستم-

! زد پسم نکرده دعوت. نباشد مشخص ام زدگی مات تا دادم فشار هم روی را چشمانم پلک

 .فرستادم بیرون را سنگینم نفس همزمان و کشید تیر قلبم

 ...عمیقش مهری بی و بد ذات همان ،با بود همان هم هنوز

 :گفتم نیشخندی با

 !بهتون بگذره خوش-

 .زد چپش دست روی محکم را راستش دست

 فهمی نمی شادی. خوری می غصه فقط بری خالی جیب وقتی! خوشی؟ چه...هی ای-

 .چیه

 .ماندم اش جمله ی ادامه منتظر و گرفتم دندان به را لبم

 ... !صنم گم می-
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 کرد می خرج نجابت داشت مثال.  خواهد می چه دانستم می. شد می طوالنی داشت مکثش

 !بود مضحک فقط زده نیزه به و بریده را سرنجابت که کسی برای بودن نجیب اما

 داری؟ مالی مشکل-

 .انداختند گل هایش لپ و نشست لبش روی لبخند

 .نره آبروش شوهر فامیل تو بدم مناسب روشنی چشم یه-

 ای جهیزیه نه. کردم می درک را شوهر خانواده در شدن حقیر طعم خودم. کردم می درک

  شدم معامله کاال یک شبیه درست من...داد روشنی چشم کسی نه و... شد خریده

 ! شد فرستاده پس و دادند تشخیص معیوب که جنسی.

 .نداره سنگین کادوی انتظار ازت کسی ، نداری وقتی-

 های ،پول کرد می فکر البد. نداشت را انتظارش. خورده جا بود واضح. پرید چشمانش پلک

 و باج عنوان به بودم مجبور. بدهم ، نخواهم اینکه نه! کنم می تقدیمش دودستی را فراوانم

 .نداشتم بساط در چندانی پول:  بود این واقعیت اما.  کنم استفاده پول از کن خفه

 .میره آبروم... که شه نمی-

 عروس دریده دهن آدم مشت یه بین تنها و تک... روشنی چشم نه...  داشتم همراه نه من-

 .شد تموم اما شنیدم هم طعنه. شدم

 !داشتی فرق تو-

 .دارم روح و قلب که انسانم یه من-

 داغون آنقدر. داغونه دونی می هرکسی از بهتر که خودمونم وضع. نداشتی بابا تو صنم ببین-

 .کنی خداروشکر باید کردی شوهر که همین تو.  بگیریم کادو یه نداریم االن که

 قیمتش...! کردی شوهر که همین. کرد می تعریف دار خنده جوک یک برایم داشت یکی انگار

 ردیف دروغ پشت دروغ و بودم برگشته درازتر پا از دست اینکه...هم شدنم ؛نابود نبود مهم

 وابسته را نامرد مرِد یک تا بودم کرده شوهر که بود این فقط مهم...! نبود مهم هم  کردم می

 !کنم زندگی به

.  شدی می عروس ها ملکه مثل بود حقت. بازیاش و روزگار این به تف!  جان صنم داری حق-

 دیدی؟ که زندگیمونو شرایط اما

 .داد تغییر را موضعش

 ،دل کردن اغراق با خواست می انسی و!  رفت نمی بخت ی خانه به ملکه مثل گدایی هیچ

 به... خودم خاطر به نه! کرد می ام بدرقه دختر یک شبیه کمی کاش! بیاورد دست به مرا

 ...بود همبسترش همسرو زمانی که پدرم حداقل حرمت
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 .نداشتم بساط در هم زیادی پول . نداشتم کردن بحث ی حوصله

 ...هیچی که نه اگرم. بدم که ندازه می راه ،کارتو دارم اضافه صدهزار-

 . برود دستش از هم همین ترسید می و بود طمعکار. شد دستپاچه

 .بریزم سرم تو خاکی یه بعدش تا بهتره هیچی از بده باشه-

 .کرد غرغر به شروع و گفت ناراضی 

 و ناکس و هرکس حرف کن بزرگ و مردم ی بچه. شد تلف خونه این تو که عمرم و من حیف-

 !سرنوشتیه چه این آخه! باشه دراز اون و این جلو دستت بعدم... بشنو

 اتاق در من بچگی واال... گذاشت می سرم را منتش فقط.  بود نکرده بزرگ مرا.  ندادم محل

 .کشیدم قد اتاق درهمان و شد سر خاتون ننه

 خواست می دلم. کرد می گالیه زندگی از داشت همچنان اما.  رفت آشپزخانه به و شد بلند

 تیر امشب هیجان از قلبم ؛هنوز گفتم می. گذراندم را مزخرفی شب امشب ؛ بگویم بهش

 . کشد می

 .آمد بیرون آشپزخانه از

 .تلویزیون میز روی بذار و پول -

 دادم نمی بهش هم ،هزارتومانی بود خودم دست اگر. رفت اتاق به و کرد پشتی حرف بی

 من برای هم آنها شدن پاپیچ. کند می تیز را پسرهایش راحت ، ندهم اگر دانستم می.

 چه هرروز صفت بی دو آن دانست می خدا وقت آن... طالقم رفتن لو و شد می دردسر

 ...! دیدند می برایم خوابی
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 تشک اینکه بدون. کردم پرت ای گوشه به و آوردم در را هایم لباس.  رفتم اتاقم به حوصله بی

 .کشیدم خودم روی و برداشتم طاقچه روی از را پتو ،فقط بیاورم

 خودم با را امشب اتفاقات آمدم می تا. بود کوفته تنم و خسته حسابی اما آمد نمی خوابم

 .شد می بدتر بدم حال و انداختند می پارازیت اتفاقات، روی هایش حرف و انسی ، کنم مرور

 شده ترکیب خاک با که ادکلنی بوی. بود مانده ام بینی زیر آشنا بوی یک هم بین این

 !کرد می درگیر را آدم حواس جورهایی یک...! عطر بوداین خاص چقدر...بود

 الالیی حکم برایم چطور منتظره غیر ی حادثه یک خیال و گذشت چطور زمان نفهمیدم اصال

 ! شد چشمانم مهمان ، خواب و کرد پیدا

 که خودم به.  بودم منگ و گیج ابتدا.  شدم بیدار خواب از خورد در به که ضربانی صدای با

 خانه در. کشیدم پیاپی نفس چند. بست نقش چشمانم مقابل دیشب اتفاقات بازهم آمدم،

 وسایلش تمام. افتاد کیفم به نگاهم که شدم بلند رمق بی. شد می کوبیده هم روی همچنان

 .رفتم جلو و شدم هول. بودند شده پخش زمین روی

 . شد گلویم ،مهمان بغض و شد مچاله قلبم! نبود هایم پول از اثری

 داده نشان همیشه مثل را اش وجدانی بی هم او و.  بگذرام کنار را پول برایش بود رفته یادم 

 . بود ،برداشته  بود کیفم داخل که را سیصدهزاری ی همه و

 داشت خانه فضای. زدم کنار را صورتم روی موهای. آمد کوتاه باالخره هم در پشت شخص

 آرامم که سارا با زدن حرف حداقل. رفتم می کارم محل به زودتر بود بهتر.  کرد می ام خفه

 ...کرد می

 کنی؟ نمی باز درو و ای خونه خانما خانم اوه-

 ایستاده رویم روبه و اتاقم در بود خودش. کردم بلند تند را سرم و خوردم ای یکه فرزاد صدای با

 :گفت که خواند را نگاهم انگار! ؟ بود شده داخل چطور اما!  بود

 ...ای خونه تنها دونستم می. داشتم آمارتو. اومدم دیوار از نکردی باز-

 و کنم باز را کشیدنم نفس راه تا دادم قورت را دهانم آب سختی به. آمد می بند داشت نفسم

 .شدم بلند تند

 !تو اومدی و تنهام دونستی می خوبه-

 ...!خانم خوشگل. همینه به حالش ی همه-

 .زد لبخندی و کرد پایین و باال تنم روی را دارش منظور نگاه

 بدی؟ من به حالم یه شه می چی حاال. کرد بیرونت بعدش و دادی حال کسری اون به که تو-

 .رفت نفسم ثانیه چند برای و شد پاره دلم بند

 !تو؟ میگی چی.  گمشو-

 .نشم زده دل دم می قول من ولی.  زدی دلشو زود. داده طالقت ، خبردارم-
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 .کنم کار ،چه دانستم نمی عصبانیت از و میلرزید تنم تمام

 !کثافت شو خفه-

 .  داره ناز خیلی صدات دونستی می....جوون-

 برای راهی دنبال خورد چرخ اطراف در نگاهم. آمد جلو اهمیت بی او اما رفتم عقب به قدمی

 ...!شب آن مثل درست! بود آشنا چقدر صحنه این. گشتم می نجاتم
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 .کشاند جلو به همزمان هم، را بدنم. گرفت را دستم مچ و آورد باال را دستش

 . نشوم پرت بغلش توی تا گرفتم سفت را خودم

 

 .کشید می تیر ام معده و لرزید می عجیب تنم

 .است بودنم عصبی ، دلیلش دانستم می. کردم می حس را ترشی طعم دهانم در

 .گرفت را دستانم تر محکم اما کنم آزاد دستانش از را خودم کردم سعی 

 

 .انداختم کار به را ذهنم

 ...نفر یک هم او بودم نفر یک من. کردم می فرار مخمصمه این از باید 
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 .بود مساوی تعدادمان بار این اما شکننده و بودم ظریف که است درست

 کرد، مکث خانه ی گوشه قدیمی و مسی گلدان روی نگاهم و خورد خانه ی طاقچه به پشتم

 :کردم می پرت را حواسش باید

 

 خوای؟ می ازم چی-

 

 تم صیغه مدت یه شاید حتی. کنیم می طوالنیش اومد خوشم اگه. مدت کوتاه ی رابطه یه-

 .کردم

 

 .کشید تیر ام معده

 ...!کرد می لطف من به داشت مطلقه زن یک حکم در

 داشت آمیز توهین ،حاال بود آمده من خواستگاری به کسری از قبل روز یک که فرزادی 

 !کرد می نامشروع ی رابطه درخواست

 

 !است؟ ،گناه آسمان سقف زیر و زمین خاک ،روی بودن مطلقه ؛چرا نفهمیدم هنوز من 

 !؟...بکند ها آدم تنهایی از را خودش  سوءاستفاده خواهد می هرکسی چرا

 

 .لرزید می بدنم

 پشت های بازدم و دم این به من وضعیت، این از رهایی برای. فرستادم بیرون دوباره را نفسم

 .داشتم نیاز سرهم

 

 .بیای راه باهام خودته نفع به پس کنه؛ می  سرتو ، گرفتی طالق بگم عبد به من... ببین-

 

 ...من خب،-

 ، توانست می  که کرد پیدا فرجی  ستون همان حکم ام  جمله تکمیل از قبل ش ا گوشی زنگ

 .دهد نجاتم

 .رفت طاقچه روی مسِی گلدان سمت آرام آرام من پشت و بود شده پرت فرزاد حواس

 . چکید می صورتم از عرق ریز های دانه 
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 .بود شده گرم تنم

 

 تمام با. کردم را استفاده نهایت شدنش خم از. دهد جواب را تلفن تا چرخید پشت به سِرفرزاد

 . زدم سرش توی را گلدان قدرتم

 

 فروپاشی حال در قلبم و بودم ترسیده اینکه با. شنیدم که بود چیزی تنها ، آرامش داد صدای

 و برداشتم را وسایلم سرعت به و آمده سرش بر چه ، ببینم نماندم بود، ترس همین حجم از

 .شدم حیاط وارد

 

 اصال کردم می حس گاهی و زد می کند  قلبم. بود شده سنگین و میان در یکی هایم نفس

 .زند نمی

 .بود من وحشتناک و  غریب حال همین ، مرگ تعبیر ، شک بدون

 .کردم تنم را هایم لباس ، رفتم می بیرون خانه از حالیکه در
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 .انداختم میزم روی جهان اطلس به نگاهی

 را رویش روبه زمین ی کره اشاره، انگشت با بود، گذاشته میز روی را سرش حالیکه در شهرام

 .چرخاند می

 . برداشتم را میز روی اطلس و رفتم سمتش عصبانیت با کرد؛ ام کالفه اش خونسردی 

 !تو؟ چته-

 ...انگار نه انگار زنم می حرف باهات دارم-

 !خب؟ بهت بگم چی-

 راحت شه نمی! س کاره چی ؟کجاییه؟ چیه به چی ببین؛ بگیر، فرزاد پسره این از آمار یه-

 .سردربیاره تونه می راحت بخواد ولی. نفهمه کارمونو لم کنیم سعی هرچقدرم ما. کرد اعتماد

 . مسئولیم میاریم در که ای مکشوفه هر قبال در تو و من!  شهرام 

 از ای مکشوفه و اثر هیچ بذاریم نباید ما مملکتمونه؛ تاریخ از بخشی ی کننده بازگو ، اثر هر

 .بره بین

 

 مراقب که دارم وطنم به عرق اینقدر کار، این تو اومدم اگه منم... نزن حرف فیلما این عین-

 .نره تاراج به هویتش و تاریخ باشم

 ندارم؟ دوست اخالقاتو از خیلی بودم گفته-

 .میگی بار شصت روزی تقریبا-

 

 .کردم کج را هایم لب

 .متعهدی کارت تو دارم اطمینان اما-

 

 :داد صندلی به را ش تکیه و زد سینه به دست

 م کیفری ی سابقه اینکه تر مهم. نیست بدی پسر گفتن پرسیدم؛ ور اون و ور این از من-

 جو؟ و پرس  بریم شب خوای می.  گرفتم شو خونه آدرس. نداره

 

 .رفتم پنجره پشت به و کشیدم ام چانه به دستی

 .افتاد رو روبه به نگاهم
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 :گفتم متفکر زدند، می پرسه کافه وبر دور زیادی جمعیت 

 

 . بریم هم با بیا شد تموم که کار پس-

 .حتما-

 .گرفتم فاصله پنجره از

 

 . پرژوه سر میرم من-

 .دارم کار اینجا من اوکی،-

 .برداشتم را وسایلم مخصوص ساک و پوشیدم را مخصوصم روپوش

 گوشی همزمان. رفتم شهرام پشت به برداشتنش برای. است میز داخل مویم قلم افتاد یادم

 .افتاد اش  گوشی ی صفحه روی اسم به  نگاهم ناخواسته. خورد زنگ شهرام

 .بود کرده ذخیره انگلیسی به «م» ی کلمه با را اش شماره 

 کانکس از و کشیدم عقب را سرم سرعت به آمد، نمی خوشم دیگران کار در کشیدن سرک از 

 .زدم بیرون

 .تابید می شدیدا آفتاب و بود صبح یازده

 . چکید پایین به صورتم و سر از عرق ، حفاری دقیق محل به رسیدن تا که بود گرم هوا آنقدر 

 .کردم پاک را صورتم روی عرق قطرات و آوردم بیرون روپوشم جیب از دستمالی

 

 ...نباشید خسته-

 از کمتر عمقی تا که گودالی روی کوتاه، بشی و خوش از بعد. چرخید سمتم تیم اعضای سر

 اما. نکردم پیدا دیگری ی نشانه متاسفانه نشانه، آن از بعد. ایستادم ، بود شده حفر دومترش

 .شوند می پیدا هم بعدی های نشانه باالخره داشتیم امید همه

 

 نشده؟ خبری-

 آورد می در بود شده خاکی که را چشمش روی عینک حالیکه در و کشید کار از دست کیوان

 .آمد سمتم به ،

 .شده متفاوت خاک جنس ، کردیم حفر که آخری سانت ده تقریبا-

 .بیار برام نمونه -
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 . آورد سمتم بود کرده پر خاک از که را ای شیشه بالفاصله

 .،آزمایشگاه بدین کردم جمع رو نمونه این-

 

 .بود لطیف و نرم کردم لمس را خاکش از مقداری و  کردم باز را شیشه در

 کردم؛ بررسی را گودال سطح روی خاک و شدم خم

 .بود زبر و خشن

 

 .ن تاریخی متفاوت دوره دو به متعلق صددرصد. کن آوری جمع سطح خاک از م نمونه یه-

 ...دقیقا-

 ...عالیه-

 .شد بلند گروه اعضای از یکی داد صدای که بودم کیوان برای توضیحاتی و صحبت حال در

 باعجله. بودند شده جمع هم دور ها بچه. چرخید صدا سمت به و آمد باال سرم تند و ترسیدم 

 . رفتم سمتشان

 هوا باالی دمای خاطر به رضا

 .بود شده بد حالش

 :زدم داد

 !کنید خلوت دورشو-

 . کشیدند عقب همه و ترسیدند دادم از

 آبه؟ کلمن تو-

 .  بود مانده کمی آب. آورد سمتم به را کلمن بالفاصله کیوان

 .دادم خوردش به زور به هم مقداری و ریختم صورتش روی را آب از مقداری

 .شد بهتر حالش

 

 بهتری؟-

 

 .داد سرتکان آره معنی به
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 .بگیره خنک آبمیوه کافه همین از بره م یکی. تره خنک اونجا. کانکس تو بره کنید کمکش-

 

 :کشیدم پوفی. نیست مناسب که کردند اشاره شان خاکی وضع سرو به ها بچه

 

 .گیرم می آبمیوه خودم کانکس داخل ببرینش-

 .بدهند شهرام به تا دادم دستشان هم را ساکم

 

 . افتادم راه به کوه پایین سمت به خودم

 مشغول و ایستاده ای چهارپایه روی صنم و بود خلوت کافه داخل ، پیش ساعت نیم برخالف

 .بود دستش توی سنتی های کیف کردن آویزان

 . شود می راست و چپ و ندارد تعادل ش ا چارپایه کردم حس

 از را تعادلش همزمان و چرخید عقب به سرش که شد متوجه را حضورم انگار ؛ شدم تر نزدیک

 .گرفتم آغوش به را تنش و رساندم را ،خودم کند سقوط اینکه از قبل اما. داد دست

 

 . زد نمی هم پلک حتی بود؛ دوخته چشمانم به را مبهوتش و ترسیده نگاه

 .زدم نمی حرفی او از تر شوکه هم من

 درست قدرت ، ایستاده سبک پری چون دستانم روی که ظریف موجود این کردم حس فقط 

 ...!است کرده سلب من از را کشیدن نفس
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#4۷ 

 

 

 

 

  صنم#

 

 

 

 و میزد تند ، باران زیر در ترسیده گنجشکی چون قلبم. م ا گرفته قرار هوا روی کردم می حس

 میان را بودنم که کوتاه اغمای یک برزخ؛ میان ماندن مثل درست بود بدی حس. لرزید می بدنم

 . کرد می فراموش زمان و زمین

 !خوبه خیلی جات اینکه مثل-

 باز چشم خورد، صورتم توی که هایی نفس و شد زمزمه گوشم زیر که آشنایی صدای با

 .کردم

 . نیفتم زمین روی تا گرفت را دستم اما کرد رهایم تقریبا. رفت کوتاه نفسم

 !شدی پیاده عجب چه-

 .زد می تند عجیب قلبم. آوردم باال را نگاهم و گرفتم دندان به را لبم

 میکنید؟ چیکار اینجا شما-

 :کرد کج را لبش

 کردن؟ نمی تشکر مواقع این قبال-

 نگاهش در. کرد ،نگاهم منتظر سینه، به دست. برداشت عقب به قدمی و کرد رها را دستم

 .کرد می بد را حالم که دیدم می تحقیر و غرور نوعی

 به داشت رفته رفته حرارتش و سوخت می هایش دست جای. انداختم دستم مچ به نگاهی

 .شد می منتقل تنم تمام

 .نیامد خوشم ، کرد می نگاه من به داشت پیروز آدم یک موضع در اینکه از

 ! چی؟ بابت تشکر-

 !خوردی می زمین سر با االن نبودم من اگه-
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 شدین؟ سبز من سرراِه واقع در-

 :کرد نگاهم خیره  و گذاشت لبش ی گوشه را زبانش.  گفتم طعنه با

 .زنم می لنگ آدما قضاوت تو من ظاهرا درازی؟ زبون واقعا پس-

 .بخورن حقمو ، راحت دادم نمی اجازه که بودم دراز زبون اگه-

 .  برد می لذت لبهایش با کردن بازی از انگار. کرد جمع را هایش لب اینبار

 .نمیاد خوشم پا و دست بی دخترای از من-

 االن؟ شمام خوشامد منتظر من-

 !زدم؟ حرفی همچین من-

 .  همینه کرد حرفتون از شد می که برداشتی تنها-

 خودش چشم با تا آدم اما ؛ شن می خیاالت دچار زود خیلی ها بچه دختر ، بودم شنیده-

 .کنه نمی باور ، نبینه

 . بریزد بهم را اعصابم بود شده موفق کامال. بود تندشده نفسم

 دارین؟ کاری اینجا-

 .بله-

 .کرد می نگاه فقط خونسرد اما دهد ادامه ماندم منتظر

 گین؟ نمی کارتونو-

 .خواستم می آبمیوه یه-

 کدوم؟-

 .کرد اشاره آماده های آبمیوه از یکی به و چرخاند دکه داخل لوازم بین سری

 .آوردم برایش را آبمیوه بطری

 .کرد مکثی

 نیست؟ مشکلی ، میارن بعدا پولشو-

 !نداشتم او از را حرفی چنین انتظار نگاهش نوع و غرور به توجه با

 :گفت که کند می بازگو را زبانم روی حرف نگاهم دانستم می

 .دم می پولتو خونه برم اینکه از قبل.  اومدم عجله با. حسابم خوش ، نترس-

 ! آوردم؟ پول از اسمی من-

 ....دخترکوچولو خونم می نگاهتو-
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 : داد ادامه و گفت را این

 .بعد تا پس-

 . شد رد  کنارم از دیگری حرف بی و کرد جا جابه دستش در را بطری

 ، بادمالیم یک نسیم چون رفتنش اما بود کرده عرق گرما شدت از هم من تن. بود گرم هوا

 ... نوازش را ام شامه تنش از مانده جا به عطر و کرد خنک را صورتم پوست

 جرات دیگر آمده؟ برسرش چه که کردم فکر فرزاد به. کنم آزاد خیال از را ذهنم کردم سعی

 این انسی آمدن تا و انداختم می رو سارا به باید نبود ای چاره. نداشتم خانه به رفتن

 می شرمی چه و بودم معذب چقدر داند می خدا. گذراندم می ها آن ی خانه در را چندشب

.  بخرم جان به را عذاب این بودم مجبور و کرده خم کمر ام شرمندگی مقابل اجبار اما ؛ کشیدم

 و تق های پایه این باالخره ، شد معترض سارا که بود پیش روز دو. افتاد چارپایه سمت نگاهم

 گرما از موجی آغوشش فکر از. بود افتاده اتفاق این هم دقیقا و دهد می دستمان کار لقش

 .دوید صورتم پوست زیر

 بشر این دست ی مضحکه ها مدت تا حاال. بود عصبی هایم پرتی حواس و خودم دست از

 .شدم می پرمدعا

 

 

  ایرتوند_سمیرا#

 خیس_های_اطلسی#

 

 [۱۳:۲۹ ۳۱.۰۷.۱۸, ]خیس های اطلسی

[Forwarded from ایرتوند سمیرا کانال] 

#4۸ 

 

 

 

  بهراد#

 

 نبود یادم اصال. بدهم را آبمیوه پول تا بروم زودتر خواستم می امروز.  کردم جمع را وسایلم

 فکر که چیزی تنها به که بود شده ای عجله چیز همه آنقدر واقع در. ببرم پول خودم ،همراه

 .بود پول ، کردم نمی
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 همانجا از. رفتم کافه سمت به خودم و بماند منتظرم محوطه ورودی نزدیک: گفتم شهرام به

 زمان تا گاهی و تاریکی از قبل تا و بود باز معموال چون اما. است بسته ،کافه رسید نظرم به

 .دادم ادامه مسیرم به و نشد باورم ماندند، می هوا شدن تاریک

 اطراف اطلسی  گلدان چند از را نگاهم. بودنش بسته به بود تاییدی مهر دکه، ی بسته در

 .فرستادم بیرون را نفسم و گرفتم کافه

 می شان خانه به فرزاد دیدن از بعد هم شاید یا دهم می دستش را پول فردا که فکر این با

 .گرفتم پیش را جاده مسیر ، دادم می را پولش و رفتم

 .کشید می را انتظارم ماشین داخل شهرام

 . نشستم فرمان پشت

 .نپرسید سوالی

 ایم؟ کاره چه دقیقا االن خب-

 .کشید موهایش به دستی سوالم با

. بزنیم باهم حساب حرف کالم چند شون خونه  بریم بعدم. بپرسیم موردش در دونفر از بریم-

 نه؟ یا هست درستی آدم داد تشخیص میشه باالخره

 .رفتیم که برو ِد.  بزن استارتتو پس باشه-

 های کوچه همان از یکی سمت به را ماشین و دادم ،انجام بود گفته شهرام که را کاری

 اما!  کردند تعریف.  پرسیدم درموردش محله همان در نفری چند از.رساندم شهر سرباالیی

 ! ندارد وجود کالمی صداقت آن تعریفاتشان در کردم حس

 اعتیاد ، زد می داد ظاهرش که مسن مرد یک.  کرد باز را در پدرش. رفتیم شان خانه به

 .نداشتم خوبی حس ، بیمار یک بودن معتاد مورد در جامعه شعارهای تمام با. دارد شدیدی

 .شد کج ام بینی ، ناخودآگاه

 .کردم ای سرفه تک. شویم داخل ، کرد دعوت مرد. کردیم معرفی را خودمان

 .دیگه نمیایم داخل. بیارن تشریف پسرتون ممکنه اگه-

 شما شه می اگه. کنه می درد خیلی سرش. اومده پیش مشکلی براش امروز ،فرزاد راستش-

 .داخل بیاین

 و در از را نگاهم. شویم داخل کرد؛ تایید چشمانش بستن با. انداختم شهرام به نگاهی

 . گرفتم خانه قدیمی دیوارهای

 بلند سرعت به و خورد جا ما دیدن از بود چاقویش کردن تیز حال در و نشسته زمین روی فرزاد

 .شد

 .نیست خوب حالت ، شنیدم بشین-
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 :کشید سرش به را  دستش و گذاشت زمین روی را دستش سوهان

 .سرم تو کوبید نامرد یه-

 :گفت شوخی به و خندید شهرام

 .دلیل بی و جهت بی البد-

 .ندادم پا بهش عوضیه چون نه-

 .خندید بلندتر شهرام اینبار

 .سوزوندتت معلومه. بابا خیال بی-

 .سرتو فردا اومد، سرمن امروز... کن صبر ، داداش شده عجیب دنیا-

 دادم ترجیح. نبود خوب چندان حالش بود معلوم. بود گرفته ام خنده شهرام مثل هم من

 پول و بروم کناری کوچه به خواست می دلم بیشتر واقع در.  کنم کنسل را امروز ،مالقات

 .بدهم صنم به را ها آبمیوه

 .شد بلند تند و خواند را نگاهم. ،برویم دادم اشاره شهرام به

 .نکرد اصراری ماندنمان به هم فرزاد
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 .چرخید شهرام سمت سرم ، آمدیم بیرون که خانه از
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 . دختره اون ی خونه تا میرم من ، ببین-

 .نشد متوجه را منظورم

 دختره؟ کدوم-

 .چی کافه دختِر همون-

 :گفت طعنه با و انداخت باال ابرویی

 !ت خواهرزاده زن-

 .بدم بهش شو آبمیوه پول ، برم-

 بیام؟ باهات خوای می-

 .انداختم باال ای شانه

 .هتل برگردیم زودتر که بریم-

 .کنم رانندگی من بده من جان فقط باشه،-

 دانستند می همه. نشستم  فرمان پشت اش خواسته به توجه بی و رفت هم در هایم اخم

 ،کسی خانه در ، آوردم نمی همراهم هم وقتی حتی. دارم خاصی تعصب جیپ این روی من

 .نخوابد اش باتری تا بود کردنش روشن شان استفاده نهایت. نداشت را آن از استفاده جرات

 ...!خسیس-

 .ببندمش خودم یا بندی می-

 .تسلیم-

 .باش داشته عقبمو هوای-

 شکلیه؟ چه عقبت جوون-

 :گفتم ؛ بودم گرفته عقب دنده حالیکه در و گرفتم اش شده شل لبهای و باز نیش از را  نگاهم

 . بهتره تو ازمال-

 ؟...کنم تست-

 .بذارم ت زنده ؛ دم نمی قول اونوقت-

 !؟...دنبالتم کردم، موس موس ؛ کردی فکر ، نکنه حاال-

 .نیست بعید تو از-

 بزنم دور را ماشین قوانین خالف ، شدم مجبور  آمدیم بیرون که کوچه از. آورد در زدن عق ادای

 .شوم پایینی ی کوچه وارد و
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 !دادن رضایت تپه همین به ، بسازن خونه کوه خود روی ، نرفتن خوبه باز-

 .انداختم رویم پیش سرباالیی به نگاهی

 ساختن؟ می کوه همون رو شاید واال  بوده، کوه  کنار تپه این ، آوردیم شانس-

 :خندید بلند شهرام

 !میکردن کوهنوردی ، ملت ، آمد و رفت  واسه اونوقت. نیست بعید بشر از هیچی-

 گفت شهرام. شدم پیاده و داشتم نگه شد، داخل صنم شب، آن که ای خانه مقابل را ماشین

 .«ماند می منتظرم ماشین داخل:  »

 اما.  زدم در ناچار به است خراب بود معلوم. گذاشتم زنگ روی را دستم. ایستادم خانه مقابل

 . کند باز را در تا نبود درخانه کسی ظاهرا. بود فایده بی ، تالش

 .آمد سمتم و شد پیاده هم شهرام

 نیست؟ خونه-

 .مهمونی رفتن شاید نه،-

 :کرد جمع را لبش

 !رفته؟ تنهایی-

 .رفته ش خونواده با البد-

 .ست خونه تنها دختره ، عروسی رفتن همه-

 !دونی؟ می کجا از تو-

 .نگیر کم دست...اطالعات شهرام:  گن می من به-

 :گفتم تمسخر با و کشیدم جلویم های دندان ردیف پشت را زبانم

 ! دراز منم گوشای بابا باشه-

 :گفت بحث جای به

 وقت این ؛ کن قضاوت خودت واال داره مورد دختره این شدم مطمئن دیگه ، خودم جان به-

 !کار؟ چه رفته شب

 !کنم می فکر منفی چیزای به فقط یعنی-

 .شده مدلی همین دنیا واال-

 .نیستش ، خیال بی بریم-

 .گرفتیم پیش را هتل مسیر اینبار
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 آنقدر چرا دونم نمی. میگه چی ببین ، کسری بزن زنگ کن؛ کاری یه گم می من! بهراد ببین-

 !شه می دردسر برامون دختر این اینه نظرم جورایی یه. مشکوکم دختِر این به

 :چرخید سمتم کامال

 ...! کرد دکه اون خرج میلیون چند ببین-

 ..!خب-

 !آورد؟ کجا از-

 !مربوطه؟ ما به-

 .میشه مربوط بهمون ، کنه درست دردسر ، کارمون واسه بخواد اگه-

 .شد ظاهر چشمانم مقابل صنم ی چهره

 !شهرام کن ول-

 .دیده تو طرح کل ، کافه اون از شکاری ی ساده دوربین یه با-

 :دادم تحویلش صدادار نیشخندی

 ...بخوره طرف به بگو چیزی یه-

 !ن؟ چیکاره ، نوشته آدما پیشونی رو مگه-

 . انداختم باال را هایم شانه

 ...کنم رو دستشو چطور ببین-

 : غریدم عصبی خورد، می بهم حالم ، داشت که زد فک گوشم زیر بس از

 ...!خوردی مغزمو دیگه بسه-

 .کشیدم بلندی نفس هم من و ببندد را فکش داد رضایت باالخره
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#5۰ 

 

 

 

 میز پشت.  انداختم گردنم روی را ،حوله  موهایم کردن خشک از بعد.  آمدم بیرون حمام از

 . کردم روشن را گوشی نت و نشستم کارم

 هم غیرموثق منابع حتی که بودیم شرایطی در. بودم کردن سرچ حال در نت صفحات میان

 . بیایند کمکم به توانستند می

 ظاهر چشمانم مقابل صنم ی چهره ، کنم متمرکز کلمات روی را ذهنم خواستم می تا

 . زد می بهم را تمرکزم و خوردند می وول  سرم در شهرام های حرف و شد می

 .شدم بلند میزم پشت از

 ... بود فایده بی

 .کردم جا جابه دستم در را گوشی

 من دید از اما! افتاده؟ اتفاقی چه شب آن ؛ گفت می من به داد می را جوابم واقعا...! کسری

 جواب البته گاهی. نبود شکمش در هم راست ی روده مواردی در و بود حمید ی بچه کسری

 زبانش زیر از توانستم نمی جوره هیچ ، بپیچاند خواست می اگر اما. داد می درست را سواالتم

 .بکشم حرف

 .کنم صحبت کسری با گرفتم تصمیم و گذاشتم کنار را هایم درگیری باالخره

 .بردارد تا کشید طول. گرفتم را اش شماره 

 ... !عجب چه بهراد سالم-

. بود داده تذکر هم بارها!  زد می صدا اسم به مرا همیشه شعور بی ی پسره. کردم کج لبی

 .کرد می رفتار خواست می که طوری و نبود بدهکار گوشش اما

 و من روابط واقع در. ندهم اهمیت دیگر که بودم رسیده تفاوتی بی از ای درجه به هم من

 . نبود دایی و خواهرزاده شبیه و بود خشک ، کسری

 گذره؟ می خوش خوبی؟-

 ...عالی-

 .خداروشکر ، خب-

 خبرا؟ چه دیگه-

 :خندید
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 .شم دوماد شاید اومده، خوشم ازش دیدم و یکی ، راستش-

 !میگیری زن دوتا دوتا تو وقت اون. مجرده هنوز ت دایی-

 !خواد می عرضه-

 :زدم پوزخندی

 ...زدی گند که و اولشی-

 هم رو همه. بودم گفته بهش ازدواج از قبل شرایطمو تمام... عوضی ی ،دختره دونم می چه-

 چی؟ همه زیر زد و کرد دبه عروسی شب اما. کرد قبول

 ...نکنه دبه یکی این پا به حاال-

 ... ست پایه حسابی.  خوام می که کسیه دقیقا ژاله-

 .بگیرم اطالعات صنم از و کنم باز را ،سرصحبت خواست می دلم هم و بودم شده کنجکاو هم

 عرضه؟ با جناب چیه شرایطتت حاال خب-

 . نبود ذاتش تو کدوم هیچ که تمکین و خواستم صداقت من واال-

 چی؟ یعنی-

 که بگیره سواری من از خواست می. معناست تمام به دروغگوی ، بدون همینو بگم؟ چی-

 .داره پلیدی ذات. نتونست

 ...! برم تو ذات قربون!  عجب-

 .زیرش زد شبش داد قول من به. بهراد نکن مسخره-

 چی؟ زیر زد بگو دقیقا-

 . دیگه تمکین همون-

 :شد گرد چشمانم

 .جوریه یه حرفات یکم-

 اون ، همه ،واسه بشینم نیستم حیا بی انقدرام. کنم فکر بهش خوام نمی دیگه... خیال بی-

 .کنم باز و شب

 ...بگیر یاد یکم ؟ نمیگیری من زن.. بگو خودت از

 .گرفت آبغوره برامون بس از مارو کشت مینو.  بیا زودتر تو-

 :خندید بلند

 . گردم برمی بده رضایت بابا شه ردیف کارام. برم مامانم قربون-
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 تلفن و آوردم بهانه همین برای.  بدهم ادامه بحث به نداشتم حوصله. گفت وضعیتش از کمی

 .شد درگیرتر ذهنم اما. کردم قطع را
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 در.   کردم نگاه ، کرد می جدا هم از را ها تخم های سفیده و زرده دقت با داشت که سارا به

 :پرسیدم کردم، می الک را آردها حالیکه

 خونه؟ میاد کی هادی-

 . الکی نبنده که ش مغازه موند هادی ، داشتن مراسم دوستش.  نمیاد امشب-

 .نکنه درد دستش-

 برای بود باز صبح خود تا و داشت دوستش که بود راهی بین ی مغازه منظورش دانستم می

 .کردند می تردد آنجا از روز شبانه طول در که مسافرینی

 سربارشان ، بودم مجبور روز چند اینکه از.  باشم تر راحت شد می باعث هادی نبودن حداقل

 .داشتم بدی حس ، باشم

 ؟ میدی بهم و گالب اون ، صنم-
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 تا دادم دستش.  بود ها کابینت از یکی روی گالب ی شیشه. خورد چرخ اطراف در نگاهم

 .کردم ها سفیده زدن هم به شروع هم خودم. بریزد ها زده داخل

 .بودیم کرده آماده را شکالتی کیک خمیر ، شوخی و خنده میان

 بزنیم؟ هم خامه رو کیکا این گم می-

 .میشه کم موندگاریش گرمه هوا نه-

 .بدن بهمون روهم دکه کنار فضای ، کنم می صحبت بخشداری با شه خوب اوضاعمون یکم-

 .داریم نیاز بهش آره-

 .داریم نیاز یخچال هم گاز اجاق هم-

 .واجبن هردو آره-

 .کرد سرو داغ داغ شد می رو کیکا.  شد می خوب خیلی ، داشتین فر اجاق مغازه تو اگه-

 . بود خوب هوم

 ...نذاشتن زنده منو انسی پسرای م موقعه اون تا جمع، و کنیم کار باید سال یک حداقل-

 : کشید کارش از دست سارا. کردم تلخی ی خنده

 چرخ هزارتا زمین تابیاد هوا بندازی که و سیب یه بزرگه، خدا بفهمن اونا تا نکن فکر بهش-

 ... بشه چی فردا تا امروز دونه می خدا.  خوره می

 : فرستادم بیرون را نفسم

 .نیاریم کم کیک و دستی صنایع که فردام فکر به فعال -

 کنیم، می دیزاین خوشگل ، میاریم در جلد از و ای کارخونه کیکای همین اومد کمم!  خیال بی-

 .میدیم بهشون

 : کردم گرد چشمی

 !نکنی اینکارو وقت یه سارا-

 :گفت خنده با و درآورد را زبانش برایم

 بسته از رو آماده کیکای. کنم درست کیک نشد ، بودم تنها دست تهران رفتی که قبل بار-

 !کردن می تعریف چقدر دونی نمی. ریختم می روش شکالت سس.  میآوردم بیرون

 ادامه ، بزند حرف تر واضح تا کند کنترل را اش خنده کرد، می سعی حالیکه در و خندید بلندتر

 :داد

 می ، خوردم که ایه خونگی کیک ترین خوشمزه این گفت شون یکی که لحظه اون یعنی-

 . بگیرم گاز و دستم خنده از خواستم
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 ...! سارا ای-

 .کنی می افتخار بهم ،  دونم می-

 . نبوده درست کارت-

 توریست به و اجناس تازه...کردم می عشق نبودی. هفته اون کردم کاسبی... صنما خیال بی-

 .دادم می گرونتر ها

 ...!سارا-

 .زدم داد تقریبا

 .خب پایینه پولمون ارزش. حقمونه! ؟ دیوونه چته-

 !هستی؟ کی دیگه تو سارا خدا وای-

 .زرنگ ایرونیه یه-

 :گفتم ام خنده کنترل البته و تشر با من و خندیدیم هردو

 ! نیستم راضی من ، سارا نکن تکرار-

 .دم نمی قول اما کنم می مو سعی-
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 رسمی تعطیالت خاطر به هم باز.  بودم دوخته رو روبه به را نگاهم ، کانکس ی پنجره پشت از

 اطراف در هم زیادی افراد طبیعتا و بود پر جمعیت از گردشگری و باستانی ی محوطه فضای ،

 .زدند می پرسه کافه

 . بودم شهرام آمدن منتظر.  بدهم بهش را ها آبمیوه پول ، بودم نکرده فرصت هنوز

 :زد صدا را اسمم ، شدن وارد از قبل و آمد باالخره

 !کردم؟ چه ببین بیا بهراد-

 .برگشتم میزم پشت و زدم کنار را پرده

 !خونه؟ می خروس کبکت کردی چه خب-

 عنوان به:  گفت. گفتم تردیدامون و شک و رو روبه ی کافه ودرمورد زدم زنگ سروان به-

 .  کنید شکایت تونید می ، شاهرودی مهندس یا تو ، پروژه مسئول

 .بیام بدم پولشو ، برم من ، همینجا بمون! زنی می حرفایی چه ؛ شهرام کن ول-

 .میبینمت ، خوردی ازش ، فهمیدی وقتی-

 .رفتم بیرون میز روی از پولم کیف برداشتن با و نکردم ای توجه

 حاوی های لیوان داشت و رفت میزها از یکی سمت به بود دستش سینی یک درحالیکه صنم

 . گذاشت می ها مشتری جلوی و میز روی را گالسه کافه

 مشتری با معمولی لحنی با و داشت لب روی ظریفی لبخند. شد زوم حرکاتش روی نگاهم

 .کرد می صحبت هایش

 !بنفش شال همان و مشکی مانتوی همان.  بود همیشه مثل هم تیپش

 کنجکاو. خورد می چرخ اطراف در داشت ، نگاهم اما. شود تمام کارش تا ایستادم دکه کنار

 قرار شکاری دوربین یک ، دکه خوان پیش روی درست. زدم دید هم را دکه داخل و شدم

 .داشت

 حرف! کار؟ چه خواست می شکاری دوربین. شد چهارتا چشمانم اغراق بدون ، لحظه آن در

. خورد چرخ شکاری دوربین آن و صنم بین بار چند نگاهم.  کردم تکرار خودم با را شهرام های

 .دادم قرار رانم کنار را ام شده مشت دست و دادم فشار دستم در را پول کیف

 . آمد سمتم اش  سینی همان با شد من ی متوجه صنم نگاه باالخره

 ! سالم-

 : کردم کج را لبم

 ! دیدار مشتاق-

 توانست نمی حتی که انقدر.  خورده جا م ا صمیمانه لحن از بود معلوم.  پرید باال ابرویش

 .دهد را جوابم
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 .گرفت تعارف بدون. گرفتم سمتش به را ها آبمیوه پول و آوردم باال را پولم کیف

 .آمد می حوصله بی و خسته نظر به

 .ممنون-

 .آورد پایین را سینی. است معذب بود معلوم. کردم نگاهش خیره عمدا اما.  کرد پا آن و این

 دارین؟ ای دیگه کار-

 .اینجام که دارم حتما-

 .امرتون-

 قرار ساز دست چرم بندهای دست ، شکاری دوربین کنار درست. چرخید وسایل بین نگاهم

 .شدم تر نزدیک.  داشتند

 .خوام می بندا دست همین از دونه یه-

 .  رساند دکه کوچک در کنار را خودش و زد کامل چرخ یک

 .کنید انتخاب خواین می و هرکدوم-

 دارن؟ فرق باهم قیمتاشون-

 !باشن داشته فرق باید چرا.  نه-

 .دارن قیمت یه هرکدوم که باشن آدما مثل شاید گفتم-

 .نبود متوجه ظاهرا صنم اما  بود پرکنایه لحنم

 .بدم بگین  خواستید، و کدوم هر بهرحال-

 .کردم ریز و دقیق را نگاهم

 .شکارین اهل کنم فکر-

 . داد تکان سری نفهمیدن سر از

 چی؟ یعنی-

 !دارین؟ شکاری دوربین-

 :انداخت باال ای شانه

 !چیکار؟ خوام می شکاری دوربین-

 .شکار واسه-

 .شده گیج بود معلوم

 ! چی؟ شکار-
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 :کشیدم باال را لبم

 ! شکارآدما-

 : دادم ادامه زدمو نیشخندی

 . نیست مهم البته-

 :شد طوالنی و عمیق مکثش. خورد ای یکه و شد دوربین ی متوجه باالخره

 ! کیه؟ مال دوربین این-

 .کرد می بازی داشت استادانه بود بازیگر اگر

 !پرسی؟ می من از توئه پیشخون روی-

 .خورد چرخ اطراف در نگاهش

 .گذاشته جا کسی شاید-

 .خوره می دردت به دار نگهش-

 :کرد اخمی

 !آخه خوره می من درد چه به-

 .آدما شکار که گفتم-

 :گفت که بود شده من آمیز کنایه لحن اوضاع  متوجه انگار

 .کنم شکار رو کسی دارم دوست نه ، میاد خوشم شکار از نه من-

 می که حرص ؛ نبود خودم دست. شد می لذتم باعث درهمش ی قیافه. بود عصبی لحنش

 اش قیافه که کلماتی با بیشتر خواست می دلم جورهایی یک. شد می بهتر من حال ، خورد

 .کنم بازی ، کند می منگ و درهم شکلی این را

.  زیادن شکارچی اطرافت ، باش مراقب پس.  میشی شکار زود ، نباشی شکار اهل اگه-

 .دوربین همین صاحب یکیش

 ... مزاحم ، خواین نمی چیزی اگه-

 از پر ی قیافه البته و بود ترسیده  داشتم، که شدیدی اخم از نداشتم شک.  خورد را حرفش

 همان از را اش جمله ته. داد قورت را دهانش آب و داد تکانی بدنش به بالفاصله که. خشمم

 .بود گفته را کلیدی ی کلمه نبود الزم ادامه.  فهمیدم کلمه یک

 �����ادامه#
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 حرف زخم از قلبم!  ببرم کار به وصفش در ، توانستم می که بود کمی ی واژه ،«  مزخرف»

 .کشید می تیر هایش

 .دادم فشار هم روی را هایم دندان

 .دادم فشار دستم کف در ، افتادم درد به که جایی تا را ناخنم

 .بود برده مرا تاب و گرفته قرار دارش نیش کلمات ی محاصره در قلبم ؟ شدم می آرام مگر اما

 . برگرداند تاحدی را آرامشم توانست نمی هم درپی پی های کشیدن نفس

 !صنم؟ چته-

 .چرخید سارا سمت سرم

 !پریده کامل روت و رنگ عتیقه؟ این میگه چی-

 !شخصیتش به هم میامد کارش به هم.  بود خوبی اسم که حقا« عتیقه»

 هایم شقیقه به محکمی فشار و گذاشتم ام پیشانی روی را ام اشاره و شست انگشت

 .دادم

 ، داشت قرار دکه پیشخوان روی که شکاری دوربین سمت نگاهم ، طوالنی مکث یک از بعد

 :چرخید

 کیه؟ مال دوربین این-

 :باالانداخت ابرویی دوربین دیدن از و کرد دنبال را نگاهم جهت تعجب با سارا

 !؟  بودیش ندیده!  وا-

 : کشیدم پوفی

 .سوزوند منم ، گرفت آتیش دید و دوربین این خان عتیقه-
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 !خب؟ چرا-

 .نبود خوش حالش کال. پرت و چرت و نامفهوم حرف مشت یه-

 ...بابا کن ولش-

 درست بیشتری شیرینی و کیک ؛ میشه تر شلوغ امروز از ست جمعه فردا.  بریم زودتر امروز-

 . کنیم

 . باشه-

 .بود دار خش صدایم

 .؛کجاست ببینم ، هادی بزنم زنگ پس-

 .کرد گیری شماره به شروع اش  گوشی با و گفت را این

 به هادی ، بودیم بسته را دکه در و کرده جور و جمع را کافه حالیکه در بعد  ساعت نیم

 . آمد دنبالمان

 آنقدر اما.  کردم می تحمل دیگر دوشب باید فقط و گشتند برمی ها بچه و انسی فردا پس

 .نشوم مزاحمشان دیگر را امشب دادم می ترجیح که بودم معذب

 پیشت امشبم دادن افتخار خانم صنم اگه.  کنم کمک دوستم به باید امشبم من!  ساراجان-

 .بمونه

 .بود کرده خوب را حالم هادی حرف. کردم فرو هم در را دستم دو انگشتان

 !لطفا بیا امشبم جان صنم ، آره-

 خون که ای رابطه! بودنشان و داشتنشان بود خوب چه. کردم فرو هم در بیشتر را انگشتانم

 .کرد می سبکی احساس وزنش سنگینی برابر در محبت و عشق اما ، بودش نکشیده

 .شد جاری تنم از خنک شربت یک خوردن چون ، شیرینی حسی

 که شویم پیاده خواستیم.  کرد توقف خانه مقابل و کشاند کوچه داخل را ماشین هادی

 . «دارد کارمان:»گفت

  ؛ زد لبخند.  خواند نگاهم از را ترسم. کردم نگاهش ترسیده! کرد مرددم کردنش پا آن و پا این

 . محبت سر از فقط و منظور بی برادرانه،

 ! نیست بدم اما.  خوبه خبرم-

 . شد می عوض داشت طعمش شیرین و خوب حس آن

 شده؟ چی-

 .چرخاند من سمت را راستش ی تنه نیم و گذاشت فرمان روی را چپش دست

 .کنید باز گوشتونو و چشم بهتره اما شین نگران خوام نمی-
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 و رفت هردویمام بین بار چند نگاهش که چرا سارا، هم و بودم من هم هایش صحبت خطاب

 .برگشت

 .کردنت ِمن ِمن این با ترکید دلمون بدتر هادی؟ شده چی-

 بخشداریه؟ تو اردشیر دونی می-

 که خبری آن! شده چه ببینم تا بودم شده گوش فقط من اما ، کرد تایید ، سر تکان با سارا

 !؟ داشت ربطی چه ، برادرش ، اردشیر به ،« نیست بدم اما ، نیست خوب:» گفت می
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 شده؟ چی بگو کالم یه ؛ کردیم دق!  هادی وای-

 .بزند را حرفش تر رک هادی شد باعث سارا عصبانیت

 پروژه روی روبه درست نباید:  گفته و بخشداری رفته پروژه شناسای باستان همین از یکی-

 منطقی میتونه هم ؛ آورده دالیل سری یه. باشیم نظر زیر ممکنه چون.  بزنن کافه ، ملی ی

 .فعال شون پیچونده اردشیر اما.  بهونه هم ، باشه

 بگیرن؟ رو کافه مجوز ممکنه یعنی-

 مقابل در«  عتیقه»  مرد آن تصویر و بودم شنونده فقط من و پرسید می سوال که بود سارا

 .داشت نقش چشمانم

 قطعا و سوتفاهمیه هرحال به چیه؟ هدفمون ، میدیم توضیح بزنیم، حرف باهاشون بریم باید-

 .شه برطرف سوتفاهم این کنیم تالش باید بیاد، پیش همه برا ممکنه
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 .زمان و زمین به وبیراه بد و فحش جوابش در سارا و میداد دلداری همچنان هادی

 می تمام صبرشان که روزی حال به وای اما ، زدند می غر کم که بود کسانی آن از سارا کال

 .بزنند غر خواستند می ، خودصبح تا که بود وقت آن ؛ شد

 :گفتم من.  زد نمی حرفی که بیچاره هادی. شد تمام من صبر باالخره

 .کنیم پخت رو فردا شیرینیای و کیک باید.  داریم کار کلی سارا-

 :کشید پوفی

 . دردسر شدن ما واسه ش خونواده و خان عتیقه-

. داریم نگه سرپا رو کافه اون باید فعلنم. درسته کارمون که ما.  بزنن حرف بذار... نیست مهم-

 .بدم توضیح براشون برم شم مجبور خودم نهایتا

 .دهم امید وسارا خودم به خواستم فقط

 : گرفت جدی انگار هادی اما

 .میان کوتاه بشنون تون صادقانه لحن با مطمئنا ، کنید صحبت حتما نظرم به-

 و محبت جواب ، نبود روا اما.  بدهم ش ا خیالی خوش تحویل پوزخند یک خواست می دلم

 .باشد توهین صداقتش

 .بکنیم را کارهایمان تا شدم پیاده ، سارا با همزمان

 .نشود بیدار ، بود پایین ی طبقه ساکن که سارا مادرشوهر تا شدیم واردخانه آرام

 . کردیم شروع را کارمان بالفاصله

 .کردیم درست کاکائویی کیک بیشتر ، کاکائویی های کیک از استقبال خاطر به

 ی عقربه دیدن از ، آمدم خودم به که لحظه یک.  کاربودیم در غرق حسابی و بود دیروقت

 ! شد چهارتا چشمانم ساعت

 برای کیک تعداد این. بود کم وقت و داشتیم کار کلی هنوز!  باشد صبح پنج ، شد نمی باورم

 .بود کم ها جمعه

 ...رسیم نمی که اینجوری!  خدا وای-

 .کنیم کاری یه مجبوریم-

 : آوردم فشار ذهنم به

 . بیار و  کیک کن، درست بیشتری تعداد ، خونه بمون تو-

 .خوبیه فکر آره-
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 همین...چیزی نه و زده دری نه. شد آشپزخانه وارد سارا مادرشوهر که بودیم صحبت درحال

 .بود شده داخل و انداخته پایین را سرش طور

 .بوق تق باز... پوق تق هی...رفت سرم تاحاال سرشب از! ؟ خبرتونه چه-

 .کردم سالم تند

 :گفت سارا به رو اخمی با و نداد را جوابم

 اینجاست؟ کی تا این-

 :داد ادامه و بود من به اش اشاره

 ...!باشه آواره باید خانم این واسه پسرم بیچاره-

 .شد گرد نگاهم

 :پرید کالمش میان سارا.  کرد ایشی

 ...!مامان-

 .خواهرشه ی خونه شبا خودش ، راحتیش خاطر به و میاره بهونه الکی هادی بدونه بذار-

 گلویم!  کردند می محبتی چه حقم در داشتند هادی و سارا فهمیدم تازه. خورد تکانی قلبم

 .نبود خودم دست اما ، کنم بغض  خواستم نمی.  سوخت می

 : آمد کنارم سارا ، دهم جوابی چه ، بگویم چه دانستم نمی اصال

 صنم؟ خوبی-

 .کردم می احترامی بی نباید هادی و او حرمت به. بود بارانی نگاهش

 .آوردم می کم نباید من.  بود همیشه ، ها کنایه این ، ها حرف این

 .بودند گوهر از تر ناب که داشتم دوست دو من.  دیدم می را مثبتش ی جنبه باید

 

 .رفت و نداد ادامه هم هادی مادر ، خداروشکر

 .کنم ناراحتش ، خواست نمی دلم.  کرد عذرخواهی رفتنش با سارا

 :زدم لبخندی

 ، بخونیم روش ، نداری... وردی...  جادویی یه کنیم می درست که کیکایی این ، گم می-

 نکنه؟ اذیتمون عتیقه اون بدیم

 : زد لبخندی شادم ی روحیه دیدن با سارا

 .کنه اذیتمون تونه نمی دیگه ، کنه می تسلیم آفرین جان به جان ؛ بدیم سم بهش مگه-
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 :گرفتم اش نادیده سرسختانه اما داشتم بغض هنوز

 ؟ باشه طبیعی مرگش که بدیم بهش چی سم-

 .زیاده قتالش به مظنون آمار ش ادبانه بی و زشت اخالق اون با-

 : خندیدم بلند

 .  بکشیمش ما اینه مهم ولی-

 : برداشت میز روی از چاقویی

 .سردمون ی اسلحه اینم-

 ، ماند یادم اما. کنیم فراموش را هادی مادر زبان زخم تا خندیدیم ، کردیم شوخی زدیم، حرف

 .بیاورم حساب به خودم ی خانه را هرکسی ی خانه حریم که باشد باری آخرین
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 .شدم جدا تخت از و کشیدم موهایم میان را دستم

 سوراخ داشت مته چون را مغزم و رفت می راه مخم روی حسابی م ا گوشی ی ویبره صدای

 .کرد می
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 شماره گرفتن درحال مدام و چسبیده گوشی به کنه مثل که خط پشت آدم آن به دستم اگر

 ...گذاشتم نمی اش زنده  ، رسید می ، بود ام

 .کردم برقرار را تماس و دادم زیرلبی فحش ، شهرام اسم دیدن با

 تو؟ چته-

 .جان دکتر سالم-

 .کرد بیشتر را اخمم نیشدارش لحن

 .بکن کوفتیت ساعت اون به نگاه یه میزنی زنگ وقتی-

 .خب شده خراب ساعتم-

 !عجب-

 ...ها میپیچونن دارن اینا داری بخش بیا پاشو-

 .نیست وقتش که االن ؛  تهران میرم دارم-

 .پرواز ساعت تا مونده کلی... بابا بیا-

 .کشه می طول ، کنم جور و جمع-

 .بیا منتظرم-

 تا.  گذاشتم ای گوشه در و کردم مرتب ، داشتم الزم که را وسایلی. بود خودش حرف ، حرف

 .چیست کارش ، ببینم رفتم می داری بخش

 تکان دست برایش ، بود ایستاده داری بخش های پله کنار که دیدنش با زدم بیرون هتل از

 :  آمد سمتم بلند هایی قدم با. دادم

 ؟ کین دیگه اینا-

 !مگه؟ شده چی-

 .کنن می حمایت دختره این از دارن مدام بابا-

  دادی؟ گیری چه حاال تو-

 دیدی؟ دوربینشو خودت خوبه-

 .هست بودنشم اتفاقی امکان ، هرحال به.  نیست مدرک که اون -

 :کرد حواله سمتم را اش شده گرد نگاه

 .روزگاری خط هفت شناسمت می خوبه. میزنی سادگی به خودتو وقتی ازت متنفرم-

 . برگردم و برم حداقل-
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 .تهرانه ،سرت میگیرن دمتو که توام-

 .اونجاست م خونه واال-

 ...بمیری تو آره-

 چیه؟ حسابشون حرف حاال-

 .میندازه سنگ هی... واال- 

 :انداختم دستم مچ روی ساعت به نگاهی

 .گن می ،چی ببینم داخل بریم ؟ گیری می وقتمو چطور ببین-

 .خودته کار ، بیا-

 .شدیم ، کرد اشاره شهرام که اتاقی وارد و رفتیم باال داری بخش کوتاه ی پله چند از

 «عزیزی اردشیر» افتاد، مرد میز روی اسم به نگاهم

 ریش ته به دستی حالیکه در مرد. داد توضیحاتی مرد به شهرام. رفتم جلوتر و کردم کج را لبم

 :گفت ، کشید می سفیدش تقریبا

 .خوشبختم مالقاتتون از دکتر جناب سالم-

 :داد ادامه خودش هم باز که کرد سالم متقابال

 دم می اطمینان بهتون.  نباشین بددل.  دارن نسبت من با اونا:  بگم باید کافه اون مورد در-

 هرحال به.  گرفتیم می جلوشونو ما خود ، داشت اگه.  ندارن شما ی پروژه برای مزاحمتی اونا

 . داریم عرق کار این روی هموطنام ی همه و من ملیه طرح یه پروژه این

 .کنن فعالیت بهشون دادیم نمی اجازه ، داشتیم شکی کوچکترین باشین مطمئن

 .ام واقعی مدرک دنبال من.  کنم اعتماد  شه نمی مدرک و سند من برای که حرف-

 :قبل بار از تر متفکر اینبار اما.  کشید دست اش جوگندمی ریش ته به بازهم

 .بگیره نظر زیر اونارو بخواین معتمد آدم یه از روز چند میتونین ، دارین شک اگه ، ببینید-

 : شدم کالفه

 !؟ ممکنه مگه-

 چهارساعت و بیست رو یکی خواین می. شهرداری به متعلق و خالیه ، دکه اون کنار زمین-

 .اونجا بذارین

 ...!خالی زمین-

 :داد ادامه و گفت را این که بود شهرام

 .میشه جا همه بذاریم پام به بخوایم چیکار؟ خوایم می خالی زمین ما-
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 :زدم اش شانه روی

 میدین؟ اجاره یا فروشیه.  خوایم می خالی زمین اتفاقا-

 .اجاره نه ، میفروشیم نه.  داریه بخش مال-

 میگین؟ چی وقت اون.  کنم می بخواین ای هزینه هر.  دارم پرسود طرح یه براتون من-

 : کنند مصرترم تا رفتند می رژه درسرم افکاری

 .بخشداره به مربوط نیست، من به مربوط دیگه این-

 .کنم می صحبت باهاشون اوکی-

 :گفتم شهرام سوالی نگاه برابر در

 .کنم می درستش میام ، برگردم و برم بریم، بیا-

 فعال هم من اما.  بخورد را مخم بعدا تا نزد حرفی مرد آن جلوی اما شده گیج بود مشخص

 ...وقتش به تا بدهم او به توضیحی نداشتم قصد
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 صنم#

 

 مهم اصال برایم.  آمدم خانه به ، سارا از قبل و کافه بستن بدون که بود بد حالم آنقدر دیشب

.  ماند دوست همیشه مثل سارا اما.  بکشد را انتظارم فرزاد چون حیوانی خطر بازهم ، نبود

 گوش ، برود کردم اصرار هم هرچه.  ماند کنارم را شب او اینبار.  آمد دنبالم به و بسته را کافه

 .ماند و نداد

 و پیراشکی بژی، مثل. کردیم درست را کردنی سرخ های شیرینی ، نداشتیم فر گاز چون

 ... شیرینی دیگر مدل چند

 ، شدم متوجه بیشتر روز چند این.  بود راحت هایش بچه و انسی بودن از خیالم دیگر

 .نبوده اشتباه خانه این به برگشتنم

 بره اگر حتی.  بود مراقب باید ، اند یافته پرورش دامنش در زیادی های گرگ که  ای جامعه در

 .شوی دریده راحت دستانشان در شدن اسیر با است ممکن بازهم ، نباشی هم
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 را نفسم همیشه مثل سرباالیی از آمدن باال.  شدم کوچه وارد و کردم خداحافظی سارا از

 . گرفت

 که شبی. شب آن مثل درست آمدم؛ می ماشین با را مسیر این همیشه اگر بود خوب چه

 ... نشد کمرنگ وقت هیچ ذهنم در خاطرش

 می ام بینی زیر خوشبو عطر آن و خاک بوی ، همزمان ، کردم می فکر بهش هربار که شبی

 .میزد همیشه از تر طوالنی چندذثانیه برای هم قلبم. کرد می نوازش را ام شامه و پیچید

 ی حوصله.  شدم وارد پاورچین همیشه مثل. انداختم در داخل را کلید و کشیدم آرامی نفس

 .نداشتم را هایش جواب و سوال و انسی

.  رساند ورودی به را خودش ، در صدای شنیدن با و بودند تیز هایش گوش همیشه مثل اما

.  گذاشت اش بینی روی سکوت ی نشانه به را اش اشاره انگشت و نشد تر نزدیک اینبار اما

 صورتش به کردم می ریز چشم حالیکه در و دادم تکان سری سوالی و کردم تعجب حرمتش از

 .شدم دقیق

 .بروم جلوتر خواست ، دست ی اشاره با

 تا بودم ایستاده اش شانه به شانه حالیکه در. بود هم مسیرم هرحال به ؛ کردم را کار این

 :گفت زیر صدای با ، بشنوم را سکوتش به دعوت و احتیاط این دلیل

 خونه کسی گفته مهموناش به ، نیاد در صداتون گفت. دارن مهمون ؛ زیرزمینن عطا و عبد-

 .نیست

 .  ترسیدم کردین جوری این خب، ندارم زیرزمین به کاری من-

 :خندید

 .ترسم می منم دادن تذکر پسرا این بس از بگم؟ چی-

 :داد ادامه و شدیم داخل

 . کنن می داغ ، نیستش شب وقت این بفهمن پسرا.  نیست خونه محبوبم راستش-

 : زد دست روی دست غرولند با

 که خر ؟ بریزم سرم تو خاکی چه دختر این دست از دونم نمی. نیست دوتا یکی که مصیبتم-

 ، نیست چیزی کنم فکر خوام می هرچی...! شب وقت این آخه... کسیه با نفهمم نیستم

 .کنم می منفی فکر بدتر

 : فرستاد بیرون پردردی نفس

 . نداد نشون بهم خوش روز یه که زندگی این به لعنت-

 :گفتم زیرزمین به ای اشاره با و کردم استفاده فرصت از.  نداشتم را غرهایش ی حوصله 

 .نره صداتون-
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 برایش دلم. رفت آشپزخانه به غلیظ اخمی با و کوبید دهنش روی محکم را انگشتش

 .سوخت می

 .بود زیاد هم اش زندگی بالهای و مصیبت اما ، خبیث ذاتش و بود دل بد اینکه با

 باز را اتاق در شدم مجبور.  بود گرفته دم اتاق هوای. آوردم در را هایم لباس و شدم اتاقم وارد

 . بود زیرزمین در زیر درست اتاقم ی پنجره.  کنم

 می بلند و زشت مردها از بعضی. رفت هم در اخمم که بود بلند آنقدر هایشان خنده صدای

 درست اش خنده صدای. خندید می وحشتناک و رفته فراتر هم زشت از عطا اما ؛ خندیدند

 . انداخت می ها دیوار درو به لرزه فریادهایش مثل

 ؛ شده چه شدم کنجکاو. شد جاری بینشان عمیق سکوت یک ، ها خنده آن از بعد ، ناگهان

 .نبود واضح صدایی اما ؛ رفتم پنجره نزدیک

 .شنیدم نمی چیزی بازهم ؛ کردم خم را سرم

 . کرد غلبه انسی تذکرهای و ترس بر ام کنجکاوی حس

 ، خانه قدیمی طرح خاطر به و بود آشپزخانه داخل انسی. آمدم بیرون اتاق از پاورچین پاورچین

 .نداشت من به دیدی

 .رفتم و کردم باز را در آرام

 مزاحم داشتند تاکید انقدر که کنند چه ، خواستند می پسرها ، بدانم داشتم دوست خیلی

 .نشویم

 .گذاشت می باز کمی را زیرزمین ی پنجره همیشه ، انسی گرما و نکردن دم خاطر به

 .آمد می واضح اما ، بود آرام اینکه با صدایشان منفذ همین از

 ....شدند تیزتر هایم گوش
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 .هستیم خواستی چیزی کمکی...!  دادا ببین-

 ...فعال-

 :گفت عطا اما جوابش در. نشنیدم را هایش حرف ی ادامه و آورد پایین را صدایش

 شی؟ رد دوستی در از خوای می اوصاف این با-

 یا بود آرام صدایش ُتن یا اما ؛ بود کسی چه مخاطبشان دانم نمی. نشنیدم صدایی بازهم

 :بزند حرف ممکن صدای ترین آرام با کرد می تالش

 دلم. کن حساب عبد و من رفاقت رو ، کنی آب زیر و دکتر جوجه اون سر ، خواستی هروقت-

 اینو مثل صدتا میاد، مالس کالس واسم ، الشی ی مرتیکه.  ببینم اونوقت شو قیافه خواد می

 .کنم نمی حساب

 .بخور و روز اون حرص باز!  عطا... خیال بی-

 . بودم کرده گم را پایم و دست جورهایی یه. ریخت قلبم و کردم وحشت عطا حرف با

 .شدند تبدیل پچ پچ به تقریبا و شده تر ضعیف و ضعیف صداها

 و درست هایی آدم عبد و عطا دانستم می.  خورد می هم به داشت یم ها شنیده از حالم

 .بود قساوت نهایت ، بگیرند را کسی جان ، باشند حاضر اینکه اما نیستن  حسابی

 باال را ها آدم پستی همه این اینکه از قبل تا کردم جمع را پایم و دست.  میزد تند تند قلبم

 .برگشتم خانه داخل به ، بیاورم

 .آمد بیرون آشپزخانه از انسی ، ورودم با همزمان

 رفتی؟ بیرون-

 :کشیدم ام کرده عرق پیشانی به دستی

 با پسرا گم می. شه بد پسرا واسه ، م خونه تو بفهمن ، ترسیدم ، دستشویی برم خواستم-

  ؟ کین

 .نفهمیدم واال-

 .گشتم باز اتاقم به دوباره و گفتم آهانی
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 بهراد#

 

 با کردنش صحبت صدای و بود اینجا مینو همیشه مثل. آمد پایین بلند هایی قدم با را ها پله

 .آمد می مادر

 خوشحال و کرد نمی فین فین امروز که بود عجیب. چرخید سمتم سرش سالمم صدای با

 .بود

 !خونه؟ می خروس کبکت چته-

 : شدن تر عریض هایش لب

 .میاد داره کسری-

 .  روشن چشمت ،  خب-

 .کردم می دق داشتم-

 ! ندیدیش ساله ده انگار کنی می دلتنگی جوری یه.  رفته که نشد ماهم یک-

 .شه می تنگ برات من دل نیستی که توام...  دیگه مادره-

 .نشستم مادر کنار

 .دارم فرق من خب-

 بدی؟ زندگیت به سروسامان یه باالخره قراره کی.  تره عرضه با تو از کسری که فعال-

 .ندارم وقتشو که االن-

 !نرفتین هم به خواهرزاده و دایی-

 .ند ا شنیده مجددش ازدواج به میل و کسری از هم آنها یعنی مادر ی جمله این

 خاصی معیار ظاهرا!  گرفت می ازدواج به تصمیم سرعت به!   کسری بود خجسته چه

 امور ی بقیه دیگر  ؛ باشد زن طرفشان خواهند می فقط ها بعضی:  شهرام قول به.  نداشت

 ! نیست مهم

 ! داده طالق شو قبلی زن نشده ماهم یه هنوز...!   خوشه دلش خیلی دیگه کسری واال-

 :گفت شده کج دماغی با و کرد ایشی مینو

 .خواد می که همونیه دقیقا ژیال این:  گفت می کسری ولی.  نبود آدم که دختره اون-

 .محضرخونه در نفرستی مارو دیگه ماه فقط بگو بهش-

 ! بهراد-

 .خواهِرمن عجیبه یکم! سرعت؟ این به آخه.  میگم دروغ مگه-
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 .میاد باهاش داره هم دختره. رسه می پروازشون امشب حاال-

 :شد گرد چشمانم

 !  اومده باهاش پاشده که میشناسن رو همدیگه مگه روزه چند ش همه مینو-

 :کرد ریزی ی خنده مینو

 .باهمه پروازشون. ش خونواده پیش میاد داره-

 :دادم ادامه و گفتم اهانی

 میگه؟ چی حمید-

 .میگم مو قطعی نظر میبینمش:  گفت اما.  نیست راضی-

 .ست پروژه سر حمید ؛  اومدم ، من شانس از حاال-

 .فرودگاه برسونیمون تو شد قسمت. آره-

 :  کشیدم پوفی

 !بکش بیگاری ازم یکی تو کال-

 .باهامونه هم الله ؛ گم می خودت واسه-

 :کردم کج ممکن حد تا را هایم لب

 مربوطه؟ من به قسمتش کدوم-

 ...دیگه الله-

 :گرفت شدت پوزخندم

 !میاد خوشم ازش که نه-

 : شد بحثمان وارد مادر

 تو همسنای... بنداز سالت و سن به نگاه یه.  برات مناسبیه ی گزینه ، نیاد یا بیاد خوشت-

 .  بزرگن هاشونم بچه

 .زوده فعال-

 ...دیگه گرمه سرت-

 .نذاشته برام زندگی ، پروژه این واال-

 .کنه می درک شرایطتو.  بسازه الله-

 .  نکنید بحثم ، ندارم موقعیتشو ، ندارم  شو آمادگی که میگم خودمو.  ندارم الله به کاری-



 
 

 
 

     

 
Page 147 

 ایرتوند سمیرا خیس های طلسیا

 میریم اومدی که بعد بار.  کنم می صحبت باهاش بیاد حمید ، نکنید بحث درسته-

 ...نباشه حرف منم حرف رو.  الله خواستگاری
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 فشار تحت مادر و مینو طرف از نداشتم شک.  دوختم پدر عصبی و مستبد نگاه به را نگاهم

 قانعش و راضی ؛ آوردم می گیر ، نداشت حضور مینو که خلوت درجایی را مادر هرچند ؛ است

 .کردم می

 : بگویم را نظرم دانستم صالح حال این با

 .بخور درد به کیس الله نه ، مناسبیه موقعیت االن نه اما-

 دست شده ش نتیجه ولی ، بگیری تصمیمیم ت آینده واسه خودت دادم اجازه حاال تا!  بسه-

 .دونی می اینو خودتم.  تمومه بگم که من و گیرم می تصمیم من اینبار. مورد بی کردن دست

 که استبدادی به توجه با کردن بحث پس.  بس و بود مادر دست کلیدش. کشیدم پوفی

 .کرد می تر جری را او فقط ، داشت

 .خوری هوا میرم من خانوم-

 :شدم بلند هم من رفتنش بیرون با.  رفت بیرون و گفت مامان به رو

 .بزنید صدام فرودگاه برین خواستین-

 . کنند سکوت دادند ترجیح هردو
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 بود نمانده برایم دماغی و دل ، پدر های حرف تاثیر از اینکه با.  شدم فرودگاه به رفتن ی آماده

 .  کردم انتخاب را هایم لباس ترین شیک و رسیدم خودم به همیشه مثل اما ،

 ؛ بود راننده دست اوقات اکثر.  کرد نمی استفاده ازش خیلی خودش.  شدم پدر لکسوز سوار

 .نبریم همراه را راننده امشب ، داد می ترجیح مینو اما

 این و بودند نیاورده هم را الله حتی ، مادر درخواست به. نداشت آمدن به تمایلی هم پدر

 دهم نشان او به نسبت بدی ،واکنش ببینمش ترسیدم می.  شد  می محسوب حسن برایم

 . کنم خالی او سر پدر زورگویی از را حرصم و

 مینو.  رفتیم پرواز سالن سمت به هم همراه ، ماشین پارک از بعد و فرودگاه به رسیدن با

 .بود خریده هم بزرگی گل سبد

 !باشد فخرش ی مایه و کرده کسب افتخاری چه پسرش انگار

 ، هواپیما فرود اعالم از بعد ساعت نیم. ایستادم سرشان پشت و کشیدم لبم روی زبان

 .شد پیدا دختری با کسری ی سروکله

 ای معمولی ظاهر. بودم گرفته نظر زیر را ژیال ، باشد کسری پِی حواسم اینکه از بیشتر

 که کمی آرایش وجود با اش شده پروتز های لب. بود مصنوعی ، بیشتر اش زیبایی و داشت

 . بود صورتش دادن نشان مصنوعی اصلی عامل ، داشت

 نگه اومحکم اما ، گرفتم را دستش کوتاه ، عادت به.  کرد دراز سمتم را دستش و آمد جلوتر

 !  زد  برایم ریزی چشمک و بود داشته

 .باشه خوشتیپ البته و جوون آنقدر کسری دایی کردم نمی فکر-

 کسری از. نیامد خوشم چرخید معنادار سرتاپایم روی که نگاهش از.   کشیدم تند را دستم

 ، اول برخورد و نگاه همان در شد می که بود سبک دختر یه ژیال!  کردم می تعجب

 ...شناختش

 

 

 

  خیس_های_اطلسی#

 ایرتوند_سمیرا#

 

 [۱۳:۲۹ ۳۱.۰۷.۱۸, ]خیس های اطلسی

[Forwarded from ایرتوند سمیرا کانال] 

#5۹ 



 
 

 
 

     

 
Page 149 

 ایرتوند سمیرا خیس های طلسیا

 

 

 

 من سمت زد می چشم روی را عینکش حالیکه در و برد باال درجه چند را تلویزیون صدای مادر

 :برگشت

 بیرون؟ بری کنی نمی دل امروز که خوای می چی-

 .بود باهوشی و زیرک زن من دیدن از بود، هم طبیعی بود، زده حدس

 . دم می پدرت به کامل و حق مورد این تو که کنم صحبت پدرت با نخواه من از-

 .داشتم نگه ثانیه چند برای و کردم فرو موهایم میان را انگشتانم

 دردسرای فردا پس فردا میشناسین و حمید شخصیت که شما نیست، مناسبی انتخاب الله-

 که برخالف این پخته و عاقل چقدر شما دونم می مادِرمن مینوئه، زندگی وسط من زندگی

 .خودشه فکر به فقط

 .کشید باالتر را عینکش

 .بودم نکرده فکر موردش این به حاال تا اما شه زندگی صالح به ازدواج این میگه مینو واال-

 یا نسازه اون بسازم من بره؟ پیش  خرم و خوش ما زندگی میده تضمین کی! صالحی چه-

 که میشه محکم ازدواحی همچین با درصورتی مینو زندگی کنم، لج من کنه لج اون...برعکس

 زندگی اونوقت. شه جهنم شما تصورات بهشت اینکه از بترسین بسازیم بهشت هم واسه ما

 .محاله کردنش خاموش بگیرن که آتیش هیزما مینو، زندگی هیزم میشه ما

 :کشید ش چانه زیر را دستش مادر

 با من بیا و برو تو حاال. کنم فکر حسابی و درست ننشستم م من خوبه میگه مینو بس از-

 .بره زمان که دونی می کنم، می صحبت پدرت

 و خیر که کسی عنوان به مادرت عنوان به نه اینو کن فکر تر جدی ازدواج به دیگه بهراد ولی

 شو زیبایی بگذره که وقتش از زیباست خودش وقت در هرچیزی گم، می داره نظر در مصلحتتو

 .میشه پژمرده مرور به که گل یک مثل درست میده دست از

 .شه تموم پروژه این امسال اخر تا نهایتا بدین احازه کنم می فکر بهش-

 نمیشه؟ شروع بعدی ی پروژه بعدش-

 ...بعد دم می سامان سرو مو زندگی اول-

 نیستی ازدواج اهل که تو میره، ش دایی به خواهرزاده گفتن که قدیمیا کار تو موندم خداکنه،-

 . میگیره رو دومی نداده طالق رو اولی کسری

 .گرفته ش خنده هایش زدگی شتاب و کسری کار این از داد می نشان لبش ی گوشه لبخند
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 .س خجسته خیلی واال البد، رفته عموش به اون-

 با ازدواج قصد اگر بود عجیبی دختر. شد لوندش حرکات و ژیال رفتار درگیر ذهنم ناخواسته

 .کند جلب مرا توجه داشته قصد رفتارش با گفتم می نداشت را کسری
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 .بستمشان ازپشت کشی با کردن جمع از بهد و کشیدم بلندم موهای میان را دستم

 مرد آن با نحوی به رفتم می کلنجار خودم با مدام بودم گرفته بدی خیلی استرس روز چند این

 اسمش هرگز اما بودم شنیده آن و این از را اسمش اینکه با. کنم صحبت عتیقه سارا قول به

 .چرخید نمی زبانم روی

 .خورد می بهش بیشتر عتیقه همان

 ابتدا شدم، کار به دست تند میامد دیرتر سارا. کردم باز را در قفل بالفاصله کافه به رسیدن با

 . رسیدند می نظر به پژمرده اما بود سِرصبح اینکه با دادم را ها اطلسی آب

 هم بعد پوشاندم سفره با را رویشان کردم، پاک را میزها دستم توی نمدار دستمال با 

 .کردم تمیز را ها صندلی

 .شنیدم اطرافم در را مرد چند صدای که بودم دکه از بیرون به وسایل آوردن بیرون مشغول

 .چرخید سمتشان سرم کشیدم می زمین روی را سنگینی کارتون درحالیکه

  شدم بلند تند همین برای نداشتم را انتظارش شناختم، اول نگاه همان در را شهرام

 .شد تیز هایشان حرف شنیدن برای گوشم ناخواسته

 !کمه خیلی که فضا این-
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  بزن جا برامون شما متر یه حتی سده نیست مهم که اندازه-

 .کنید هزینه بزرگتر فضای یه کنید می هزینه دارید خب، حیفه-

 .داده ما به همینو داری بخش دیگه-

 .دانند خسروان خویش مملکت صالح واال، بگم چی-

 .بکن کارتو شما پس دقیقا،-

 زد می تند قلبم چرا دانم نمی شدند، م دکه کناری فضای کردن متراژ مشغول مردها

 باال شهرام سر. برداشتم جلو به قدمی و دادم قورت را دهانم آب نبود، خوب اصال احساسم

 .داد جواب سرد لحنی با که کردم آرامی سالم چرخید سمتم نگاهش آمدو

 افتاده؟ اتفاقی ببخشید-

 .نه-

 ...اینجا خب-

 .بگیرم اجازه باید اومدن اینجا واسه دونستم نمی-

 . دادم فشاری هم روی را هایم دندان

 . طبیعیه اونم که شدم کنجکاو-

 .کشید لبش روی زبان

 .میشیم همسایه کنیم، کافه قراره رو اینجا طبیعیه، اوهوم-

 اذیتم خواهد می چرا فهمیدم نمی کنم، هضم توانستن نمی را حرفش اصال شد گرد نگاهم

 !هم؟ کنار دوتاکافه کند،

 میشه؟ مگه-

 آدم بهرادم خودشه، از ایده و طرح کنه کافه رو اینجا خواد می بهراد درضمن. نداره نشد کار-

 .نداری شانسی باهاش رقابت تو بگم اینم میشه، چطور دونی می مطمئنا باهوشیه

 .فرستادم بیرون را پرحرصم نفس

 .بخشداریه به متعلق زمین این ممکنه مگه-

 ..کردیم ش اجاره. پول جانم پول-

 .باشه کارتون گرفتار باید که شما اما-

 .داریم زیاد وقت نباش نگران-

 . دارین گذاشتنمو سر سربه قصد منم می فکر-

 .بپرسین بهراد خود از برید میتونید-
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 :گفتم که بودم عصبی درآمدو انقدرحرصم

 .پرسم می رم می حتما-

 :گفتم بدهم توضیحی اینکه بدون سارا آمدن با و همزمان

 .گردم برمی زود بمون اینجا-

 .بخشیدم سرعت هایم قدم به فقط و ندادم جواب شده چه پرسید سارا هم هرچه

 می بهتر همان اصال بود سوخته برایش دلم که بگو را من زدم می حرف باخودم راه بین

. بود حقش اما کند می تهدیدش خطر بگویم و دهم هشدار او به خواستم می کشتنش،

 . نداشتم کارش به ماری که من واال دیگر بود بد ذاتش خراب، جنس ی عتیقه

 و امروز که بود شناس باستان دکتر یک او. بزند کافه من ی کافه کنار خواست وی چرا اصال

 ! بود چه من کردن اذیت جز کار این از منظورش رفت می شهر این از فردا

 دستگیری تعلل بی و تند ندارد احترام لیاقت دیدم اما بزنم در خواستم رسیدم کانکس جلوی

 . شدم وارد و کشیدم باال را کانکس الومینیومی

 .آمد بند کوتاه نفسم و لرزید قلبم بود لخت کامال ش باالتنه حالیکه در من به پشت دیدنش با

 شده شرمنده م عجوالنه حرکت از شدم، چارد سرزده من که داشت لباس تعویض قصد ظاهرا

 .انداختم زیر به سر و

 ؟ بزنی در جایی میری وقتی ندادن یاد بهت-

 بازویش عضالت از م خیره نگاه کردمو جور و جمع را ذهنم بود، تمسخر و کناه از پر لحنش

 .گرفتم

 ...خب خب-

  شده؟ چی-

 برداشتم و جلو به قدمی شده، چه افتاد یادم
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#6۱ 

 

 

 

 .م گرفته ش برهنه ی تنه باال از را نگاهم

 لباس پوشیدن برا هم تالشی و م ایستاده آنجا من داد نمی اهمیتی اصال بود، راحت چقدر

 .بودم معذب من او خالف بر کرد، نمی

 .کردم پا آن و پا این

 چیکار؟ اومدی اینجا-

 .کردم بلند را سرم سوالش با

 معنی چه انداختن سنگ همه این برداری سرم از دست شه می چیه؟ کارا این از منظورت-

 میده؟ ای

 .شم نمی متوجه-

 میزنی؟ شاپ کافی داری چرا-

 کرد می تحریک را اعصابم لبش روی نیشخند داد، باال را ابروانش

 اطلسی، کافه کنار مدرن و شیک ی کافه یه شم، ت همسایه خوام می داره، ایرادی چه-

 م کافه رو مناسب اسم یه کنی کمک بده قول بهم میزنم لنگ اسم انتخاب تو من راستی

 .بذارم

 من کنم قانعش چطور دانستم نمی. چربید می من به قدرتش مطمئنا کرد  می را اینکار اگر

 . نداشتم را او مثل رقیبی با مقابله ی انگیزه

 !ایده همه این شغل همه این-

 !نداره همکاری ارزش هرکسی-

 سمت همان به کتش دیدن با و چرخاندم نگاه.  کرد اذیتم ش برهنه بدن هم باز و آمد جلو

 .گرفتم سمتش را کت و رفتم

 .بپوش-
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 :گرفت را کت

 ...داره شرط یه اما شم منصرف م خواسته از تونم می-

 ...رفت نفسم. ماند خیره لبهایم روی نگاهش آمد جلو. آوردم باال را نگاهم

 ....لباتم میده، خوبی بوی که تنت-

 قوی چنگالی چون است ممکن هرلحظه کردم می حس که طوری زد می چنگ را قلبم ترس

 .بکشد بیرون م سینه ی قفسه از را قلبم

 .داد ادامه خودش که بگویم چیزی تا کردم باز را دهانم کندن جان با و سخت

 چرا شالت، خصوصا نیستی خوشگل م خیلی کنم می فکر که خوب! نداری ارزششو نه اما-

 ...شاید اونوقت کن امتحان هم رو دیگه رنگای نطرم به  میاد؟ بهت بنفش کنی می فکر

  زدم جیغ عصبی

 .بسه-

 .بلند صدایی با اینبار زد نیشخند دوباره

 .زنم می رو کافه اون من-

 .آوردم می کم برابرش در و باختم می نباید

 .کنم می رقابت باهاتون منم بزنید-

 .کرد جمع را لبش

 ...شما شدم االن بودم تو بودی عصبانی وقتی درضمن امیدوارم-

 گفت که بروم تا کردم گرد عقب آمدم می نباید هم اول از بودم کرده اشتباه

 کن صبر-
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#6۲ 

 

 

 

 

  بهراد#

 

 تن به را پیراهنی و برگرداندم میز روی را کت.  کرد نمی نگاهم اما چرخید سمتم سرش

 .کردم

 دونستی؟ می ؛ کنه می ازدواج مجددا داره کسری-

 :بگویم بازهم بود منتظر.  ماند خیره هایم لب روی و شد گرد نگاهش

 .تو مثل نه ، خودشه مثل که یکی با-

 :داد قورت را دهانش آب

 .جنون خود:  یعنی ، بودن اون مثل. نیست قشنگ که بودن کسری مثل-

 !بود خوشحال خیلی ، ژیال ظاهرا اما-

 .خوشحالن مجنون آدمای اصوال-

 .زد می را حرفش اما داشت ریز بغض یک و لرزید می صدایش

 ...تری مجنون اون دید از تو شاید-

 .شدم مانعش بازهم اما برود تا کشید را راهش و گفت آرامی ی خدانکنه

 .کرد می گرم را ام چانه و بود گردنم زیر تندش های نفس و  بودم ایستاده صورتش با مماس

 .بری ذارم نمی ، افتاده اتفاقی چه شب اون نگی تا-

 !شده؟ چی شب اون بفهمید مهمه براتون چرا شما کردم، فراموش من شبو اون-

 .خورد تنم به کوتاه تنش و نذاشتم بازهم ، برود خواست

 . دارن کارتون همکاراتون دکتر-

 که بود سربازانی از یکی.  چرخید تند سرم ، کرد می صدایم پشت از که شخصی صدای با

 . بودند فرستاده احتمالی های مکشوفه و ما از مراقبت برای
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 آن در ما وضعیت دیدن از  ، بود حدس قابل.  داشت بر ما از را ظنش از پر و مشکوک نگاه

 ...کرده خودش پیش فکری چه ، حالت

 :گفتم جدی و خشک کردم، ای سرفه تک

 .میام اآلن-

 اش پیشانی روی عرق ریز های دانه و بود شده قرمز صورتش.  انداختم صنم به کوتاهی نگاه

 . بود نشسته

 . کشد می ،خجالت موجود وضع از چقدر بود معلوم

 . باشد آبرو قید در آمد نمی بهش.  کردم کج لبی و کشیدم دندانم پشت به را زبانم

 ، بود کرده سکوت و زد نمی حرفی اش جدایی درمورد  که همین اتفاقات ی همه از جدا

 .دارد را اش  بعدی دردسرهای و آبروریزی شجاعت:  یعنی

 .نیست اعتماد قابل و دارد گفتن دروغ شجاعت یعنی

 .رفتم پروژه محل سمت به مستقیم اینبار و گرفتم را نگاهم

 .کرد تند قدم دیدنم با کیوان

 !دکتر بدین مژده-

 تقریبا من که داده رخ اتفاق مورد در توضیحاتی و صحبت حال در و بودند خوشحال اعضا ی همه

 .شدم نمی متوجه را منظورشان و بودم شده گیج ، آمد می در دهانشان از که کلماتی مابین

 :گفتم بلندی تقریبا صدای با و کشیدم سرحرص از نفسی

 شده؟ چی ببینم بده توضیح کامل و شمرده یکی-

 :آمد جلوتر کیوان و کردند سکوت همه

 سست خیلی سطحش. ریخت ش دیواره یهو ، کردیم می حفر و قسمت این داشتیم!  دکتر-

 شدیم متوجه که کردیم و اینکار.  بزنن کنار بادقت و خاک خواستن ها بچه از موحد دکتر.  بود

 . کردیم خبر رو شما که بعدشم. داره قراره بزرگ ی گنجینه یه ، سست قسمت اون زیر ،

 صندوقچه یک. کردم تند قدم ، بودند کرده اشاره که قسمتی سمت به زده هیجان و کنجکاو

 .زد می برق خاک از حجمی مابین و آفتاب شدید نور زیر طالیی، های حاشیه با برنزی ی

 حالت و داد نمی نشان ظاهرم هرچند. زد می نبض معمول از تندتر ، هیجان این شوق از قلبم

 .بود برپا جشن درونم در اما ، بود عبوس و خشک همیشه مثل ام چهره

 نفر چند همراه دیگر تاچندساعت:  گفت. دادم خبر و گرفتم تماس حمید گوشی به بالفاصله

 . آیند می همکارانش از

.  کردیم باز را صندوق. آمدند  امنیت همراه معروف افراد از جمعیتی.  گذشت ساعت چند 

 !دادیم می را احتمالش که نبود چیزی صندوق محتوای ؛ بود جالب مان همگی برای
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 این ، اش معنوی ارزش بر عالوه...طال جنس از همگی ؛ سرنیزه چندین و خود کاله سپر، یک

 .کند رو تاریخ از دیگر برگی توانست می جنگی ابزار

 و دروغین بردیای میان درگیری و هخامنشی زمان به متعلق وسایل این ، ها نشانه و آثار طبق

 .بود داریوش

 و آتوسا به متعلق شاید ، سر گل این. قرارداشت وسایل آن میان که بود سری گل تر، جالب

 .داشت ایران تاریخ در مهمی نقش که بود دیگر زنی به متعلق هم شاید یا

 جایی در ، شد قرار ، فرهنگی میراث دستور به ، ضبطشان و ثبت و مکشوفات بررسی از بعد

 .شود داری نگه ، داشتیم اطالع مکانش از حمید و من فقط که شده موم و مهر و امن

 .رفت فرو موقت خواب یک به پروژه ، مان همگی مشورت با

 به اینکار ، محیط و فضا به توجه با.  باشد نداشته ادامه جستجویی.  شد قرار دوماه تا

 پروژه دادن ادامه احتماال و بعدی دردسرهای و شده قبال که تهدیداتی خصوصا.  بود صالحمان

 .بود ریسک ،

 نشانه هنوز که چرا.  کردند بیشتر را مکان آن از محافظ و امنیتی نیروهای تعداد ، عوض در

 .بودند پابرجا گنج وجود های
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 شد کشیده تند دستم ، ورود محض به اما.  شدم وارد آرام و چرخاندم خانه قفل داخل را کلید

 . افتادم زمین روی و دادم دست از را تعادلم! 

 آب... ماند ثابت ، عطا خشم از پر نگاه در نگاهم ؛ کردم بلند را سرم. گرفت را تنم بدی لرز

 . بودند تصورم از خارج اتفاقات.  دادم قورت را دهانم
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 !شده چه فهمیدم نمی اصال

 !؟ کشی نمی خجالت تو-

 .شدم بلند تند و ترسیدم خشمش از پر ازصدای

 شده؟ چی-

 . کوبید اش پیشانی روی ، محکم دست باکف

 از مردم. کنه نمی باور من ی ساده ی ننه... گم می من ؟هی گاگول و خر نوشته اینجا-

 .میکنه دفاع من ی ننه باز ؛ میارن گوشمون به ، غیرمستقیم و مستقیم کنار و گوشه

 :گفتم و کردم مرتب را کیفم

 گفته؟ چی کی باز-

 گرفتی؟ طالق-

 دلداری خودم به عجیب اما.  فهمیدند می همه زود یا دیر دانستم می.  کردم نگاهش شوکه

 !فهمند نمی فعال دادم، می

 !کن بس عطا-

 تندتر را هایش قدم. چرخیدم کوتاه ، آمد می سمتم به من از دفاع در که انسی سمت به

 :ایستاد مقابلم و برداشت

 !صنم؟ میگه راست-

 امروز تا. بار یک هم شیون ، یکبار مرگ اند گفته قدیم از گفتم می. نبازم را خودم کردم سعی

 طالقم برای هم روز یک نبود بد اما ، کردم نمی هم فکر حتی آن به و بودم طالقم خیال بی

 .ام  شناسنامه های برگ شدن خطی خط خاطر به حداقل.  میکردم گریه

 .گرفتم طالق-

 برداشت خیز سمتم هم باز عطا. سرداد شیون و زد اش گونه به محکم ، دست کف با انسی

 .دهد تشر را او و بچرخد او سمت به ، شد مجبور ، محبوب داد و جیغ با که

 : کردم نگاه انسی به

 ...خب گرفتم مو مهریه.  داشت ارزششو گرفتم طالق.  شده چی بگم بذارین بابا-

 گشتم می ریسمان یک دنبال به من ، نبود ای چاره اما...!دروغ بازهم.  کشیدم لبم روی زبان

 این های آدم های خصلت به توجه با.  کنم حفظ را خودم آن به زدن چنگ با شده هرطور تا

 .نداشتم سراغ پول از تر محکم ریسمانی ،  خانه

 میگی؟ راست-

 پول به فقط ، خودش از بدتر هم پسرهایش.  بود همین انسی زبان.  بودم زده حدس درست

 .کردن می فکر
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 :گفت لرزید می هیجان و ذوق شدت از که صدایی با.  آمد نزدیکتر و شکفت انسی گل از گل

 زیاده؟ خیلی ؟ چقدر-

 .بهم بده صدمیلیون فردا تا میگی راست ؟ ممکنه مگه...  بابا میگه شعر چیز-

 .کردم گذاری سرمایه-

 :داد تحویلم پوزخندی

 دیگه.  میخوام صدمیلیون ، کنم صاف قرضمو باید ماه این آخر تا.  میگی راست تو باو باش-

 ...خوددانی

 هیچ به اینکه بدون!  کرد کوفتم عطا که بخوابم خانه در را ظهر بار اولین برای بودم آمده مثال

 .شدم خارج و رفتم در سمت به ، کنم نگاه کدامشان

 نپرسیدند حتی.  بودند شده قانع زود ظاهرا. خواست کسی نه و ، بمان:  گفت کسی نه

 ! بود چه ات جدایی دلیل

 خوش دل و تفاوتی بی این از ، دادند می فحش ، زدند می تهمت اصال ؟ بود چه دردت

 .کرد می بهتر را حالم ، ام نداشته پول به کردنشان

 .بودند سنگ دل زیادی خانه این های آدم.  انداختم بسته در به نگاهی

 .رساندم خیابان به را خودم و کردم طی را سرپایینی

 . رفتم کافه سمت به زنان قدم

 .نپیچید پروپایم به.  ندارم خوبی حال شد متوجه. کرد تعجب دیدنم از سارا 

 .زدم پس را درگیرم فکر و ایستادم دکه کنار ، پایین به سر

 و متر که اول روز برخالف.  دوختم ام کناری فضای به را نگاهم و کردم بلند را سرم اراده بی

 ی دکه یک هم آنها اما ، داد می ساز و ساخت بوی رفتارشان و بودند آورده دستگاه و دم

 .سایبان بدون بود صندلی یک و میز یک فقط رویش به رو و بودند آورده شیک البته و آماده

 ....اما ساخت تر شکیل خیلی را اینجا شد می و بود گذشته دوماه

 ! شده  چه کردم نمی درک اصال

 وقتی از چرا دانم نمی.  شده تمام طرحشان بودم شنیده اطراف از!  نبود کال که هم خودش 

 نبودنش از قلبم و بود شده مهمان غریب حس یک را وجودم ، بودم شنیده را حرف این

 !کشید؟ می خفیفی تیر همیشه

 و تر پررنگ هم من حس ، بودند کننده دلتنگ ، عجیب که شهریور آخر روزهای این مخصوصا

 .شد می قبل از تر غریب

 بدن؟ کرایه نداری سراغ خونه ،  سارا-

 : کرد ریز چشم سارا
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 .داره زیاد آشنا و دوست هادی اما نه که خودم-

 که یکی.  باشه داشته صاحبخونه ؟ کنه پیدا مطمئن جای یه برام بگی بهش شه می-

 ...موقعیتم به توجه با خالصه  ، نرسونه بهم آزاری. باشه خونه همیشه

 شده؟ چی-

 .کن کمکم فقط.  میگم بهت بعدا-

 .باشه-

 سکوت درخواستم احترام به اما ، دارد ذهن در زیادی سواالت ، زد می داد نگاهش اینکه با

 ... کنم گوش گفت می هرچی که نبودم عطا ی برده ؛ بودم گرفته را خودم تصمیم.  کرد
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 از هم همه ، تماس ده.  انداختم ام رفته دست از های تماس لیست به نگاهی

 ؛ شناختم نمی را شماره.  خورد زنگ ام گوشی که بگیرم را اش شماره خواستم...کسری

 .دادم جواب بعد و کردم مکث ثانیه چند ، همین برای

 ...عزیزم سالم-

 .آوردم فشار مغزم به. بود آشنا برایم زن کشدار و پرعشوه صدای

 خان؟ بهراد خوبی-

 :گفتم طوالنی مکث یک از بعد و کشیدم نیشم دندان به را لبم ی گوشه

 .بفرمایید-
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 برنداشتی ؛ زد زنگ گوشیت به بار چند کسری شناسی، می که البته ؟ دیگه شناسی می-

 .برمیداره ببینه منو ی شماره بهراد.  کارخودمه!  جان کسری:  گفتم ،

 !گرفت می تحویل هم را خودش چقدر.  کردم نثارش عجبی دل در

 : گرفتم می را حالش باید اما

 .نیاوردم جا به رو شما هنوز من-

 کنی؟ می شوخی... اوم-

 ! کرد می صحبت من با عشوه و ناز با آنقدر کسری حضور در که بود عجیب

 آمارشونو من متاسفانه که باشین باید کسری دخترای دوست از یکی احتماال ، لحن این با-

 .ندارم

 :کشید بلندی جیغ

 ...ژیالم من-

 :دادم ادامه تر تفاوت بی و گفتم آهانی

 .شلوغه سرم  ؛ بهرحال نیاوردم جا به-

 .بشناسی داشتم انتظار.  داشتیم زیادی آمد و رفت مدت این-

 .طبیعیه ؛ بودم کرده صحبت باهات تلفن پشت تاحاال نه ، داشتم تو شماره نه-

 .خب آره-

 :گفتم بالفاصله کرد، مکثی

 .داشت چیکار ببینم کسری بده و گوشی-

 .بزنیم تو به سرم یه اومدیم ، گفتیم.  کرده رزرو هتل کرمانشاه کسری. پیشت میایم داریم-

 هم هنوز! عجیب جیغوی جیغ ی دختره این کنار کسری!  داشتم کم را همین.  کشیدم پوفی

 .کنم درک را عجیبش های نگاه معنای توانستم نمی

 ... عزیز بهراِد دکتر!  به-

 آمدنش.  چرخیدم عقب به ، آمد می باال کانکس ی پله تک از داشت که شهرام صدای با

 .کنم قطع را گوشی تا شد ای بهانه

 بود؟ کی-

 می دلم واقعا اینبار اما متنفرم کارم در کشیدن سرک از دانست می.  کردم اخم برایش

 :گفتم همین برای.  کنم پرت ژیال از را ذهنم خواست

 !اینجاییم بازم نمیشه باورم-
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 و ها مکشوفه دنبال خاکا تو و تپه رو کوه، بین تو و من آخر و اول...  دکی شه باورت-

 .تاریخمونیم

 .میشه طوالنی خیلی دیگه پروژه این-

 ! نمیشه تموم لعنتی ، اوهوم-

 .شده طلسم انگار-

 .بیاریم شکن طلسم باید کنم فکر-

 ...!مسخره-

 !چه من به ، خو-

  ؟ نبودم من خبر چه-

 .رسیدم ست هفته یه خودمم-

 .گرفتی آمار نبودنتو دوماه این های ثانیه تک تک ولی-

 .تو جون به نه-

 ...داری که خبرچینم!   خودت جون-

 .شد باز نیشش

 !حرفا چه-

 شاید.  نشدم منطقه همین دخترهای از یکی با روابطش متوجه کرد می فکر.  زدم پوزخندی

 همین در دختری با قرارهایش و ها تلفن بود واضح اما میزدم چپ علی کوچه به را خودم

 .است اطراف و دور و منطقه

 :فرستاد بیرون را پرصدایش نفس

 .کردی اشتباه معتقدم هنوزم من ولی. کردیم درست خواستی که همونطور رو کافه-

 .بندازیم راه کاسبی اونجا خوایم نمی-

 شد؟ می چه نداختیم می-

 .شد می آجر بدبختم اون نون...  خیال بی-

 بزنی؟ سر نمیری خوددانی،-

 بست نقش چشمانم مقابل ، بنفش شال همان با صنم ی چهره. کشیدم ام چانه به دستی

 سرو ، زودتر خواست می دلم. دیدمش می مانتو و شال همان با باز هم امروز نداشتم شک. 

. باشد جالب توانست می برایم هایش واکنش.  بروم آنجا به و بدهم کارم دفتر به سامانی

 کش کوتاه هایم لب فکر این با.  برم می لذت خوردنش حرص از همیشه مثل نداشتم شک

 .آمدند
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 :گفتم شهرام به رو شد، انجام که کارهایم

 میمونی؟ یا میای

 .ندارم شو حوصله برو-

 .افتادم راه به اطلسی کافه سمت به ، شهرام از خداحافظی از بعد

 شده قبل برابر چند که اطلسی های گلدان به  بالفاصله نگاهم.  کردم نگاه کافه محیط به

 .آورد می حالم سر هایش رنگ ترکیب.  افتاد ، بودند

.  نشستم ، زیر سرش و بود  مشغول سخت که صنم به پشت  و  ها صندلی از یکی روی

. کردم ای سرفه تک. داشت تن به را شال و مانتو همان ، داشتم را انتظارش که طور همان

 جوری یک خواست می دلم. شد  می شنیده سرم پشت ، هایش قدم صدای.  شد متوجهم

 نه؟ یا دارد ربطی ما ی پروژه به.  چیست درسرش ، بفهمم تا کردم می باز را سرحرف

 ! اومدین خوش-

 .شد طوالنی مکثش. انداختم اش زده بهت نگاه در را نگاهم. ایستاد رویم روبه

 داری؟ م بستنی کیک-

 :داد تکانی را تنش و آمد خودش به

 .بله-

 :کردم کج لب

 که نیست بستنی و کیک بین سنخیتی هیچ! ایه مسخره ترکیب.  ندارم دوست اصال-

 .بخوریش همزمان

 .بدین سفارش نکردم مجبورتون-

 : گرفتم نشنیده را حرفش

 داری؟ ؟ چی میوه کوکتل-

 .نه-

 اسموتی؟-

 .نه: گفت محکم و تر حرص

 می که چیزی نه ، بود شده ختم من بردن لذت و او خوردن حرص به فقط صحبتمان مسیر

 ! خواستم

 .بهش بده تنوع یکم ؛ ضعیفه منوت-

 .کنید اینکارو خودتون ی کافه تو شما-
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 ما متنوع ی کافه. میدی دست از مشتریاتو.  سوزه می برات دلم ، خب اما... حتما که اون-

 !؟... کجا بستنی و کیک مدل تا دو با کافه این و کجا
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 .خیال بی.  ساده من ، متنوع شما-

 .انداختم میز روی اطلسی گلدان به نگاهی

 داری؟ دوست اطلسی گل-

 .نداد جوابی

 ...دارن دوست و گل این مردها ی همه. دارم دوست منم. داری دوست طبیعیه خب-

 هم خودم برای.  کرد می لذتم غرق ، بود شده دوخته هایم لب به کنجکاوانه نگاهش اینکه

 ! زدم سری پراهمیت جای یک عنوان به هم اینجا به ، بودم برگشته که دوماه از بعد بود جالب

 

 صنم#

 

 خود برایم خانه که بود روز چند.  زد می بهم را حالم بیشتر داشت هم او. نبود خوب اصال حالم

 حرف ، آمدند می راست ، رفتند می چپ.  آمدند نمی کوتاه که عبد و  عطا.  بود شده جهنم

. بود کرده تغییر بامن هم اطرافیان رفتار ؛ گفتند نمی هم دروغ.  کشیدند می پیش را مردم

 یقه ، خروج محض به تا ام نشسته شان خانه در پشت انگار کردند می رفتار طوری یک ، همه

 حتی که محله آرایشگر اش نمونه! بیاورم در چنگالشان از را شوهرشان و بچسبم را شان

 .بود کرده ردم«  ندارم وقت» ی بهانه با آخر دوبار
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 !  کرد می استفاده هایش مشتری پیش گذاشتن کالس برای من از قبال حالیکه در

 که ای مطلقه امروز و بودم شاهرودی مهندس عروس ، جماعت این دید از ، پیش روز چند تا

 ! بود دیگران زندگی کردن ویران دنبال

 را خودم زندگی ها آن زندگی های ویرانه از تا  ام مانده من ، کردند می فکر همه ، متاسفانه

 .کنم پیشرفت خودم پای روی و تنها تا بودم مانده فقط من اما.  کنم آباد

 ؟ کیه ایده میزا وسط اطلسی گلدون این نگفتی ، خب خب-

 نگاهم ناخودآگاه.  بود نکرده عوض را عطرش. برداشتم جلو به قدمی. دادم قورت را دهانم آب

 آن. بود ایستاده مقابلم برهنه که افتادم پیش دوماه یاد. کرد مکث اش سینه  ی قفسه روی

 آمد؟ می عطر بوی این تنش از هم موقع

 .  نبود خوش حالم انگار ، فشار شدت از.  افکارم به لعنت. بستم چشم

 : گفتم تند لحنی با

 . خودم-

 . کشیدم بلندی  هوم

 چرا؟ دونی می. کرد معرفی مردها محبوب گل رو اطلسی باید من نظر به...اطلسی- 

 گرفت، قرار چشمانش مغناطیس تاثیر تحت  قلبم ضربان. کرد مکث چشمانش در کوتاه نگاهم

 :پرسیدم آرام صدایی با. آمدم خودم به زود خیلی اما

 چرا؟-

 .نیار تر پایین حدی یه از صداتو وقت هیچ-

 .گفت تند و ربط بی

 .فهمید نگاهم نوع از انگار نبود، سوالم جواب این

 . اطلسی و مردها جواب سراغ بریم اما.  چرا گفتم بهت روزی یه شاید-

 :کشید اش چانه زیر را انگشتانش

 . متنوعه گل یه م اطلسی.  طلبیم تنوع مردها ما چون-

 : کشید جلو را سرش. دادم قورت را دهانم آب

.  کنی جادو رو مردی هر تونی می ، میاری پایین که صداتو.  دوم سوال سراغ بریم اما-

 ...گشت تنوع دنبال نباید تویی ، زنش تنها که محیطی  تو  ، باشی مراقب باید اونوقت

 .نیست خوش حالتون ؛ افتاده براتون اتفاقی یه نبودین، مدت این شما کنم فکر-

 : کشید باال را اش شده جمع لب
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 . دلپذیر و خنک هوای خصوصا... عالیه حالم-

 : کشید نفسی

 ...بانوی یک کنار-

 :داد ادامه و کشید میز روی را اش اشاره انگشت. شد طوالنی بینمان سکوت

 رنگ این کن باور. کنه امتحان رو دیگه رنگای ، نیست حاضر که بنفش شال بانوی یک کنار-

 !کنه نمی خوشگلت م خیلی

 .کرد می مورمور را تنم هم روی شدنشان ساییده صدای.  دادم فشار هم روی را هایم دندان

 و رفت می دوباره ، کاش!  نبود مدت این که بهتر همان.  دیدمش نمی هم دادن جواب حد در

. بود «عتیقه» ی کلمه همان لیاقتش!  است نطنز ی تحفه کرد می فکر! شد نمی پیدایش

 : کردم کج برایش ای بینی

 .ببرین تشریف تونید می ؛ نیست میلتون باب ما منوی-

 ... قهوه و کیک-

 . کردم نگاهش سوالی

 .شه می پیدا کانکسمونم تو دیگه اینو-

 .بخورید کانکستون همون از ببرین تشریف پس-

 .چطوره اینجا های قهوه طعم ، ببینم باید ، م آینده رقیب عنوان به... دیگه نه-

 .تلخ دنیا های قهوه تمام مثل-

 .نباشه تلخی آدم کنه می درست رو قهوه که کسی اینه مهم-

 بخواهم یا نداشتم بحث ی حوصله. ریختم ای قهوه و کیک برِش یک و رفتم دکه سمت به

 .کنم تلف آدم این با را وقتم

 . گذاشتم میز روی و مقابلش را قهوه

 :گفت بگیرد فنجان از نگاه اینکه بدون

 ...که مورد این تو... معمولیه که دیزاینش-

 می بود، واضح کامال خورد می خونسرد و آرام. خورد را ش قهوه از ای جرعه و کرد سکوت

 هم او روان احتماال.  دیدم نمی هایش اینکار برای دلیلی اما.  بسنجد مرا واکنش ، خواهد

 .بود حادتر او مشکل منتهی.  داشت مشکل اش خواهرزاده مثل

 :چرخید سمتم به خورد که را اش قهوه

 ؟... دونی می...صدات.ندادم و دوم سوال جواب هنوز من ، خب-
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 :زد زل چشمانم در اینبار و شدم بلند

 .کنه شاعر رو مردا تونه می ، ابری نیمه روز یه تو ، قهوه کنار ، صدا لحن این-

 .بودمش ندیده مدلی این حال به تا بود عجیب زدنش حرف لحن.  شد حبس نفسم

 .کنم می حساب میام بعدا-

 عجییب جوری یک که قبل ی ثانیه چند مثل نه. عادی هم نگاهش و بود معمولی لحنش اینبار

 .گرفت می بازی به را احساس و دل ،
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 بهراد#

 

 من ، خورد می حرص داشت او که مدت تمام.  شدم دور آنجا از و کشیدم لبم روی را زبانم

 . کشید حرف زبانش زیر از شود می چطور  ، کردم می فکر این به داشتم

 زیر مارا شکاری دوربین یک با واقعا.  دارد قرار ماجرا این کجای فهمید واقعا شود می چطور

 برد؟ می خبر کسی برای و داشت نظر

 چه شهرام ، ببینم تا کنم توقف شد باعث ام گوشی زنگ اما ؛ برگردم هتل به خواستم می

 .دارد کار

 .پروژه سر بیا بپر-

 .کرد قطع را تماس و بپرسم دیگری سوال نداد اجازه
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 استارت هنوز عملیات آمد یادم اما ؛ اند کرده کشف چیزی یا اند یافته ردی گذشت ذهنم از

 همان از ، دیدم را شهرام که همین. کردم مختلف فکر هزار ، پروژه محل به تارسیدن.  نخورده

 .چرخید عقب به سرش ؛ شد متوجهم.  کردم صدایش ، فاصله

 .کنه ثابت رو چیزا خیلی یکی تو به قراره چون... دزد شاه نه که دزد البته.  گرفتیم دزد که بیا-

 مامور کنار ، قدبلند مرد یک دیدن از. کرد دنبال را شهرام سرانگشتان ی اشاره جهت نگاهم

 . خوردم جا دستش روی بند دست و پلیس

 : رفتم جلوتر

 !فرزاد؟-

 دستانش روی چرا بند دست و میکرد چه اینجا.  آوردم زبان برروی ناباورانه و بهت با را اسمش

 !بود؟

 شده؟ چی-

 : زد نیشخندی شهرام

 .دکتر گرفتیم دزد-

 .خبره چه ببینم بده توضیح درست-

 پلیسه مراقبت تحت اینجا دونسته نمی ؛ دارن تشریف زرنگ کردن فکر خان فرزاد این هیچی-

 .بده آب سرکشی یه اومده. 

 نداشتم انتظارهم اما ، گرفتم نمی خوبی حس  پسر این از اینکه با کردم می اعتراف یاید

 .باشد زدن نارو اهل

 . شده اتفاقی کنید باور بگین، چیزی یه شما!  بابادکتر-

 کردی؟ می غلطی چه اینجا پس-

 .بدم آب گوشی و سر یه اومدم-

 ...! درازه گوشام منم-

 ؛ اینجا به خورد چشمم.  بپلکم یکم محوطه بر و دور اومدم االنم. نیستم بازی دودره اهل من-

 .بزنم سری گفتم

 کردی؟ فرض یابو و خر طرفتو!  تجهیزات با اونم گودال داخل میری وقت اون-

 . میشه معلوم چی همه کالنتری میریم.  نکنید پیچش سوال شما نظرم به-

 اقدامات از بعد و بروند کالنتری به قرارشد و آمد کوتاه مامورپلیس ی جمله برابر در شهرام

 شدید تدابیر تحت مکان این ، بود کرده تعطیل را پروژه که روزی از. کنند اعالم را نتیجه ، اولیه

 شهرام رفتنشان با. نداشت را قسمت این به شدن نزدیک جرات کسی و گرفته قرار امنیتی

 : غرید عصبی
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 ...!مادرت پدرو بر ای-

 :پریدم کالمش میان

 داری؟ چیکار بدبختا اون به-

 .انداختنشون پس بچه این با همونان اصلی مصیبت-

 !شهرام شدی ادب بی-

 .بخورین اینارو کثافت و طمع حرص باید مام خب، واال-

 .بگه راست واقعا شاید.  نیست معلوم چیزی که فعال-

 .پس احمقی-

 :گفتم تند لحنی با و کردم اخم برایش شدیدا

 .دار نگه دهنتو-

 .نیست خوش حالم کن ولم-

 .بود شده عوض پوستش رنگ عصبانیت ازشدت و نبود خوش حالم هم واقعا

 .نخور حرص انقدرم ؛ میشه معلوم حاال-

 ، بده نشون تمدنمونو از بخشی قراره که ملی اثر یه راحت ، میبینم وقتی...  منو میشناسی-

 . میشه بد حالم  ، میره بین از آدما این طمع با

 .تره مامهم کار تو بودن صبور اما مهمه برام منم-

 جیپ سوار اینکه از بعد. رفتیم پارکینگ سمت و کوه پایین به هم همراه و کشید هومی

 .کردم حرکت هتل سمت به ، شدیم

 . شناختم را شماره دیگر اینبار.  خورد زنگ گوشیم بازهم

 را کلمات و داد ناز و لوندی کالمش به قبل بار مثل ، کردم برقرار که را تماس.  بود ژیال هم باز

 .کرد ادا کشدار

 .  آیند می هتلم محل یه دیگر ساعت یک تا و هستند کرمانشاه:  گفت

 مهمان کردم قبول اما.  کنم پذیرایی ژیال و کسری از ، بخواهم که بودم آن از تر حوصله بی 

 .شوند ام ساعته چند
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 بار زیر تنم تمام کردم می حس.  افتادم راه خانه سمت به و دادم بدنم به قوسی و کش

 از که ای انرژی بلکه ، بود کارم ی بواسطه که فشاری ، فقط نه.  کرد می درد امروز فشارهای

 برای و بگذارم تنها را سارا ، شدم مجبور که آنقدر.  بود کرده کم را رمقم  بودم، گرفته او حضور

 .برگردم خانه به استراحت

 می که شد می محسوب جایی اولین و آخرین هایش مصیبت با خانه این که بود عجیب

 ...!بیارم پناه بهش ، توانستم

 پوزخند!  نیامد استقبالم به انسی ، عجب چه.  خورد چرخ اطراف در نگاهم.  شدم خانه وارد

 کفش.  شد کشیده زیرزمین سمت ناخودآگا نگاهم.  افتادم راه هال وردی در سمت به و زدم

 .دارند مهمان هم باز میداد نشان ، بودند گذاشته بیرون که هایی

 .دارند مالقات ناجنسشان رفیق کدوم با ببینم تا رفتم زیرزمین ی پنجره سمت

 .  بود هم دیگر ی اضافه کفش دو اینکه با نبود دیدم در کسی عبد و عطا جز

 :  شد بلندتر عطا صدای

 «بلده کارشو فرزاد راحت خیالتون»-

 «بپیچونشون همچین االن فرزاد... بابا آره» -

  «پلیسه اونجا بودم مطمئن...!  کردین حال و حدس ولی»-

 که زد می حرف آرام آنقدر  اینبارهم، سوم نفر. شود پچ پچ به تبدیل که شد آرام صداها بازهم

 .نشنود را صدایش کسی

 !«بریم؟ امشب یعنی» -

 :  گفت جوابش در عبد و پرسید سوال که بود عطا این
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 «زد

 .«هست اونم ها»
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 ...پچ پچ هم باز و

 «زده صدا خودشو عزراییل ، شه مانع خواست هرکی نباشین نگران اصال»

 برسند باید ای مرحله چه به ها آدم کردم نمی درک کال... ریخت ُهری عبد ی جمله این از دلم

 به دست که

 داشتند، قرار آن در حاضر درحال انسی پسرهای که ای مرحله.  بزنند هم قتل 

 .کیست زیرزمین داخل سوم نفر بدانم خواست می دلم خیلی

 با.  دادم می خبر «عتیقه» مرد آن به و رفتم می باید االن. نبود آدم آن کردن پیدا فرصت االن اما

 نابود شهرم به متعلق باستانی آثار دهم اجازه  شد، نمی دلیل اما ، بودم ناراحت ازاو اینکه

 آنجا در ، دانستم می که هتلی سمت افتادم راه به  زد، می تندتند قلبم حالیکه در. شود

 .دارد حضور

 ! بود خواسته خودش ظاهرا.  بروم اتاقش به دادند اجازه و کردند هماهنگی

 که وقتی. امدند می بند داشت نفسم قلب تپش شدت از ، اتاق در جلوی به رسیدن تا

 .بزنم در کردم مجاب را خودم و  کشیدم پی در پی و عمیق نفس چند زدن در از قبل رسیدم
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 . کردم قبول را دعوتش پس ، بود مهم کارم.  شوم اتاقش داخل کرد دعوت
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 به نه.  زد می معمول از تندتر قلبم.  کردم کنترل برداشتن قدم محکم با را پاهایم خفیف لرزش

 ...! نامعلوم حس یک خاطر به بلکه ، بودم ترسیده اینکه خاطر

 نگاهی با و سینه به دست و داشت تن به کوتاه آستین جذب تیشرت یک ؛ کردم نگاهش 

 ، باشد مشکوک اینکه از بیشتر داشتم انتظار. لرزید بیشتر قلبم. کرد براندازم ، مشکوک

 !نبود من های بینی پیش شبیه ، مرد این ، ظاهرا اما ؛ شود متعجب

 نشده؟ تنگ برام دلت زود-

 : کرد ترم حرصی فقط ، بود کرده که تعبیری از اما ، نفهمیدم را منظورش ابتدا

 !شه می تنگ شخصیتی همچین واسه دلش آدمی کدوم-

 ...خیلیا-

 ! باشه مبارکتون-

 : نشد منظورم ی متوجه که بود او بار، اولین برای واقع در و اینبار

 چی؟-

 .شه می تنگ برات دلشون که خیلیایی اون-

 :انداخت چشمانم در را اش برزخی نگاه.  برود فرو درهم کامال ابروانش گره شد باعث حرفم

 .برو زود  و بگو اومدنتو اینجا دلیل!  خانوم ببین-

 اگر ، من حال به وای اما!  کرد می نثارم خواست می دلش توهینی هر خودش ، بود عجیب

 به خواستم می که باش را من! بود جوابش تند لحن و اخم این ، کردم می توهیتی کوچکترین

 ! کنم کمک کی

 ! اومدم که کردم اشتباه اصال-

 : شد مانعم تند حرکتی در اما بروم تا کردم پشت

 !بری؟ میخوای زود ، دیراومدی-

 .  نداره کردن کمک لیاقت هرآدمی-

 میمیک به فقط ، لب ژست این نظرم به.  نتوانستم اما بزنم پوزخند خودش مثل ، کردم سعی

 .بود مردان تمام به نسب جذابیتش به کجی دهن یک این انگار که چرا!  آمد می او صورت

 . بیرون بفرمایید. کرد اشاره ورودی در به دست با

 باالی ، بگویی بهش نباید که هاست شخصیت آن از داد می نشان اش عصبی و تند لحن

 ...ابروست چشمت

 .میرم و میگم نمیکنه، قبول وجدانم که حیف-

 :گفتم تند. کرد نگاهم تفاوت بی
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 و م گوشم زیر   ، دونم می اما ، چیه کارتون جریان دونم می نه ، سردرمیارم تاریخ از نه من-

 به وای بفروشن خودشونم حاضرن پول واسه که کنن می زندگی ناجنس آدم دوتا م خونه تو

 ...!اشیا و آدما حال

 :دادم ادامه گرفتن نفس و کوتاه مکثی از بعد

 .ببرن خودشون با کردن پیدا چی دونم نمی.  بیان امشب قراره ، بگم خواستم فقط-

 .  کرد معذبم نزدنش حرف و شد تر عمیق نگاهش

 :گفتم و دادم قورت را دهانم آب

 نیست؟ مهم-

 هستی؟ کی دیگه تو-

 : آورد تر نزدیک را صورتش و خورد چرخ صورتم اجزای روی نگاهش

 !جالبه-

 :داد ادامه...نزدیکی این از رفت نفسم.  گرفت بازی به را صورتم هایش نفس هرم

 !پلیسم؟ من کردی فکر یا نداره، پلیس شهر این میگی؟ من به اومدی چرا-

 .او سراغ بودم آمده مستقیم من.  گفت می راست.  کردم گم را پایم و دست

 :دادم قورت را دهانم آب بازهم

 !طرحین اون مجری شما کردم فکر خب-

 :کرد کج را لبش

 ...اون سراغ بری میتونستی ایه دیگه کس که پروژه اصلی مسئول-

 : شدم عصبی

 مسئله؟ صورت حل یا مهمه ، مسئله االن-

 ؟ سرشونه تو ؟چی... دیگه فرستادنت اونا.  تره مهم من واسه ، ای کاره چه دقیقا تو که این-

 .بیماره شما ذهن انگار اما کنم کمکی ، تونم می کردم فکر.  اومدم کردم اشتباه-

 کنم؟ باور باید چرا-

 .دادم خودمو هشدار من!  نکنید باور تونید می-

 ... خب ولی کنم باور خواد می دلم-

 کشیده در سمت به نگاهش و کند قطع را حرفش شد باعث که خورد اتاق در به ضربه چند

 :پرسیدم ناخودآگاه و چرخید سمت همان به هم من نگاه.  شود
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 کیه؟-

 اتاقش به و سرگذاشته ها احمق عین.  داد می نشان را ترسم که داشت لرزشی صدایم

 می ردیف سرم پشت که بود شایعه فردا از  ...! کنم فکر عواقبش به اینکه بی!  بودم آمده

 خدا وقت آن!  بدهند نسبت مرد این به مرا ، زن مفت حرف جماعت ، بود مانده همین...! شد

 ...! کردند می تنم و دوختند می و بریدند می چطور را قصه این دانست می
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 بهراد#

 

 بود آمده.  بود هایش حرف درگیر ذهنم هنوز ؛ انداختم صنم ی ترسیده چشمان به نگاهی

 ...!بود سرش توی ای نقشه هم شاید!  کرد می اشتباه شهرام  ؛ یعنی این و دهد هشدار

.  نداشتم سراغ اینجا از تر پیکر درو بی!  خاله ی خانه یا است هتل نبود معلوم. زدند در بازهم

 ، خدا رضای محض گاهی!  میرفت خواست می هم هرکی و آمد می خواست می هرکی

 .شد می ای هماهنگی

 :پرسید دوم بار برای صنم که رفتم در سمت به

 کیه؟-

 !کیه بدونم که نیستم در پشت منم واال-

 چی؟ باشه آشنا اگه-
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 حرف کلی ، ببیند کسی اگر دانستم می.  داشت حق.  کشیدم ام چانه به دستی متفکر

 .نداشت خوشی صورت ، مالقات این هم عرف طبق.  شود می ردیف سرمان پشت که هست

 .کنم می باز درو من ، بمون همینجا-

 دورتر کسری ظاهرا.  شناختم را ژیال اول نگاه همان.  کردم نگاه را بیرون ، در ازچشمی

 می خدا...نه حاال اما ، بودم خونسرد پیش ی ثانیه همین تا. نبود دیدم در چون  بود، ایستاده

 ! کرد می قضاوتی چه صنم دیدن با کسری ، دانست

 ! بود کرده درست خودش و خودم برای مصیبتی چه!  دیوانه دخترک

 . بود تنها ژیال تصورم برخالف.  ایستادم مقابلش و کردم باز را در

 کجاست؟ کسری پرسیدم و دادم جواب سرد ؛ کرد سالم

 :خندید لوندی و ناز با

 .منتظره پایین-

 : کردم تعجب

 !من؟ دنبال اومدی تو اونوقت-

 : کشید اش تیره موهای به دستی و خندید هم باز

 ؟ شم داخل دی نمی اجازه که کردی قایم تو اون چی-

 من و شود داخل ، کرد می تالش کامال.  کشیدم پووفی.  گفت را اش جمله معنادار لحنی با

 : شدم می مانع مصرانه

 .میشم حاضر-

 ؟ بمونم بیرون-

 .باش کسری پیش پایین-

 ! داری نگه بیرون اینجوری و زن یه نمیاد شخصیتت به-

 .بشه شخصیم حریم وارد کسی ندارم ای عالقه-

 ژیال تا بود کافی غفلتم همین.  بچرخم عقب به و کنم رها را در ، شد باعث ام گوشی زنگ

 .شود داخل و کند استفاده

.  بریزد بهم را اعصابم ، توانست نمی زنکی خاله های حرف مثل چیز هیچ.  داشت برم ترس

 .باشد نداشته صنم از شناختی کال یا عکس ژیال بود این به امیدم فقط

 رو به رنگ.  انداختم بود، ایستاده صنم که جایی سمت به را نگاهم و چرخیدم عقب به

 .گفت می بدش حال از صورتش روی عرق ریز های دانه و نداشت

 !ترسید می آبروریزی از آنقدر یعنی
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 .کرد معناداری ی خنده ژیال

 ؟ کردین می پنهون رو دوست یه ، من از داشتین م؟ خوبی شناس آدم من دونستین می-

 راحت خیالم ، شناخت نمی را صنم که همین اما ؛ زند می حدسی چه ، بود مشخص کامال

 .کند اذیتم بخواهد دیگران های قضاوت که نبودم آدمی چون.  بود

 ...!نشه رو پیشم دستت خواستی پس آخ آخ-

 . بود نیامده جا حالش هنوز صنم

 :گفتم خشن و سرد

 .پایین بریم-

 است تند آنقدر لحنم ، بزنم حرف سرخشم از وقتی دانستم می هم خودم.  کرد کپ لحنم از

 ، سکوتش!  بود تصوراتم از روتر پر اما ژیال.  کند می سکوت چرا و چون بی ، مقابلم آدم که

 :گفت که نکشید طول بیشتر ثانیه چند

 .بینم نمی اشکالی ضمن در ، قرصه دهنم من نباش نگران-

 .نیست مهم برام دیگران نظرات-

 . گم نمی  من ولی اوکی-

 .نیست مهم که گفتم.  بزن جار ، داشتی دوست-

 :گفت  بود شده اضافه حالش به هم شرم حاال حالیکه در و پرید کالممان میان دستپاچه صنم

 .برم باید من-

 ! کن صبر-

 حتما که کسری اما ، بودش نشناخته ژیال که است درست.  شود رو روبه کسری با ترسیدم

 . شناختش می

 .برو بعد دقیقه ده توام ، میریم ما-

 : گفتم آرام و گوشش نزدیک را سرم ناچار. بود نشده منظورم ی متوجه

 !پایینه کسری-

 همه  این از را او حال ، رسید نمی هم متر میلی به بینمان ی فاصله.  دیدم را خوردنش تکان

 . کرد منقلب را من حال گردنم روی ، سنگینش نفس  اما دانستم نمی نزدیکی
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 شوم خارج اتاق از نداشتم نا.  نشستم تخت ی لبه و فرستادم بیرون را ام شده حبس نفس

 ، بزنم پسش کردم سعی... شد ظاهر چشمانم مقابل ، شبش آن خاطرات و کسری هم باز. 

 ظاهرا و داشت قرار اتاق این در پیش دقیقه چند که زنی به هم گاهی شد؟ می مگر اما

 .کردم می فکر بود کسری همسر

 گوش هم من.  گرفت هایی قول من از و زد هایی حرف کسری ، ازدواجمان از قبل روز چند

 .  دانستم نمی را هایش حرف معنی حالیکه در ؛ دادم قول و کردم

 معنی دانستم می چه.  شنیدم می بود بار اولین را کلمات این من ؛ نداشتم هم گناهی

 است؟ مصیبت و کثافت شان

 شرط آن از او برای شاید ؟ بود نفهمیده را کالمش معنی من مثل هم جدیدش همسر یعنی

 ...رسید نمی نظر به پا و دست بی و ساده من مثل اون واال!  بود نگذاشته ها

 درش اما شوم خارج اتاق از خواستم.  شدم بلند ، برگشت که نفسم و آمد جا کمی  که حالم

 دانستم نمی.  گرفتم استرس! دیدم نمی کلیدی.  خورد چرخ اطراف در نگاهم.  بود بسته

 چه بودم مانده!   نداشتم  او از ای شماره اما رفتم ام گوشی سمت به تند.  کنم کار چه باید

.  بیاورد گیر را بهراد ی شماره ، شد قرار و گرفتم را اش شماره.  بود سارا ام گزینه تنها.  کنم

.  بندازم آن و این زبان روی را خودم اسم ، الکی کاری شلوغ  و هتل به آمدنش با ترسیدم

 را شماره.  کرد پیدا را بهراد ی شماره تا گذشت ساعتی یک. بود موافق ام عقیده با هم سارا

 .برداشت ، طوالنی تاخیری با ، اتصال از بعد و کرده ام گوشی وارد

 .بفرمایید ، سالم-
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 جادوی را شنونده که خاص آنقدر.  بود خاص و متفاوت نظر به تلفن پشت صدایش لحن

 ! کرد می جذابیتش

 ! بفرمایید-

 چرخیدن قدرت زبانم به!  است ترسناک حتی و خشن صدایش  رو روبه چرا گذشت ذهنم از

 .دادم

 .کجاست کلید دونم نمی یعنی ، گیرافتادم اتاقتون داخل صنمم،-

 :گفت بلندی وای

 . میگم هتل مسئول به-

 بیاین؟ خودتون شه نمی-

 :کرد مکثی

 ؟ چرا-

 . ندارم مفت حرف ی حوصله-

 .میزنه من اتاق به اومدنت با ، بزنه بخواد اونیکه-

 ! لطفا-

 . میام دیگه ساعت نیم-

 . نشستم تلویزیون ی روبه ی نفره سه ی کاناپه روی و کردم تشکر

 ، راحتی به و برده پشت به را سرم و آوردم در سرم از را شالم ، گرما حجم کردن کم برای

 . زدم کامل ی تکیه

 ...بود کرده سفر جا هزاران در ذهنم حالیکه در.  افتاد هم روی هایم پلک
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#۷۰ 

 

 

 

  بهراد#

 

 ؟ بگذارم جا را کلید رفت یادم چرا!  شد نمی متمرکز اصال ذهنم ، بود زده زنگ صنم وقتی از

 ؟ باشیم هتل امشب و کرمونشاه  برگردیم بهراد با چیه نظرت کسری-

 به تا گشتم می ای بهانه دنبال واقع در.  کنم فکر هایش حرف عمق به ، نداشتم حوصله

 . برگردم هتل

 : کشیدم موهایم بین چنگی

 . برم باید  ؛ گرفتن تماس سرکارم از من با-

 :کوبید هم به را دستهایش ، ذوق با ژیال

 ! ببینم تونو پروژه محل دارم دوست خیلی ، بیرین هم مارو...! عالی چه وای-

 من دید از!  شده ش دلبسته چرا کسری ، بودم مانده...!  نشناس وقت و سمج ی دختره

 !  بود اعصاب روی و زد می جیغ فقط

 پیک اونجا ببرم فامیالمو نیستم صاحابش منم.  بدیم راه و رسید هرکی نیست خاله ی خونه-

 ... نیک

 ! نمیاد بهت... بداخالقی چقدر...!  وای-

 :گفتم و کسری سمت کردم رو  ، بدهم را او جواب اینکه جای به

 برات وقتی میزنه حرف سرهم پشت آنقدر ژیال البته االن... بودی تر شلوغ و تر شیطون قبال-

 ! ذاره نمی

 :گرفت دست در را صحبت سکان ژیال هم باز

 میندازی؟ تیکه-

 . کن برداشت راحتی هرجور-

 ...!بهراد که واقعا-
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 ای کنه و سبک شخصیت ، الله ، کردم می فکر امروز به تا! بود شده صمیمی زود هم چقدر

 جرات ، خانوادگیمان آمد و رفت ها سال و فامیلی نسبت وجود با هم الله حتی اما دارد

 ! کند صدا کوچک نام به مرا نداشت

 : دادم قرار مستقیمم مخاطب را کسری

 .گردم برمی دیگه ساعت تایک من ، بزنید چرخ اطراف-

 . باشه-

 هر از ، زود خیلی. برداشت زدن ورور از دست هم ژیال و کرد مثبت حرکت یک کسری باالخره

 .رفتم هتل سمت و شدم جدا دو

 کلید حتی که ، شوم باهم صنم و کسری برخورد از مانع تا ، بود ریخته هم به حواسم بس از

 ! بودم نداده تحویل هم را

 .شدم داخل ای سرفه تک با و بازکردم قفل با را در

 چرخاندم چشم... ! سکوت هم باز و کردم ای سرفه تک هم باز ، شد نمی شنیده صدایی

 .برده خوابش کاناپه روی شدم متوجه بالفاصله و

 حس تمام بر استرس و ترس نظرم به که شرایط این در و روز وقت این ، شد گرد چشمانم

 ! نبود دنیا این در و خوابیده راحت ، بود کرده غلبه هایش

 .رفتم نزدیکتر

 و خورد تکانی قلبم بود، شده ریخته صورتش دور بلندش موهای و بود افتاده سرش از شالش

 .شد سنگین ناخودآگاه نفسم

 روی اش برهنه گردن از را نگاهم.  کند مجذوبم که بود مظلومانه آنقدر اش چهره حالت

 پوست... داشت زیبایی ی چهره.  بودم نکرده دقت صورتش به حال به تا.  چرخاندم صورتش

 واضح چشمانش کشیدگی ، بود افتاده هم روی پلکانش که حاال.  داشت نقصی بی و سفید

 بینی ی تیغه.  بودند برجسته کمی هم هایش گونه و داشت فری و پرپشت های مژه.  بود تر

 از قسمتی تنها.  بود هایش لب حالت ، تر مهم همه از و بود شده عمل انگار و صاف اش

 . بود کرده جلب را توجهم هم قبال که صورتش

 ی فاصله صورتم که رفتم جلو آنقدر ، بودم کرده که دقتی تاثیر تحت و باشم متوجه اینکه بدون

 دچار بینمان کوتاه ی فاصله از.  کرد باز چشم تند و ناگهانی خیلی.  داشت صورتش با کمی

 .نداشت رمقی اما.  شود بلند کرد سعی و شد وحشت

 . کشیدم عقب و کردم حفظ را تسلطم

 . شد بلند تند

 . کشید بلندی هین اش افتاده شال دیدن از

 .خوابم...من-
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 خودش زودتر  ، دهم اجازه سکوت با دادم می ترجیح هم من.  چرخیدند نمی دهانش در کلمات

 .کند جمع را

 .  برد مانتو داخل و کرد جمع سرعت به را موهایش

 . شد خارح اتاق از عجیب سرعتی با و کشید سر روی را شالش

 تجسم نظرم در را صنم ی چهره سینه به دست و دادم لم کاناپه روی ، شد بسته که در

.  باشم ندیده میلی او از که باشم دختری با رابطه خواهان ، نداشتم یاد به حال به تا ؛ کردم

 مثل هم من نبود بد شاید.  کرد مشغول را ذهنم فکری و افتاد اتفاق این بار اولین برای اما

 ...بگذرانم باذکسی اینجا را اوقاتم شهرام

 .باشد داشته را کوتاه ی رابطه یک ارزش شاید
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#۷۱ 

 

 

 

  صنم#

 

 شدم نمی خارج اتاق آن از ، زودتر اگر.  آمده بند نفسم کردم می حس.  زد می تند تند قلبم

 . بکشم نفس توانستم نمی چون ؛ شدم می خفه استرس حجم از شک بدون ،

 از عرق های دانه.  کنم نگاه سرم پشت به داشتم وحشت حتی.  زدم بیرون در از ، سرعت با

 ، بروم شد می حال این با و االن که جایی تنها. داشت لرز بدنم.  بودند جاری پشتم ی تیره

 .کرد سست خانه سمت به را پاهانم ی اراده ، عطا و عبد یاد اما.  بود خانه شاید

 : آمد جلو سارا ، رسیدم اینکه محض به. کردم کج مسیر ، کافه سمت به و گرد عقب

 شده؟ چی-
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 :گفتم زنان نفس نفس 

 ...بعدا-

 ! بعدا:  گی می پرسن می سوال ازت تا که... بگیری درد-

 .کنم استراحت یکم ، دکه داخل میرم-

 . کرد براندازم سکوت در

 دکه وارد عجله با و تند سارا که بیاورم هم را متکا خواستم و کردم پهن پتویی.  شدم دکه وارد

 : شد

 .دارن کارت صنم بدو-

 : کردم نگاه ، بود شده وارد مرموز لبخندی البته و عجله با که سارا به

 چته؟-

 .دارن کارت بابا-

 ...بعدا-

 .داره کارت میگه اومده یکی...! وا-

 سمتی به سرم سارا ی اشاره با.  آمدم بیرون دکه از سرش پشت و باشه:  گفتم میل بی

 ، دید که مرا. بود نشسته ها صندلی از یکی روی مهرداد.   چرخید ، بود گرفته را انگشتش که

 .رفتم سمتش و دادم سرتکان متقابال  ؛ داد سرتکان

 :پرسید شد تمام که احوالپرسیمان و سالم

 میره؟ پیش چطور بار و کار-

 .کنیم فکری باید فصل تغییر با و مرور به اما ، فعال خوبه-

 !تغییراتی؟ فکر تو خودتم پس-

«  شما» معموال اما بود کم برخوردمان شاید.  خوردم جا راحتش و صمیمی لحن از کمی

 .داد می قرارم مخاطب

 .نیاورم خودم روی به کردم سعی

 .کن استفاده خواستی ؛ کنم می راهنماییت.  دارم هایی ایده برات من-

 :  کرد ریزی ی خنده.  کردم تیز گوش و شدم کنجکاو

 .بشین لطفا ؛ میشم معذب من ، سرپایی همونجور-

  . شدم خوشحال و زده هیجان ، باشد داشته مثبت پیشنهادی برایم ، بود قرار اینکه از

 .  نشستم رویش روبه ، مشتاق
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 : انداخت کنارم مدرن و کوچک ی دکه به نگاهی

 .خریدم می ،خودم کنن می واگذار رو اینجا ، دونستم می اگه-

 همچنان بدنم لرزش.   کشیدم جلو بیشتر را شالم و کشیدم موهایم به دستی ، اراده بی

 .بود خفیف

 ؟ نکردن درست رقابتی دردسر برات-

 .  ندارن فعالیتی فعال-

 .کنن می شروع زود خیلی مطمئنا اما. خوبه-

 .نداشتم مهرداد های حرف روی تمرکزی ، خیلی و بود درگیر ذهنم

 نیست؟ خوب حالت-

 : فرستادم بیرون را نفسم ، مهرداد سوال با

 . خوبم نه-

 نیستی؟ اینجا اصال کنم می حس-

 .نیست خوب حالم یکم-

 کنیم؟ صحبت بعدا بذاری خوای می-

 .نه-

 .کنم هایش حرف و مهرداد درگیر را ذهنم تمام کردم سعی و کشیدم  آرام نفس چند

 که شناسم می رو زیادی جاهای من-

 و گردشگر فصال ی همه رسن، می گردشکری رکود به ، سرد ایام  تو که اینجا برخالف

 ... دیگه شهرای خیلی و مشهد اصفهان، شیراز، مثل.  دارن توریست

 :داد ادامه و کرد مکثی

 صنایع به شونو غرفه یا مغازه از بخشی شد قرار و کردم صحبت خودم ی آشناها با من-

 .بدن اختصاص کرمونشاه دستی

 !شین؟ واسطه که بدیم شما به کارامونو ما یعنی این-

 .دقیقا-

 .موقته درآمد یه بازم-

 توریستا اون به هم رو بیستون ای ایده یه با جوری یه تونید می چیه؟ چاره اما ، اوهوم-

 .بزنن سری اینجام به بعدیشون سفرای تو حداقل که کنید معرفی

 . داد انجام میشه کاری چه که کنم فکر باید-
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 آدم من دونن می اطرافیانم همه ، دونی می.  توام از خوب ی ایده یه منتظر من عالیه، این-

 .داری خوبی ی آینده شدم مطمئن ، دیدمت که اول بار همون.  م خوبی شناس

 زد لبخندی.  بکشم خجالت بود شده باعث حدش از بیش های تعریف.  گرفتم دندان به را لبم

: 

 .برم باید االن. بینمتون می دوباره-

 !نشدین پذیرایی اما-

 .کشیدن زحمتشو سارا خانم ، بیای اینکه از قبل-

 :   شدم بلند هم من ، شدنش بلند با همزمان

 .کمکاتون از ممنون-

 . کنم می خواهش-

 : زد ریزی چشمک

 یه.   میره پیش منم نفع به چیز همه دارم و خودم سود واسطه عنوان به من.  نباش معذب-

 .خوباشم خوب اون از من ولی ؛ «دالل» میگن ما به جورایی

 او مثل روزها این نظرم به.  آمد خوشم صداقتش از. کردم آرامی ی خنده هم من.  خندید بلند

 .بود کم

 آرام و داد سرتکان آخر بار برای.  گذاشت سرش روی ، نقابی کاله و زد چشم به را عینکش

 دنبال به نگاهم ، شود دور چشمانم مقابل از که زمانی تا.  گرفت پیش را خاکی ی جاده راه

 نجات فصلی درآمد این از شود می چطور ، کردم می فکر  داشتم حالیکه در.   شد کشیده او

 بود خوب اوضاع ، بهار و ها تابستان. داشت را مشکل این هم بابا داشتم خاطر به ؟ کنیم پیدا

 هیچ که بود هم همین.  داشت برایمان را کامل اقتصادی رکود یک زمستان اما نبود بد پاییز. 

 شایسته و باید که آنطور وقت هیچ بیستون ، حقیقت در.   کردیم نمی مالی پیشرفت وقت

 .شد نمی معرفی ، بود اش

 آنقدر ، بود لرزانده را عشق تاریخ ، عشاقش ی قصه و بود زبانزد اش باستانی آثار که شهری

 !کرد می گریه مهجوریت این حال به باید تمدن و تاریخ حاال که بود مانده مهجور
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 [۱۳:۲۹ ۳۱.۰۷.۱۸, ]خیس های اطلسی

#۷۲ 

 

 دنبالمان نبود الزم دیگر هم هادی.  بستیم می زودتر را کافه ، بود کم مشتری که روزها آن

 . آمدیم می پیاده را مسیر همین برای.  بیاید

 .شد بدل و رد نظراتی بینمان و کردم صحبت سارا با مهرداد های حرف با رابطه در

.  بود نمایان صفحه روی ، خانه ی شماره.  خورد زنگ ام گوشی که بودیم بحث حال در

 نیمرو شام:  گفت.  بود انسی ، زدم می حدس که همانطور.  کردم برقرار را تماس بالفاصله

 . بخرم سبزی حتما خواست و داریم

 : شدیم کوچه سر فروشی سبزی وارد سارا همراه

 . بکش سبزی برامون کیلو یک دوتا!  احمد آقا سالم-

 علیک سالم.  شناخت می را سارا هم ، من هم.  بود محله قدیمی فروش سبزی ، احمد

 روی نازک و ای قهوه گونی. بود چیده ردیفی را ها سبزی که قسمتی سمت رفت و کردیم

 .کرد بندی دسته به شروع و برداشت را ها سبزی

 .هم تو میره کالهمون که ندی پالسیده و مونده. بده خوب سبزی!  آقا احمد-

 دادم؟ پالسیده سبزی کی من-

 .نبود جالب سبزیاتون ، فرستادم و هادی هربار ولی.  دادین خوب همیشه خودم به-

 ...بوده آخرش البد-

 .بوده طور همین شااهلل ان-

 :گفت من به رو و خندید هم بعد

 ! عجب-

 هم احمدآقا همسر موقع همان. گرفت ام خنده سارا ابروی و چشم های اشاره و کالم نوع از

 ها نگاه نوع این به روزها این.  خوردم را لبخندم بالفاصله شدیدش اخم با.  شد مغازه وارد

 . بودم کرده عادت تقریبا

 :گفت همسرش به رو و گذاشت جواب بی را آرام سالم

 ؟...منتظرن شام مامان ی خونه بریم بیا. ببند نگفتم مگه-

 :گفت کردن سربلند بدون و بود کارش سرگرم همچنان آقا احمد

 .دارم مشتری که میبینی-

 .میاد اونورترم خیابون هفت تا تون خنده کرکر ، آره-
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 ! اهلل الی اله ال-

 کنن می موس موس مردم شوهر دنبال.  ست وزمونه دور این زنای تقصیر.  نیست تو تقصیر-

. 

 ، مستقیم یکی.  بودم شنیده هم اطراف و دور از حرف.  بودم دیده زیاد بد نگاه روزها این

 ادبانه بی آنقدر کسی اینکه اما.  کرد می سرزنش ، مستقیم غیر دیگری و گفت می متلک

 . بود توانم از خارج ، کند توهین

 نبود بدی مرد.  انداختم بود عصبانی و کشیده هم در را هایش سگرمه که آقا احمد به نگاهی

 شد بیشتر عصبانیتم.  بود شده سفید تقریبا ریشش سرو.  داشت سن سالی پنج و چهل. 

: 

 .باشه داشته آدم خوبه شعورم.  کنه مزه مزه میزنه رو حرفی وقتی آدم نیست بد-

 .شدیم طلبکارم حاال-

 الیق ، نشناسه خودشو شوهر هنوز که شخصیتی بی آدم چون.  دم نمی جواب توهیناتونو-

 شوهرتونو باید حاال تا انقدر البد کنار؛ به هدفم و منش ؛ کنار به من.  نیست دادن جواب

. کنید مثبت هم کمی عقایدتونو نیست بد.  نیست هرخالفی اهل ، بدونید که باشین شناخته

 ، بوده کنارتونم ها سال و همسرتونه که مردی به ، نکردین توهین من به فقط االن شما

 ...شناسید می که اونو اما ، شناسید نمی منو شما.  کردین توهین

 به که رفتم سریع آنقدر.  رفتم خانه سمت باسرعت و شود دهنم به دهن تا نماندم اصال

 .آمده بند نفسم کردم فکر ، شدن وارد و انداختن کلید محض

 که بودم عصبی و داغون آنقدر.   زد می حدمعمول از تر طوالنی قلبم.  نبود خوب اصال حالم

 ...داشتم را جهان کل ریختن بهم توانایی

 پایین؟ سرانداختی یابو مثل چته-

 :گفتم و دادم قورت را دهانم آب.  کردم سربلند ترسیده عطا بلند صدای با

 .ترسیدم-

 تو؟ میای اینجوری کرده دنبالت سگ-

 .ندارم حال عطا کن ول-

 ! درازه زبونتم میای ، میری راست راست شده؟ چی... هان-

 !اومدم؟ رفتم کی با-

 .این از بعد دکتر فوکلی، جوجه اون-

 :کشیدم پوفی

 نیست؟ خوش حالت-
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 .کن خوشم تو ولی ؛ نیستم خوش خال، تو زدی-

 تو؟ میگی چی-

 داری که م فوکلی جوجه این از ،  تیغیدی تو مهریه که پسره اون از.  کن رو پوالتو از یکم-

 .ما دست بده دوزارم ، کشی می سواری

 دید؟ می پول آوردن دست به برای ای وسیله شبیه را من ، بود ام حقیقی برادر عطا اگر واقعا

 .بیرون کشیدم می آب از را خودم گلیم ، خودم باید من.  خوردم را بغضم.  بود محال مسلما

 .نیست بالم و دست تو ، نقد فعال که گفتم-

 .بکش برام چک یه ؛ خوام نمی نقد-

 .شد گرد چشمانم

 .دارم بدهی.  خوام می میلیون یه بابا-

 بدم؟ باید من توام بدهی-

 .خواستم چی یه ازت بار یه-

 ! عجب-

 دی؟ می-

 : کشیدم حرص سر از بلندی نفس

 ...ماه آخر تا نکنی نقدش-

 .حله-

 هم فعال بودم ناچار.  آمد می سرم مصیبتی ، کنم جمع کمی آمدم می تا بودم شده گرفتار

 و ها سازش این به نیازی دیگر وقت آن.  آوردم می گیر ای خانه ، زودی به.  کنم سازش

 .نبود ها شدن تسلیم
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#۷۳ 

 

 

 بهراد#

 

 گوشی روشن ی صفحه روی حمید ی شماره.  انداختم ام گوشی ی صفحه به نگاهی

 . کرد می خودنمایی

 گرفته بد حس آنقدر ، آمدند اینجا به ژیال و کسری که روزی از کال.  نداشتم را اش حوصله

 حس این دلیل هم دقیقا.  شد می بد حالم   میامد خانواده اعضای از هرکدام اسم که بودم

 تذکر یک از دریغ!  داد نمی اهمیتی هم کسری. بود اش سرانه سبک رفتارهای و ژیال ، بد

 !کوچک

 .کردم برقرار را تماس و برداشتم میزکار روی از را گوشی 

 :پرسید مقدمه بی و کرد احوالپرسی و سالم ، حوصله بی ، حمید

 اونجان؟ ژیال و کسری-

 : کردم جمع را لبم

 .کرمونشاهن نه، که اینجا-

 :کرد مکثی

 اومدن؟ توام پیش-

 .زدن سر آره-

 گفتن؟ چی-

 داشت هم نامحسوس لرزش یک نظرم به حتی.  بود نگران صدایش نظرم به.  گفت دستپاچه

 ! کند رفتار مدلی این حمید نبود یادم حال به تا. 

 شده؟ چیزی-

 .اومدن اطالع بدون فقط نه،-

 !بودن؟ نگفته-

 .نیست مهم-

 : گفتم و نکردم  اصراری پس ؛ ندانم من بود صالح البد.  آوردم سردرنمی کارش از

 بیستون؟ نمیای-



 
 

 
 

     

 
Page 189 

 ایرتوند سمیرا خیس های طلسیا

 هتله؟ کدوم کسری داری خبر.  پروازمه دیگه ساعت یه.  میام دارم-

 .آره-

 .میبینمت میام.  بفرست برام آدرسو-

 .باشه-

 زد صدایم شهرام شود، عجیبش رفتار و حمید مشغول فکرم اینکه از قبل و کردم قطع را تلفن

 .شد کانکس داخل عجله با و

 ...بیا بپر ، بهراد-

 شده؟ چی-

 سرطرح؟ نرفتی ، اومدی هتل از صبح-

 .واال نه-

 باد به حفاریشون کل دیدن ، کنن شروع و کار اومدن ها بچه!  پرکرده گودالو کل یکی دیشب-

 !رفت

 :گرد چشمانم

 !چی؟ یعنی-

 .تالشمون کل به ریده که بوده توسرش چی نیست معلوم.  گرفته مرض یه-

 ! وبره دور اون مراقب و محافظ کلی ؟ نبوده حواسشون مگه-

 .کردن بیهوششون-

 !نیست که جنایی فیلم-

 .شه می جنایی از بدتر داره که فعال-

 .خبره چه ببینم بریم-

 حفر که را گودالی ، بود گفته شهرام که همانطور.  رفتیم پروژه محل سمت به هم همراه

 را تیم.  کند بررسی را علت تا بود الزم کامال ، حمید حضور حاال. بودند پرکرده ، بودیم کرده

 هم شهرام و خودم. بگذراد محافظت برای بیشتری سربازان خواستم سروان از و کردم مرخص

 .نکنیم ترک را محل ، حمید آمدن تا شد قرار

 به رسیدن از بعد بالفاصله داشتم انتظار ، داشتم او از که شناختی با.  زدم زنگ هم حمید به

 محل آمدنش تا کرد تاکید و آید می ، رفت کسری سراغ اینکه از بعد:  گفت اما.  بیاید اینجا

 .نکنم ترک را پروژه
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#۷4 

 

 

 

 صنم#

 

 تنها پیرزن یک ، خانه صاحب.  رفتم ، بود کرده پیدا برایمان هادی که ای خانه به سارا همراه

 .سنتی کامال معماری یک با.  بود بزرگ و قدیمی اش خانه. بود

 از بود پر حوض دور تا دور و داشت قرار آبی حوض وسطش که بزرگ ی شده سیمان حیاط یک

 البد.  بود سرزنده و شاد ما ی خانه های گل برخالف هایش گل.  شمعدانی های گلدان و گل

 .بود گیاه و گل عاشق ، خاتون ننه مثل هم پیرزن

 ...نیفتاده ازپا و بود موجه ظاهرش.  شد نزدیک زنان عصا پیرزن

 .کشید درهم بیشتر ما دیدن با را هایش اخم

 کنید؟ می کار چی اینجا-

 .رفتیم جلوتر هردو و کشید را دستم سارا

 . کنیم اجاره رو خونه اومدیم-

 براتوئه؟-

 .رفتم جلو به قدمی

 . منه واسه-

 .کرد برانداز را پایم سرتا ها اخم همان با

 منم.  میارن در حرف مردم فردا.  نمیدم تنها دختر به خونه من:  گفتم آشناتونم اون به-

 . ندارم دردسر و گله ی حوصله
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 تا نزنم حرف خواست ، سکوت نشانه به و برد باال را عصایش اما ؛ بزنم حرف تا کردم باز لب

 .کند تمام را اش جمله

 یه.  میدم اجاره بهت مو خونه داخل اتاق خواستی.  م خونه هم دنبال.  تنهام خودمم من اما-

 بیای آسه خودت واسه تونی نمی درواقع.  کنی رعایتش مجبوری که هست قوانیم سری

 .بری آسه

 ، داشتم تردید.  کردم نگاه ، برویم ، داد می اشاره ابرو و چشم با که سارا به و کشیدم پوفی

 چه دانستم نمی...بدتر هم شاید یا و باشد بهتر وعطا عبد از پیرزن این کردن تحمل شاید

 .دهم جوابی

 گفتن زور ی حوصله.  توانستم نمی من اما.  برویم ، داد می اشاره داشت همچنان سارا

 نمی نصیبم هم تهمت و حرص جز ، رفتند می خالف زیرگوشم اینکه.  نداشتم را هایشان

 .شد

 دین؟ نمی اجاره کناریتونو ی خونه چرا-

 .هست سمت این خواستی هرصورت در باشه، راحت خیالم که دم می خونواده به اونو-

 ، زد می فریاد اش پوسیدگی.  شد کشیده اش چوبی های نرده و ایوان سمت به نگاهم

 .نشده رنگ است وقت خیلی

 پیرزن ی چهره به نگاهی...رنگی و مشبک های شیشه با.  بودند چوبی هم ، ورودی درهای

 .شد نمی عوض نظرش ظاهرا.  نداشت مالطفتی و بود ذجدی. انداختم

 کنم؟ فکر یکم میشه-

 :گفت تند لحنی با

 .بگیر تصمیمتو حاال همین-

 .کشید تند را دستم سارا

 .بریم بیا.  کنه سراغ برات بهتری جای گم می هادی به-

 :گفت تند لحنی با پیرزن

 جایی دیگه من اما.  جا همین برمیگردی آخرشم دونم می.  نمیاد گیرت اینجا از بهتر جا هیچ-

 .ندارم برات

 . ما به کرد پشت و کوبید زمین روی محکم را عصایش

 تحمل نظرم به.  کرد نمی درک مرا شرایط او.  شد مانعم سارا هم باز که کنم قبول خواستم

 محبوب های عقده و غرغرها نبودم مجبور.  بود تر راحت پسرهایش و انسی از پیرزن این کردن

 .کنم تحمل هم را
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 حرف با داشت سعی سارا. آمدیم بیرون پیرزن ی خانه از سارا اصرار خاطر به فقط و ناراضی

 احساس ، پیرزن آن وجود با من او برعکس اما.  خورد نمی دردم به آنجا کند قانعم هایش

 .کردم می بیشتری امنیت

 حالی در هم هادی ، موقع همان.  ایستادم جاده کنار سارا همراه و فرستادم بیرون را نفسم

 و داشت نگه را ماشین ، دید که را ما. شد رد کنارمان از ، داشت را خانه به رفتن قصد که

 . گرفت عقب دنده را کوتاه مسافت

 :  شد پیاده ماشین از و کرد احوالپرسی و سالم

 ؟ بودین کجا-

 :گفت دلخوری با و کرد کج بینی سارا

 کردی؟ معرفی تو که تحفه پیرزن اون ی خونه-

 ...خب-

 .بود دیوونه ، که نداره خب-

 ! بود خوب که شرایطش ؟ چرا-

 !خواست می برده که خواست نمی مستاجر-

 .شم نمی متوجه-

 با هادی.  کردم پیرزن های حرف دادن توضیح به شروع خودم و شود ساکت خواستم ازسارا

 :گفت ، کشید می اش چانه به دستی حالیکه در و کرد گوش را هایم حرف دقت

 رو اونجا من ، اومد بوجود براتون قبال که مشکلی به توجه با.  خوبه موقعیتش خونه اون-

 پس.  میزنن پرسه دارن راحت و هستن ، فرزاد امثال و فرزاد باشه حواستون.  دادم پیشنهاد

 ، باشه باهاتون پیرزنم خود.  پاسگاهه روی روبه دقیقا خونه اون اما.  هست هم خطرشون

 .هست بهترم

 و نیش بی و کرد باز را هایش سگرمه هم سارا حتی.  بود منطقی و درست هایش حرف

 هم قبل از من تصمیم هرچند.  بگیرم تصمیم خودم تا کرد سکوت اینبار ، هادی به گفتن کنایه

 .شد سالح خلع ظاهرا حاال که بود مانع سارا و بود مشخص
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#۷5 

 

 

 

  بهراد#

 

 حمید جز را اتفاق این جواب بودیم مطمئن همه انگار.  شد عوض محیط فضای ، حمید آمدن با

 در و دقیقا که نظری ؛ داشت نظر یک فقط ، بررسی از بعد حمید.  داند نمی دیگری کس ،

 خواست می ، کسی.  بود خاصی شخص توسط اختالل ، آن و رسید هم خودم ذهن به ابتدا

 چرا ، شخص این و بود خوابیده ماه دو از بیش پروژه ؛ بود عجیب.  کند ایجاد اختالل کار روند در

 ...اینکه مگر ؟ داشت را کار روند کردن کند قصد االن

 من.  نشست میز پشت حمید.  برویم کانکس به هم همراه تا دادم اشاره شهرام و حمید به

 .کردیم انتخاب را هم روی روبه دوصندلی هم شهرام و

 :گفتم مقدمه بی

 مثبتی نتایج به احتماال و شده فعالیتهایی اینجا ، خوابیده کار که مدتی تو کنم می فکر من-

 . کرده دردسر دچار رو اونا فعالیت روند ، ما فعالیت شروع نظرم به.  رسیدن

 :زد هوا روی بشکنی شهرام

 ... تفاوت یه با اما ، دقیقا-

 :گفتم زده هیجان

 .گرفتن پیش ها مکشوفه کردن پیدا برای رو ای دیگه مسیر اونا--

 .دیگه جهتی در دیگه مسیری-

 : چرخید شهرام و من بین نگاهش ، متفکر ، حمید

 .بگردیم رو منطقه کل ما بهتره ، تفاسیر این با پس-

 .بگردیم باید و کیلومتر چندین تا ، نقطه به نقطه مو، به مو-

 ؟ باشیم طرف زیرزمینی حفاری یه با اگه... سخته چقدر دونی می اما-

 .شهرامه با حق-
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 ای وسیله مدت این کسی ، بببنیم بگیریم استعالم باید.  خواد می امکانات زیرزمینی حفاری-

 .نخریده... چیزی...

 .بشناسه شهرو بم و زیر که یکی.  دربیاره و اطراف و دور آمار کنیم پیدا رو یکی بهتره-

 .  کنم می هماهنگ انتظامی نیروی با خودم من-

 .گرفت کمک بومی یه از باید اینو.  بیاد دستشون از چیزی دونم می بعید-

 : کردم فکر شهرام های حرف به و کشیدم ام چانه به دستی

 ؟  مثال کی-

 . عوضی فرزاد مثل یکی-

 ! دراومد اب از ناتو که اون-

 بود فرزاد خود همین ، انداخت اختالل که یکی اما.  خوره می خنک آب داره فعلنم.  دونم می-

 .دونه می چیزایی یه پس. 

 .گه نمی اما دونه می-

 .بگه  کنیم می مجبورش-

 چطوری؟-

 .بگیریم نظر زیر آمداشو و رفت و کنیم آزادش-

 ! شهرام-

 .چرخید سمتش هردویمان سر ، زد می صدا را نامش سرتعجب از که حمید صدای با

 من.  نکنید موضوع این تو دخالتی شما دیگه!  پلیسیم ما انگار زنید می حرف دارین جوری یه-

 غیر اموری تو.  شناسیم باستان فقط ما ؛ باشه حواستون. کنم حلش چطور دونم می خودم

 !  نداره ما ی حرفه به ربطی آدما گریز و تعقیب.  نداریم دخالت حق ، این از

 :خندید و زد چنگی را موهایش شهرام

 .منو گرفت جو خیلی-

 :  خندید هم حمید

 یه ناچاریم حاالم.  انداختیم وقفه ، کار تو کردیم اشتباه ظاهرا. بدین روحیه تیم به برین بهتره-

 . کنیم جبران رو گذشته اشتباه جوری

 به مربوط که کاری در جز کرد تاکید و داد شهرام به هم و من به هم جدی تذکر چندین حمید

 .نیاوریم در را ها پلیس ادای و نکنیم دخالت ، است فعالیتمان ی حیطه
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 بهراد#

 

 

 من.  کند پیچ سوال کمی را صنم تا رود می!  خودمان ی کافه(  مثال) به:  بود گفته شهرام

 اخطارهایی تمام با.  رسیده ای نتیجه چه به شهرام ، ببینم ؛ بروم آنجا به گرفتم تصمیم هم

 سر خودمان خواستیم می و بود کرده گل ، بازیمان کارآگاه ، شهرام و من ، داد می حمید که

 ، آمده پیش اتفاقات به توجه با هم صنم روز آن های حرف البته.  چیست قصه ، بیاوریم در

 .کند کنجکاوی ذهنم ، شد می باعث بیشتر

 خریده شهرام که بود کنارش کوچک ی دکه به نگاهم درحالیکه.  رفتم اطلسی کافه سمت به

 ، دید که مرا.  میزد هم را اش قهوه داشت و بود نشسته ، میزش تنها پشت شهرام.  بود

 .بنشینم خواست و داد تکان سری

 مشتری روزها این اطلسی کافه.  خورد چرخ اطراف در نگاهم ، نشستم می درحالیکه

 ؛ دادند می ادامه فعالیتشان به پرتالش دوستش و صنم همچنان اما ؛ نداشت چندانی

 .کنیم کافه شبیه را اینجا هم ظاهر در نداشتیم حوصله حتی که شهرام و من برخالف

 ! باشد داشته دخترش دوست با زدن الس برای مکانی شهرام تا بودیم کرده هزینه فقط

 : گفتم کنایه با

 !تنهایی؟-

 ...دیگه بیاد نشد... هوم-

 !عجب-
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 .زدم حرف صنم با رفتم-

 :کشیدم جلو را تنم

 ؟...نتیجه-

 خر مارو یا ، ست ساده یا... کرده گیجم ، واال ؛ دونم نمی. اصال نیست باغ تو دختر این بابا-

 .کرده فرض

 .ست ساده نظرم به-

 : زد سینه به دست

 ...بگم چی-

 .بکن ، دستمون رو گذاشتی که خرج این واسه فکری یه-

 .بود خودت ی ایده... بابا برو-

 ...زدی زر گوشم  تو بس از-

 فهمی؟ می... بابا بودم نگران-

 : شدم بلند جا از

 .حاال نکن ترش-

 .بزنم حرف دختره این با برم خوام می-

 .زدم حرف من-

 .رفتم صنم سمت دادن جواب بدون

 :گفت بالفاصله و کرد سالم دیدنم با

 توش زور به م چایی که خودتون برا ؟ بگیرین کیفتشو و ما ی کافه آمار اومدین بازم. بفرمایید-

 ! میشه پیدا

 دست. دهد نشان خواست می را خودش دیگر روی وقتی البته.  بود دراز زبان:  مینو قول به

 لب روی گاهی.  بود محو صورتش روی اراده بی نگاهم.  کرد می نگاهم ، منتظر و سینه به

 شبیه او امروز.  نبود خودم دست. جذابش و کشیده چشمان رو گاهی و کردم می زوم هایش

 موقعیتم و خودم به کردم سعی. کرد می جذب را نگاهم که بود آهنربایی ناهمنام قطب

 :کشیدم لبم روی زبان و کردم مصلحتی ای سرفه تک.  شوم مسلط

 ...باش صبور داره، اصولی هرکاری-

 :کرد ریز چشم

 .کنم می خودمو کار من.  نیست مهم برام-
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 . خبره چه برم و دور ، ببینم که مهمه من واسه اما-

 :گفتم خشن و تند لحنی با

 خطره؟ در جونم گفتی-

 : برداشت عقب به قدمی و ترسید نگاهم از

 .آره-

 زدی؟ و حرف این چرا-

 .شنیدم یعنی ، خب-

 کجا؟ از-

 :داد قورت را دهانش آب

 . دادم که بدم اخطار ؛ بود این من ی وظیفه.  کجا از نیست مهم-

 می چطور ، بسنجم تا کردم فکر کمی.  بزند حرف نیست حاضر شرایطی هیچ تحت بود معلوم

 .کشید حرف زبانش زیر از ، شود

 . گفتم پلیس به حرفاتو من-

 :  کوبید دهانش روی محکم ، دست کف با و شد شوکه

 .سرم به خاک-

 : لرزیدند می ترس شدت از چشمانش مردمک

 ... کنم کمکتون خواستم فقط من-

 .تظاهر نه و بود فیلم نه لرزش و ترس این.  میلرزید هم صدایش

 احتماال.  شدم تهدید کی طرف از من بفهمن تا میگرفت قرار درجریان پلیسم باید بهرحال-

 . بکشن حرف ازت خودشون

 .کرد پیدا اکو کمی فضا در بلندش وای ای

 .خوام می اسم فقط-

 نمیارین؟ من از اسمی بگم-

 . دم می قول-

 :گفت ترسیده و مردد کرد فکر کمی

 . عبد و عطا-

 :گفتم بلند صدایی البته و بهت با و کردم گرد چشم
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 برادرات؟-

 .نیستن من برادرای اونا-

 آنقدر لحنش. داشت لرزش جمله این گفتن موقع صدایش و افتاده زیر به چشمانش مردمک

 .گرفت هم را من نفس ثانیه صدم برای ، کردم حس که بود شده خاص

 اهمیت برایم ها اسم همین.  نداشتم کنجکاوی به هم اصراری اما ؛ شدم نمی متوجه

 .دادم می خبر حمید به زودتر باید.  داشتند
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 گرفت می را هوا اکسیژن حضورش انگار.  آید می باال سخت دیدنش از نفسم کردم می حس

 کم و نباشم ضعیف مقابلش بود حواسم حال این با.  کرد می بیشتر را قلبم ضربان پمپاژ و

 عطر فهمیدم فقط.  رفت کی و آمد چطور ، نفهمیدم که بود امور این به حواسم آنقدر.  نیاورم

 .کند می آرام را روحم تنش از جامانده

 و حال به اشاره بدون اما.  کرد نگاهم مشکوک.  سمتش به برگرداندم را سرم سارا صدای با

 :گفت اوضاعم

 .بریم-

 .شدیم راهی هم همراه ، دکه بستن از بعد و دادم تکان را سرم

 . شد بهتر حالم ، مرور به

 تا  کردیم توقف هردو ، رسیدیم در نزدیک اینکه محض به.  کرد ام  همراهی در دم تا سارا

 .بزنیم را هایمان حرف آخرین

 .ش خونه در برو دیگه بار یه-
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 فرصت موقع اون فقط گفتم؛ بهت میگه. خودشه حرف حرف.  نمیاد کوتاه ولی.  رفتم چندبار-

 .داشتی

 ...!لجباز پیرزن-

 .میرم دیگه روز دو یکی باز حاال.  بگم چی-

 .شد من تقصیر. باشه-

 .داشته حکمتی البد-

 .سراغش فرستم می م هادی باز.  برم من اوهوم-

 .کنه پیدا و ای دیگه جای ، داره امکان براش اگه:  بگو بهش فقط.  خواد نمی-

 .فکرته به خودش.  راحت خیالت ، باشه-

 حوض به نگاهم همیشه مثل. شدم خانه وارد ، طوالنی خداحافظی یک از بعد و کردم تشکر

  را حیاط سبک همین هم پیرزن ی خانه. افتاد اش شده خشک های شمعدانی و آب بدون

 روحم به ، بودند شده چیده حوض تادور دور که اش سرزنده های شمعدانی اما ؛ داشت

 . داد می تازه جانی

 اراده بی دستم.  بود پیچیده خانه فضای در پیازداغ بوی. شدم خانه وارد و گرفتم را نگاهم

 .نخوردم ناهار هم ظهر آمد یادم تازه. کرد بیشتر را دلم ضعف عطرش.  نشست شکمم روی

 .رفتم آشپزخانه به مستقیم و کردم سالم

 کردی؟ درست چی شام-

 .ماکارونی-

 . رفت ضعف بیشتر دلم.  داشتم دوست ماکارونی

 .بیارم و شام تا بزن صدا محبوبم ؛ کن عوض لباساتو برو-

 عطا ، کنم کج راه اتاقم سمت به اینکه از قبل اما.  شدم خارج آشپزخانه از و گفتم ای باشه

 .شد راهم سد

 ؟ چکته تاریخ فردا ، هست حواست-

 غیرمحترمانه و شان از دور رفتارهایش همیشه!  نکرد هم سالم حتی.  آوردم باال را نگاهم

 . بود

 .سرحسابم ریختم تومان یه.  هست حواسم آره-

 .خوام می م دیگه تومان ده یه-

 .اومدی اشتباهی رو اینجا آدرس.  سرخیابونه بانک-

 . بذاری دستم رو خرج اینجا موندی کاره یه ، ندی پول باشه قرار-
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 ...دم می خودمو خرج-

 ...دی نمی که تو خونه کرایه-

 .هست منم برا خونه این... عطا نیار در شورشو دیگه اوف-

 ...کنم اراده منه، ی ننه برا خونه!  خوشه دلت-

 : نداشتم بحث حال اما.  شدم حرصی

 ...دم می تم اجاره... بابا باشه-

 های آدم و چرخید نمی برایم ، روزگار چرخ.  نبود خوب اصال حالم.  زد می چنگ را گلویم بغض

 جوانه برای ، کشیدن نفس برای!  خواستند می ام نداشته های پول برای فقط را من اطرافم

 را ام شادابی مرور به حیاط های شمعدانی چون خانه این در ماندنم.  رفتم می باید ، زدن

 می نفس را تازه هوای و رفتم می باید.  شدند می خشک بالم و پر زود خیلی و گرفت می

 نه اما.  سوخت می ام معده. رفتم اتاق سمت. شد می خشک ام ریشه اینکه از قبل کشیدم

 شده کور کامال اشتهایم اما آمد می همچنان پیازداغ بوی.  بودم شده عصبی بلکه  ضعف، از

 آرام ذهنم تا بیاورم باال را زندگی این خواست می دلم و داشتم تهوع حالت ، ضعف جای. بود

 . شود

 بین ما ، بودم  شده بیدار خواب از که صبح. برد خوابم کی نفهمیدم و کشیدم دراز زمین روی

 تند.  بریزد بهم اعصابم هم باز شد باعث عطا های حرف مرور. بودم سردرگم ، دیشب اتفاقات

 به.  کردم می مستقل را ام زندگی باید.  بود فایده بی کردن دست دست.  شدم بلند جا از

 گویی یاوه و حرف اما!  نزند مفت حرف سرم پشت کسی تا بودم آورده پناه م ا پدری ی خانه

!  کردم نمی هم را تصورش که شد می آورده چیزهایی رویم به علنا.  نداشت تمامی مردم

 .نداشتم اینها ماندن سلطه زیر برای ای بهانه پس

 درخانه کسی.  آمد می دیشب داغ پیاز بوی هنوز.  شدم هال وارد و پوشیدم را هایم لباس

 باید.  داشتم عجله رفتن برای.  دادم سرعت را هایم قدم.  بودند خواب هنوز نظر به.  نبود

 قدمهایی با را کوچه طول. کردم می مطرح را ام خواسته بار آخرین برای و دیدم می را پیرزن

.  بیاید جا نفسم تا کشیدم پی در پی نفس چند.  ایستادم خانه در مقابل و کردم طی بلند

 . است بهتر حالم کردم حس

 در ابرویی دیدنم با و شد ظاهر در ی آستانه در پیرزن ، بعد کمی.  گذاشتم زنگ روی را دستم

 : کشید هم

 !اومدی؟ که باز-

 :گرفتم دستش عصای از را نگاهم

 .کنم اجاره تونو خونه اومدم-

 ؟ شی نمی خسته چرا تو داری رویی عجب-

 .معنیه بی ، برگشته مرگ از بار یه که آدمی واسه خستگی-

 : کرد نگاهم عمیق و عجیب
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 بردت؟ مرگ مرز تا چی-

 .عوضی آدم یه ی نداشته هویت-

 ؟ وکوچکه گرده دنیا شنیدی-

 .نمیشه باورت که میکنه ایست جایی یه اما میچرخه و میچرخه اره-

 .من قوانین با اما باش اینجا موقتی-

 را ام سینه ی قفسه ، زده هیجان  و تند حرف این شادی از من قلب اما.  گفت محکم و جدی

 .گرفت نشانه کوبیدن برای
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 بهراد#

 

 دست از را شان همیشگی حالت تا زدم چنگ باال به رو را موهایم و کردم تنم را هایم لباس

 باعث ام  گوشی زنگ. کردم نمی خشکشان وقت هیچ عادت طبق ؛ داشتند نم هنوز.  ندهند

.  زد می چشمک ، گوشی ی صفحه روی شهرام ی شماره.  کنم کج راه پاتختی سمت شد

 می گردنم دور را حوله که همزمان.  کردم خشک را صورتم راست قسمت و گوش ، حوله با

 : کردم برقرار را تماس ، انداختم

 ! شهرام بگو-

 بگم؟ چی-
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 : کشیدم بلندی نفس

 زدی؟ زنگ چی واسه-

 .خدا رضای محض-

 ! درنیار بازی مسخره-

 ... کنیم کافه خواستیم که زمینه این-

 ...گذاشتی رودستم که ضرری همون-

 .کنم درست گندتو میزنم در اون و در این دارم بدبختم من.  بود خودت مزخرف فکر-

 ... زدی زر ازبس-

 بره؟ بدم.  کنه اجاره رو اونجا خواد می ، اومده مرده یه. دارم عجله فعال ؛ حاال دم می جوابتو-

 کیه؟-

 .بابا آشناست-

 ! چاه تو نندازیم بدتر-

 .درسته کارشم میره خیر به دستش.  شناسمش می-

 .دونی می صالح خودت-

 .بگیرم رو اجازه گفتم-

 ...!میدی گوش چقدرم-

 :خندید بلند

 حله؟ پس-

 که روزی.  شد نمی دور چشمانم مقابل از اش چهره.  شد صنم درگیر لحظه همان ذهنم

 صدای و نگرانی کنم، تاسیس کنارش شاپ کافی یک است قرار واقعا من ، بفهمد ، بود آمده

 :گفتم اراده بی...لرزانش

 .دم نمی شه شاپ کافی اونجا قراره اگه-

 یهو؟ شد چت-

 .خوره نمی کافه درد به ؛ داغونه فضاش-

 ...ها مشکوکه حرفت این اما.  نمیشه کافه نه-

 .باز زنم می زنگ ؛ شه خلوت سرم.  بکن خوای می هرکار.  شهرام میزنن صدام-
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 و ژیال ی خنده صدای. گرفتم پیش در را پایین ی طبقه های پله و کردم جدا گردنم از را حوله

 می تحمل را الله حضور باید ، آمدم می خانه به تا قبال.  بود پیچیده خانه فضای در کسری

 !بود همراهشان هم ژیال ، آخر بار دو اما ، کردم

 .کردند سالم دیدنم با

 الله، نه  بود، مینو از خبری نه.  بودند آمده ژیال و کسری فقط اینبار.  سرچرخاندم خانه در

 .نبود هم مادر حتی

 اومدین؟ کی-

 کرد می کشدار و نازک ، عمد از که صدایی با ژیال ، معمول طبق اما.  پرسیدم کسری روبه

 :داد جواب

 . اومدی تو فهمیدیم اینکه محض به میشه، ساعتی نیم-

 ...!دارم طرفدار آنقدر-

 : زد کننده اغوا چشمکی

 .زیاده طرفدارشون جذاب آدمای اصوال-

 کسری چرا پس بود؟ بودار واقعا ژیال های حرف یا  کردم می اشتباه داشتم من.  کردم کج لبی

 !؟ آمد نمی خیالش عین

 :  نشست مقابلم و شد بلند کسری کنار از ژیال.  نشستم ها مبل از یکی روی

 کنی؟ زندگی تونی می چطور اونجا.  سخته خیلی کارت!  بهراد میگم-

 . آدم مثل-

 : خندید

 ! بامزه چه-

 درک را آمیز اغراق های واکنش این و نداشت مزه هم اصال حرفم.  کردم نگاهش تفاوت بی

 .کردم نمی

 کنی؟ می رفع چطور نیازاتو اینه منظورم!  جان بهراد-

 ترین محرمانه و ترین شخصی در کشیدن سرک ی اجازه هرکسی اما.  نبودم ناراحتی آدم

 در را هایم اخم!  کند سوالی چنین مادرم آمد نمی یادم حتی.  نداشت را ام زندگی مسائل

 :گفتم خشم با و کردم هم

 داری؟ نمی نگه دهنتو حرمت که شدی بزرگ قبرستونی کدوم تو-

 : کشید عقب ترسیده

 ...!کسری-
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 : شد بلند کسری

 ...! که نزد حرفی دایی-

 را من معموال ، نبود یادش حتی که بود ریخته هم به و فکر در آنقدر.  دادم تحویلش پوزخندی

 .زند نمی صدا دایی

 اعتراف به مجبور را صنم حتما ، گشتم می بر که بیستون به. چرخید می درذسرم حدسی

 ...حمید خصوصا... ها این و دانستم می من وقت آن  . کردم می

 به.  گویند می زمینی سیب  ، ندارد غیرت که مردی به.  ماند ثابت معنادار کسری روی نگاهم

 درست حدسیاتم فهیدم می  روزی اگر زدم می عق که من ؟ گفتند می چه او شبیه موجودی

 ...است
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#۷۹ 

 

 

 

 صنم#

 

 کمی ، آمد می نظرم به که پیرزنی.  بردم پیرزن منزل به و کردم جمع را وسایلم تمام دیروز

.  زدم می بیرون اش خانه از دیشب همان ، نبود هادی اطمینان و اعتماد اگر و است مرموز

 .بزنم صدایش«  دا»  گفت فقط جدی لحنی با و سرد ، بگوید را اسمش خواستم ازش وقتی

 را جایم ، فضول مردم و شهر بودن کوچک لطف به ، شدنم ساکن از بعد و دیروز همان ، عطا

 و تشر با و ایستاد مقابلش ، محکم پیرزن اما ، کرد داد بی و داد.  آمد سراغم به!   فهمید
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 هرچند ؛ بود درست انتخابم.  کرد قرصم حمایتش و بودنش محکم همین.  کرد بیرونش جدیت

 خصوصا.  کرد می عملی را تهدیدش ، دادم نمی پول شناختمش می.  رفت کنان تهدید حتی

 عبد واکنش منتظر. بود کرده پیدا برایش برنده برگی حکم و  خورده برگشت که چکی آن با

 .باهم دوبرادر این شدن یکی و بودم هم

 نمی پس پا پس.  بودم داده ماندن محکم قول خودم به شدم مسیر این وارد وقتی من اما 

 کسری با را مرگ یکبار که منی و مرگ جز ، نبود چیزی معنایش برایم رفتن عقب. کشیدم

 .نداشتم سنگین ی تجربه این تکرار به تمایلی ، بودم کرده تجربه

 : رفتم سارا سمت و کشیدم پوفی

 داریم؟ کیک-

 ، چرخیدند می محوطه در که خوبی نسبتا جمعیت به نگاهی و آورد باال را سرش سارا

 :انداخت

 ... تقریبا شده سرد هوا. شه شلوغ امروز کردم نمی فکر-

 ! نگیر کم دست رو ها جمعه-

 .کردیم تموم کیک االن که گرفتم کم دست-

 : انداختم بازش نیش به نگاهی

 نداریم؟ کیک یعنی این-

 .شکالته سس یکم ش چاره.  هست آماده کیکای-

 .اینجا میان خونگی کیک امید به بدبختا این-

 :کشید اش چانه به دست

 !موجوده؟ خونگی کیک سرو زدیم کجا-

 .ندارم خوبی حس ، بگم چی-

 .کنیم می حساب ارزون روزه، یه...  خیال بی-

 .نداشتم ای چاره اما ، بود اذیت وجدانم اینکه با

 خوب فروشمان هم.  داشتیم خوبی اما پرکار روز.  بود شده متوقف پنج عدد روی ، ساعت

 بسته و آماده های کیک نفهمید هم هیچکس سارا قول به. بودند راضی را ها مهمان هم بود،

 .هستند شرکتی ی شده بندی

 .آمد خوششان و کردند تعریف همه

 ! صنم-

 :   کردم بلند حساب ماشین از را سرم سارا باصدای
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 ! جانم-

 .اینجاست«  خان عتیقه» پسره اون-

 در ، دستپاچگی یک احساس. نشست تنم بر گرم عرق و تپید معمول از تندتر قلبم اراده بی

 :   کردم می هم رفتارم و حال

 کجاست؟-

 .بود ایستاده دکه به پشت دقیقا.  کرد اشاره میزها از یکی به

 ببرم؟ من یا بری می تو.  داد سفارش قهوه و کیک-

 .برم می خودم کن آماده-

 در کردم سعی.   کردم مرتب را شالم و کشیدم رویم و سر به دستی ، دستپاچگی همان با

 فرق ام گذشته های ترس ی همه با که ترسی و قراری بی در.  باشم داشته کنترل رفتارم

 .دانستم نمی را منشاش و داشت

 .رفتم سمتش و گرفتم دستم در را سینی

 . سالم-

.  گذاشتم مقابلش و میز روی را سینی. داد آرام وجوابی کرد سربلند سالمم صدای با

 :گفت که شوم رد خواستم

 .دارم کار باهات بشین-

 ! باشد داشته من با کاری چه است ممکن که شدم کنجکاو

 جمله آن از او اما.   بزند حرف تا بودم منتظر همچنان من و خورد را کیکش از ای تکه ، خونسرد

 ُگر تنم و بود گرم  زیادی  آنروز هوا. آورد می در را جانت ، زد می حرف تا که بود هایی آدم

 . دادم تکان را پایم قرار بی. داشت

 : شد لبریز صبرم باالخره

 ؟ بگین کارتونو میشه ببخشید-

 :گفت زدن پلک ای ذره حتی بدون و انداخت نگاهم در را نگاهش

 کارم.  شه گفته مناسب جایی تو و خصوصی میدم ترجیح.  دارم باهات شخصی کامال کار یه-

 .مهمه م خیلی

 چه کردم نمی درک...سنگین برایم کشیدن ونفس شد هرزمانی از تندتر قلبم به خون پمپاژ

 .کشید تیر بار چندین قلبم اما.  باشد داشته من با است ممکن کاری

 :گفتم بود محسوس لرزشش  که صدایی با

 چیه؟ کارتون-
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 .دارم و درخواست این که هست مهم آنقدر-

 کنم؟ قبول باید-

 .خودت خاطر به کنی قبول مجبوری دقیقا-

 هنوز که هایی حرف از عجیب.  کند می را جانم داشت استرس و بود شده خشک لبم

 ... داشتم ترس بودم نشنیده
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#۸۰ 

 

 

 صنم#

 

 توانست تاهروقت بودم داده را پیرزن ی خانه آدرس.  نبود خودم اختیار در پاهایم.  میلرزید بدنم

 به داشتم.  بودم گرفته نگاهم زیر را شمعدانی های گلدان و نشسته حوض ی لبه. بیاید ،

 هم اطلسی رنگارنگ های گلبرگ ، سرزنده های شمعدانی این کنار اگر کردم می فکر این

 !شد می جذابتر چقدر حیاط این فضای ، بودند

 ! دختره هوی-

 : چرخید سرم تند ، بود عصبی تندو لحنش شدت به که پیرزن صدای با

 ...بله-
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 خوردن.  بسه تنبلی.  بگیر دستت کارو ی گوشه یه پاشو ، پاشو.  شم کلفتت نبود قرارمون-

 نگاه و اطراف ِبروِبر و بزنی کمر به دست ، اینجایی نیست قرار!  ممنوع مطلقا تنها خوابیدِن و

 .کنی

 .دنیا کار ترین فایده بی گذاشتنش دهن به دهن و بود خو تند

 عقیده همیشه خاتون ننه. کردم نگاه ، بود کرده علم ترشی کردن درست برای که بساطی به

 نیمه از همیشه که بود زیاد آنقدر کارهایش ، پیرزن اما.  نماند شب نیمه برای کاری داشت

 .گذشت می شب

 کنم؟ چیکار-

 عادت ها کردن خورد این به انگار که بزرگ و زبر دستی.   داشت دست در بزرگی چاقوی

 .کرد می خورد را ها کلم وقفه بدون و تند که داشت

 :گرفت سمتی به را نوکش و برد باال را چاقو

 .کن خورد رو هویجا اون-

 های هویج.  رفتم ، داشت قرار حوض از دیگر درسمتی که حصیری بزرگ سبد سمت به

 .بودند شده انبوه سبد، در شده شسته

 کنم؟ خوردشون-

 .هست سبد کنار چاقو-

 دلم و بودم شده کنجکاو کارش درمورد. کردم شروع ؛ برداشتم را بزرگی غزان و ساتور تخته

 .بدانم بیشتر ازاو خواست می

 کنید؟ درست ترشی گرفتین تصمیم کی از-

 .کنم فروشی تن ، شدم مجبور فقر از:  گفت بهم یکی که روزی همون از-

 : بود مشهود اش تهاجمی حالت.  گرفت سمتم را چاقویش دید که را کردنم نگاه

 نون لقمه یه تا کشیدم آشنا و دوست منت اونور و ور این و کردم درست ترشی شب تا صبح-

 . بیارم م سرسفره حالل

 ! فروخت شه می  زمستون و پاییزا فقط که  و ترشی-

 :راداد جوابم هم همزمان شد کار مشغول و رفت پایین دوباره سرش

 شیره و سرکه و گالبام عطر.  کنم می درست کنی فکرشو که هرچی و رب ، آبلیمو ، آبغوره-

 درست تمیز تمیز ؛ هست حواسم.  میکنم درست خودم دستای با رو همه. معروفن هامم

 .شن

 .خوبه پشتکارتون...  خوب چه-

 . داد یاد بهم زندگی-
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 کنم ممانعت بتوانم اینکه بدون ، اینحال با بکشم سرک اش  شخصی زندگی در خواستم نمی

 : پرسیدم ،

 کنید؟ می زندگی تنها چرا-

 .کنم می زندگی م گذشته با من نیستم، تنها-

 رو گذشته جورایی یه.  کنم زندگی م آینده به کردن فکر با خواد می دلم که آدمیم من ولی-

 .دونم می عبرت درس فقط

 چی ، نره یادم تا کنم می زندگی م گذشته با گم می اینه واسه ، عبرته یه گذشته دقیقا-

 .نکنم تکرارش دیگه که گذشته سرم

 .داریم و خصلت این آدما ما ی همه ، جورایی یه-

 بعدیشو های شکستگی جلوی ، باشه داشته و خصلت این هرکی.  ماها از بعضی نه همه-

 ...زاره کارش دیگه اون!  نداره و خصلت این اونیکه از امان اما ، میگیره

 گذر هیچ دونم می بعید اما.  کنم نمی فراموشش وقت هیچ... عجیب دارم گذشته یه منم-

 .نیست جا هیچ من ی گذشته آدم مدل چون.  کنه تکرارش بتونه زمانی

 ! بکن کارتو نگیر  حرفم به-

 میان گره و خشن لحنش هم باز و آمد بیرون پیشش ای لحظه هوای و حال از ناگهانی خیلی

 .شد درهم ابروهایش
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  بهراد#

 

 بود قرار است؟ چند ساعت اآلن:  گذاشت ذهنم از همزمان و انداختم شهرام به نگاهی

 .بود ناآشنا برایم و شان خانه آدرس با متفاوت ، بود داده که آدرسی.  ببینم را صنم امشب

 نه؟ ، عاشقی-

 .کردم شادش نگاه ی روانه را غلیظم اخم

 .فکری تو عشاق مثل.  کنم می صدات دارم هی واال-

 ...کن خرکی برداشت هی تو.  کنم فکر بهش دارم بدبختی کلی-

 : کشید سوتی

 .باش داشته کالم عفت.  دکتری خودت ی رشته تو ولی ، نیستی زن آمپول درسته-

 ؟ شی خفه که بگم زبونی چه به.  شدم خفه-

 .فارسی شیرین زبان.   خدا نام به-

 شد؟ چی سهممون واگذاری جریان بگو و شو خفه کن لطف-

 .کرد نگاهم سکوت در و داد فشار هم روی را هایش لب

 شد؟ چت-

 .دیگه گرفتم خون خفه-

 هستی؟ شعوری بی آدم خیلی بودن گفته بهت-

 ...بخواد تادلت-

 :گفت و زد برایم نمایی دندان لبخند.  برود رو از تا کردم نگاهش بروبر

 .حله بده درصد گفت.  کنیم واگذار کردم صحبت بخشداری رفتم-

 :گفتم کج لبی با

 دادی؟ رشوه-

 .بود قانونی بابا نه-

 م؟  طرف از شد امتیاز سلب دیگه پس اوکی-

 .بلی-
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 .دادی انجام مثبت کار یه حداقل خوبه-

 .بده انجام شم یکی همین تو-

 :گفتم ، کردن کل جای

 ؟ ست چیکاره ؟ چیه ؟ کیه حاال-

 .باهاش دارم قبلی آشنایی.  اینجاست اهل اصالتا-

 کوچکی؟ اون به فضای چیکار خواد می رو اونجا-

 .دونه تولید واسه خواد می کوچک فضای یه دقیقا-

 !دونه؟-

 یه توی فقط:  گفت می.  بده پرورش کم مقدار به خواد می اینجا و  گیاه نوع یه ی دونه ، آره-

 .قسمتاست این مشابه هواش و آب دقیقا که شه می تولید کشور

 : کشیدم ام چانه به دستی

 !نیستن؟ مشکوک ایشون وقت اون... جالب چه-

 .دوجهته از شده تاییده.  میشناسدش م شاهرودی مهندس.  دوستمه که گم می-

 .ببینمش خوام می من اینحال با.  نیست مشکلی پس خب-

 .بیاد میدم پیام.  کرده رزرو اتاق هتل همین-

 را اش اشاره جهت تند سرم ، «آمد: » گفت که شهرام صدای با.  آمدنش تا ماندم منتظر

 .آمد می سمتمان که زنی دیدن از شد مات نگاهم لحظه یک اما.  کرد دنبال

 ! زن یک نه بودم مرد یک با مالقات منتظر

.  دادم فشار ، کوتاه را اش درازشده دست. ایستاد مقابلمان درست و آمد نزدیکتر جوان زن

 .کرد انتخاب را رویم روبه صندلی ، شهرام دعوت به ، کوتاه بشی و خوش از بعد

 :گفت سمتش روبه شهرام

 خانوم؟ صدف دارین میل چی-

 . برسم پروازم به برم باید دارم عجله هیچی،-

 .باشه-

 : کرد نگاهش ، قدردان ، صدف

 ، دیدم و گشتم رو قسمتا خیلی.  دادین و فرصت این بهم که ممنونم شما هردوی از واقعا-

 ی سایه خاطر به که قسمت این خصوصا.  بیستون مثل نبود مناسب هواش و آب جا هیچ اما

 . نمیشه آفتابی وقت هیچ کوه
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 نیست؟ کوچک فقط-

 .نمیده جواب بزرگ فضای تو واقع در. داره الزم  رو کمی خیلی فضای ها دونه پرورش ، نه-

 . ندارم کشاورزی ی زمینه تو اطالعاتی خب-

. انداخت چشمانم در را مستقیمش نگاه ، کردن باز از بعد و بست کوتاه را هایش پلک

 حس حتی.  دیدم بارها را نگاه این نداشتم شک.  بود آشنا زیادی برایم چشمانش کشیدگی

 .ام دیده کجا بود شده فراموشم اما بود صدف نگاه شبیه که نگاهی به هم خوبی

 جا از تند.   باشم داشته مالقاتی صنم با بود قرار آمد یادم همزمان و فرستادم بیرون را نفسم

 :گفتم و شدم بلند

 .برم جایی باید من-

 .  نیاورد خودش روی به و کند جمع را خودش زود کرد سعی اما.  بود شده شوکه واکنشم از

 میری؟ داری کجا-

 ، کردم می خداحافظی که همزمان و دهم می توضیح بعدا:  گفتم اشاره با شهرام جواب در

 .رفتم در سمت و شدم موفق باالخره.  بود درخروج به نگاهم
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 را چکم دسته ، گشتم هرچه.  بود کرده خالی برایم پیرزن که بودم  اتاقی کردن مرتب حال در

 دست... لرزید وجودم تمام ؟ گذاشتمش کجا بار آخرین ؛ آوردم فشار ذهنم به.  نکردم پیدا
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 به نگاهم.  رفت قرارم که آوردم فشار ذهنم به آنقدر. بودم شده بدبخت ، افتاد می پسرها

 . نبودند خانه در موقع این پسرها. بود گذشته هشت از ؛ افتاد دیوار روی ساعت

 کمک جوره همه ، دید می که را ها پول.  گذاشتم کنار ، بدهم انسی به بود قرار که را پولی 

 . کرد می

 تمام با ، خانه برای  دلم کردم می اعتراف.  رفتم خودمان ی خانه سمت و زدم بیرون خانه از

 .ندادم ریزش ی اجازه هایم اشک به و کشیدم نفسی.   است تنگ هایش دلمردگی

 قلبم مثل هم صورتم تا خورد صورتم پوست و تن به همزمان ، پاییزی باد.  شدم خانه وارد

 هایی کفش و زیرزمین باز در به چشمم ، شوم هال وارد اینکه از قبل و کشیدم آهی.  بسوزد

 یعنی ، شدند می جمع هم دور زیرزمین در جماعت این وقتی.  افتاد داشتند قرار بیرون که

 .چسباندم پنجره به را گوشم کنجکاو.  است راه در بدی خبرهای

 !اینجاست که ببین... به به-

 ایستاده رویم روبه که کسی ؛ شد نمی باورم.  آوردم باال را سرم تند و خوردم بدی ی یکه

 . لرزید می بدنم و شد می پایین و باال ، تند باران زیر تنها گنجشکی قلب چون قلبم.  عطاست

 کنی؟ می غلطی چه اینجا ، خانم فضول-

 : دادم قورت را دهانم آب

 ؟ خوبی-

 ...شما خوبی به-

 ی خیره را نگاهش و آمد نزدیک ، شدنم بلند  محض به. شدم بلند و دادم توان پایاهایم به

 قصد و بود سالش شانزده وقتی.  افتادم ام بچگی یاد.  ترسیدم نگاهش نوع از.  کرد صورتم

 تنم و شد چندشم. کردم احساس صورتم پوست روی را گرمش نفس. شود نزدیکم داشت

 .زد می وحشتناک ، ترس شدت از قلبم.  رفت می تنم از داشت نفس. مورمور

 ریختنش از قبل را مرگ ، برود ابرویم است قرار اگر. کن عوض را مرگ زمان گاهی!  خدایا

 ! کن نصیبم

 :چکید ام گونه روی اشکم

 .کنار برو-

 . شد می شنیده سخت ، ترس و بغض شدت از صدایم

 ؟ برم کجا بذارم رو خوشگلی همه این-

 !داری نسبت من با تو-

 ما:  خودت قول به.  ندارن ربطی تو به کدوم هیچ ، مادرم نه پدرم نه.  ندارم دونی می خودتم-

 .هستیم انسی پسرای
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 بینی زیر تندی عرق بوی شدنش نزدیک با همزمان. است خمار داد می نشان کالمش لحن

 .بود خورده خرخره تا همیشه مثل. پیچید ام

 سگ  قرطِی پسر اون ی مونده ته هرچند.  نکرد مزه حیفه رو خوشگلی همه این جووون-

 .داری خودتو حال باز اما ، خوری

 عقب برای جایی اما.  بکشم عقب کردم سعی ها گرفته برق مثل چسباند ام گونه به را لبش

 .زدم عقب را صورتش ، دست کف دو با ناچارا.  بود نمانده کشیدن

 .بود داده خراش را صورتش پوست ناخنم ظاهرا.  کشیدم صورتش به را  دستم

 !وحشی سِگ-

 !پستی خیلی-

 میان و داد می خراش را گلویم ته هنوز ، بغض هرچند.  گفتم ، داد با و عصبانیت میان بار این

 .نواخت می آهنگ صدایم لحن

 محکم و رساند موهایم پشت را دستش. کشید سرم از را شالم و شد بدتر نگاهش

 .پیچید تنم در و شد شروع موهایم ی ریشه از درد.  کشیدشان

. آمد نمی بند لحظه یک ام گریه. شدند سرازیر هایم گونه روی قبل از تندتر هایم اشک 

 شب آن.  بودم ترسیده االن مثل هم شب آن.  شد می زنده داشت ، ازدواجم شب خاطرات

 .بودم متنفرم ، ذره ذره دادن جان از من و دادم می جان داشتم بغض و درد حجم میان هم
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 می باال داشتم.  خورد صورتم پوست به هم باز نفسش.  بیفتم التماس به خواستم نمی

 فریاد صدای اما.  کنم گریه تنها صدا بی و آرام تا بستم پلک و کردم حبس را نفسم. آوردم

. برگرداند تنم به را رفته جان و رسید گوشم به آهنگ خوش ملودی یک همچون ، انسی مانند

 : کوبید اش گونه روی افتاد زارم حال به که نگاهش

 ! کردم تربیت پسر این واسه!  بده خدامرگم-

 : آمد عطا سمت تند و برداشت را حیاط گوشه جاروی

 اون جلوی تونی نمی که بده مرگت خدا!  بچه بلرزون منو تن کم!  لعنت ت نداشته برشرف-

 !  بگیری تو وامونده هوس

 .زد عطا ی سینه تخت محکم ای ضربه جارو دم با

 !کنی می طرفداری کثافت این از ؟ انسی تو گی می چی-

 نره دوتا شما رفتار تو ؛ نیست من ذات تو ناموسی بی و شرفی بی:  گفتم بهت هزاربار-

 .شد نصیبم من بد بخت از که باشه نباید غولم

 .کرد پرت ای گوشه به محکم و گفت را جارو دست با عطا

 .خاره می خودش شرف بی این ولی... خوب تو...  بابا باشه-

 ! دیدم بدبختشو اشک فقط که من-

 : کوبید اش پیشانی بر دست کف با و  کرد کج را هایش لب

 حالت که خودت! ای دیگه نسبت هیچ بی.  فقط ته مرده شوهر دختر شی؟ چیکاره تو اصال-

 .خوره می بهم ازش

 ! نبینمت  برو بیرون-

 :زد پوزخندی

 ! خونی می الالیی براش حاال ؟ بزنیم کتکش دستمون دادیش می قبلنا رفته یادت-

 ! بیرون شو گم درازه زبونتم...  کردی اضافه غلط-

 :زد نیشخند بازهم

 ... بینمت می دیگه روز چند.  کنی می طرفداریشو پوالش به خورده چشمت حاال-

 :گفت عصبانیت با انسی.  کشیدم بلندی نفس خروجش محض به. رفت بیرون در از

 چیکار؟ اومدی باز ، بودی نرفته مگه-

 دهانم باالخره که بگویم چه که کردم فکر آنقدر.  چرخید نمی دهانم در زبان و بود خالی ذهنم

 : شد باز
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 براتون پول یکم باشه خالی دستتون نکنه گفتم بعد.  ببرم اومدم.  بودم نبرده لباسامو از یکی-

 . آوردم

 و برسد هم «عتیقه»  جناب بود ممکن االن.  آمد سمتم ، استقبال با و شکفت گلش از گل

 . گشتم برمی خانه به و داشتم برمی را چک دسته زودتر باید من
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  بهراد#

 

 اعیانی های خانه یاد مرا که بود قدیمی آنقدر طرحش و نما.  انداختم خانه چوبی در به نگاه

 داشت نم هنوز دیشب باران خاطر به.  بود گاهگلی هم دیوارش حتی.  انداخت می روستاها

.  داشتم دوست را بو این.  گرفت را وجودم رخوت حس و پیچید ام زیربینی ، کاهگل بوی. 

 .بودیم ساکن روستایی در که روزهایی و آورد می خاطرم به را ام بچگی

 ، بعد کمی و پیچید فضا در ، زنگ صدای.  گذاشتم ، بود نصب در باالی که زنگ روی را دستم

.  داشت فرق همیشه با امشب. شدم ماتش ثانیه چند برای. شد ظاهر در پشت صنم قامت

 !نبود همیشگی بدرنِگ بنفِش آن از وخبری سرداشت روی سفید و حریر شالی

 آمده بیرون حمام از تازه داد می نشان بودنش دار نم.  بودند زده بیرون شالش زیر از موهایش

 .بودند خیس هنوز هایش مژه حتی. 

 بیشتر را صورتش گردی.  آمد می صورتش پوست به و کرد می جذابش عجیب ، سفید رنگ

 می نظر به تر کشیده چشمانش.  درخشید می بلور مثل سفیدش پوست.  داد می نشان
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 های هوس تمام برانگیختن  برای ، سرخ رنگ و کم برجستگی آن با هایش لب و رسیدند

 . بود کافی مردانه

 قالب این ی همه.  بودند شده سرخ و انداخته گل حمام گرمای خاطر به هم هایش گونه 

 . خواست می را تنش لمس دلم حاال همین که آنقدر.  بود کرده جلب مرا توجه ، ها زیبایی

 نمیاین؟ داخل-

 کرده نزدیک هم به کمی را ابروهایش ی گره. آمدم خودم به سردش لحن و خشدار صدای با

 . بود کرده ترش خواستنی و تر بامزه فقط اما.  بیاید نظر به اخمالو و عصبانی تا بود

 ایرادی چه.  شب یک برای شده حتی!  خواهم می را بامزه دختره این من گذشت ذهنم از

 ربطی من به ، بود رفته پیش کجا تا و چرا اش رابطه ؟ بود کرده ازدواج یکبار که او داشت

 ...لمس را تنش بوی و کنم مزه را طعمش خواستم می هم من.  نداشت

 را صنم نگاهم همچنان.  شدم خانه وارد ، رفتنش کنار با.  شوم داخل تا برود کنار دادم اشاره

 : آمد سمتم و بست آرام سرش پشت را در.  داشت نظر زیر

 ...شب موقع این اینکه ارزش واقعا کارتون امیدوارم-

 :آوردم زبان به نیشخند با را اش جمله ی ادامه.  گرفت دندان به را زبانش

 !شم؟ مزاحمتون-

 بود انداخته براقش پوست روی که ای سایه. بودند زیبا هایش مژه چقدر.  افتاد زیر به نگاهش

 . بود معمولی جذابیت یک از فراتر چیزی ،

 ...یعنی ، نه-

 بپرسم؟ سوال یه-

 :دوخت لبهایم به را منتظرش نگاه و آورد باال را سرش دوباره

 هستی؟ ماهی چه متولد-

 .شده شوکه زدم می حدس.  شد گرد نگاهش

 چی؟ یعنی-

 با.  شد می تولدش دیگر ماه یک از کمتر.  بود آبان متولد  ؛ بودم دیده را اش شناسنامه

 . دانم می ، نیاوردم خودم روی به اینحال

 .باشی آبانی زنم می حدس-

 در بیرون حدقه از هایش چشم االن ، کردم می فکر لحظه هر که آنقدر.  شد بیشتر تعجبش

 : آید می

 !فهمیدین؟ ازکجا-
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 ، آمد می یادش ، کرد می فکر که آینده در ، بود ساده هرچقدرم. بود زده هیجان هم لحنش

 آن از نگاهش حاال.  بود گرفته ام خنده نگاهش نوع از. بوده من نزد مدتی اش شناسنامه

 دارد غیب علم که کسی.  دید می پیشگوها شبیه مرا و گرفته فاصله ، پیش ای ثانیه گردی

 . داند می را چیز همه و

 .کوچولو خانوم دونم می چیزا خیلی من-

 شه؟ می مگه ولی-

 .میارم دست به بخوام رو هرچیزی من.  نداره نشد کار من واسه-

 :گفت تند

 .داره ربط هم به چیز همه دنیا این تو ؟ داشت ربطی چه-

 .ندارن ربطی هیچ هم به چیزام خیلی-

 .کنم ثابت بهت خوای می-

 :  کرد نگاهم منتظر

 میدونی؟ شونو ویژگی آبان، متولدای همین-

 .داره خودشو بفرد منحصر ویژگی آدمی هر من نظر از-

 ، آهنربا ناهمنام قطب دو عین دقیقا.  ندارن تفاهم باهم وقت هیچ ، آذر و آبان متولدای-

 ...اما کنن می دفع رو همدیگه

 :گفتم طوالنی مکثی با

 ... برای جذابیتاشون اما نکنن تحمل همو اخالقای شاید.  جذابن هردو اما-

 داد عصبانیت با و رفت درهم اخمهایش که فهمید را ام جمله پایان.  شد طوالنی دوباره مکثم

 :زد

 کسری از توام.  منه تصورات از تر منحرف ذهنتون هم ظاهرا.  دارین مشکل خونوادگی شما-

.  دید همین با بود تو مثل اونم.  کردم اشتباه اما.  خوردم تو موجه ظاهر گول من فقط. بدتری

 .کنه می نگاه کاال یه دید با باشه همسرش اگه حتی رو زن تو مثل هم اون

 خشم از پر و عصبانیت با و برداشتم جلو به قدمی تند.  آمدم اینجا به چه برای آمد یادم تازه

 :گفتم

 چیه؟ کسری مشکل-

 . ندارد را رفتارش کنترل فهمیدم می.  لرزید می بدنش و تن.  بود بد حالش

 لذت کنه می فکر.  کنه جور جنسی شریک زنش واسه باید کنه می فکر.  تو مثل آشغال یه-

 .خودشه از تر آشغال دوستای به زنش کردن پیشکش و بندی شرط به ازدواج

 .انداخت لرزه به را تنم و خورد تندی تکان قلبم
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 .کرد می تحلیل بودم شنیده که را هایی واژه داشت ذهنم و بود مات نگاهم
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 منتظر و نشسته تخت روی بود مینو ی سلیقه که سفید لباس یک در من.  افتادم شب آن یاد

.  بود زده هایی حرف برایم مینو. بودم ترسیده چقدر داشتم خاطر به خوبی به. بودم کسری

 .بود افزوده استرسم و نگرانی بر بدتر بلکه ، نکرده آرامم تنها نه که هایی حرف

 را نازم کمی. کند درکم کمی فقط کسری بود این امیدم تنها و ترسیدم می ازدواج اول شب از

 .کند سرایی عاشقانه درگوشم و بکشد

 با فقط.  دانستم نمی را شان معنی که بود گفته هایی واژه و بود زده هایی حرف قبلش

 با ، شوم متوجه اینکه بدون.  کن تایید ، گفت کسری هرچه:  بود گفته که مینو راهنمایی

 .کردم تایید سر تکان

 با این از قبل تا که بودم دختری من.  کرد یخ لحظه همان تنم. شد وارد کسری و شد باز در

 ...باید حاال و نداشتم ارتباطی کوچکترین پسری هیچ

 .فرستادم بیرون را نفسم

 خوبی؟-

. دهم تکان را گردنم توانستم می نه و چرخید می زبانم نه. بودند شده قفل هایم ماهیچه

 .آمد نزدیکم
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 .آره گفتی ؟ شی پایه:  بودم گفته بهت قبلنم.  وفا الوعده-

 . شدم اش خیره نگاهم با. بودند فعال همیشه مثل چشمم های ماهیچه فقط شرایط آن در

 اول شب ، بودم کرده شرط قبال.  ممنونشونم که من. دادن حال بهم خیلی دوستام این ببین-

 و حیف خیلی تو.  پشیمونم خیلی االن من!  صنم راستش.  بدم بهشون زنمو ازدواجم

 کنم خراب مم آینده شبای کل شب یه خاطر به تونم نمی!  نکردن ولم کن باور اما.  خوشگلی

 .سخته خیلی حسابی و درست گروه یه کردن پیدا. 

! ؟ زد می حرف زبانی چه  به اصال.  فهمیدمش نمی.  بود سرگردان هایش حرف میان  ذهنم

 .باشد سخت آنقدر من برای درکش نباید واال

 ...شد باز بازهم ، بود شده بسته سرش پشت کسری که دری 

 که بود زمان آن.  نگذاشت تردید برای جایی کارهایشان و رفتار.  شدند وارد دیگر نفر چند

.  نبود منشم در رفتارهایی چنین.  نبود این من تربیت.  فهمیدم را کسری های حرف معنی

 زنده هرموجود از شعورشان که  پایه دون حیوانات رفتار از برگرفته رفتاری و دانستم می گناه

 .بود تر پایین ای

 ، داشتم که ترسی ی همه با

 نور مشروب بطری. خورد می چرخ اطرف در مدام چشمم.  بود نجات راه یک دنبال نگاهم

 بهت دوستانش و کسری.  کوبیدم زمین روی محم و برداشتم را بطری.  داد قلبم به امیدی

 را شیشه تیز ی لبه ، دهم آنها به فرصتی اینکه بدون و معطلی بی.  کردند می نگاهم زده

 .کشیدم دستم رگ روی

 . سرم روی حمید حضور و بیمارستان در آمدنم هوش به جز ؛ نداشتم ای خاطره ، آن از بعد

 یک شد جوابم اما گفتم برایش دل و درد سر از و صادقانه من و پرسید را علت ازمن حمید

 مانده راه تنها را طالق حکم و کرد تهدیدم هم بعد روز چند...تهمت و حرف کلی و سیلی

 .داد تشخیص  بینمان

 نفهمیده.  اش خالی جای به دوختم چشم.  آوردم باال را نگاهم و فرستادم بیرون را نفسم

 مثل فردا هم او البد.  بود چه واکنشش نداشتم خاطر به حتی!  رفت چرا و رفت کی  بودم

 .کرد می ردیف پشتم تهدید و حرف گشت برمی حمید

 چون ، نداشت اهمیتی مقدارش حاال و بود گذشته سرمن از آب.  نبود مهم برایم هرچند

 .بود یکی نتیجه

 خوبی؟-

 ؟ بود نرفته مگر. جاخوردم صدایش از

 .کردم احساس را اش سایه

 . شه بهتر حالت بخور آب یکم-

 .کردم نگاه ، بود گرفته سمتم به که آبی لیوان به
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 .بخور-

 .  بگیرم دستش از را لیوان کرد وادارم اراده بی.  بود محکم لحنش

 ترسیدی؟ حمید از نگفتی؟ قبال چرا-

 شدین؟ کنجکاو آنقدر چرا شما-

 .بودم زده حدس.  انداخت شکم به آدم یه رفتار چون-

 .  دارم خودمو زندگی من و کرده ازدواج اون.  نیست مهم دیگه-

 .نشده تموم چیزی پس ، همونه عقایدش و نشده درست روانش وقتی-

 .شده تموم من واسه حداقل-

 ، نگاه این امشب. زد می برق ، شب تاریکی در که نگاهی.  شد عمیق صورتم روی نگاهش

 . آمد نمی نظرم به ترسناک ابروهایش مابین اخم و بود همیشه از تر مهربان

 .شده وصل تنم به برق جریان کردم حس.  گذاشت ام شانه روی را دستش آرام

 درمانی... حلی راه یه باید باالخره.  شروعه یه دقیقا ما واسه اما شده تموم تو واسه درسته-

 .کرد پیدا براش...

 .بود کتفم روی انگشتانش درگیر فقط ذهنم چون.  ندادم جوابی

 : داد فشارشان تر محکم

 .تمومه  هم با ما کار کنم فکر-

 .رفت و گفت اش جمله بند پشت هم آرامی خداحافظی

 دستانش با که جایی ، کتفم و داشت گر تنم.  بود شده عوض عجیبی طرز به من حال اما

 می قبل از تندتر و نشده کنترل قلبم ضربان.   سوخت می حد از بیش گرمایی از ، شده لمس

 اویی.   بود او همیشگی عطر خوش ادکلن بوی ، داشت حضور ام بینی در که بویی تنها و زد

 !  «تمومه باهم کارما» بود گفته راحت که

.  نبود خودم دست که داد می سوق سمتش مرا حسی. نیامد خوشم جمله این از من اما

 .بود قلبم ضربان انقباض و انبساط دلیل اش یادآوری که حسی

 .افتاد دستم توی لیوان به نگاه

 مالیم لبخند یک لبم ی گوشه ، بود افتاده که وحشتناکی اتفاقات همه با چرا دانم نمی

 .کرد جاخوش
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 ظاهرا.  داشت قرار زمین روی زیادی وسایل.  دوختم کنارم به را نگاهم و کشیدم ای خمیازه

 . بیاورند کناری زمین  سر بالیی خواستند می

 ؟ بود چه  برای چوب و نایلون همه این اما.  داشت برم ترس  ! زدند می شیک کافه یه نکند

 . بودند معمولی های نایلون از تر ضحیم  که هایی نایلون

 : آمد سمتم جوان زنی موقع همان

 .سالم-

 :گفت جدی و خشک.  دادم را جوابش

 .کنم می حساب شد هرچی ؟ بیارین کیک و قهوه کارگرام برا شه می-

 آشنا ها چشم این چقدر.  کرد مکث چشمانش روی نگاهم اراده بی.  کردم برانداز را ظاهرش

 .ام دیده را نگاه این جایی نداشتم شک! بودند

 بهم؟ زدی زل چته-

 : کردم جور و جمع را خودم.  گفت ای مسخره و بد لحن با

 .  معینه دکتر واسه زمین این آخه ؟ دارین کاری اینجا ببخشید-

 .من به دادش حاالم ، بخشداری از بود کرده اجاره-

.  آمد بدم هم رویم روبه زن از حتی. دهد او به را زمینش باید چرا.  نیامد خوشم اش جمله از

 در که سواالتی حجم از توانستم نمی. بود کرده تحریک را حسادتم ، جمله این بگویم بهتر

 : بگذرم ، خوردند می وول ذهنم

 دکترین؟ فامیل-

 .شیم می فامیل آینده در بگم بهتر البته.  آره جورایی یه-

 شدت از را حسم های ذره داشت و شده آوار سرم بر  که بود یخ از خرواری شبیه اش جمله

 . کشت می سرمایش

 ! صدف-

 پاییز که انگار. شد می قبل از بیشتر لحظه هر من تن سرمای اما.  زد صدا را اسمش یکی

 . باشد کرده پیدا را زمستان ی چله همان حکم برایم
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[Forwarded from ایرتوند سمیرا کانال] 

#۸6 

 

 

 

  بهراد#

 

 !تو دست دادم عقلمو بگو منو... بزنن گندت یعنی-

 .دختره این به انداختمش ، سوخت برات دلم باز... بود خودت مزخرف پیشنهاد خوبه-

 !باشه داشته ربط طرحمون به نکنه چیه؟ دختره این سر تو دونه می خدا االن... بدتر بابا-

 .نیست مشکلی: گفت.  کرد تاییدش خودش سروان جناب واال-

 بگم؟ چی-

 ...بندازیم کل یکم امله دختر این با بزنیم شاپ کافی یه نذاشتی

 :گفتم تعجب با و کردم ریز چشم نشدم، منظورش متوجه

 !امل دختره-

 ...بابا صنم-

 :گفتم تند لحنی با و کشیدم هم در ابرو.  نیامد خوشم حرفش از

 امله؟ کجاش-

 .نیست من میل باب اسمایی همچین اصال ، قدیمیه اسمش-

 ! مونده جنابعالی میل منتظر اون حاال-
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 .خوشگله ، لعنتی-

 :گفتم عصبی

 .نیست معلوم خودت با تکلیفت-

 .نداره ربط من به واال ، میگم خودت واسه-

 :شد تر نزدیک

 . کن صیغه رو یکی اینجا ، کنی تخلیه خودتو ، تهران بری پاشی ماه هر اینکه جای ، ببین-

 :  کردم کج را دهنم

 ...م خونواده پیش تهران میرم من-

 نوشته؟ چیزی م پیشونی رو-

 . کنی باور ، نیست مهم برام-

 ...دارم آمارتو خودم خوبه.  کردم باور باش-

 کردی؟ صیغه رو کی تو حاال-

 : کشید عقب را سرش و جاخورد

 .کردم ای شوخی یه بابا-

 .نشناسم رو تو من-

 دوشب که هایی حرف با.   برگشت اش قبلی سرجای و زد سوتی ، کردم نگاهش مشکوک

 هیچ ، دادم ترجیح که سوخت حالش به دلم و ریختم هم به آنقدر ، بودم شنیده صنم از پیش

 ...!بود کشیده چه بیچاره.   نشوم مسیرش هم وقت

 .بشکنم را کسری گردن خواست می دلم

 چطور واقعا.  بزنم حرف هم حمید با حضوری تا بروم تهران به ، فرصت اولین در داشتم تصمیم

 !کند؟ قبول عروس عنوان به را ژیال بود شده حاضر

 .اومد پیامک برات!  بهراد کجایی-

 میده؟ پیامک کی دیگه االن-

 .تو دختر دوست البد-

 ! مثبتتم افکار عاشق-

 .سپاس-

 .کردم باز را پیام ، همزمان و زدم برایش نیشخندی
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 . بانکه-

 .شوم مطمئن تا کردم ریز چشم ارسالی، مبلغ دیدن با

 شهرام؟-

 ! هوم-

 گفتی؟ چند رو اجاره ، صدف این به-

 .دادیم بخشدار به که ای پشیمانی حق ی عالوه به گرفتیم بخشداری از خودمون که همونی-

 !شد؟ زیاد آنقدر پشیمانی حق اونوقت-

 :گفت خیال بی

 !دیگه قرارداد مبلغ درصد پنج-

 ...ببین اینو بیا-

 :انداخت ام گوشی ی صفحه روی بانک از شده ارسال پیام به نگاهی

 ...!که زده زیاد صفر یه...! یاخدا-

 .آره-

 .نیست اون شاید حاال-

 .زده زیادی صفر یه! فقط مبلغ همون-

 .خودشه-

 .بزنگم بده شو شماره-

 .ندارم-

 ...!شهرام-

 .بگیر ازش شماره برو بپر دقیقه یه ، کنن می کار دارن  رو روبه اون بابا-

 ! بهت لعنت-

 چه؟ من به-

 !که بود تو آشنای دیروز تا-

 : رفت در سمت ، عقب عقب و شد بلند اش صندلی پشت از

 .دارم مهم قراره یه که برم من-

 ! شهرام-
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 . بای-

 مبلغ این تکلیف و رفتم می باید.  شدم بلند جا از و کشیدم پوفی. شد خارج در از سرعت به و

 از بیشتر مبلغی بگوید و بود نگرفته تماس هم خودش که بود عجیب. کردم می معلوم را گنده

 !نبود کم هم مبلغ رقم!  کرده ارسال توافقی مبلغ
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#۸۷ 

 

 

 

 

 صنم#

 

 و بود هفته وسط.  نداشتیم خاصی مشتری علنا.  کردم روشنش و زدم برق به را جوش قهوه

 .کند انتخاب را اینجا تحقیق یا تفریح برای که شناخت نمی چندان را باستانی مکان این کسی

 مهرداد؟ از خبر چه میگم-

 : چرخاندم سمتش را سرم سارا باصدای

 .م دختره این فکر تو فعال-

 کدوم؟-

 !دیگه صدف-

 .نمیشه کافه اینجا ، شد راحت خیالمون که همین.  میکنه خودشو کار داره!؟ ماچه به-
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 .  دختره جوریه یه آخه-

 .نیست ای دیگه خاص جور اما دارم قبول ، مغروره-

 .بگم چی-

 .ببین رو اونجا فقط هیچی-

 کجا؟-

 . صدف پیش سمت اون میره داره «عتیقه» -

 .چرخید ، بود کرده اشاره که محلی جهت در آرام نگاهم و لرزید قلبم سارا ی جمله با

 با دانستم نمی.  بود کرده اجاره او برای را اینجا هم اول از یعنی.  میشناختش واقعا پس

 .بودم داده دست از کامال را قرارم و کنم؟آرامش چه ام شده درگیر ذهن

 صنم؟-

 .میام االن من باشه اینجا به حواست-

 !یهو؟ شد چت-

 .میام-

 ...! صنم-

 .میدم توضیح ، اومدم-

 می حرف برایش اش  موقعه به دانست می.  کرد ریز را گردش نگاه و انداخت باال ای شانه

 ؟ دارد صدف با کاری چه و آمده آنجا به چه برای بهراد ، بدانم خواستم می فقط فعال. زنم

.  شوم هایم حس مانع توانستم نمی اینحال با.  است اشتباه کارم  داشتم اطمینان عمیقا

 می حسم که کردم می حرکت جهتی در و شده احساسم ی بنده عقلم ، درست یا غلط

 ، بودند گذاشته کناری ی محوطه و ما ی کافه مابین که کوتاهی چوبی حفاظ خاطر به. گفت

 .بزنم دور را چوبی حفاظ شدم مجبور

 به و کرده جایش جابه فقط.  بود نشده آوری جمع آنجا از ، بودند آورده قبال که کانکسی هنوز

 جایش فقط.  بود الزم ضرروری کارهای یا و استراحت برای بودنش انگار.  بودند برده محوطه ته

.  داشت درازی طول ، عرض از بیشتر محوطه چون   بودند کرده درستش حاال که نبود مناسب

 در پشت و رفتم سمت همان به پس.  دارند قرار کانکس داخل االن زدم حدس خودم با

 ی پنجره دیدن با دادم چرخی را نگاهم.  نیامد صدایی اما چسباندم در به را گوشم.  ایستادم

.  برسد پنجره به قدم تا گذاشتم هم روی را آجر دو.  کردم حرکت قدمی چند در ، چپ سمت

 . ندیدم را کسی ، کردم تیز چشم هرچه

 آرام باصدایی. گذاشتم صورتم دوطرف در را دستانم و چسباندم پنجره به کامال را صورتم

 :گفتم

 رفت؟ کجا پس-



 
 

 
 

     

 
Page 228 

 ایرتوند سمیرا خیس های طلسیا

 .سرتم پشت نرفتم جایی-

 چرخیدن عقب به جرات و بود شده خشک گردنم.  زد یخ تنم اش مردانه و بم صدای از

 . بود دنیا ژست دارترین خنده ژستم شک بدون.  نداشتم

 ...!کانکس یک ی دیواره و پنجره به چسبیده دختری

 دیوار؟ به بچسبی قورباغه عین همونجوری میخوای-

 را تپیدنش ساز وسط این هم قلبم.  را رویش نه و داشتم برگشت نای نه اما بود گرفته حرصم

 . انداخت نفسم نفس به که آنقدر.  بود کرده کوک ملودی بلندترین و تندترین روی

 .کرد حلقه کمرم دور را دستش.  شنیدم سرم پشت درست را هایش قدم صدای

 .ندادی خودت دست کار تا پایین بیا آروم_

 ، فشان آتش یک ی گدازه شبیه تنم از قسمت هر در دستانش لمس دانست نمی واقعا

 .کشد می آتش به و کرده ذوب را وجودم

 باعث ، ترس اما ، نداشت ارتفاعی هرچند.  آمدم پایین ، پایم زیر سست آجر دو از کمکش با

 .بود شده پاهایم لرزش

 : چرخاند رویش روبه به را تنم

 !اینجام من داشتی؟ کار  من با اینکه مثل-

 گفتم؟ می چه دقیقا باید.  شد حبس کوتاه نفسم
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  بهراد#

 

 سرخی به ، ترس اثر در هایش لب.  شد طوالنی اش جاخورده و ترسیده ی چهره ی رو نگاهم

 به.  خواهمش می کردم اعتراف بازهم... بود خواستنی آنقدر ، ساده و آرایش بی.  زدند می

 ، کوچک شهر این در پنهانی زندگی یک.  باشد بد هم خیلی توانست نمی او با بودن نظرم

 .نداشت اهمیتی ، رفتم می که منی برای اما ؛ بود سخت

 : کشیدم لبم روی را زبانم

 دیگه؟ من دنبال اومدی-

 تک تک از توانستم می را شدنش شوک.  نشد خارج ای واژه اما شدند باز هم از لبانش

 .بفهمم حرکاتش

 ؟  اومد بند زبونت گرفتم مچتو ؟ شده چی-

.  شد کشیده سفیدش گردن روی نگاهم.  برود کنار شالش ی گوشه ، شد باعث تند باد

 دو سفید شال همان. کرد مرتب گردنش روی را شالش بالفاصله ، دید که را نگاهم جهت

 استفاده غیرقابل و پوسیده تا و داد می گیر رنگ یک به ظاهرا.  داشت سر به را پیش شب

 .داشت برنمی ازسرش دست ، شد نمی

 که جهتی در همزمان.  دارد رفتن قصد بود مشخص.  داد حرکت راست سمت به را بدنش

 : شدم راهش سد و رفتم ، بود کرده حرکت

 من تو جالبی چیز ؟ کردی می تعقیبم چرا ؛ نداری رفتن ی اجازه ، ندی  سؤالمو جواب تا-

 ؟ دیدی

 :گفتم نیشخند با و کردم جمع را لبم

 !؟ شدی عاشقم نکنه-

 : کرد نگاهم ترسیده و پریده باال چشمانش پلک

 خبره؟ چه اینجا ببینم یعنی ، بگم خواستم فقط-

 ! شنیدم ای دیگه حرف و دیدم ای دیگه چیز اما-

 . برم من بدین اجازه-

 گونه شدن قرمز.  دادم قرار صورتش نزدیک را صورتم عمدا.  کردم کمتر را مابینمان ی فاصله

 .ندارد را نزدیکی این طاقت ، داد می نشان هایش

 اومده؟ خوشت من از ، بگی خوای نمی-

 .کرد سکوت هم باز

 .رضایته عالمت سکوت که البته کنم؟ معنی چی و سکوت این-
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 . برم من بذارین میشه-

 !سخته؟ آنقدر آره یا نه یه-

 ؟ نمیای چرا کجاموندی صنم-

.  کشیدم  عقب ، بود ما میخ نگاهش و ایستاده چوبی های نرده پشت که دوستش صدای با

 را ام خواسته و بنشانم کرسی به را حرفم تا کردم می اعتراف به وادار را صنم داشتم من

 آن در.  گذشت می ذهنم در هرچه به زد گند ، اش موقعه بی آمدن با دوستش که کنم مطرح

 با صنم ؟ شد چطور نفهمیدم اصال.  کردم می ادب را دوستش خواست می دلم ، لحظه

 . رفت در جورهایی یک ، آمده بوجود موقعیت از استفاده

 .شد بیشتر باد شدت همزمان.  کرد دنبال را رفتنش نگاهم

 ...رود می طوفانی و آید می وار نسیم.  ست  پاییزی باد مثل هم صنم ، گذشت ذهنم از

 

**** 

 

 از ذهنم اما دهم کارهایم به سامانی و سر تا کردم روشن را تاپم لب و زدم موهایم به چنگی

 . دور چشمانم مقابل از اش چهره تصویر و شد نمی خالی صنم

 می ، بود آمده بوجود هم  خودم در که میلی به توجه با و بود داده شهرام را پیشنهاد بهترین

.  دیدم می تمایالتی هم او در اینکه خصوصا ، نبودم بردار دست آوردنش دست به تا دانستم

 برای توانستم می ، دردسری کوچکترین بدون.  بود صنم بودن مطلقه ، انتخاب این حسن

 .باشمش داشته کوتاه مدتی

 : کردم بلند را سرم ، خورد کانکس در به که هایی ضربه صدای با

 . تو بیا-

  به که خوب.  شد داخل چندساله و سی جوان یک ، او جای اما بودم شهرام آمدن منتظر

 .بود صنم نشناس وقت و فضول دوست همان همسر.  شناختمش ، کردم دقت اش چهره

 : گفتم سرد لحنی با ، بگیرم تحویلش یا شوم بلند اینکه بی

 . بفرمایید-

 : کرد انتخاب نشستن برای را ها صندلی از یکی.  نماند تعارفم منتظر و کرد سالم

 کنم؟ صحبت باهاتون تونم می-

 گذاشتین؟ برام ای دیگه انتخاب-

 از را حرصم داشتم واقع در.  نیاورد خودش روی به اما ، شد آمیزم کنایه لحن ی متوجه

 .کردم می خالی او سر ، همسرش
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 .کنم صحبت باهاتون صنم درمورد اومدم من راستش-

 .نیامد خوشم ، آورد می زبان به را اسمش راحت ، مرد یک اینکه از گرفتم بدی حس

 خوام می.  بزنم حرف شما با برادرش جای ، دونم می خودم ی وظیفه من ؛ نداره برادر صنم-

 ...مطلب اصل سر بریم مستقیم و باشم راحت

 ببینم ماندم منتظر ، صندلی به تکیه با و زدم سینه به دست.  نبود ام حوصله در هایش حرف

 : نکرد تعلل اوهم. گوید می چه ،

 .بیاین جلو رسما باید ، میاد خوشتون صنم از شما اگه-

 این.  شد سنگین نفسم و رفت هم در هایم اخم.  کنم هضم را اش جمله تا کردم مکثی

 :گفتم عصبانیت با ؟ بود آمده کجا از دیگر حرف

 !؟ گفته کی-

 . نیست مهم-

 . کرده ردیف سرم پشت کی رو شایعه این که مهمه من واسه-

 !نیست؟ اینجوری یعنی-

 . نیست که معلومه-

 :  کشید اش چانه به دستی و شد درهم اش چهره

 . خوام می معذرت من ، اومده پیش اشتباهی ظاهرا-

 . نمیشه درست چیزی عذرخواهی یه با-

 . شد من تقصیر-

 .نمیاد خوشم شایعاتی  همچین از من-

 .شد اشتباه که میگم-

 میشه؟ چطوری-

 سراغ دوباره تا بود داده دستم ای بهانه اتفاقا.  ندهم کش دادم ترجیح.  انداخت زیر را نگاهش

 بودم نشده بدبخت آنقدر.  بود افتاده سرم پشت که حرفی از بودم عصبانی البته.  بروم صنم

 می را خودم.  بود شب چند برای نهایتا صنم خواستن.  شوم مدلی این دختری عاشق که

 .کرد می ام زده زود ؛ شناختم
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 صنم#

 

.  کند می سیر دیگر دنیایی در و شده جدا جسمم از روحم کردم می احساس ، مدت این در

 هم به را تصویرش ، گرفتن شکل  و تحقق از قبل که رویایی...غیرممکن رویای یک با دنیایی

 . ریختم می

 را سارا اسم.  است خط پشت کسی چه ببینم تا رفتم دکه داخل به ، گوشی زنگ صدای با 

 : کردم برقرار را تماس تعلل ای ذره بدون ، دیدم که

 ؟ جانم-

 خواست؟ ازت چی دقیقا ، روز اون ، بهراد این-

 .نخواست ازم چیزی-

 داد؟ پیشنهادی-

 ! کرده غلط-

 .خورده آب خودش از کنم فکر.  سرتونه پشت حرفایی یه االن ، ببین ، خب نه-

 سختی به را دهانم آب. گذاشتند نمی ام زنده که شنیدند می عطا و عبد.  داشت برم ترس

 : گفتم و دادم قورت

 چی؟ یعنی-

 ...بهراد اون ببرن، آبروتو خوان می عمدا احتماال-

 : وگفتم پریدم حرفش میان

 ...گوششه بزرگش تیکه ، برسه بهراد به دستم!  کرده غلط-
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 در را عطرش بوی که کردم می تحلیل و تجزیه ، ذهن در ، زدم می که را بلوفی داشتم همزمان

 . شد می نزدیک که هایی قدم صدای ، بعد کمی و کردم حس فضا

 ؟  باشد شنیده نکند ؟ بودم گفته چه.  ایستاد ای ثانیه صدم برای قلبم

 از را گوشی دیگرش دست با.  کشیدم جیغ زده وحشت.  انداخت کمرم دور را دستش   

 .کرد قطع را تماس و کشید دستم

 گفتی؟ می داشتی-

 من به را پشتش شانس معمول طبق پس.  آمد بند نفسم و ریخت قلبم کردم حس آن یک

 ، بودم گفته درموردش که را راهایی بی و بد  و بوده سرم پشت مدت این تمام  او و بود کرده

 : پیچید گوشم زیر خندش نیش صدای!  بود شنیده

 برسه من به دستت که ؟ کردی می زبونی بلبل داشتی پیش ثانیه چند همین تا ؟ شد چی-

 . اختیارت در گوشامم ، کنارتم بیا...مه گوشه بزرگم تیکه

 مرگ آرزوی فقط لحظه آن در. آمد نمی باال ام شده سنگین نفس ، زد می تند و عجیب قلبم

.  بودم زده موردش در بدی های حرف.  کنم نگاه چشمش توی نداشتم رو چون ، کردم می

 . باشد شنیده را خزعبالتم کردم نمی فکر هم ای لحظه حتی

  بود؟ چی اسمت-

! ؟ کند فراموش را اسمم شد می مگر.   کند تحقیرم خواهد می دانستم می اما!  کرد فکر مثال

 ...بود افتاده بینمان که اتفاقاتی و دردسرها تمام از بعد هم آن

 و من بین برسه گوشم به یا شه ای شایعه جایی ، دیگه باره یه!  دخترجون ببین...صنم آهان-

 تهدید اهل که دونی می.  کنم رفتار چطور ، دونم می  باش مطمئن ، هست ای رابطه تو

 .کنم می عمل مستقیم ؛ نیستم

 چشمانش در گستاخانه و آوردم باال را سرم.  کردم رها دستانش چنگال از را خودم و ترسیدم

 ...زدم زل

 . کنه نمی تکرار دوباره اشتباهشو وقت هیچ عاقل آدم یه-

 ...ورچید لب و انداخت باال ابرویی

 !عاقلی؟ کردی فکر واقعا-

 :کشید هومی

 ، کنه پیدا ادامه دهن به دهن همینجوری شایعات این دادی نمی اجازه که بودی عاقل اگه-

 ... منم و تنها زن یه تو که دونی می

 :کرد فوت صورتم توی را نفسش و کشید اش چانه به دستی متفکر

 ...  ارزش کنم می فکر که خوب-
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 بلد چیزها خیلی من.   شد می کشیده هم در بیشتر لحظه هر ابروهایم و کرد می درد سرم

 لگدمال هویتم و شخصیت دادم نمی اجازه وقت هیچ اما ، داشتم زیادی های ضعف و نبودم

 :گفتم عصبانیت با و کشیدم را دستم تندی به.  شود

 هیچ به من هستی؟ کی کردی فکر بزنی؟ دست من به میدی اجازه خودت به حقی چه به-

 پشت حدیث و حرف کلی با تنهام دختر یه من.  کنه رفتار باهام مدلی این دم نمی اجازه کس

 جای که شما حاال!  میدن نسبت شهر این مردای تک تک به منو ، کنار و گوشه ، آره.  سرم

 زدم حرفی جایی نه خداروشکر.  کنم فراموش خودمو ، خودم شه نمی دلیل اما...  داری خود

 گرم کارخودتون به سرتون بگیرین یاد کاش شمام.  گرمه کارخودم به سرم.  رفتم خطایی نه ،

 ... باشه

 . نباختم را خودم اما.  ترسیدم که بود برزخی نگاهش  و شدید آنقدر هایش اخم

 ؟ کردم خواستگاری ازت من کرده فکر چرا دوستت همسر بدونم میشه-

 مهربانی و بود حامی همیشه!  نداشت را ها مرام این که هادی.  شد هایش لب میخ نگاهم

 !؟ شود آشوب یک دلیل داشت امکان چطور. زبانزد اش
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 : فرستادم بیرون محکم و کردم حبس ام سینه در را نفسم

 .نیستم جریان در من-

 هستی؟ چی جریان در پس-

 داشتین دوست پیشنهادی هر شما نمیشه دلیل این.  شده اشتباه دچار خیلیا مثل اونم البد-

 . کنید تحقیر منو بدین اجازه خودتون به و بدین من به

 : کرد جمع را لبانش

 ؟ ام خوبی شناس آدم ، بودم گفته بهت-

 ...هزاربار ، آره-

 .  بود پیدا کلماتم در حرص

 بهت میام چون میشه، بد برات فقط!  نکردم اشتباه من:  میگم بار یکمین و هزار واسه پس-

 . کنم می ثابت

.  کردم می حس خفیف سوزشی ام سینه ی قفسه در و زد می معمول حد از تندتر نفسم

 فرق مدلش اما داشت جنون اش خواهرزاده مثل هم ، مرد این نظرم به نبود خوب اصال حالم

 . کرد می

 زبانم عبد موتور صدای با که کنم مطرح ، خورد می چرخ ذهنم در که را پیشنهادی خواستم

.  شد می بد هردویمان برای که ، دید می بهراد کنار مرا اگر! کرد؟ می چه اینجا اون. آمد بند

 : انداختم بهراد چشمان به را ام ترسیده نگاه

 . میاد داره عبد ؟ برین میشه-

 : گفت خونسرد و کرد بیرون ی روانه پنجره از را نگاهش حرفی بدون

 . نزدیکه ؟ برم چطوری-

 کنم؟ چیکار!  من خدای-

 .داداشته که نشده چیزی-

 : گفتم خشم از لبریز و باحرص

 .بابامه زن عوضُی پسر فقط.  نیست من داداش اون-

 :گفت خشن لحنی با و شد جدی.  نکرد تغییری هیچ نگاهش

 .نداره بیرون به دیدی.  کانکس ی رفته فرو ی گوشه میرم-

 جز ، اطراف به دیدی ، داشت کانکس که شدیدی قوس خاطر به.  کردم نگاهش ، حرف بی

 .نداشت رویش روبه
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 خورده شیشه.  نیست عوضی عطا  مثل دانستم می.  شد کانکس وارد هم عبد ، زود خیلی

 : خورد نمی چرخ ناپاکی به من روی چشمش  اما داشت زیاد

 تو؟ کجایی-

 : گفتم ، بودند نشسته صورتم روی عرق ریز های دانه حالیکه در دستپاچه

 ...جا همین-

 : کرد نگاهم مشکوک

 کو؟ دوستت-

 . امروز نیومده-

 تنهایی؟ پ-

 شد حبس من ی سینه در نفس ، همزمان و خورد چرخ اطراف در تیزش نگاه.   گفتم اوهومی

 . نشود متوجهش کردم می دعا قلبم ته از. 

 بدم؟ بهت کار یه ای پایه!  صنم ببین-

 ...شر تهش و بود مصیبت آغازش ، بدهند بود قرار برادر دو آن که کاری.  شد بیشتر ترسم

 . زنیم می حرف خونه  میام ، دارم کار من ببین-

 .ن خونه دائم انسی و محبوب ، زیاده سرخر اونجا-

 .من ی خونه بیا تو خب-

 .میشنوه فضول پیری اون بابا نه-

 و واقع در. نیست صحبت و حرف جای االن ، کردم می  متوجهش زبانی چه به دانستم نمی

 .ترسیدم می ، بزند نسنجیده ، بود ممکن که حرفی از شناختم به باتوجه
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 .برم کنم تعطیل باید من االنم-

 :زد داد که کرده اش عصبی من اصرارهای بود معلوم
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 .بزنم حرفمو تا بشین ِد-

 . برداشتم عقب به قدمی و خوردم ای یکه فقط دادش از

 ...کسری فامیل ، هست پسره این-

 .کردم نگاهش فقط درسکوت ؟ بگوید خواست می چه خدایا.  زد تند قلبم

 . کنی کاری یه برام خوام می-

 :داد ادامه او و کردم سکوت بازهم

 جا یه حاال.  پشتته حرف کلی ، عوضی کسری اون خاطر به.  میگم خودت خاطر به!  بدبخت-

 . نده هدر و وقت ؛ کنی تالفی تونی می

 ؟ بست نمی را زبانش چرا ؟ بگوید چه خواست می خدایا

 ...نشناس نمک عوضی مردک این سراغ برو.  برام کن کاری یه  و بیا!  صنم بببن-

 من عمر چرا پس.  شنید می که البته شنید؟ می را ها حرف این ی همه داشت بهراد خدایا

 !شد؟ نمی تمام و آمد سرنمی ، خفت این بار زیر

 :  داد ادامه من حال به توجه بی عطا
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 بهراد#

 

 . شوند تیزتر هایم گوش شد باعث همین و بودم من بحثشان موضوع

 .نبود متوجه اصال او اما شود برادرش ی جمله ی ادامه مانع داشت تالش صنم

 ″کنی جلب اونو توجه نمیتونی زن یه عنوان به تو صنم ببین-″

 تند و استرس از پر هایم نفس. داد می فشار را م سینه بزرگ، ی وزنه یک سنگینی به چیزی

 خاتمه بحث این بدانم داشتم هیجان کوبید می تر محکم فشار این از قلبم و شد می خارج

 چیست؟ ش

 :زد فریاد تقریبا صنم

 .نیست وقتش خدا به نیست وقتش االن. بیرون برو لطفا-

 :داد ادامه خیال بی برادرش و سوخت حالش به دلم که میلرزید انقدر صنم صدای

 .خب شو دوست باهاش-

 کردی؟ تصور چی منو! غیرتی بی و عوضی خیلی: زد داد بلندتر اینبار

 گفتم که کاری اگه صنم ببین میشناسم، من جلبتو ذات نیار در رو ها قدیسه ادای من واسه-

 .نیست رحم خوش من مثل اون. طرفی عبد با نکردی اگه هیچ که کردی رو

 .کنم نمی کاری من-

 .میمونم جوابت منتظر هفته آخر تا- 

 .نمیشه عوض من نظر-

 مونم می منتظر هفته همین آخر تا شه، عوض باید-

 :گفت بلند و نکره صدایی با و کرد مکثی

 .میبینمت شنبه پنج-

 شدن روشن صدای کوتاه سکوت یک از بعد و شد گم برادرش های قدم میان صنم بلند آه

 .رسید گوش به موتور

 هایی حرف. نداشتم خوبی حس ماندن، و رفتن میان. بودم مستاصل و ایستاده خودم جای در

 جلوی بود قرار اینکه از باشم، معذب رفتن در شد می باعث صنم حال تصور و بودم شنیده که

 نفس چند بمانم اینجا در توانستم نمی هم ابد تا اما آمد نمی خوشم باشد زده خجالت من

 .آمدم بیرون آرام و فرستادم بیرون سنگین و محکم را آخرم نفس و کشیدم پی در پی
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 یه خیره درست نگاهش اما. فکر در غرق و زده خجالت ، باشد زیر نگاهش داشتم انتظار

 .بودم ایستاده من که بود جایی

 .بگم چیزی من نیست الزم پس دیگه شنیدی-

 هایی حرف داشت من ذهن بین، این در و داشت را قبل دقایقی لرزش و بغض همان صدایش

 .کرد می تحلیل را بودم شنیده که

 کرد؟ ازت درخواستو این داداشت چرا-

 .شد تیز و تند نگاهش

 .نیست داداشم اون گفتم بار هزار-

 .کردم می خالص بینشان نسبت این از را ذهنم باید داشت حق. زدم موهایم به چنگی

 شی؟ نزدیک من به تو خواد می چرا-

 .داره مرض البد-

 .بود عصبی و تند لحنش

 .بپرسی ازش میشه-

 :زد پوزخندی

 !میگه من به میاد اونم-

 .فهمی می نخوای اگه حتی کن قبول پیشنهادشو-

 .بفهمم خوام نمی-

 .گفتی خودت قبلنم دارن نقشه من واسه اونا-

 دخالتی مسئله این تو میدم ترجیح االنم نداره ارزششو دیدم اما کنم کمک که گفتم قبال-

 .نکنم

 ...صنم ببین-

 پرید کالمم میان

 !نکردین فراموش اسممو که خوبه-

 :دادم ادامه بدهم را جوابش اینکه بدون

 .بفهمیم تهشو تا هردومونو نفع به که دونم می چیزی من االن-

 من حال به نفعی هیچ و بدونیم هم تهشو تا. شماست نفع به که میدونیم چیزی ما االن-

 .نداره

 .بود رفته ازبین کامال لرزشش اما داشت خش صدایش هنوز
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 کنی؟ نمی همکاری  من با-

 :گفت رک و خیره

 .نه-

 .نمیده گیر بهت هم کسی اینجوری دی، نمی انجام خودته نفع به که کاری چرا-

 ...جناب نیستم کسی ی برده من چون-

. شد می تر حرصی میکردم اصرار بیشتر من هم چه هر. داشت پا یک مرغش و بود کرده لج

 .رسیدیم می هم به هم باز دیگر زمانی و دیگر جایی. نبود حاال کردنش راضی وقت شاید

 نی نی در حرف چقدر بود مظلومانه نگاهش چقدر شد قفل نگاهش در کوتاه نگاهم

 .شد می دیده برقش و درعمق و شده پنهان چشمانش

 .نزدیم حرف باهم آرامش با وقت هیچ تو منو-

 .دزدید را نگاهش سرعت به

 .کاربرده بدون ی واژه یه من زندگی تو آرامش اما دونم نمی رو شما-

 داشتم؟ آرامش من. کشید خفیف تیری م سینه ی قفسه و لرزید قلبم کالمش لحن از
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 ادکلن عطر همزمان و کشیدم آرامی نفس. رفت شکر را خدا اما گذشت سخت... رفت

 عضالت و نشسته عرق به خجالت شدت از ام روی سرو. کشیدم مشام به را ش همیشگی

 . نداشت شدن آرام قصد قلبم هنوز که بودم ترسیده انقدر. بودند شده منقبض تنم

 ای واسطه نسبت یک جز عطا که بود این م دلخوشی تنها و بود تحقیر نهایت این نظرم به

 .نداشت من با دیگری نسبت

 در ماشینی صدای لحظه همان بیاید؛ جا حالم کمی تا نشستم دخل به پشت و صندلی روی

 که سارا دیدن از اما جدید دردسر یک هم باز کردم فکر. شدم بلند جا از تند و پیچید فضا

 بعد کمی. شناختم می را هادی ماشین البته. کشیدم آرامی نفس شد می پیاده داشت

 .شد پیاده هم هادی خود

 .کردم درست رو ها دفترچه بدو صنم-

 .دادم سالم و کردم ش شده دراز دست به نگاهی

  شده؟ چطور ببین-

 های برگه آرام بود، جاجیم جنس از که جلدی. انداختم جلدش به نگاهی و گرفتم را دفترچه

 و بودم مانده بیدار روز شبانه چند. شناختم می را خودم خط دست. زدم ورق را داخلش

 .بودم آورده در قلم به  آن و این به معرفی برای را بیستون گوشه به گوشه

 رویش روبه صفحه و طبیعت و آثار معرفی جهت در. بود من ی نوشته دست صفحه یک

 .بودیم کرده چاپ و گرفته مکان آن از گوشی با که عکسی

 آخر در و بچسباند هم به هارا برگه همه دقت باید بود قرار سارا ندارد؛ بر هزینه اینکه برای

 خودش به را همه توجه دانستم می. بود شده جذاب اما مزه با کاردستی یک شبیه کند پنس

 . کند می جلب

 به مهرداد تا بگذاریم اشان فروشی های بسته روی رایگان صورت به را ها دفترچه این بود قرار

 تقدیم برد می فروش برای که ای دستی صنایع با همراه ش آبی وری آن اغلب های مشتری

 .کند

 این به زمستان و پاییز ایام در هم را گردشگرانی و باشد خوب م ایده بودم امیدوار دل ته از

 .بکشاند سمت

 .شده عالی که من نظر به-

 چند بهراد افتاد یادم دوباره. کردم بلند دفترچه از را سرم بود؛ شده نزدیک که هادی باصدای

 که هادی...هادی حرف خاطر به هم آن . سرگذراندم از مصیبتی چه و بود اینجا پیش ی دقیقه

 را م نداشته برادر حکم دوستم بهترین همسر داشتنی دوست واقع در. بود احترام قابل برایم

 .داشت

 باید. بگذرم هم تفاوت بی توانستم نمی اما شوم معترض یا کنم گله ازش نداشتم رو اصال

 نمک بود، نکرده بهم کمکی و سوزانده را من دل واقعا اینبارش دلسوزی شد می متوجه

 .کنم صحبت احترام کمال در خواستم می فقط کردم نمی توهین و نبودم نشناس
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 ...هادی آقا-

 .بله-

 می خجالت واقع در کنم شروع کجا از بودم دودل. کرد مکث صورتم روی کوتاه نگاهش

 .کشیدم

 شده؟ چیزی-

 زدین؟ حرفی معین دکتر با شما خب-

 :داد جواب هادی جای به سارا

 .فرستادمش من اره-

 کشیدم اهی

 چرا؟ اخه-

 ...اونروز ندیدی مگه شد می مزاحمت داشت-

 .شد حل بود کوچیک بحث یه-

 !بود؟ کوچیک بحث چی یعنی-

 :پرسید که بود هادی اینبار

 .بود خودمون بین خواهشا-

 .نکرد درخواستی ازت یعنی-

 ازدواج درخواست ان هادی ذهن در نکردم معقولش غیر درخواست از حرفی و گرفتم گاز را لبم

 .شد نمی محسوب دروغ انکارش پس بود

 .نه-

 کنه ازدواج صنم با میخواد اون گفتی چرا تو سارا-

 .زدم حدس فقط من خب-

 ..سارا-

 هیچ که داشت آرامی شخصیت آنقدر مرد این کال. امد باالتر همیشه از کمی هادی صدای

 .بودم نشنیده زبانش از بلندی صدای وقت

 .خوام می معذرت صنم کردم خراب-

 :کشیدم پوفی

 .مهرداد بزنم زنگ من تا بیار هم رو ها دفترچه ی بقیه برو-
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 جمع بود شده ریخته که آبی کشیده، پوفی. رفتند ماشین سمت هادی همراهی با درسکوت

 ریخته زمین روی که حاال. داشت را آب همان حکم هم سارا ی نسنجیده کمک شد نمی

 زمین داخل زمان گذر در تا میذاشتی خودش حال به باید فقط نبود کردن جمع قابل بود شده

 . شد می پاک هم رویش که بود انوقت شود خشک و رود فرو

 . کرد مشاهده را زمان گذر و نشست باید فقط گاهی
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  بهراد#

 

 

 اینکه فکر.  بکشم درهم را هایم اخم ، اراده بی شد باعث ام  گوشی ی صفحه روی ژیال اسم

 او:  بود گفته کسری.  زد می هم به را حالم ، ست زنی چطور کسری ی عالقه مورد همسر

 کسری های خواسته ، دانستم می که حاال.  کرده موافقت هایم خواسته با صنم برخالف

 .بزنم عق افکارش نوع و زندگی مدل به خواست می دلم ، دارد انتظاری چه زنش از و چیست

 : شد کانکس وارد هم شهرام همزمان.  شدم بلند جا از و کردم قطع را تلفن

 .پروژه سِر بریم بیا پاشو ، بهراد-

 شده؟ خبری-

 :زد لب حرصی

 . هم به شده ریده چی همه-
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 های اخالق شهرام!  بودم ندیده حال به تا او زبان از را زدن حرف طرز این.  شد گرد نگاهم

 بود زدنش حرف مدل به حواسش اما ، داشت زیاد هم بازی.  مزخرف و گند ؛ داشت را خودش

 ریخته هم به و عصبی حسابی یعنی زدن حرف نوع این.  کرد نمی استفاده رکیک کلمات از. 

 . بود رسانده حال این به را او اش حرفه و شغل روی تعصبش دانستم می  من و است

 : پرسیدم ، رفتم می کانکس ی گوشه کمد سمت به که حالی در

 کردی؟ داغ چته-

 : کشید تقریبا را موهایش چنگ با

 .شدنم ذوب درحال االنم ، گرفتم آتش چیه؟ داغ-

 : کردم تن به را روپوشم

 شده؟ چی بگو زیرزمین بری اینکه از قبل-

 :کرد اشاره در سمت به

 .بگم تا بریم-

 : گفت ، زدیم می بیرون کانکس از حالیکه در

 بدن؟ برش احتیاط با و کنن خالی و سنگ دور نگفتی مگه-

 . کردم تاکید صدبار کیوان به-

 : کوبید اش پیشانی به محکم

 ...مرخصی رفته که کیوان ، زدن گند همینه-

 .بره و بگه علیرضا به باید ، بگم بهش من چی هر.  رفته که رفته-

 . شد یهویی خب ولی که نیست کار تازه ، میدونه تو و من از بهتر قانونو آره-

 شده؟ چی حاال-

 گودال مدل و اطراف و دور تمام ؛ بشکنن احتیاط با اومدن مثال ، پوکوندن و سنگ گرفتن بابا-

 .ریخته بهم

 ؟ پوکوندن چی یعنی-

 . ریزه سنگ از پرشده گودال کل االن کردن خورد و سنگ گرفتن دستگاه با-

 :گفتم ، رفت می باالتر ام همیشگی حد از عصبانیت موقع که صدایی با و کشیدم پوفی

 کارگر باشن، نگرفته دستورم حتی.  کنن غلطی همچین که گرفتن دستور یکی از باالخره-

 فقط ، بودیم باهم عملیات چندتا. باشن نداشته و اکتشافات ی تجربه  که نیستن میدونی

 !  قدره تیممون مثال ، که نیاوردیم معمولی تیم.  کردن پیدا اینا خود  رو مکشوفه کلی
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 ؟ گرفتم آتش گم می چرا فهمیدی حاال-

 ...براشون دارم کن صبر-

 ، همگی دیدنم با تیم اعضای.  شدیم حاضر پروژه سر و بخشیدیم سرعت هایمان قدم به

 بی و بیخود را پروژه و بودند زده گندی چه دانستند می خوب.  کردند گم را پایشان و دست

 این میان آنقدر که من.  کردم نمی درک را خیالی بی این.  بودند کشانده عقب مدتی تا جهت

 فلز و سنگ که ، بودم سرکرده فلزی کانکس آن در را هایم ساعت و رفته راه ها سنگ

 .شد می بد حالم ، دیدم می

 چیه؟ کاری گند این جریان-

  و ایستادم گودال ی لبه

 راحت مثال تا بودند شکسته گودال داخل را بزرگ سنگ تکه آن کل.  کردم نگاه را پایین باال از

 تر درست حداقل میتوانستند!  بود شده خورد آنقدر چرا کردم نمی درک فقط.   کنند خارجش

 کار اینکه برای و ریز های تکه این با.  داشتیم برمی تر راحت را سنگ قطعات تا کنن خورد

 درواقع.  کنیم صرف وقت کلی بودیم مجبور ، نشوند آسیب دچار سنگ زیر احتمالی مکشوفات

 . انداخت می عقب به ای دوهفته یکی را پروژه ، کاری خراب هم شاید یا و کاری ندانم این

 : گفتم عصبانیت با و کردم فرو هم در را دستانم انگشت

 کنید؟ استفاده شکن سنگ از گفت بهتون کی-

 . گفتم من دکترجان-

 از.  صداست صاحب رحمان ، دانستم می ، ندیده.  چرخید صدا صاحب سمت به نگاهم

 زحمت مرد یک. بود شده ظاهر پرتالش و کرده مان همراهی ها طرح در آمد می یادم روزیکه

 روی نگاهم... بود بازنشستگی ی آستانه در و گذاشته سن به پا که هم حاال.  مهربان و کش

 برایم همیشه.  بودند شده سفید سنش از زودتر که موهایی.  کرد مکثی سفیدش موهای

 و شرمنده صدای مقابل در.  داشتم را حس همان االن. شد می محسوب اعتماد قابل مردی

 . آوردم کم لرزانش های دست

 .کنم کارایی یه باید ظاهرا.  دفتر بیا بعدا-

 را ابهتم خواستم نمی.  گفتم را ام جمله.  جدی و محکم البته و بود خشک و سرد لحنم

 .گفت« چشمی» شرمندگی همان با رحمان بیچاره.  ببرم بین از بقیه پیش

 . نکنید جا جابه خاک ، متری میلی حتی من دستور بدون دیگه لطفا-

 های گزینه ، بود رحمان سمت از ، تخریب دستور اینکه به توجه با.  گفتند چشمی همگی

 است انسان.  باشد داده انجام عمدی را کار این رحمان بود بعید.  رفتند می بین از میزم روی

 از یکی عنوان به من و شود می هم انسانی خطاهای این باعث که خیال و فکر هزار و

 . کردم می تری دقیق و بهتر نظارت باید پروژه این مسئولین

 یه میخوام من.  بیاد ، بزن زنگ حمید به ، شهرام.  هستم خودم ها سنگریزه کل خروج تا-

 . باشم داشته دائم حضور روز چند



 
 

 
 

     

 
Page 246 

 ایرتوند سمیرا خیس های طلسیا

 .کرد تایید سر تکان با شهرام

 را وقتم از زیادی روزهای پروژه این.  کردم می حل را مشکل این عصا به دست و آرام باید

 .بزنم جا شد می نه و آوردم می کم باید نه االن ؛ بود گرفته

 

 

 

  خیس های اطلسی#

 سمیرا#

 

 [۱۳:۲۹ ۳۱.۰۷.۱۸, ]خیس های اطلسی

[Forwarded from ایرتوند سمیرا کانال] 

#۹4 

 

 

 

  صنم#

 

 داخل و دادیم قرار نایلونی های بسته داخل  ، بودیم کرده درست که را دستی های کیف

 توجه جلب اما بود ساده و سنتی چیز همه.  گذاشتیم ها دفترچه همان از هم را هربسته

 ها توریست توجه ، شک بدون اما دادند نمی زیادی اهمیت ایرانی گردشگران شاید.  کرد می

 .کرد می جلب حسابی را

 ...!صنم خانِم-

 .کردم بلند را سرم اسمم شنیدن با

 جا از سرعت به. بود دوخته دستانم به را نگاهش سینه به دست و ایستاده سرم روی مهرداد

 و بود داغون من روح.  خوبم:  گفتم عادت به من و پرسید حالم از. کردم سالم و شدم بلند

 ، هایم ناله و آه میان و نداشتم ای بیماری ؛ بود سالم جسمم اما... درد هزار درگیر ذهنم

 . کشیدم می نفس

 .ممنون-

 ! صنم خانم-
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 بله-

 کردین؟ آماده رو ها بسته ی همه-

 .شدن تموم تقریبا-

 .خوبه-

 . کنم کمکت منم ، بده اجازه-

 . نشست رویم روبه و زد کنار را صندلی

 .ای دفترچه هم بعد و  داد جا داخلش کیفی و برداشت را ها نایلون از یکی

 .هستی خالقی انسان شما ؛ بود عالی دفترچه ی ایده-

 صحبت مدل از راستش. باشد محترمانه رفتارش تا کرد قاطی را شما و تو همیشه مثل

.  گرفتم نمی باید که آرامشی بودنش از وجود این با.  هم احترامش از آید می خوشم کردنش

 و لطافت رفتارش جنس در که بود شده جذاب مردی من برای اما ، بود مهربان و کرد می کمک

 .  رسید می نظر به جذابتر ، بود شده خاص چون شاید دانم نمی.  دیدم نمی مهر

 کجایین؟ صنم خانِم-

 . زدم ای نیمه و نصف لبخند

 ! ندادی جوابمو-

 .نشدم متوجه ببخشید-

 رسید؟ ذهنتون به ایده این چطور:  پرسیدم-

 : گفتم شوق با و شدم هیجان دچار تعریفش از.  آمدند کش هایم لب

 . بگیرم نتیجه کنید دعا. دیگه کار کلی و کردم جمع مطلب ؛ کردم فکر روز چند دونید می-

 .گیرین می نتیجه مطمئنم من-

 شهرمون که شه دیده فقط ؛ نیست مهم قیمتشم بفروشین، توریستا به کنید سعی بیشتر-

 .شه معرفی

 .راحت خیالتون-

 .باشین من آرزوی مجری قراره شما-

 .گذاشت هم روی را هایش پلک آرام و شد عمیق لبخندش

 . ذاره می سفرش ی برنامه تو رو اینجا حتما ، بخونه رو دفترچه این هرکی نظرم به-

 .کشید عمیقی نفس
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 و کبیر کوروش دوران به مربوط اونم ، نظیر بی و عالی باستانی آثار ، بکر طبیعت و پاک هوای-

 ...تر مهم همه از

 :انداخت نگاهم در را نگاهش و کرد مکثی

 به شک بدون ؛ کرده عاشق و فرهاد توش که هوایی ای، افسانه و نظیر بی عشق یه-

 نیستی؟ موافق.  میشه منتقل ، بکشه نفس ازش که هرکی

 اگر حتی.  کند عشقش درگیر را فرهاد که نداشت شیرین ، شهر این.  گرم تنم و درگیر ذهنم

 معروف کوهکن همان ، فرهاد تا شد می خسرو ی دلبسته ، شد می پیدا شیرینی هم

 .باشد بیستون

 بهراد#

 باال نفسم اما شوم بیدار خواب از کردم سعی.  پیچید ام بینی زیر ، کاغذ سوختن شبیه بویی

 .دید می را اطراف سخت ، آلودگی خواب البته و هوا دود خاطر به هم چشمانم. آمد نمی

 باز را گلویم راه ، کشیدن نفس با کردم سعی ، کردم بلند را شده سنگین سر ، سختی به

 بیرون را سرم ، پنجره کردن باز با و رفتم پنجره سمت سرعت به.  افتادم سرفه به اما کنم

 . آوردم

 . بیاید جا حالم تا کشیدم عمیق نفس چند ، درپی پی های سرفه میان

 !کجاست؟ از دود این:  خورد می چرخ سوال یک ذهنم در و بود سنگین سرم همچنان

 هتل اتاق از بالفاصله.  آمد می در کنار و باالیی قسمت از دود.  برگرداندم اتاق داخل را سرم

 .  آمدم بیرون

.  رساند اتاق به را خودش ، هتل متصدی زود خیلی!  چیست دود این دلیل فهمیدم نمی اصال

 .  آمد داخل هم هتل مدیر ، بعد کمی

 اتاق هتل همین در و بود رسیده دیشب که هم حمید.  رفتم سمتشان ، آمدند که بیرون

 .آمد سمتمان ، داشت

 شده؟ چی-

 :داد جواب هتل مدیر من جای به

 .زدن آتش هم تازه که مشخصه.   زدن آتش که کاغذ از پر اتاقه تو بشکه یه-

 : پرسیدیم هم با همزمان و بودیم متعجب ، حمید هم و من هم

 زده؟ آتش کی-

 بشکه یک نفر یک چطور نشد معلوم.  گرفت تماس پلیس با ، هتل مدیر اصرار برخالف حمید

 بسته مدار های دوربین در حتی اینکه بدون!  بود زده آتش راحت و آورده اتاق داخل را گنده ی

 .بود ترساندن اصطالح به و تهدید هدفشان ، بود هرچه اما!  باشد شده ضبط تصویری هتل ی
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 ، سرکار از برگشتن از بعد تا دادیم انتقال حمید اتاق به و کردیم خارج اتاقم از را وسایلم تمام

 . بکنیم برایش فکری

 پیش را گودال عمق ، خسارت کمترین با تا شود حاضر پروژه سر داشت عجله حمید فعال

 .ببریم

 :شد ماشین سوار مراهمان ه سروان خود ، راه بین در

 هتل  تو موندن نظرم به ؛ نیست خوبی عالمت مسخره سوزی آتش این ، مهندس آقای-

 .بگیرین خونه باید شما.  اشتباهه

 :کشید اش چانه به دستی حمید

 ولی.  شه طوالنی و پیچیده اینقدر کردیم نمی فکر بعدم.  نیست خطرناک همچین ما کار واال-

 که امنیتی ، هتل این ظاهرا...طوالنی و پیچیده زیادی هم ، میشه خطرناک داره هم اینکار

 . نداره و کردم می فکر

 این.  دنبالشن ای عده که داره قصه یه شما ی پروژه این نخوایم چه ، بخوایم چه ما ، ببینید-

 تو شما امنیت:  مشخصه چیزی یه اما.  میشه معلوم بعد ، دیگه بحثای یا مادیه بحث وسط

 .شماست امنیت حفظ مام ی وظیفه.  خطره

 .شویم خیابان وارد تا چرخاندم راست سمت را فرمان

 منم خود.  پیرزنه یه ماله هست پاسگاه روی روبه خونه یه ، دارم سراغ مطمئن جای یه من-

 .باشه امن نظرم به.  بهش داره دید و روشه روبه دقیقا پاسگاهم.  میکنم زندگی محله همون

 چی؟ بقیه اما ، بهتره  برن اونجا دو هر بهراد و شهرام کنم فکر-

 .باشن داشته کاری بقیه با دونم می بعید-

 بمونن؟ هتل همین-

 .باشه داشته کار اونا با کسی کنم نمی فکر-

 .بندازم خطر به کارمندامو جون ، اما و شاید با تونم نمی-

 . فرستم می نیروام دوتا ، کنم می گوشزد هتل مدیر به-

 میشه؟ امن-

 .بله-

 .بمونن جا همین بهرادم و شهرام خب-

 .ن پروژه این راس در بهراد و شهرام ببینید-

 اعالم باالخره حمید.   بودم نتیجه منتظر و دادم می گوش هایشان حرف به دقت با فقط من

 : کرد

 .ندارم حرفی من-
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 : کردم ای سرفه تک

 .کنیم زندگی راحت هتل مثل اونجا بتونیم شهرام و من نکنم فکر-

 ...دیگه. میزنم حرف بعد جزییات درمورد-

 .بریم شهر این از ما و شه تموم پروژه زودتر ، کنه می کمک اگه ندارم حرفی من-

 فکر این به من و کرد اکتفا خدایی امید به گفتن به سروان.  فرستاد بیرون را نفسش حمید

 همیشه ی سایه ؟ نیفتد کوه این به نگاهم و کنم بلند را سرم ، شد می کی واقعا ، کردم

 این با است سنگ از جنسش که کوهی ، بودم مانده واقعا نکنم؟ حس خودم روی را سردش

 ، گرمی و نرمی که عشقی!  شده افسانه ، عشق یک دلش در چطور ، سرد ی سایه

 .است اش اصلی ی شاخصه

  صنم#

 ، مشتری نبودن خاطر به و نداشت درآمدی عمال کافه. فرستادم بیرون را پرحرصم نفس

 مدام پیرزن.  بود همراه خردی اعصاب با فقط هم خانه به آمدنم. ببندم زودتر بودم مجبور

 من از او مدت این که بودم نکرده کار آنقدر ام زندگی در. بکنم را کار فالن:  داد می دستور

 .بود کشیده

 . بودم کرده خورد من را اش ترشی وسایل از نیمی

 .همه تو اخمات اینقدر چرا! دختر؟ چته! ها؟-

 : کردم بلند را سرم تند

 ...هیچی-

 .نمیاد خوشم دروغ از ، دروغ میشه که هیچی-

 .مصلحته گاهی-

 .دروغ تو نه سکوته تو مصلحت-

 .جواب به کنن می مجبورت وقتی--

 :گرفت سمتم را چاقویش نوک

 .  نیست وقتش فعال بگو اونوقتم-

 .نمیشناسین رو آدما شما-

 سفید موهامو اطرافم آدمای تک تک.  شناسم می خوب حاال اما شناختم نمی زمانی یه-

 .نشدن سفید که بیخودی.  کردن

 .شماست با حق-

 شده؟ چی بگی  خوای نمی حاال-
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 :گذاشت سینی روی را چاقو. گفتم کارم وضعیت از کمی و کشیدم آه اینبار

 .کن عوض شغلتو خب-

 .شغله همین حد در امکاناتم بعدم دارم، عالقه-

 .کن درست ترشی من با بیا-

 :گفتم هیجان با و کردم فکر کمی

 کنید؟ می چیکار نداره فروش ترشی که فصالیی تو شما-

 .بیاد دستم از که هرچی... شربت و رب کنم، می درست مربا-

 کنم؟ اینکارو منم یعنی-

 چیکار؟-

 میخره؟ کی اما قهوه و کیک-

 !کن؟ درست اونجام ، کنی می درست ت خونه قهوه تو که همونایی گفتم من مگه-

 .کافه چیه؟ خونه قهوه-

 ...کردین عوض چیزو همه شمام کن ولم ، که همونه-

 .ماندم اش راهنمایی منتظر  و نکردم بحث

 کنی؟ درست بلدی چطوره؟غذا دستپختت-

 .  بلدم-

.  کوچیکه شهر این دونی می خودت البته.  دارم خوب فکر یه برات من ، نداره کاری خب-

 .نباشه خوب فروشت خیلی ممکنه

 .خوبه بیاد گیرم کمم پول یه-

 .بگیرن تو از غذاشونو.  میزنم حرف باهاشون روام به رو پاسگاه این.  کنم می تبلیغ برات منم-

 : پرسیدم مردد

 !کنم آشپزی یعنی-

 .کنی درست خونگی غذای یعنی-

 .بتونم نکنم فکر-

 .بیاری کم نمیاد بهت-

 کم مقدارش حال به تا شاید. کنم درست بودم بلد هم را غذاها اکثر. آوردم نمی کم که البته

 .شد می بیشتر زحمتش کمی شاید فقط. نداشت توفیری کردنش درست بیشتر اما بود
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 . ببندم مو کافه خوام نمی-

 ام دقیقه ده پیاده خونه این تا ت کافه. کوچکه شهر پایتختی، تو انگار میگی جوری یه حاال-

 .بودم مرده و بودم گذاشته سرمو االن ، داشتم ادا همه این واال.  نمیشه

 .خوردم فرو هایم لب گرفتن زبان به را ام خنده

 .کارش تو میرم فردا از باشه-

 .میخوای غذاهات واسه که موادی از بگیر خوب لیست یه بشین پس-

 .میرم االن-

 کارای سروقت میریم هم با بعد ، میشه تموم من کارای اول. داریم کار تا هزار کن صبر ؟ کجا-

 .تو

 .کشیدم پوفی

 .کنین دبه تو مونده فقط ، شدن تموم دیگه که ترشیا-

 ... بدم بهت خواستی که کناری خونه اون-

 . دادم تکان سری حوصله بی

 خب؟-

 از یکی آشنای.  کنن نگاه میان  فردا. جوونن شوهر و زن یه. آوردم گیر براش مستاجر-

 ریخته هم به خیلی اونجام. بدمش دست از خوام نمی.  کردن تایید جوره همه. هان همسایه

 .کن تمیزش بیار دستمال یه برو.  ست

 کرده استخدام خدمتکار ، کرد می فکر هم شاید. بود راحت زیادی زن این. شد گرد چشمانم

 !سپرد می من به را کارهایش تمام که

  من به احتیاجت ام دیگه روز چهار ، میکنی کمکم داری. نکن گرد من برا چشماتو ُخبه ُخبه-

 .کردیم می رو کارا ی همه خودمون ، نمیگفتن ما زمان!  دارین رو جوونا شما عجب.  میفته

 ...!نظافت دیگه واال-

 !  داشته ورت ترس که بدم بهت خوام نمی آشغالدونی. همین خاکه و گرد ذره یه-

 . نبود بد پیشنهادش طرفی از اما کرد می ام عصبی داشت واقعا. شدم بلند جا از

 .میرم-

 .میام بریزم روشون سرکه ، دبه بزنم و مواد این-

 برداشتن از بعد. رفتم ، آنجاست کلید ،  بود گفته که جایی سمت به جواب بدون و کالفگی با

 .رفتم کناری ی خانه سمت به ، خواندم می را ام گوشی روی پیام حالیکه در ، کلید

 .کردم خواندن به شروع استرس با. بود عطا از پیام متن
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 ″بگیر زودتر تصمیمتو ، سراغت میام دیگه روزه سه″

 ! خواهد می جانم از چه ، نبود معلوم  ، دیوانه پسر این. رفت نفسم و لرزید قلبم آن یک

 .میدی تحویلم تمیز تر و مرتب ی خونه ، اومدم.  تهران میرم حمید با دارم من-

 :کرد کج لبی

 ...مرده بابات نوکر-

 .جلومه گنده و مُرر ُسرو که فعال-

 ...هی بترکی-

 .برم حمید با اینبار باید من.  میگم جدی شهرام-

 : شد شل نیشش

 . بیار گیر جا همین رو یکی میگم.  خودته تقصیر-

 : گفتم ساختگی اخمی با و کردم جمع را هایم لب

 .کن مثبت افکارتو-

 میکنی؟ مثبت کارای توام کنم مثبت افکارمو من-

 سالته؟ چند تو ، شهرام میگم-

 دادم جواب لجوجانه من اما.  نداد جواب همین برای ؛ بزنم پرش توی خواهم می دانست می

: 

 .میزنه ساله ده که عقلته مهم ، نیست مهم سن البته-

 ...نمیدی جواب ، رنگین ، سنگین مردای مثل تو که نه-

 کاریش یه خودم برگردم ، نکردی جورم و جمع.  بکن خواست دلت هرکاری میرم من ، ببین-

 .کنم می

 .دارم می نگه برات نکرده جور و جمع ، راحت خیالت برو-

 این در داشت اصرار. کشید می را انتظارم حمید ، کانکس بیرون. نیست م ای دیگه انتظار-

 می چطور ، بود کسری و او درگیر ذهنم از ای گوشه وقتی اما.  نشوم همراهش شرایط

 به بدتر شد می باعث ماندنم ؟ دهم ادامه کارم به تمرکز با که کنم مجاب را خودم توانستم

 . بزنم گند کارم

 .حمید مهمه کارم-

 .میشی پشیمون بعد ، اینجا به بخوره گند. تو دست از-

 .گردم برمی فردا-
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 ؟ بگم چی-

 .شما ی خونه میام مستقیم.  میام دارم ، نفهمن مادر پدرو ؛ بزن زنگ مینو به-

 .میکنی نگرانم داری-

 .رفتم ، بود فرستاده آژانس که ماشینی سمت به اون از وجلوتر ندادم را جوابش

 به رسیدن تا خواست می دلم فقط.  شدیم ماشین سوار هم همراه هردو و آمد سرم پشت

 کسی ، شود خورده ماشین استارت اینکه از قبل اما. بگذارم هم روی را هایم پلک ، خانه

 : کوبید ماشین ی شیشه به محکم

 .شده بد حالش ها بچه از یکی بیاین ، دکتر ، دکتر-

 هردو.  شدیم پیاده عجله با ، بودیم نگران دو هر.  چرخید هم سمت ابتدا حمید و من نگاه

 از نبود یادمان حتی که رسیدیم سرپروژه سریع آنقدر.  بودیم گذاشته قدم دوسرعت در انگار

 ! ایم آمده مسیر کدام

 .زد می سیلی گوشش به محکم کیوان. ایستادم ، بود کیوان بغل در که رضا سر روی

 اورژانش؟ زدین زنگ-

 .نه-

 :گفتم عصبی و تند

 ! بزنید ؟زنگ هستین چی معطل ِد-

 ، حمید و من. کنند آمبوالنس داخل را رضا کردیم کمک.  رسید اورژانس آمبوالنس بعد کمی

 ، جوان پزشک البته.  دادند مسمومیت تشخیص ، معاینات از بعد. رفتیم آمبوالنس همراه

 .نداشت چندانی ی تجربه

 پروازمان افتادن تأخیر به ، اتفاقی یا است عمد سر از نفهمیدیم که حادثه این ی نتیجه تنها

 یک حضور ترتیب تا رفت هم خودش.  کنم اش همراهی من نداد اجازه دیگر حمید البته.  بود

 .برگردد زود خیلی و بدهد را سرپروژه وقت تمام صورت به مجرب پزشک

 شد می نه که بود آمده پیش مشکلی.  شد نمی متمرکز که بود من ذهن همه از بدتر اما

 بالتکلیفی این از چیزی هیچ. نکنم فکر اش آینده و کسری به شد می نه و کنم رها را اینجا

 . نبود تر دهنده آزاد

 صنم#

 جوان زوج یک به حاال  اما ، باشد من ی خانه زمانی اینجا بود قرار.  انداختم خانه به نگاهی

 خیالم االن اما.  داشتم االن به نسبت بیشتری آرامش ، بودم تنها اگر شاید.  بود گرفته تعلق

 مدام که روزها این خصوصا.  بود بهتر پیرزن ی خانه در بودنم ، وعطا عبد وجود با.  بود تر راحت

 . شدم می هم تهدید

 .بود ایستاده حیاط در پیرزن.  آمدم بیرون خانه از
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 شده؟ تمیز-

 .نکنه درد دستتون-

 .بود کارکرده من پای پابه تصورم برخالف البته.  بودیم کرده تمیز هم با را قسمت این قبل روز

 مریضی و درد از دیگر های پیرزن مثل.  میکرد کار سالش و سن به توجه بی.  بود فعالی زن

 .بود برانگیز تحسین برایم هایش اخالق این و کرد نمی شکایت

 .ببینم پختتو دست.  کن درست و ناهار توام. میان مستاجرا االن ، سمت اون میرم من-

 : کشیدم پوفی

 . باشه-

 .کن درست ماهی-

 ها کابینت در و درآوردم فریزر از را ماهی.  رفتم آشپزخانه سمت به و گفتم ای باشه هم باز

 حیاط به ، برسند مستاجرها اینکه از قبل تا انداختم ساعت به نگاهی.  گشتم ادویه دنبال

 پیرزن و کردیم می آمد و رفت آنجا از فعال که بود کناری ی خانه و خانه این بین در یک.  رفتم

 . زند می کلید و قفل را در این شدنشان مستقر محض به:  گفت می

 :چرخید سمتم پیرزن سر ، رسیدنم محض به

 .میام  االن ؟ خوای می چی-

 .باشه-

 کنید؟ نمی زندگی تنها-

 اخم با پیرزن. کردم سالم تند ، بود ایستاده کنارش که ای افتاده جا مرد صدای شنیدن با

 :گفت

 !میبینی که خودت-

 . شماست با حق-

 .بشن توام ی همسایه قراره باالخره.  نکنی  تایید و جدید مستاجرای  تو شاید.  تو بیا صنم-

 به گوش اما نکنم تاییدشان بیاید دلم اصال یا.  دهم خاصی نظر که نبودم آدمی من مسلما

 .شدم خانه وارد و کردم اطاعت ، حرف

 میان؟ کی پس-

 . بزنم زنگ یه کنید صبر میان االن-

 را زنگش تا شد دور ما از بود کرده اش معرفی ، محل بنگاهی صاحب ، پیرزن که افتاده جا مرد

 :برگشت دوباره ، بعد کمی. بزند

 شد؟ چی خب-
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 خانمش اگه گفتم بهش.  بیان نمیتونن ؛ اومده پیش براش مشکلی یه خانمم میگه راستش-

 .بیاد تنها قراره اینکه مثل حاال.  بیاد تنها ، نداره مشکل

 .شه معلوم تکلیفم زودتر من بیان ، بابا ای-

 .رسید جدید مستاجر باالخره تا کرد جدید مستاجر درمورد توضیحاتی به شروع مرد

 و دید مرا هم او.  شد گرد چشمانم ، بهراد دیدن با. چرخید ورودی در سمت نگاهم کنجکاو

 تند قلبم.  کرد تزریق هایم رگ به را خون شدید حجم دیدنش.  نداشت را دیدنم انتظار مسلما

 .است گرم چقدر پاییز امروِز کردم حس من و کرد تپیدن به شروع وقفه بی و

 حق پس  . نبود یکی ، بودم مستقر آن در من که ای خانه ورودی در با خانه این ورودی در

 . شود غافلگیر داشت

 سالم ، شناسد می مرا ، بیاورد خودش روی به اینکه بدون و کند برخورد طبیعی کرد سعی

 . کرد علیک

 .کرد اش روانه را کنجکاوش نگاه پیرزن

 نیست؟ اینجایی زنتم.  نیستی اینجایی پس.  نداری که لهجه-

 :داد بنگاهی مرد به ای اشاره و چرخید من سمت کوتاه بهراد نگاه

 .نیست اینجایی خانمشونم نه-

 نمی درک داشتم ازاو که شناختی به توجه با.  خورد می حرص ، داد می نشان بهراد صورت

.  کرد می مجبورش که داشت وجود ای قضیه شاید ؟ شده دروغی چنین به حاضر چرا ، کردم

 !اینجا؟ چرا ، شهر این در خانه همه این

 .  بپرسم صنمم از فقط ؛ ندارم مشکلی من ای راضی اینجا از اگه-

 ، سوال این با و کشیدم آرامی نفس.  داشت نظر زیر را رفتارهایش و بهراد هنوز نگاهم 

 . چرخاندم پیرزن سمت را نگاهم

 بمونن؟ اینجا خانمشون و آقا این نداری مشکلی تو صنم-

 .چیست جریان پرسیدم چشم ی اشاره با و چرخید بهراد سمت نگاهم دوباره

 . گم می بعدا:  گفتم لب زیر

 ...!صنم-

 : کنم کم قلبم ضربان حجم از تا کشیدم سنگینی نفس. بود منتظر پیرزن

 .ندارم حرفی من خب-

 و عطا یا بودم من هدفش نکند ؟ میکرد چه اینجا بهراد...ترس هم و حرف هم. داشتم حرف اما

 این شد می کاش ؟ دهم مثبت جواب ها آن به خاطرش به خواست می هم باز اگر ؟ عبد

 ! کنم زندگی تر راحت کمی تا کنم پنهان جایی در را ترس همه
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 صنم#

 

 دستم در شمعدانی های گلدان از یکی.   بودم نشسته حیاط داخل رنگ آبی حوض ی لبه

 از یکی حتما فردا ، گذشت ذهنم از.  کردم می لمس سرانگشتانم با را گلبرگش آرام و بود

 بیرون را نفسم.  دهم قرار ها شمعدانی این کنار و بیاورم کافه از را ام اطلسی های گلدان

 و نرم گل برگ یک شبیه ها آدم احساس.  شدم خیره شمعدانی سرخ گل به و فرستادم

 خشک ، خورد می که آفتاب.  میگیرد قرار محیط تأثیر تحت زود هم همین برای ؛ است لطیف

 جال را رنگش و بخشد می طراوت را روحش ، باران اما بندد می یخ سرما با و شود می

 می که ست تاثیری مهم ، طغیانگر و تند یا ببارد مالیم و نرم باران آن نیست مهم.  دهد می

 .باشم زده باران گلبرگ یک شبیه خواست می دلم چقدر من و.  زندگی و طراوت:  گذارد

 ...!صنم-

  انگشتانم میان شمعدانی گلبرگ همچنان حالیکه در.  کردم بلند را سرم پیرزن صدای با

 : شد می لمس

 .جانم-

 شامم  بگو.  ن ،خسته نچیدن وسیله هنوز.  جدید ی همسایه واسه ببر رو چایی این برو بیا-

 چطوره؟ پختت دست ببینم.  کنی درست باید تو البته.  ما با

 !نکردم؟ درست ظهر-

 .کن درست بهتر چیز یه شب ، غذا نشد که ماهی-

! ؟ است راحت من با آنقدر چطور کردم نمی درک.   دادم فشار هم روی را هایم دندان حرص از

 ! کرده استخدام نوکر ، کند می فکر واقعا زن این رسیدم نتیجه این به بازهم

 :گفت تند لحنی با ، گرفتم او از را چایی سینی

 ...!دختر نکن نازک چشم پشت من واسه-

 را احترامی بی چنین قصد هرگز اما ؟ بود چطور ام چهره حالت دانم نمی.  شدم دستپاچه

 . نداشتم

 .خوام می معذرت-

 : کشید درهم را اخمش

 .زودتر برو-

 بازه؟ حیاط داخل در-

 . کنن زندگی به شروع و بچینن دیگه وقتی تا ، بازه فعال-

 تک.  رفتم ، داشت قرار دوخانه دیوارهای بین که ای آلومینیومی در سمت به و گفتم آهانی

 :گفتم بلند صدایی با و کردم ای سرفه



 
 

 
 

     

 
Page 258 

 ایرتوند سمیرا خیس های طلسیا

 سالم-

 . کرد پیدا اکو فضا در صدایم ، خانه بودن خالی خاطر به

 ؟ شما حال ، سالم-

 لحظه همان.  کشیدم جیغی ناخواسته و شدم غافلگیر سرم پشت شهرام صدای شنیدن از

 : آمد هم بهراد

 ؟ شده چی-

 ...جیغو جیغ!  کرد اینجوری ، دادم سالم جواب یه واال-

 : گرفتم بهراد سمت را چایی سینی و کرد اخمی جوابش در

 .بفرمایید-

 : انداخت باال ابرویی بهراد

  مایین فکر به چه-

 بوی فرستادن با را درونم قراری بی و التهاب کردم سعی.  ایستاد ام قدمی دریک همزمان 

 .  کنم کم هایم ریه به بخشش آرامش و سرد ادکلن

 ؟ بزنیم حرف تنها میشه-

 : انداخت شهرام به بعد و من به نگاهی ابتدا بهراد

 .بیرون برو پاشو-

 برم؟ کجا خودتونم از که منم-

 راه به بالفاصله شهرام.  برگرفت در خشم از هایی رگه را نگاهش و رفتم درهم بهراد اخم

 واقع در داشت خنده و خشم مابین حالتی بهراد صورت.  گفت چیزی بهراد گوش در و افتاد

 : پرسیدم وقفه بی و تند ، رفت بیرون که شهرام...مرز بدون و نامشخص کامال

 چیه؟ جریان-

 : نفوذناپذیر و سرد اوقات اکثر مثل و شد عادی ، زود خیلی اش چهره حالت

 چی؟ جریان-

 ؟ نیستین متاهل که شما-

 :گفت تمسخرآمیز و زد نیشخندی

 .باشم شایدم-

 همان به ، شنیدم می ناگوار خبری که وقتی مثل درست.  کشید تیری اش جمله این از قلبم

 .افتاد جانم به دلشوره و شدم قرار بی اندازه
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 :گفتم ، شد نمی پنهان لرزشش که صدایی با و دادم قورت را دهانم آب

 . نداره حقیقت ، دونید می خودتونم-

 .  اینجا بیام مدتی شهرام با شدم مجبور من-

 عجیب کمی روزها این من  چون ؛ بودم ممنونش جهت این از و دهد کش را بحث نخواست

 کردم می حس.  نبودم همیشگی صنم  من روزها این.  بودم گرفته فاصله خودم از و شده

 . قلبم درپِی پی های زدن نبض تاثیر تحت و است همیشه از گرمتر کمی روزهایم این هوای

 . است بهانه گرما و سرما نظرم به

 هر و شود می گرم روح ، بزند تند که قلب. کند می سرد و گرم را روح که است قلب نبض این

 . سرد روح ، بزند کند که وقت

 ؟ بود عجیب آنقدر نگاهش حالت چرا!  کشید تیر اراده بی قلبم.  شد قفل نگاهش در نگاهم 

 بی که معصوم های نگاه آن از نه و برود اعصابت روی که داشت سرتق های نگاه آن از نه

 . کرد می نفوذ وجودت عمق تا هایش چشم حالت تأثیر تحت اما نگاهش.  کند مسخت اراده

 . توضیحم منتظر من ، محترم آقای-

  بود محسوس ، انداخت می پارازیت صدایش در که لرزشی اما بزند حرف محکم داشت سعی

. 

 به نسبت ، پرجمعیت اما کوچک شهر یه تو سال از فصل این خالی ی خونه کردن پیدا-

 .ممکنه غیر جورایی یه وسعتش

 ای خانه ی اجاره قصد اگر واقعا.  نبود بیراه هم حرفم.  شده قانع داد می نشان نگاهش

 .نبود امکانش پاییز در ، داشتیم

 نموندین؟ هتل چرا-

 .زدن آتش اتاقمو چون-

 کردم بازگو را خبر ، مدلی این عمد روی از.  کرد مکث صورتم روی اش ترسیده نگاه و جاخورد

 : دادم ادامه زیرکی با!  بیاید رحم به دلش شاید.  شود ترس دچار تا

 . دارن مرگمو آرزوی و نمیاد خوششون من از خیلی  کسایی یه ، بود تو با حق اینکه مثل-

 : گرفت شره صورتش و پیشانی روی ریز عرق.  شد تر پررنگ نگاهش در ترس

 بکشن؟ رو شما خواستن می یعنی-

 تنم کردم حس که رساند پایان به را جمله و کرد ادا را کلمات تردید میان و لرز و ترس با آنقدر

 .بود الزم کردنش راضی برای اما.  کرد یخ

 .موندن ناکام ، بود چی هر اما ، نفهمیدم که هدفشونو-

 .بیان بازم ممکنه ، بدتره که اینجا خب-
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 .نیست ساخته دستم از کاری-

 پریدگی رنگ از خبری دیگر و گرفته رنگ حاال که صورتش روی نگاهم.  داد بدنش به تکانی

 . افتاد ، نبود قبل لحظاتی

 . برم باید من-

 : رفت عقب به همانطور

 ... راستی-

 . دهد ادامه تا کردم نگاهش سوالی

 ... کنه درست اون یعنی ما که نه ، کنیم درست براتون ما شد قرار شام واسه-

 : انداختم باال ابرویی

 ؟ کیه اون-

 .میاره براتون ، نخورین شام فقط... هرکی-

 نمی.  بدهم دست از را فرصت خواستم نمی من اما شود خارج خواست و گفت محکم و تند

 تظاهر هرچند.  شود سرد ، دادم می اجازه نباید ، بود گرفته قرار تاثیر تحت که حاال خواستم

 .شده نگران:  گفت می نگاهش نوع اما ، ندارد اهمیتی برایش کرد می

 ! صبرکن-

 سینه با تقریبا اش سینه.  شدم راهش سد بلند گام چند با.  داد ادامه رفتنش به اهمیت بی

 دمای انگار.  شده گرمم کردم حس.  خورد می تنم روی تندش های نفس و بود مماس ام

 .باشد شده عوض ناگهانی ، اتاق

 ! صنم-

 معنی.  هم اش چهره ، زیباست اسمش گذشت ذهنم از.  ماند خیره هایم لب روی نگاهش

 .ست زیبایی نماد ما فرهنگ در که همان ، دیگر شد می بت اسمش

 چه و شده زیبایش ی چهره ی متوجه شک بدون ، کرده انتخاب برایش را اسم این هرکس

 ! کرده انتخاب هم مناسب

 کنید؟ می نگاه چی به بپرسم میشه-

 : آمدم خودم به

 . کن همکاری ، بابات زن پسر اون با-

 برسین؟ اینجا به که گفتین رو اینا ی همه-

 کنی؟ می لج چرا-

 ! متاسفم.  بیفتم در عبد و عطا با تونم نمی واقعا من-
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 ؟ آخرته حرف-

 .آخرمه و اول حرف-

 . بره کسی چشم تو خار نمیاد دلت که هستی آدمایی اون از کردم می فکر-

 . آدما به نسبت ، شدم لمس دیگه که رفته خودم چشم تو خار اینقدر-

 یه چون اونم.  کنی کارو این.  خواستم ازت که بود باری آخرین این.  ندارم حرفی دیگه من-

 .شناختمت دیگه جور

 . برم خوام می کنار برید-

 . شد خارج در از تعللی کوچکترین بدون و رفتم کنار

 هم واقعا.  شده تر سنگین همیشه از نفسم کردم حس.  دوختم رفتنش مسیر به را نگاهم

 دنبال که هایی آدم این بفهمم تا کند کمکم کردم می فکر.  بودم شناخته دیگری طور را صنم

  چیست؟ هدفشان ، هستند ما کار در انداختن اختالل

 ...!اما

 را خطر نیستم حاضر هم من خود...دیگر است همین دنیا.  فرستادم بیرون را سنگینم نفس

 که شرایطی در هم آن.  بگذارم پا ، شده پهن برایم ، دانستم می که دامی در و بخرم جان به

 .نداشت برایم منفعتی هیچ

 [۱۳:۳۲ ۳۱.۰۷.۱۸, ]خیس های اطلسی

[Forwarded from ایرتوند سمیرا کانال] 

#۱۰۱ 

 

 

 

 

  صنم#

 

 و حساب و نشستم می باید.  بود درگیر فکرم.  شدم رد خیابان عرض از و زدم بغل را کیفم

 باید.  نبود ، گفت می پیرزن که هم راحتی آن به خانگی غذای پختن.  کردم می را هایم کتاب

 آمدن از قبل و آشنابازی با شد می راحت ؛ بود این کوچک شهر خوبی البته.  گرفتم می مجوز

 .خوردم برنمی مشکلی به مورد این در کنم فکر.  کرد شروع را کار ، مجوز

 ! سالم-
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 : ایستادم درجا محبوب صدای شنیدن با

 .سالم-

.  بگیرم داروهاشو رفتم می داشتم.  نیست خوب حالش مامان.  دیدمت شد خوب ، صنم-

 ! بهش بزنی سر یه توام کاش

 دلیل اما.  بودم حس بی انسی به نسبت روزها این هم من ، انسی یعنی محبوب مامان

 االن ، کردم فکر که بودم گذاشته کنار برایش پول هم مقداری.  نشوم حالش نگران شد نمی

 .بدهم هم هارا پول تا ست مناسبی وقت

 . خونه بریم بعد ، بگیریم دارو هم با میام خب-

 : گفت پته تته با و شد دستپاچه

 رفتی اتفاقی کنه فکر بذار.  شنیدی من از ، بدونه مامان خوام نمی تازه.  دارم خرید کلی نه-

 .دیدنش

 بود گذاشته انسی حال درجریان مرا و کرده خبرم اینکه از.  بود شده حساب و منطقی حرفش

 های کتک آثار از هنوز تنم نبود مهم ، نکرده مادری برایم انسی نبود مهم.  کردم تشکر ،

 من اما ، کرد می مهری بی و زد می نیش هم خودش نبود مهم ، کرد می درد پسرهایش

 . کنم تفاوتی بی او به نسبت توانستم نمی قلبم ته از واقعا

 نداری سر از که هایی سختی و بود پدرم همسِر اینکه برای مان خانگی هم سال چند برای

 . کشیده پدرم همراه

 . میرم من ، باشه-

 !ترسیده؟ آمد می نظرم به چرا!  بود کرده عرق صورتش چقدر.  زد ای نیمه و نصف لبخند

 همیشه مثل ، کردم باز که را در.  داشتم را خانه این کلید هنوز.  افتادم راه به خانه سمت به

 .  افتاد حوض کنار ی شده خشک های شمعدانی به نگاهم

 را حوض خواست می دلم ؛ کردم باز را شیرآب.  رفتم حوض سمت اراده بی و بستم را در

 نمی جان دیگر که بودند شده خشک آنقدر هرچند.  دهم آب را ها شمعدانی و کنم تمیز

 .کرد می خودنمایی وجودم در عجیب اینکار میل اما ، گرفتند

 .برداشتم را گلدان اولین

 اینجاست؟ کی ببین!  به-

 بی شکستنش صدای از.  افتاد دستم از سفالی گلدان و پریدم جا از شوکه عطا صدای با

 گلدان به عطا لب روی نیشخند  از نگاهم.  برداشتم عقب به قدمی و کشیدم جیغی اراده

 .شد کشیده زمین روی سفالِی

 ...!بابا نترس-

 : دادم قورت را دهانم آب
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 کجاست؟ انسی-

 . اینجا بکشونتت که سراغت فرستادم و محبوب من ؛ خوبه حالش-

 ! شوند؟ می هم نامرد وفا بی های انسان!  باشد زدن رکب اهل آمد نمی که او به!  محبوب

 .  نداشتم بحث و انداختن کل نای.  کردم نگاهش فقط ، حرف بی

 ؟...مردک  اون با مردخی چه ست شنبه پنج امروز.  وفا الوعده-

 بهراد سر بحثمان دانستیم می او هم و من هم ؟ کیست مردک از منظورت  بپرسم نبود الزم

 : بزنم حرف بتوانم تا کشیدم ام بینی راه از پی در پی نفس چند. است

 . نه  گفتم قبال من-

 . نداشتی انتخابی تو اما-

 . دارم و داشتم-

 .دکی اون سمت بری باید تو گفتمت قبلنم... درآوردی زبون-

 .رم نمی گفتم قبال منم-

 سیلی یک شد اش ضربه اولین.  نبود بردار دست اما کشیدم عقب. برداشت خیز سمتم به

 کنار شستم سرانگشت و نشست ام گونه روی دستم.  آمد فرود لبم کنار درست که محکم

 .  آمده خون داد می نشان خیسیش. کرد لمس را لبم

 .کنه عوض نظرمو تونه نمی تهدیدم و کتک.  زدم  حرفمو من-

 .بیفتی خوردن گوه به که میارم سرت بالیی... برات  دارم-

 : زد چنگ را گردنم دست با. رساند من به را خودش و افتاد دنبالم اما دویدم حیاط طول در

 .نکن لج من با ، صنم-

 .دونم می بهتر من اینو زبون!  عطا  کن ولش-

 که را مرد این.  دادم تغییر سمت همان به را نگاهم و کردم ریز چشم آشنا تقریبا صدایی با

 برایم باشد آنجا اینکه باور اما.  شناختم می بود ایستاده زیرزمین ی پله آخرین ی لبه روی

 ! نبود ممکن

 

 

  خیس های اطلسی#

 ایرتوند_سمیرا#

 



 
 

 
 

     

 
Page 264 

 ایرتوند سمیرا خیس های طلسیا

 [۱۳:۳۲ ۳۱.۰۷.۱۸, ]خیس های اطلسی

[Forwarded from ایرتوند سمیرا کانال] 

#۱۰۲ 

 

 

 

 

 

  بهراد#

 

 : شد وارد غرغرکنان شهرام که هم بعد و آمد در شدن کوبیده صدای

 برم؟ اینجا از من میشه کی یعنی-

 ادامه وقفه بی که داشت حرص آنقدر اما.  ندهد ادامه  و شود خفه تا کردم نگاهش کوتاه فقط

 :داد

 دیگه  من اما خیال بی میشه م طوالنی داره اینکه ، طرف یه آوارگیش و دوشی به خونه-

 ...کنم نگاه و  بشینم راحت ، کنه تهدیدم مرگ وقتی که نیستم سیر جون اونقدر

 به قدیمی اشیای کشف هرحال به.  داشته مرگ خطر همیشه ما کار   دونی می خودت-

 .میگیره قرار آدما از خیلی طمع مورد وارزشش قیمت خاطر

 !  بودم ندیده شو مدلی این تاحاال واال-

 .شدیم خسته جورایی یه ؛ شده حالمون و حس این باعث پروژه بودن طوالنی نظرم به-

 .زده دل و-

 .بدم ادامه خوام می من اما دونم نمی-

 . منم-

 ؟ بود تر خفن شهر یه پروژه محل شد می چی-

 :گفتم کنایه با.  کردم نگاهش معنادار و انداختم باال ابرویی

 جهت؟ چه از خفن-

 :شد شل نیشش
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 .دیگه تایلند و آنتالیا همون-

 ؟ اللی گن نمی نزنی حرف:  گفته بهت حاال تا کسی-

 از شد خوب اصال. نابودیم استرس این با که نکنیم هیجده مثبت فکرامونم... بابا کن ولمون-

 .شدیم دار خالی خونه دیگه.  شدیم راحت هتل سر

 .خندید بلند هم بعدم و

 ! شهرام-

 . هوم-

 میری؟ کی-

 . خواد می خالی خونه دلت بدتر که تو ؟ منی کردن دک دنبال حاال از لعنتی-

 بگذارم دهانش به دهان خواستم می چون ، میزدم نشنیدن به را خودم شهرام برابر در گاهی

 .کردیم می فایده بی و الکی بحث باید هم شب تا ،

 .کنار بذارن گفتم برام وسیله یکم مام ی خونه در برو-

 !تازگی؟ نمیری خودت-

 .نیام ، نیومدی تو تا گفت حمید دیگه نه-

 . برمیگردم روزه سه-

 .هفته یه تا طرحیم درگیر باز که بیای-

 .میام فرز ، آژانس بزن زنگ ، میگیرم دوش یه من تا فقط.  میارم آشغاالتو و آت... بابا باشه-

 کمک با را خانه زدم برق به را ساز چای و رفتم آشپزخانه به ، رفت حمام سمت که همزمان

 . کردیم تهیه بازار از هم بود الزم که را وسایلی.  بودیم کرده مرتب تقریبا ، کارگر چند

 حمام از نور سرعت به شهرام.  رفتم تلویزیون سمت به ، گرفتم تماس آژانس با اینکه از بعد

 . گرفت ، بود کرده آماده قبل از که را چمدانش دسته و آمد بیرون

 .نگرفته عروسی این از بیشتر آژانسیه این تا برم من.  بزنگ داشتی کار بهراد-

 به توجه بی و زدم نیشخندی ، زد می آژانس ماشین که بود درپی پی های بوق به ش اشاره

 .بردم باالتر را تلویزیون صدای خداحافظیش

 نگاهم مدام بد خبر یک منتظر.  زد می شور عجیب دلم!  نداشتم خوبی حس چرا دانم نمی

 .چرخاندم می تلویزیون ی صفحه و دیوار روی ساعت میان را

 عجله در پشت شخص ظاهرا.  شد بلند صدایش دوباره. خورد تکانی قلبم ، در زنگ صدای با

 .نداشتم در کردن باز به میلی ، بد اتفاق همان ترس از که من برعکس.  داشت
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 طوری و بود جنوبی خانه.  شوم بلند کرد ناچارم در پشت شخص ی وقفه بی های زنگ اما

 .بود وصل حیاط در به مستقیم راهرویش و خورد نمی حیاط که بود شده ساخته

 از تر ریخته  هم به و آشفته.  شدم شوکه در پشت صنم دیدن از.  کردم باز را در تردید با

 .نبود صنم شخص این کردم می اشتباه هم شاید.  بود همیشه

  ؟...تو بیام کنار بری میشه-
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 [۱۳:۳۲ ۳۱.۰۷.۱۸, ]خیس های اطلسی

[Forwarded from ایرتوند سمیرا کانال] 

#۱۰۳ 

 

 .کرد قفل فرزاد روی نگاهم

 وقتی وجودش انگار اما شده کم شرش کردم می فکر! نبود؟ زندان مگر! کرد؟ می چه اینجا او

 . کرد می فضل اظهار همه از قبل ، آمد می میان به کثافت و خالف پای

 خورد؟ موش زبونتو ؟ شد چی-

 : کردم نگاه عطا به و گرفتم کریهش ی چهره از را نگاهم و دادم قورت را دهانم آب

 میکنه؟ کار چی اینجا عوضی این-

 .بلده زبونتو کردن باز راه:  گفت-

 .کشید نفس درست ، شود می چطور ، کردم فراموش که آنقدر...  شد بیشتر ترسم

 . آمد جلو

 بدی نشون دختر این به خودتو خوب خصلتای از یکم نتونستی که!  عطا سرت تو خاک یعنی-

! 
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 بیاید در لجش ، شد باعث که زدم پوزخندی دار صدا!  بود پلیدی و شرارت ، خوبی از منظورش

 مثل درست ؛ سوخت می صورتم پوست.  زد ام گونه به محکمی سیلی دست کف با و

 و تلخ های بازی داشت چه برای!  شد می تمام کاش!  کرد می پایان اعالم دنیا کاش ... قلبم

 .شد می تمام خودش یا ، میکرد تمام را من یا ؟ داد می ادامه من با را مزخرفش

 ...خوردی کجا از نفهمی خودت که میارم سرت بالهایی ، پسره اون سراغ نری اگه ، ببین-

 ؟  بترسم که دادن دست از برای داشتم چه.  نداشت اهمیتی برایم

 : نالیدم ام آشفته ذهن میان

 .″ ندارم دادن دست از واسه چیزی من ، درک به″ 

 : زد پوزخندی دار صدا که بود  او اینبار

 !مطمئنی؟-

 او.  بست یخ تنم لحظه همان در که کرد زمزمه ای جمله گوشم زیر و آورد نزدیک را گوشش

 !دانست؟ می کجا از را این

* 

 عوضی عطای.  نبود مناسب وضعم و سر.  بود شده تاریک هوا.  گرفتم خیابان رد از را نگاهم

 حرفی فرزاد نداشت خبر اما شدم می تحریک کتک با خودش خیال به.  زد کتک توانست تا

 فقط که آدمی.  بود من تصورات از تر عوضی و تر پست او.  کرد تسلیم تماما مرا که بود زده

 به تنم.  پیچید تنم در سرما سوز.  بود خودش منافع به رسیدن دنبال و دید می را خودش

 را دلش و رفتم می سراغش به باید.  بود بهراد نجاتم راه تنها ؛ نداشتم ای چاره.  افتاد لرزش

 . آوردم می دست به

 کاری  شد می چطور کرد؟ جلب را مرد یک توجه شد می چطور.  کرد نمی کار درست مغزم

 ، شود می جنسی های جاذبه طریق از فقط:  گفت می سارا باشد؟ داشته دوستت کرد

 شاید یا  و کردن بغل شاید ؟ چیند ها جاذبه این دانستم نمی حتی من اما کرد اسیر را مردها

 !بوسیدن

 .شوند خام زود مردها ، شوند می باعث ها همین کنم فکر

 . رفتم بهراد ی خانه سمت معطلی بی.  کنم فکر غلطش و درست به خواستم نمی

 . نبود خوب حالم و حس ؛ لرزید می بدنم

 پر توپی با و عصبی بهراد.  نداشتم هم برداشتن قصد و گذاشتم در زنگ روی محکم را دستم

 .کرد باز را در

 فرزاد و عطا به شدم مجبور...! قولم و افتادم پیش لحظاتی یاد دوباره ؟ کردم می چه باید االن

 ، بروم آسه و بیایم آسه ؛ باشم خودم خواستم می که من.  کنم می همکاری ، بدهم قول

 از و کن همکاری ما با:   گفتند می آنها! ؟ دادند می اجازه مگر اما ، باشد خودم الک توی سرم

 های گلبرگ مثل درست من روح وسط این.  نبود مهربان که بهرادی از هم آن.  بده خبر بهراد
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 نابود روحم و نیستم اینکار آدم که من.  رفتند می بین از هوا و آب تغییرات میان که اطلسی

 ! شود می

.  شدند می نابود داشتند هم کافه اطراف های اطلسی ، بود شده سرد هوا که روزها این

 رنگ فقط که هستم زیبا های گلبرگ آن شبیه چقدر من! ؟ بودم نکرده دقت حال به تا چرا

 .شوم می خشک زود اما دارم

 ...!صنم-

 وقتش االن... بود کرده فروکش پیشش ای ثانیه عصبانیت.  کردم بلند را سرم بهراد صدای با

 شود؟ عاشقم و شود جلب توجهش تا گفتم می چه دقیقا باید.  بود

 : گرفتم را هایم اشک ریزش جلوی مصرانه و رفتم جلوتر

 . کن بغلم- 

 چنین من شد نمی باورش!  کرد نگاهم منگ.  کردم می انتخاب باید! زندگی یا مرگ 

 زیر بدنم تمام.  نبود خوب حالم اما...! دیروز اتفاقات از بعد هم آن.  باشم داشته درخواستی

 می سوزشش از اما دیدم نمی را صورتم روی های کبودی.  کرد می درد ها ضربه آن بار

 .زند می ذوق توی آثارش  فهمیدم

.  بردارد دست ، سنگدلی همه آن از کمی دلش که ام شده انگیز ترحم آنقدر دانستم می 

 ! کرد می فراموش را دیروز هم شاید

 خوبه؟ حالت-

 می.  کنم خودم عاشق ، شناختم نمی که را  مردی خواستم می فقط.  نبود خوب حالم

 خوششان هم شیرین زبان از مردها کنم فکر.   کنم استفاده هم عاشقانه کلمات از توانستم

 : آید می

 ! نیست بد که داشتن دوست- 

  خوردی؟ یا!  کردی مصرف چیزی- 

 و مشت بار زیر که دیدم می را خودم فقط.  بود اتفاقی هر از خالی ذهنم.  آمد نمی یادم 

 .کشیدم می درد لگدهایشان

 ! کرد تسلیم مرا  و داشت خالص تیر حکم که آخرش حرف  و فرزاد ، آخر ودر

 خوبی از کمی توانستم می ؟ کردم می چه االن. لرزید بدنم.  کشیدند تیر تنم های سلول 

 !شد می خام حتما ، بگویم هایش

 . باش خوب تو ولی.  بدن همه...بهراد- 

 : غرید عصبی ، رفت هم در هایش اخم

 ! زدی چی نیست معلوم ، بیرون برو اینجا از- 
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 می بیدار را ترحمش حس باید!  نداشتم دادن دست از برای چیزی من.  ماندم سرسختانه

 : شدم نزدیکش.   کردم

 اونا مثل من! بودی زیادی دخترای  با حتما  تو.  نیستم اطرافت دخترای شبیه ؟ زشتم من- 

 . زدم هق.  نیستم تیپ خوش و خوشگل

 .درمیاری گندشو داری ، بیرون برو!  بسه صنم- 

 دورم خودش از تا آورد باال را دستانش.  انداختم آغوشش در را خودم دادش به اهمیت بی 

 :  زدم لب سرسختانه و کردم مقاومت اما کند

 . ببوس منو-

 مثل که همین اما ، دنیاست مرد بدترین او کردم می فکر بحال تا. خورد صورتم روی نفسش

 . شد می محسوب مردانگی اوج من برای ، نداشت بزن دست عطا مثل و نبود قید بی کسری

  شده؟ چی صنم-

 : کرد نگاهم کمی

 کرده؟ و اینکار باهات کی-

 : گفتم پرخاش با و گرفتم را زدنم هق جلوی اینبار

 ؟  آوردن سرم چی ببین لعنتی توی خاطر به-
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 را لبم ی گوشه شست انگشت با و آورد باال را دستش. بود پیدا رفتارش و حرکات از کالفگی

 : کرد لمس

 کنی؟ همکاری دادی قول-

 داند می را چیزها خیلی بود گفته قبال! دانست؟ می کجا از او و گفت می چه! همکاری؟

 خواند را سوالم نگاهم از انگار دانست؟ می واقعا

 ....شدم مخفی من و اومد عطا کافه تو نمیاد یادت-

 بودم آمده من پس دانست می را چیز همه که بهراد آمد یادم آوردم فشار مغزم به کردم، فکر

  بیاورم دست به را دلش چطور

 بیارن؟ سرت بخوان هربالیی میدی اجازه چرا-

 ...!زدن رکب بهم عوضین، بس از-

 .دادم تکان را سرم فقط کردی؟ مقاومت-

 ؟...چرا-

 . کنم درست دردسر خودم واسه خواستم نمی-

 : شد شل نیشخندی به لبش

 ! دردسری خود تو دیگه که االن شد بدتر اما نیستی دردسر دنبال بودی گفته-

 . اوهوم-

 کنم؟ کمکت-

 . کردم نگاهش فقط

 . بزنیم حرف تا بشور صورتتو و دست برو-

 صورت روشویی ی آیینه از کردم فرصت باالخره.  رفتم دستشویی سمت به و کردم اطاعت

 .آمد می خون هم هنوز لبم ی گوشه و بود سرخ راستم ی  گونه روی.  ببینم را خودم

 اصرار هم چقدر.  دهم انجام دارند دوست هرکاری کردند مجبورم فرزاد کمک با آشغال عطای

 در بار چند که سوم شخص آن به ای اشاره و هستند منفعتی دنبال خودشان فقط داشتند

 . نداشتند ، بودند کرده مالقات زیرزمین

 . بودند گرفته را فرزاد بارقبل چون ، نیست فرزاد شخص آن دانستم می

 هم آخر در و مالید می شیره را  همه سر که بود عتیقه های چی قاچاق همین از یکی البد

 .رفت می ، بگذارد جا به خودش از ردی  اینکه بدون

 .برگشتم هال به ، شستم که را صورتم

 ...اینجا بیا-
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 .افتاد دستش توی ی پنبه و بتادین به چشمم و رفتم سمتش به

 این؟ چیه-

 . کنه می عفونت-

 .بود لبم کنار زخم همان به اش اشاره

 .کوچولوئه یه بابا نه-

 ...! لجباز-

 . باشه-

 . نداشتم بحث حال

 .نشستم مبل روی کنارش و گفتم را این

 روی دستانش برخورد از قلبم حال.  گذاشت لبم ی گوشه و کرد آغشته بتادین به را  پنبه

 شده تر  سخت  برایم همیشه از کشیدن نفس کردم می احساس.  شد منقلب صورتم پوست

 ! بود کسری دایی که مردی هم آن! ؟...مرد این با نزدیکی همه این و من. 

 !بروند شان دایی به نبود قرار که ها خواهرزاده ی همه
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 شدت از ام سینه ی قفسه شد می باعث ، خورد می دستم پوست به که هایش نفس

 اما ، اند گرفته قرار حضورش تاثیر تحث هایم حس فهمیدم می. شود پایین و باال هیجان

 ترسیده گنجشکی چون که او برای.  سوخت می برایش دلم. کنم سرکوبشان  داشتم سعی

 .نبود خوب حالش و لرزید می باران زیر

 .انداختم مشمایی داخل را پنبه

 . نیستم ضعیفی آدم من-

 .کرد غافلگیرم ناگهانیش ی جمله

 !ضعیفی؟ گفتم من-

 ، بود میز روی که را شهرام اسپیکر شدنم آرام برای و کشیدم پوفی.  بودم شده کالفه واقعا

 . برداشتم

 .سوخت برام دلت که آنقدر.  بودم شده انگیز ترحم خیلی پیش دقیقه چند-

 : گفتم تند لحنی با و کردم چشمانش ی خیره را نگاهم

 ...هیچی دیگه که تو ، نمیسوزه خودمم واسه دلم من-

 : کرد جمع را لبهایش

 !کنی؟ می کمکم گفتی همین واسه-

 .کوچولو خانم خدا رضای راه در نه اما میکنم کمکت میگم هنوزم-

 چیکارکنم؟-

 میزد حرف ، پیش دقایقی لرز و ترس آن بدون و مصمم!  بود برگشته عادی حالت به زود چقدر

 شد بلند جا از تند. ست دیگری آدم گفتم می ، نداشت را قبل وضع سرو همان هم هنوز اگر. 

: 

 . میرم دیگه من-

 .کردم جا جابه دستم در را اسپیکر

 بدی؟ بهشون منو از اطالعات اولین خوای نمی ، کن صبر-

 را سرگردانیش ، شد می خیره نهفته ترس این با چشمانش مردمک وقتی.  کرد نگاهم مردد

 .شود کمرنگ سرگردانی این تا کنم کاری خواست می دلم عجیب و کردم می حس کامال

 ؟  کنم بازی میگین شماها جور هر که بازی شب خیمه عروسک یه شبیه بشم من-

 .فشاردادم را اسپیکر و کردم مشت را دستم

 ، شود استفاده جا نابه اگر که عضوی همان.  است انسان بدن عضو ترین جادویی ، زبان

 من.  کشد می بیرون سوراخش از را مار ، شود استفاده درست اگر و دهد می باد به را سرت

 : کنم استفاده زبان جادویی قدرت از داشتم نیاز االن
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 از بخشی ناجی قراره فقط تو.  باشی کسی بازی شب خیمه عروسک نیست قرار تو-

 نیست مهم.  شده پنهان ما فرهنگ از بخشی ، کوه اون دل توی.  باشی تمدنت و فرهنگ

 .کنه معرفی دنیا به تمدنمونو و ما تونه می چقدر اینه مهم ، داره مادی ارزش چقدر

 ملی عرق شد می مگر.  شده هایم حرف درگیر کامال میفهمیدم.  دید می مرا فقط نگاهش

 : افتاد کار به زبانش باالخره ؟ نشد درگیر و داشت

 کنم؟ چیکار باید من-

 .باش مهربون همه از اول-

 ، من سمت از ای جمله با هم آن ، آمدند کش لبهایش که همین اما نصفه و تلخ زد لبخندی

 این در خندیدن حال او نه ، بودم کسی خنداندن اهل من نه.  دوجانبه ی معجزه یک یعنی

 . نبودم خودم من که بود تلخ چه و شده معجزه گفتم می همین برای.  داشت را اوضاع

 پیش را خودم اهداف تا کردم می استفاده دختر این از داشتم.  آمد بدم خودم از لحظه یک

 انسانی که است مهم هدفم اصل.  نشده چیزی که کردم قانع را خودم سرعت به اما!  ببرم

 .کشورم برای و ست

 .کنم می کمکتون من-

 .بود مصمم لحنش اما گفت آرام

 .ممنون-

 و رفت اسپیکر روشن ی دکمه روی دستم موقع همان و رفت در سمت به و نداد جوابی

 .کجاست از صدا ، ببیند تا برگشت عقب به اختیار بی هم صنم. پیچید اتاق در خواننده صدای

 تنهایی به برگشتم خواب از

 زیبایی به تو از میزنم پل

 میبینم میبندمو چشمامو

 میبینم تو چشم با رو دنیا

 درگیره عشق با من دنیای

 میمیره نباشی تو که عشقی

 داده گل تو دست تو که عشقی

 افتاده من دست به که عشقی

 میبافی رویاتو من مثل تو

 میبافی موهاتو من دست با

 کن روشن چشمات با خورشیدو
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 کن من قسمت ماهو یکبار

 میشینم پنجره این پشت من

 میبینم تو چشم تو بارونو

 کن وا چشمتو نداره عیبی

 غمگینم باز نداره عیبی

 داغونم قلب با نکن بازی

 میدونم رو بازی آخر من

 باشیم جدا هم از بخوایم حیفه

 خونم هم تو با وقته خیلی من
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.  پیچید می خانه خلوت فضای در ، آهنگ صدای وهنوز بود رفته صنم.  دادم لم مبل روی

.  بکشم آسودگی سر از و عمیق نفسی شد باعث ، بود بهتر حالش رفتن موقع که همین

 ...! بود ریخته هم به و بد حالش چقدر

 کشدار و آرام توانست می تا ؛ کند جلب را توجهم ، کرد سعی الله که افتادم باری اولین یاد

 .کرد می جلب را مردی هر توجه صدایش لحن و زد می حرف
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 کننده آرام ، باشد داشته ناز اینکه از بیشتر صدایش.  زد می حرف معمولی همیشه صنم اما

 .  کرد می جلب را توجه اما نبود لوند ، هایش دست دادن تکان و رفتن راه حالت حرکاتش،.  بود

 اعتراف دروغی عشقی به و بیاید من نزد خواستن می صنم مثل شخصی از وقتی مسلما

 .زد می گند سبک همین به ، کند

 هم آن ؟ دهد وامی زود  که مرد یک ؟ بود شناخته مرا چطور! کنم بغلش خواست می من از

 !داند؟ می را مقابلش آدم هدف وقتی

 او ،  نبود نمایشی هیچ اجرای اهل او.  نبود کردن دلبری آدم او...بودمش شناخته خوب من اما

 . رفت نمی دردسر دنبال که آدمی البته و مهربان ، خودساخته ، مصمم ؛ بود صنم

 وار زمزمه خواننده همراه و زدم تکیه مبل به.  شد پخش شهرام اسپیکر از دیگر آهنگی اینبار

 به چطور و کنم شروع باید چطور صنم با ، گذشت می ذهنم از حالیکه در.  کردم تکرار را آهنگ

 . بگویم صنم از حمید

 !بود شده گرم چقدر اتاق هوای

 

 

 

 صنم#

 

 خانه به منتهی ی پله اولین روی و کردم مشت دستم داخل را کلید.  شدم حیاط وارد

 کنارم را کلید.  آورد جا را حالم سرمایش که آنقدر!  داشت سوز امشب چقدر هوا.  نشستم

 دام بهراد برای خواست می من از که بود بدبخت عطا چقدر.  کردم بغل را زانوانم و گذاشتم

 ! کنم جلب را دیده دوران مرد یک ی توجه خواست من از!  کنم پهن

 اصال! ؟ باشم مردی چنین دام توانستم می من مگر! کنم؟ جلب هم توجه بودم بلد مگر من

 کودکیم در ، بودم دیده که مهری تنها که منی! بودم؟ بلد را مرد به زن یک کردن محبت مدل

 .  کردند می سنگدلی فقط بقیه واال ، خاتون ننه از و بود

! ؟ بودم کرده رفتار عجوالنه آنقدر چرا...لرزیدم خود در بهراد نزد رفتنم و پیش ساعتی فکر از

 همان با شدم درمانده ، گذاشته ام زنده و کرده رحم اینبار:  گفت و کرد تهدیدم عطا وقتی

 می سر به اغما در که آدمی شبیه خوب حال و درست فکر بی.  زدم  بیرون خانه از درماندگی

 که را بهراد″ ؟ کردم می تکرار مدام خودم با راه بین در. گرفتم را بهراد ی خانه مسیر ، برد

 بلکه و نیاوردم زبان به من را ها واژه آن و″ بیاور دست به را دلش و کن پهن دام برایش ، دیدی

 تکرار اراده بی ، بود داده قرار خودش تسلط تحت را روانم که فشاری اثر در و دیوانگان همچون

 .کردم می

 ! صنم-
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 سرم.  آمدم خودم به زود خیلی اما ، خوردم ای یکه ابتدا سرم پشت درست پیرزن صدای با

 :  شدم بلند همزمان و چرخید سمتش به

  سالم-

 : ببینی نگاهش در توانستی می را عصبانیت از هایی رگه و بود هم در هایش اخم

 !خونه اومدی زار حال این با شب وقت این-

 .شد می ضمخت و خشن صدایش ، شد می که عصبانی

 : کردم آزاد را ام شده حبس نفس

 .نیست خوب حالم-

 ؟ کنه خوب حالتو که پسره اون پیش رفتی همین واسه-

 . کردم نگاهش شوکه

 : زد نیشخندی

 !کردی تاییدشم! نگفتی اما ، دونستی می اینو تو و مجرده معین بهراد دکتر-

 . کشید نمی کردن بحث و ها حرف این به من مغز االن

 بشین-

 : نشست کنارم ، بنشینم پله همان روی سرعت به شد باعث دستوریش و تند  لحن

 .بگو تو قصه سیرتاپیاز حاال-

 من برای اما شد ادا هم دستوری اینبار که تفاوت این با.  خشن و بود تند لحنش همچنان

 چون و شده جمع که هایی حرف هم آن ، بزنم حرف خواست می دلم من.  نبود مهم لحنش

 و زد می ریشه غده این ، زدم نمی حرف اگر.  بود چسبیده را گلویم بیخ سرطانی ی غده یک

 .گرفت می مرا جان تمام

 خودش که آدمی با کرد بازی من با نشه که هستم دیده دنیا اینقدر ، بودم گفته بهت صنم-

 ...روزگاره ی خورده بازی

 ! کردم نمی درک را ها آدم هنوز که بودم ساده چه من گفت می راست

 که ست آدمی آشناترین پیرزن این کردم می حس.  کردم تعریف به شروع و کشیدم آهی

 در و عطا از ، مشکلش و گفتم کسری از... آشنا ی غریبه این با زدم حرف پس.  شناسم می

  گفتم خودم وار دیوانه حرکت از آخر در و خواستش

 . بود کرده  تسلیمم که اخرش تیر همان یا فرزاد حرف جز به گفتم چیز همه از

 و داد بدنش به تکانی ، شد تمام هایم حرف وقتی.  داد می گوش دقت با فقط اما پیرزن

 . گرفت دست در مرا دستان دستش دو با.  کرد کمتر را بینمان ی فاصله
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#۱۰۷ 

 

 .کرد نوازش را دستانم آرام

 عالم ، خوری می آب چون ، متنفری کوچک شهر تو زندگی از:  گفتی پیش وقت چند خودت-

 خبره؟ چه اطرافم و دور ، فهمم نمی من کردی فکر چطور.  فهمه می آدم و

 .  انداختم زیر به را سرم خجالت با

 شب اینکه.  کن شکر ، موندی سالم که همین اما گذشته سخت زندگیت تو ، دختر-

 ...امشب و موندی زنده عروسیت

 حالت اون با بگم بهت چی من!  عزب مرِد یه ی خونه رفتی شدی پا ، بود خراب حالت که  تو

 ...! نکرده کاری که بوده مرد باز واال کنی؟ چیکار باید نبود معلوم که ، رفت می خطا اگه

 در را خودم ، شدم می حاضر که بودم آشفته آنقدر من شرایط آن در.  کردم کج را لبم

 .باشد نداشته کارم به کاری  و شود راضی عطا اینکه صرف فقط ؛ بگذارم اختیارش

 داغ اونقدر تو.  عصبانیته همین زمانا اون از یکی.  کنن گیری تصمیم زمانا بعضی تو نباید آدما-

 . گرفتی تصمیمتو بدترین که بودی عصبی و

 .  بودم ریخته هم به فقط ، نبودم عصبی من-

 و کنه قفل ذهن میشه باعث عصبانیت وقتا یه.  نیست کردن بیدا و داد معنی به عصبانیت-

 . حماقت یعنی فقط و فقط عصبانیت میگم من.  برنیاد دستت از کاری هیچ

 ؟ بگم چیزی یه-

 . کنم کامل را حرفم تا ماند منتظر

 مجردم چون ، بدین من به تونو خونه نبودین حاضر.  داشتین فرق امروز با خیلی اول روز شما-

 !ندارین؟ مجرد پسر تا دو با مشکلی االن اونوقت. 

 : گفت خشن و عصبی لحنی با و شد بلند جا از تند
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 .نکن دخالت ، نیست مربوط یهت که کاری تو وقت هیچ-

 پشت که ای چوبی در به هایش تناقض این و رفتار مات من و برگشت خانه به سرعت به

 ! شدم خیره ، بست سرش

**** 

 و شده تمیز باران خاطر به پاییز رنگارنگ های برگ.  بود خیس خیابان و بود باریده تازه باران

 و میزدم قدم هوا این در ها ساعت تا و نداشتم ای دغدغه کاش.  بود گرفته زیبا جالیی و رنگ

 .کنم شروع چطور و کجا از دانستم نمی دقیقا که داشتم کار آنقدر اما!  کشیدم می نفس

 جدید دردسری هم این کردم دعا.  افتادم ، بودم نوشته غذا ی تهیه برای که لیستی یاد

 . نشود

 .شد راهم سد عطا ، کردم عبور خیابان عرض از اینکه محض به

 کردی؟ چه خب-

 حالم و من ، بود مطرح منافعش پای زمانیکه تا مسلما.  پرسید حالی نه و کرد سالمی نه

 . نداشت اهمیتی کوچکترین

 بکنی؟ خوای می چیکار هیچی بگم-

 رنگ چشمانش در خشم از رنگی قرمز های رگه وضوح به و رفت درهم سرعت به هایش اخم

 : گرفتند

 نمیدی؟ گوش من حرف به که کردی غلط-

 .ندهم وا جلویش بودم مصمم ، اتفاقات این ی  همه با همچنان

 . ترسیدم تهدیدت از اینکه خاطر به نه اما ، سراغش رفتم من-

 : کشیدم لبم ی گوشه به دستی

 . نمیارم کم من بذاری یادگار روتنم اینم از بدتر زخم هزارتا حتی-

 ! صنم-

 .چرخیدند ما سمت به شدند می رد آنجا از که عابری چند و پیچید خیابان در دادش صدای

 . کردم کج را لبم

 بی کسری اون و خودم خاطر به من ، نره یادت فقط.  کردم چه میگم ، ببندی زبونتو اون-

 ...!بگیرم من ازش حالی یه ، میکنم و اینکار دارم شرف

 نمی من.  نداشتم را توانش اما ، کنم ادا را کلمات تنفر با خواستم می.  کشیدم نفسی

 .  نبودم خوبی بازیگر اصال واقع در.  کنم بازی فیلم خیلی توانستم

 .شدند شل لبخندی به هایش لب چون.  بود کافی ، کرد باور عطا که همین اما
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 میره کی میاد کی ، بگیر آمار برا و دور اون از ، کارش محل برو بیشتر کن کاری یه!  صنم ببین-

. 

 : کشیدم پوفی

 .دم می خبرت ، بکنم کارامو شلوغه سرم فعال من.  بگذره روز چهار  کن صبر هنوز-

 :  آورد باال تهدید ی نشانه به را دستش

 ! نزنی دور منو باشه حواست-

 آخرت بار توام.  شخصیتم و خودم به زدم گند که بزنم جا.  میرم تهش تا کردم قبول وقتی-

 بهت ، زنی می زنگ ، داشتی کار من با بعد به این از.  میگیری منو جلوی  خیابون تو باشه

 .کجا بیای ، میگم

 .کند اعتراضی توانست نمی ، بود زیر دستش چون اما ، کرد نگاهم چپ چپ

 .میخوام آمار ازت شنبه سه تا نذار خبرم بی پس ، حله-

 .باشه-

 .رفت عقب عقب ظن همان با و انداختم سرتاپایم به را مشکوکش نگاه
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 ریخته هم به حسابی اعصابش.  کردیم نظر و بحث به شروع کیوان با و رفتم پروژه محل به

 یادآوری را پیشرفت مثبت نکات ها بچه به همیشه ، پروژه محل در که شهرام برخالف.  بود

 . خواند می یاس ی آیه  اما کیوان ، کرد می

 .رسیم می سنگ به فقط ، کنیم می چی هر!  دکتر واال-

 !آب؟ یا بخوری خاک به خوای می ، حفاری کوه دل تو اومدی-

 .دراومده گندش دیگه ، خب نه-

 ! موالیی جناب ، درنمیاد هیچی گند ، نری مرخصی هم پشت اگه-

 .کند جور و جمع را خودش کمی و  شود زده خجالت ، شد باعث آمیزم کنایه ی جمله

 .نمیرم که تفریح برا-

.  میام و میرم روزه یه ، که دیدی اما بزنم سر م خونواده به میرم وقتا خیلی ، دارم غیبت منم-

 .روز دو میشه بمونم بخوام خیلی

 :گرفت فاصله قدمی و فرستاد بیرون را نفسش

 .بیان و برن هواپیما با که نیست پرپول جیبشون اینقدر!  دکتر نیستن شما مثل همه-

 حق این برابر در من زبان و بود حق حرفش. نداشتم هم جوابی هرچند ، دهم جواب تا نماند

 دید از را قضایا همیشه من.  چرخید نمی دادن جواب به گویی

 من به کسی وقتی تا ، ندارد دیگری و دارم امکاناتی چه من اینکه.  دیدم می خودم

 .کردم نمی درک ، کرد نمی گوشزدش

 : رفتم گودال سمت کیوان سر پشت و فرستادم بیرون را ام کالفه نفس

 رسید؟ کجا به کار ، نباشید خسته-

 . چرخید سمتم همه سر

 : آمد سمتم و شد جدا جمع از علیرضا

 اما ؛ سنگ به رسیده گودال طرف یه ، جلو بریم سمت کدوم از کنیم می بررسی داریم فعال-

 . خاکه هنوز قسمت یه

 .بدین ادامه خاک قسمت همون از-

 .داره انحرافی یکم مسیرش-

 .نیست بر زمان که کندنش-

 . روز سه نهایتا-

 .بده بخش رضایت ی نتیجه ممکنه اما-
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 . میشه ختم کجا به خاکی قسمت تنها بدونیم ما ، میشه عالی خیلیم واقع در ، موافقم-

 ، کوهه مخالف مسیر در چون حفر این مسلما.  کنن شروع بگو ها بچه به پس ، درسته-

 . باشه مسیر یه تونه می خودش اما.  نداره ما ی افسانه به ربطی

 : شد بحثمان وارد هم کیوان

 آب حوض  اون به ش نشونه اولین ، شیرین ی مهریه و بیستون کوه ی افسانه:  میگن بومیا-

 .حوض همون به برسیم بگیریم رو خاکی قسمت این مسیر انگار.  میرسه

 : کردم نگاه دقت با ، بود گفته که را مسیری

 .بدیم امتداد حوض سمت تا رو خاکی بخشی این ، اینه تو نظر واقع در-

 .دقیقا-

 کنم می فکر منم عجیب. کنه هدایتمون خودش که مسیری هر به اما کنیم می رو جاده ما-

 ! رسیم می آب حوض اون به دقیقا

 :گفتم ، بردارم آب حوض از را نگاهم اینکه بدون

 البته و سن بیشترین که کسی.  کن پیدا برام و شهر این آدم ترین مسن و برو کیوان-

 .داره و اطالعات

 : زد لبخندی

 . کنیم می فکر چیز یه به داریم مون همه  کنم فکر-

 :گفتم جوابش در

 .گیری می نشون و رد ها قصه از ، میای افسانه دنبال وقتی-

 : شد پررنگتر کیوان لبخند

 .کنم می پیدا رو نفری چند  میرم من-

 می.  برندارم حوض از را نگاهم همچنان و کنم جمع هم در را دستهایم شد باعث هوا سوز

 ورودی که ای دروازه.  داشت دروازه حکم و نداشته آبی ، حوض این گذشته در:  گفتند

 .  باشد می بیستون کوه زیر در ، شده دفن شهر ی افسانه

 ...ماد حکومت حتی و کوروش پادشاهی از قبل به مربوط ای افسانه
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  صنم#

 

 و هادی از یکی ، داشتم رفته دست از تماس سه ؛ انداختم هایم تماس لیست به نگاهی

 .  سارا از دوتا

 این از فقط صبح از. نبود گوشیم جمع حواسم ، بودم  خیابان میان گشتن مشغول که آنقدر

 خودم با بار هر.  بودم کرده قیمت سبزیجات و ماهی و گوشت ، بودم رفته مغازه آن به مغازه

 بعد.  شود می مقدار چه هزینه و است الزم مواد چقدر غذا هر پخت برای کردم می حساب

 اصال ؟ داشت فروش مقدار چه وسعت ما شهر.  کردم می فکر احتمالیم های مشتری به هم

 های زن هم آن ؟ بخرند را خانگیش سبک به چند هر حاضری غذای بودند حاضر هایش زن

 !  شهره داری خانه در و بودند کدبانو همه که اینجا

 .شد می مانع دودلی اما کنم خرید بهتری کیفیت با و تر متنوع تا بودم آمده کرمانشاه به مثال

 مقدار به را غذاییم مواد بود بهتر.  شدم پشیمان آخر ی لحظه اما برگردم خرید بدون خواستم

 .خریدم می ، شده هم کم

 آژانس خریدهایم سنگین حجم خاطر به ، آخر در و دادم سفارش مقداری چیزی هر از پس

 .باشد راحت خیالم بیستون خود تا گرفتم

 حال در پیرزن همراه که هادی دیدن از ، انداختم که کلید.  شدم خانه وارد ، رسیدن محض  به

 .شد رنگ به رنگ او از بدتر و خورد جا دیدنم از هم هادی شدم  شوکه ، بودند بحث

 .عصبیند هردو و نیست دوستانه بحثشان کردم احساس

 : شوم کنجکاویم و تعجب مانع نتوانستم.  دادند جواب را سالمم

 !؟ کنید می چیکار اینجا ؟ افتاده اتفاقی هادی اقا-

 بیرون را عمیقش نفس همزمان و شد پایین  و باال گلویش سیبک.  بود مشهود نگاهش ترس 

 : فرستاد
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 ؟ بیام اینجا تا نشم مجبور من که نمیدین جواب رو گوشی چرا-

 چی؟ یعنی-

 !ندادین جواب ، داشتم کار باهاتون-

 .خرید میرم ، نیستم خونه دونست می سارا ولی-

 . برسونمتون خواستم ، نرفتین هنوز کردم فکر ، آره-

 وقتی که بود خوب آنقدر مرد این.  گوید نمی راست یعنی این. نکند نگاهم کرد می سعی

 می را نگاهش همچنان بیچاره.  کرد می متوجه را بقیه رفتارش نوع از راحت ، گفت می دروغ

 .نیاورم رویش به دادم ترجیح من و دزید

 .ممنون-

 .برادرانه و گرم همیشه مثل ؛ زد لبخندی

 . کارام دنبال برم من پس-

 .نمونید اینجا دیگه ، بشه اگه چیزی یه ففط-

 . نیامد خوشم اش جمله این از اصال.  کردم نگاهش تیز و تند و خوردم ای یکه

 ؟ چرا ولی-

 .اینجا بیاد ناکس  و هرکس نبود قرارمون-

 تیز شی  یک کسی ، کردم حس که کشید تیر آنچنان قلبم.  است بهراد منظورش کردم فکر

 موردش در مدلی این کسی آمد نمی خوشم. شد هم در بیشتر هایم اخم.  برده فرو قلبم در

 .باشد هادی یعنی ، شناختم می که مردی ترین درست فرد آن اگر حتی.  بزند حرف

 ! ندارم مشکل کسی با من ولی-

 : بود شده تبدیل خشم نوعی به هادی اخم

 ...بود دیگه چیز  یه اول از ما قراره-

 . چرخاندم می برعکس و پیرزن سمت هادی از را نگاهم فقط ، هادی آخر ی جمله از گیج من

 می دلم ، مه خونه اینجا.  کنم رفتار تو میل به یا کنم رد خواستی تو رو هرکی تونم نمی من-

 .ببرم خودمم با خواستم رو هرکی خواد

 ...اون نیست هرکی اون-

 . بشنوم خوام نمی بسه-

 : کرد من سمت را رویش پیرزن

 .  شه می اضافه بهمون م دیگه ی همخونه یه فردا از -
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 . کردم ریز چشم اراده بی

 : گفت ، کند ایجاد تغییری خشنش و سرد ی چهره در اینکه بدون پیرزن

 . میکنه زندگی خونه این تو صدفم فردا از-

 اسمش فقط.  کیست صدف دانستم نمی حتی.  بود افتاده اتفاقی چه نفهمیدم هنوز که من

 پس. بود آشنا برایم

 :پرسیدم وارد زمزمه

 کیه؟ صدف-

 

 

 

  خیس های اطلسی#

 ایرتوند_سمیرا#

 

 [۱۳:۳۲ ۳۱.۰۷.۱۸, ]خیس های اطلسی

[Forwarded from ایرتوند سمیرا کانال] 

#۱۱۰ 

 

 

 صنم#

 

 این هادی کردم می حس.  بودم شده ،گیج  شناختم نمی که نامی صدف و هادی بودن بین

 بر نتوانستم.  داد می نشان را این خالف ادعایش و رفتار طرفی از.  میشناسد را زن

 : پرسیدم و کنم غلبه کنجکاویم

 کیه؟ صدف-

 : زد لبخندی پیرزن

 .م دیگه ی نوه-

 و شکسته دل از و نکرده ازدواج ، بود گفته که او ، فهمیدم نمی را منظورش.  کرد ترم گیج

 !؟ گفت می هایش نوه از االن وقت آن!  داشت شکایت تمامش نیمه عشق
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 ، کنم  حفظ را آرامشم حداقل اینکه برای. بود کرده ام کالفه و عصبی ذهنیم سواالت حجم

 : کنم دور خودم از را تردید و شک گرفتم تصمیم

 !دارین نوه دونستم نمی-

 :  انداختن گل هیجان و ذوق شدت از پیرزن های لپ

 .مفصله ش قصه-

 بسته که در.  شد خارج در از کوتاه خداحافظی یک با و کرد عذرخواهی لحظه همان هادی

 : چرخاندم پیرزن سمت را نگاهم دوباره ، شد

 ؟ بزنیم حرف دارین دوست-

 . نه االن-

 ! دید نمی صحبت برای مناسبی وقت را االن اما ، زد می برق نگاهش همچنان اینکه با

 .کنیم جارو آب و حیاط این بیا پاشو ، من از کشیدن حرف جای به-

 .بود محسوس همچنان صورتش شادی اما  ، شد جدی هم باز لحنش

 .میام آشپزخونه بذارم خریدامو برم-

 !کردی خرید کم چقدر-

 .کنم ریسک تونم نمی ، شروع واسه فعال-

 .چرخه می زود دهن به دهن حرف ، میگیم اونور و ور این بعدم.  میارم گیر مشتری برات من-

 .  نکنه شکایت کسی.  ترسم می هنوز من-

.  باشی داشته ترس که نیستیم بزرگ شهر.  دارم آشنا اونور و اینور من.  راحت خیالت ، نه-

 .میاد گیر آشنا راحت اینجا

 .هستم مجوزم دنبال اما ، شما دست سپردم خودمو که من-

 .تخت خیالت منم طرف از ، کمکم بیا زود ، برو-

 ، دادم قرار مناسب جای در را وسایل اینکه از بعد.  رفتم آشپزخانه به و کردم گوش حرفش به

 :گفت ، دید که مرا ، کرد می تمیز را ایوان روی جارو با.  آمدم بیرون

 . بریز آب من پشت ، آب شیر کن وصل و شیلنگ-

 .کشیدیم جارو و آب هم را حیاط ها پله و ایوان شستن از بعد و گفتم ای باشه

 راه از هنوز ی نوه این!  بود خوشحال چقدر.  رسید هایش شمعدانی به وسواس با پیرزن

 .بود آورده سرشوقش کامال ، نیامده
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 خبر از گرفته جانی چه داد می نشان ، همه و همه درخشانش چشمان و صورت روی و رنگ

 !  صدف آمدن

 ! مشتاق آنقدر و بود منتظرش کسی که حالش به خوش

 باز من و کرد می نوازش را هایش شمعدانی های برگ و خواند می را آهنگی وار زمزمه پیرزن

 ! ست خالی خانه این در اطلسیم های گلدان جای چقدر:  کردم فکر این به هم

 .رسید می گوش به واضح حاال اش ترانه و شد بلندتر  پیرزن صدای

 بومی قدیمی ی ترانه یک

″ 

  گریانه وهار آزیز، اور، ی وینه دیدم

 ( عزیزم گریانست، بهار ابر مانند چشمانم)

 

  بریانه ُسختو دیدم، و كواوه جرگم

 ( است بریان و سوخته و كباب جگرم من، ی دیده ای)

 

  برگمه سیا پا و تا سر له برگمه، سیا پا و تا سر له

 ( است تنم سیاه لباس پا به تا سر از است، تنم سیاه لباس پا به تا سر از)

 

  جرگمه ی ریشه آزیز، قرچ، قرچه دوس بی

 (عزیزم آید، می جگرم ی ریشه شدن پاره صدای دوست بی)

 

  جرگمه ی ریشه دیدم، قرچ، قرچه دوس بی

 ( دیدگانم ای آید، می جگرم ی ریشه شدن پاره صدای دوست بی)

 

  آزیزم توانم و تاب دیدگم، طاقت نمندم

 (عزیزم شده، تمام توانم و تاب ، طاقتم من،نمانده ی دیده ای)
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 خیس های اطسی#

 ایرتوند _سمیرا#

 

 [۱۳:۳۲ ۳۱.۰۷.۱۸, ]خیس های اطلسی

[Forwarded from ایرتوند سمیرا کانال] 

#۱۱۱ 

 

 

 

 بهراد#

 

 که بودم هایم لباس کردن مرتب مشغول.  گذاشتم کمد داخل و کردم خارج تن از را روپوشم

 های تماس خاطر به اما بودم نکرده ذخیره همچنان را ژیال ی شماره.  خورد زنگ گوشیم

 و ژیال از ، بودم شنیده را صنم های حرف وقتی از راستش.  بودم حفظ از تقریبا مکررش

 غیر خوی ی زده بهت همچنان و بودم متنفر کسری از ، شد می چندشم اسمش

 ...!انسانیشان

 کثافت از حجم این ، کردن صحبت موقع ترسیدم می.  بدهم را جوابش خواست نمی اصال دلم

 .بیاورم باال را

 .کردم برقرار را تماس باالخره هایم دودلی میان

 ...جان بهراد سالم-

 : شدم جمع درخود و کشیدم پوفی

 سالم-

 .دادم جواب تفاوت بی و خشک سرد،

 لباس دوستام از یکی برای ، اومدی که اینبار خواستم می.  شدم مزاحمت ببخش ، عزیزم-

 .بیاری سنتی

 !عجیبه ؟ پسندن سنتی دوستتون-

 چرا؟-
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 حمید با صحبت فرصت هنوز.  شد می آبروریزی فقط ، دادم می ادامه.  بودم شده عصبی

 باید زمان آن تا و بود نشده مهیا

 :گفتم ، بند دادن آب از قبل پس ، گرفتم می را زبانم جلوی

 .بزن زنگ بعد.  کنن می صدام ، کارم سر-

 .کردم قطع را تماس اهمیت بی.  شده دلخور یعنی این و کرد سکوت

 سرعت به و کردم پرت را ذهنم ، نشوم عصبی نما انسان جماعت دست از بیشتر اینکه برای

 .رفتم راه کمی پارکینگ به رسیدن برای.  زدم پایین را کوه ی دامنه و آمدم بیرون کانکس از

 به همچنان دستم حالیکه در.  زد صدا را اسمم کسی ، بزنم را ماشین استارت اینکه از قبل

 .برگشتم صدا صاحب سمت  به ، بود سوییچ

 .آمد من سمت ، داد می سرعت هایش قدم به حالیکه در صدف

 دارین؟ جا تنها مسافر یه واسه دکتر، سالم-

 : دوختم صورتش به را متعجبش نگاه و کردم ریز چشم

 !؟ مسیریم هم ما ببخشید-

 .بشم کسی مزاحم نمیاد خوشم من واال.  مسیریم هم بله-

 !یکیه مسیرمون بودین نگفته اما ؛ اینجایین وقتیه چند!  جالب چه-

 نابلد خاطر به ؛ میشه نصیبتون من همراهی افتخار امروز فقط البته.  مسیریم هم امروز از-

 .بودنم

 . بود خودمتشکرانه کامال لحنش.  دوخت چشمانم به را مغرورش نگاه

 ؟...شه نصیبم افتخاری چنین نخوام اگه و-

 !هستین گیری سخت آدم ، دکتر کردم شوخی-

 چه ، بدانم خواستم می طرفی از.  نداشتم اضافه بحث ی حوصله که بود گرفته آنقدر حالم

 .باشیم مسیر هم ، است قرار که افتاده اتفاقی

 .رسونمتون می-

 صحبتی کوچکترین راه طول در که بود جالب برایم.  کردم روشن را جیپ. شد سوار تعلل بدون

 رو روبه به فقط خونسرد اما.  بگوید را مسیرش حداقل ، بودم منتظر ، خانه در دم تا من و نکرد

 .بود دوخته چشم

 .شد پیاده  بالفاصله کردم متوقف را ماشین ، خانه نزدیک درست

 شرایط ، شدم شما مزاحم که میخوام عذر واقعا من!  بیام باید که ایه خونه اینجا پس-

 .کرد مجبورم
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 ! جالبه-

 :کشید آهی

 مزخرف دالیل به اونم ، نباشه بلد شو اجدادی ی خونه مسیر آدم یه اینکه.  جالبه خیلیم آره-

 ...کشوند منو زندگی چون اومدم اما ، شهر این تو بذارم پا نداشتم دل ، بگم راستشو. 

 اهل.  فهمیدم می را کلماتش میان ، شده پنهان درد اما آوردم نمی در سر هایش حرف از زیاد

 .نبودم دلداری

 .برم من اجازه با-

 .شدند تنگ چشمانش چون ، خورده جا کردم حس

 بود آنجا هم صنم که پیرزن ی خانه.  رفت کناری ی خانه سمت به و کرد کوتاهی خداحافظی

 خانه آن مسیرش شوم مطمئن تا ماندم منتظر ، داشتم رفتن قصد که تصمیمم برخالف. 

 صدف سمت بعد و من به ابتدا نگاهش.  آمد بیرون صنم و شد باز خانه در همزمان.  است

 .چرخید

 

 

 

 خیس های اطلسی#
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#۱۱۲ 

 

 

 صنم#

 

 .آمد بند کوتاه نفسم و کشید تیری هم کنار دیدنشان از قلبم

 ! نداشت ربطی من به هم کنار ها آدم بودن مسلما
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 اجاره را کافه کنار زمین که همان.  شناختم می را بهراد همراه دختر ، بگویم چه بودم مانده

 ، آمد نظرم به بعد و شدم حرصی فقط لحظه آن اما شناسد می را بهراد بود گفته ، بود کرده

 قلب به دلداری یک حکم ، بینی خوش آن فهمیدم هم کنار دیدنشان با و حاال که گفته دروغ

 .داشته را ام شده درگیر

 نیست؟ خوب حالت عزیزم سالم-

 نمی...نکند!  بود صدف اسمش هم او!   من خدای.  کردم بلند را سرم صدف صدای با

 ! است پیرزن ی نوه او کنم فکر حتی خواستم

 جان؟ صنم ، داری مشکلی من با-

 ! دانست می هم را من اسم

 فشار شده آسفالت زمین کف به را پاهایم محکم  ؛ کنم حفظ را خودم استقامت کردم سعی

 : دادم

 . نمیارم جا به رو شما اصال من ببخشید-

 : بهراد سمت کردم رو

  اینکه و بودم مهمونمون منتظر من ، سالم-

 : دادم می قورت را دهانم آب حالیکه در ، دوختم صدف به  و گرفتم بهراد از را نگاهم

 .باشید ما مهمون شما کنم فکر-

 .شناسم می  رو تو من ، گلم آره-

 می را خودش زیادی کردم حس اول بار!  بود متفاوت بودم دیده که اولی بار با رفتارش چقدر

 ، است مغرور و گیرد

 ! آمد نظرم به برخورد خوش و معمولی االن اما

 : کرد ای سرفه تک بهراد

 .برم بهتره من-

 .رفت ، بود کوچه به پشت که کناری ی خانه به ، کوتاه خداحافظی یک با و

 ، شد که خانه وارد.   شود داخل صدف تا رفتم کنار اما بود بهراد رفتن مسیر به همچنان نگاهم

 شوق سر را آدم و بود شده تمیز حسابی خانه حیاط.  کرد جستجو را اطراف کنجکاوش نگاه

 .آورد می

 : کرد کج را لبش

 ! زشته و داغون چقدر اینجا-
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 در و کرد سالم صدف.  زد صدایش مشتاقاته و ذوق با پیرزن ، بدهم را جوابش اینکه از قبل

 نبوده سال چند این چرا که شکایت هم بعد و کرد دلتنگی ابزار پیرزن. گرفت جای پیرزن آغوش

. 

 سمت به.  بگویند را هایشان حرف حسابی تا بگذرام تنهایشان شام زمان تا دادم ترجیح

 .کردم آماده خالل خورش ، قبل از عزیز خاطر به و رفتم آشپزخانه

 پیرزن کنار ، بود کرده عوض را هایش لباس صدف.  رفتم بیرون آشپزخانه از ، اجبار به و باالخره

 .است زیاد بینشان حرف بود مشخص.  بودند صحبت حال در

 .بچینیم سفره تا کردند کمک و برداشتند صحبت از دست ، شام خاطر به

 صدف و پیرزن.  رفتم اتاقم به ، سفره کردن جور و جمع از بعد و شد صرف سکوت در اما شام

 بود گذاشته پیرزن زانوی روی را سرش صدف ؛ کردم نگاهشان در الی از.  بودند بیدار همچنان

 .داد می حرکت موهایش الی البه نوازشگونه را دستش وار زمزمه او و

 گونه نوازش طور همین.  بود پذیرا مرا طور همین ، بودم بچه وقتی ؛ افتادم خاتون ننه یاد

 ...کرد می قرص را دلم و   لمس را موهایم

 خواستم نمی را تنهایی همه این من.  چکید ام گونه روی آرام اشک و زد چنگ را گلویم بغض

 بودم؟ تنها آنقدر چرا پس. 

 : دادم سر خودم برای را الالیی ی ترانه وار زمزمه لب زیر و گذاشتم هم روی را هایم پلک

 شقایق زانوی روی کن الال ، شبنم زیبای دختر کن الال

 حقایق تلخه که بیداریه تو ، نبینی مهری بی رنگ تا بخواب

 چکیدم هاش شونه روی شب یک که ، میمونی من التماس مثل تو

 ندیدم رو کوچش و برد خوابم که ، بود اون نوازشهای گرم سرم

 کرده چکه غریبی سقفش از که ، خلوت کنج یه و موندم من حاال
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#۱۱۳ 

 

 

 

  بهراد#

 

 شب و برود حمام به زود صبح داشت عادت.  آمد بیرون و انداخت سرش روی را حوله شهرام

 ″برد نمی خوابم صبح تا ، کنم کامل حمام: ″ گفت می.  بشورد را موهایش فقط ها

 ...هیز ، من به زدی زل چته!  ها-

 : گفتم ، زدن عق ی نشانه به و کردم جمع را هایم لب 

 خب؟ ، رفتنه حموم مدل چه موندم کارت تو ، نیستی که تحفه-

 ؟  داری حرفی ، شهرامیه مدل-

 ! واال نه-

 : شد شل نیشش

 زود.  چیه چمدون این تو بدونم خواست می دلم فقط.  کرد بارم وسیله چمدون یه مادرت-

 .کن بازش

 . کردی می باز خودت-

 ؟ چشمم جلو بیاری جدمو هفت تا-

 سرک را چیزی هر داخل نباید بود فهمیده ، من برخوردهای از راحتی ی همه با شهرام

 .بکشد

 . میگم توام به ، بود الزم.  آوردن برام چی ، ببینم برم من تا ، شو خفه لطفا پس-

 ...من برم اداتو-

 . شده مون همسایه گفت می صدف  دختره این راستی:  گفت ناگهانی خیلی  و کرد مکثی

  آره-

 .اینجاییه اصالتا کنم فکر!  جالب چه-

 . گفت  خودش اول بار همون ، نکن فکر-

 !؟  نشدم متوجه چطور من جدی؟-
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 .  بود افتاده کار از گوشت ، بودی چشمات از کشیدن کار دنبال بس از-

 . گرسنم بخر غذا دست دو ، برو حرفا این جای... خندیدم هرهر-

 آمده حمام از شهرام ، شدم بلند جا از تند. بود گذشته هم ده از ، انداختم ساعت به نگاهی

 اینکه از قبل.  رفتم در سمت به و کردم تن را بیرونم های لباس.  رفت نمی بیرون قاعدتا.  بود

 . شد بلند در زنگ صدای ، کنم باز را در

 . بود کرده غافلگیرم در پشت صنم بودن.  کردم باز را در بالفاصله

 تو؟ بیام تونم می-

.  کنم دعوتش داخل به توانستم نمی واقعا من اما ، زد ای اضافه حرف نه و کرد سالمی نه

 اطمینان شهرام به.  بشنود را ما های حرف ترسیدم می و داشت حضور خانه در شهرام

 .دادم می جانبه همه و احتیاط با باید را صنم اعتماد جواب هم باز اما ، داشتم

 .بود منتظر همچنان نگاهش.  داد جواب و کردم سالم

 .بیرون بفرستم و شهرام بذار فقط تو بیا-

 .انداخت زیر به سر ، گرفت می گاز را لبش ی گوشه حالیکه در بالفاصله

 سخت شب یک و ازدواج وجود با که بود دخترانی آن از صنم.  کند می فکر چه به دانستم می

 در شهرام ترسید می صنم.  بود جالب برایم این و بود محفوظ رفتارش در حیا و شرم همچنان

 ! بود کرده کاری چه مامور را او عطا وقت آن ، کند بد فکر ما مورد

 :گفتم گوشش زیر و رفتم شهرام سمت به

 : کرد اخم.  بخر و شام برو ، دارم خصوصی کار یه من-

 . چام می سرده-

 . دادم صنم به ای اشاره

 ؟ رفتی آبی زیر ، نبودم روز دو!  بهت لعنت-

 .نبود توضیح و صحبت وقت االن

 ! برو زود-

 ؟ نداری طاقتشو دیگه ُاوه-

 .رفتم ای غره چشم ، بود گفته که جایی به چشمانش ی اشاره از

 ...باشم گفته که گفتم. میام زود ولی.  میرم اوک-

 .برود زودتر تا ندادم را جوابش

 : گفت بلند صدایی با ، میرفت در سمت به حالیکه در
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 .میام زود من ولی... بگذره خوش-

 در عجیب هراس یک حاال او اما ، ببینم را واکنشش تا چرخیدم صنم سمت به بالفاصله

 . داشت چشمانش

 بگم؟ بهش چی اصال کنم؟ چیکار باید من ، خواد می اطالعات مدام.  کنه نمی ول منو عطا-

 پرسید؟ ازت چی دقیقا-

 .پیشرفته کجا تا کار اینکه و اونجا کارگرای تعداد-

 که اطالعاتی و سرپروژه میری فردا بگو ، بده پیام یه بهش شب.  میگم بهت من رو اینا خب-

 . بفهمی کنی می سعی و خواد می

 .داد فشار هم روی محکم را هایش لب و کرد دست دست

 ...نیست این فقط ولی-

 شده؟ چی-

 : داد قورت را دهانش آب

 . بیرون بیارمت خونه از امشب گفتن-

 ، خوردم یکه ، بود زده که حرفی از.  شدم اش خیره فقط واکنشی هیچ بی و شد گرد نگاهم

 یک ، رفتم می چیست؟بیرون درست کار دانستم نمی دقیقا و نداشتم را انتظارش چون

 ...دیگر دردسری هم نرفتنم ، بود دردسر

 

 

  خیس های اطلسی#

 ایرتوند_سمیرا#
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 می تلخ پایان یک از خبر احساسم و عقل ، بازی شروع همان از. داشت خفیفی لرز بدنم

 گسی حس چنین ، نیستم ماهری بازیگر خودم ، دانستم می چون شاید ، دانم نمی.  دادند

 ! داشتم

 خواست؟ چی ازت عطا ، بگو دقیقا-

 .بیرون بریم هم با ، بگم بهت:  گفت-

 !کرده؟ نگران رو تو این-

 . کردم تایید سر تکان با

 .گرفته شکل ای دوستی ما بین ، شه مطمئن تا ، بیرون بریم ما بوده این منظورش اون ببین-

 چی؟ یعنی-

 .شه مطمئن تا ، ببینه هم کنار رو ما خواد می فقط-

 کنیم؟ چیکار باید االن-

 :گفت متفکرانه و کرد کج را لبش

 . هواخوری بیرون بریم-

 . کردم گرد چشم

 !شما و من-

 :انداخت باال ابرویی

 داره؟ اشکالی-

 به وای ، میگن روم جلو و روم پشت حرف کلی همینجوری هست؟ من موقعیت به حواستون-

 ...!حاِل

 : پرید کالمم میان

 .کنه زنکا خاله محافل نقل رو تو و من خواد می عطا دقیقا-

 : زدم پوزخندی

 بده زحمت خودش به عطا دیگه نیست الزم.  هستم محافل نقل گرامیت ی خواهرزاده کار با-

! 

 .گرفت هم خشم رنگ ابروانش میان اخم و آمد باال گردنش رگ که دیدم وضوح به

 !چیه؟ طالقت دلیل دونن می مگه-
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 ، گرده برمی عروسیش از بعد روز دو زن یه که همین.  خواد نمی دلیل طالق ، شهر این تو-

 ؛ نمیگرده دلیل دنبال کسی پس.  نمونده که مقصره زن ، مردم دید از.   میشه حساب ننگ

 . داشتم ایرادی و عیب که میدونن مقصر منو و میدوزن و برن می خودشون

 ...نابجاش قضاوت و آدمه-

 : دوختم چشمانش به را نگاهم

 .کردین قضاوت اشتباه منو هم شما-

 که ، نکنیم اشتباه بود قرار اگه.  میشی اشتباه قضاوت دچار توام ، بیفته پاش ، دارم قبول-

 .آدم ، گفتن نمی بهمون

 درگیر ذهنم که حاال همین مثل.  بودم شده اشتباهاتی دچار هم من مسلما. بود او با حق

 نفس.  کردم می قضاوت را رابطه این نوعی به بار هر دیشب از و بود او با ارتباطش و صدف

 .کنم پاک ای اضافه فکر هر از را ذهنم کردم تالش و کشیدم آرامی

 کنیم؟ چیکار حاال-

 جا برای مجالی دیگر ، شد می زده بازی آغاز سوت وقتی.  متمرکز را فکرم و کردم کج را لبم

 .زدم می جا نباید پس.  کنم شرکت بازی این در بودم کرده قبول خودم من.  ماند نمی زدن

 میشه؟ چی ببینم بریم-

 .میام بپوشم لباس -

 سیاق و سبک و بود سازتر نو سمت این ی خانه محیط.  گذراندم نظر از را خانه ، آمدنش تا

 با.  جور و جمع ی آشپزخانه یک و کوچک هالی با ، بود دوخوابه. نداشت را پیرزن ی خانه

 اتاق فقط شاید ی اندازه ، خانه این مسلما ، فامیلش کل دستگاه و دم و حمید ی خانه وجود

 ! آورده دوام هتل در چطور حاال تا که بود جالب برایم.  بود خوابش

 .م آماده من-

 ظاهری و تیپ در دیدنش با.  گرفتم هال داخل شیک و نو راحتی از را نگاهم و کشیدم هومی

 کرده تن به مردانه جذب پالتوی یک.  شدم اش خیره کوتاه ای لحظه ، بودم ندیده روز آن تا که

 .گرفت نبض غیرعادی قلبم. بود زده باال به را موهایش.  مشکی تیشرت یک زیرش و بود

 همین ، شد پاره و کشید را بنفش شال ، عبد روز آن اینکه از بعد ، افتاد خودم به نگاهم کوتاه

 .داشتم تن به هم معمولی بافت یک و کردم سرمی به را سفید شال

. بود شایسته کامال متضاد تیپ دو کردن مقایسه برای ، هم کنار ما گذاشتن هم کنار کنم فکر

 : گفتم و کردم جفت هم به را پاهایم

 بریم؟ کجا باید االن نظرتون به-

 .بدی پیام عطا به تونی می-
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 خودش.  دهم پیام عطا به تا کشیدم بیرون را گوشیم.  بود خوبی پیشنهاد ، کردم فکر کمی

 :خواندم بهراد ی خیره نگاه زیر را پیامش متن.  بود داده پیام قبل از

 ″ببیننتون آدم تا چهار.  باشید دید تو که جایی ، پارکی یه باهاش برو″

 اما ، بود گفته را منظورش بهراد اینکه با.  برگرفته در را تنم تمام گرما از حجمی کردم حس

 مسلما! دادند؟ می درخواستی چنین هم باز ، بود محبوب من جای اگر راستی.  نداشتم باور

 او از که بودم مردی دختر فقط من اما داشتند غیرت رویش و بود ناموسشان محبوب.  نه که

 .نداشتند خوشی دل

 : فرستادم بیرون را نفسم

 .باشین دید تو که جایی برین میگه-

 : کشید اش چانه به دستی

 .دادم می رو اطلسی کافه پیشنهاد ، نبود شب اگه-

 

 

  خیس های اطلسی#

 ایرتوند_سمیرا#
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#۱۱5 

 

 

 

 و بنفش و زرد.  گرفتند رنگ چشمانم پیش کافه های اطلسی.  نشست لبم روی لبخندی

 قشنگ احساس یک را جایش و شد محو پیشم ی ثانیه بد حس... رنگ به رنگ ، سفید

 .گرفت

 .بازارچه وسط فروشی بستنی یه بریم-

 !هوا این تو بستنی-

 و شلغم و فالفل تا ، بگیر گلپر و باقالی از ؛ داره چی همه االن ، فروشیه بستنی اسمش-

 .لبو
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 این ، باشد جالب برایش موضوعی وقتی بودم شده متوجه.  کرد جمع عادت به را هایش لب

 . شود می صورتش میمیک از جزیی غیرارادی حرکت

 .کجاست عجایب ی کافه این ببینم بریم پس-

 ، بود پاسگاه روی روبه درست که ورودی در نزدیک را جیپش.  آمدیم بیرون در از هم همراه

 .رفت سمتش به.  بود کرده پارک

 .بریم میتونیم هم پیاده نیست مسیری-

 مهم برایم ، رفتیم می که راه.  نبودم معذب کنارش.  شد همقدمم و انداخت باال ای شانه

.  بود مهم اما او برای.  زنند می هایی حرف چه سرمان پشت و بینند می را ما نفر چند نبود

 برخورد راحت حاال اما باشد حدیث و حرف اسمش پشت ندارد دوست:  بود گفته قبال خودش

 .بود آرام همراهی این از هم او من مثل درست.  کرد می

 می کارش در چون بود راضی او و نداشت مفهومی برایم هنوز که دالیلی به ، بودم راضی من

 .ام گرفته شکل تازه احساس به من و کرد می فکر هدفش و کار به او.  شود موفق خواست

 بی و قدیمی فروشی بستنی ابتدا همان.  آمدیم باال پیچ یک از شدیم رد که را خیابان طول

 :  گفت من به رو ، شدیم که نزدیک. بود دید در شهر لعاب و رنگ

 ؟ بخریم چی ، منو تنوع این به حاال-

 : کردم فکر کمی

 .خوبه شلغم-

 .شد هم در اش قیافه

 .میخریم باقالی خب-

 بگیریم؟ هم مثل الزمه-

 .میدم ترجیح و باقالی من-

 . باشد داشته دیگری طعم شاید تو کنار خوردنش کردم اضافه دلم در و

 را باقالی ، مغازه صاحب چپ چپ نگاه زیر. داد من دست را یکی و گرفت باقالی ظرف دو

 سرم پشت که است قصه چقدر فردا دانستم می.  بمانیم آنجا خواست نمی دلم اما.  گرفتم

 ی خانواده نه کردم می خداروشکر... شود نمی گفته که هایی حدیث چه و شود می ردیف

 ، نداشتم شانسی زندگیم تمام در اگر.  نبودند بیستون ساکن کدام هیچ مادریم نه و پدری

 حالی ، داشتن سربار ترس از بود سالها هم آنها اینکه با.  بود بلند اقبالم مورد این در حداقل

 پیدا شان کله سرو نداشتم شک ، شد می پخش که حدیث و حرف اما ، گرفتند نمی من از

 .شود می

 : کشیدم کالفگی سر از نفسی

 .خونه بریم زود که شد راضی عطا شاید.  بهتره بزنیم قدم نظرم به-
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 .باشه برا و دور همین احتماال-

 که جوری یه″  بود داده پیام عطا هم باز.  کنم تایید را حرفش تا شد مانع گوشیم پیام صدای

 ، شد تموم کارت.   آماربگیری یکم که کن دعوت کارش محل به فردا خودتو ، نشه مشکوک

 ″خونه بری تونی می

 : گفتم بهراد به رو و کردم پرت بافتم جیب داخل را گوشی

 .بگیرم آمار براش خواد می ظاهرا.   کارت محل کنم دعوت و خودم جوری یه میگه عطا-

 .بیا نیست مشکلی-

 ! بخواد چی بعدش دونه می خدا-

 : زد نیشخندی

 ...بد بد چیزای-

 بلند بخار به و انداخته زیر به را نگاهم شرمزده و گرفتم ُگر صورتم روی مستقیمش نگاه از

 هنوز حالیکه در.  گرفتیم پیش را خانه مسیر دوباره. دوختم ، دستم توی باقالی ظرف از شده

 .بود نرفته بین از خوبم حس و آرامش هم

 چقدر. کردم درستش دست یک با بالفاصله.  برد عقب را شالم و پیچید موهایم داخل باد

 کاش.  کشید می عقب را هایم شادی و پیچید می زندگیم میان!  بود باد همین شبیه زندگی

 غم به فقط یا و کشیدم می جلو را ها شادی هم باز و کردم می بلند را دستم روزی شد می

 ! کردم می حفظ جوره همه را شادی و دادم می نشینی عقب اجازه هایم

 

 

 

 

  خیس های اطلسی#

 ایرتوند_سمیرا#
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  بهراد#

 

 بارانی نیمه روزی در روی پیاده یک و بود خواهرم عروس روزی که دختری کنار خوردن باقالی

 پیش مدتی تا کسی اگر مسلما! داشت رطوبت هنوز هم زمین و بود سرد کمی که هوایی در

 برای ، دادن تکان سری و بود پوزخند یک جوابش ، کرد می بینی پیش را روزی چنین برایم

 من امشب تا بود ایستاده ای نقطه در و بود چرخیده زمین اما.  م زندگی اتفاق ترین غیرممکن

 می که صعود یک شبیه.  نبود هم معمولی برایم امشب اما نداشتم بدی حس.  بخورد رقم

 آن.  باشد آمیز موفقیت فرودم بودم امیدوار اما شود می ختم فرود یک به انتهایش دانستم

 .فراوان های پیچ و بود چاله از پر راهی شبیه مسیرش که صعودی در هم

  از ببرم لذت کردم سعی فقط اما!  خندیدم می اتفاق این به باید شاید

 . دوستانه اما اجباری روی پیاده یک

 ! ببخشید-

 .بودیم ایستاده خانه روی روبه درست.  برگشتم سمتش به و ایستادم جا در صنم صدای با

 .داریم مردمو حرف دردسر میدونم ، امشب اتفاقات این با و کارتون محل  بیام فردا من-

 .شد رد حرفا کنار از میشه-

 .داره فرق ش قصه ، بزنه نیش و شه خنجر حرف اگه اما-

 . دیره دیگه االن ، کنی فکر زهرش تاثیر و مردم حرف به میتونستی پیش ساعت یه همین تا-

 شما خاطر به.  نیست عطا تهدیدای از تر کشنده ، مردم حرف زهر چون ، ندارم ترسی من-

 .گم می

 را من جواب تا بود دوخته صورتم به جسورانه را چشمانش.  کرد مکث صورتش روی نگاهم

 . بشنود

 داری؟ دوست اطلسی گل گفتی-

 . کرد تایید سر تکان با

 رنگه؟ چند گل این که دونی می پس-

 ، میخواهم هم باز کرد می فکر ، قبلمان ی مکالمه به توجه با.  شد رنگ به رنگ صورتش

 .  داد تکان را سرش جواب در هم باز.  کنم تکرار را قبلم پیشنهاد

.  سفید هم حاال ، بنفش مدت یه.  نکن اکتفا رنگ به اینقدر.  باش محبوبت گل مثل یکم پس-

 .کنی انتخاب رنگ همه از سرتو شاالی کن سعی
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 ادامه و دادم کش را لبهایم.  نداشت حرفی چنین انتظار مسلما.  کرد نگاهم متحیر و مات

 : دادم

 ! کوچولو خانوم ، بخیر شب-
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 بهراد#

 

 : گرفتم درهمش های اخم از را نگاهم

 .ندیم ادامه بهتره ، کرد باورمون عطا کافی ی اندازه به کنم فکر-

 ؛ کنم صحبت صورت همین به دانستم می صالح اما ، دارد نیش کالمم دانستم می هم خودم

 همه به نسبت احساسم با متفاوت صنم به حسم.  وابستگیش از ترسیدم می چون شاید

 شان عاطفی خال خاطر به ها زن بود کرده ثابت من به ویدا ی تجربه.  بود جنسانش هم ی

 به همیشه باید.  شود اشتباه دچار صنم خواستم نمی من و شوند می اشتباه دچار زود

 .است مشترک هدف یک همکاریمان دلیل ، بسپارد خاطرش

 نفس. داشت زدگی مات از ای سایه نگاهش رنگ حالیکه در ، کرد کوتاهی خداحافظِی

.  است سرد هوا چقدر ، داد می نشان دهانم از شده خارج بخار.  فرستادم بیرون را سنگینم

 ؟ بود کرده تحمل را سرما این نازک بافت آن با چطور صنم

 درحالیکه و انداختم باال ای شانه
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 در ، بیاندازم قفل در را کلید اینکه از قبل.  رفتم در سمت به ، چرخیدم می پا ی پاشنه روی

.  کند می شروع را هایش متلک دانستم می حاال از... ظاهر در ی آستانه در شهرام و شد باز

 .شدم خانه وارد و زدم کنارش اهمیت بی

 ...خاک فقط یعنی-

 : گفتم خشن لحنی با و چرخیدم سمتش تند

 .نیار در گندشو دیگه ، کنم می  مراعاتتو من.  شهرام بفهم دهنتو حرف-

 ! ولگردی رفتین حال و عشق جای ، کردم خالی براتون خونه خب واال-

 : زدم نیشخندی

 ؟″ای بامزه:″  گفته بهت حاال تا کسی

 . هستی منطقی و عاقل:  گفتن بهم ولی ، نه-

 : کرد بیشتر را اخمش

 .ور اون اینور میری دختره این با راه به راه داری خودت اصال چه من به-

 .کن اوکی من واسه بلیط یه پرتا و چرت  این جای-

 .بیاد گیر بلیط فردا دیگه نکنم فکر-

 .خوام می فردا پس-

 ؟ فردا گفتی که تو-

 .برم نمیتونم فردا ، اومد پیش کار-

 ؟ بگیرم تهرانم بلیط یکدفعه که میری کی تهران ، اوکی-

 دردسرا که  روزام این.  میاد پیش کار میبینی ، بگم تونم نمی دقیق روز ولی ؛ دیگه ی هفته-

 . هواپیما نه بگیری اتوبوس بلیط خوای می بعدم ، ندارن تمومی

 : گرفت غلظت خندش نیش

 .میگیرم نت شم وصل ، حله-

 . بده خبرشو-

 : زد نیشخندی

 !کنی هماهنگ عشقت با-

 ! تعطیل مفت حرف پس ، دونی می رو ما نسبت که تو شهرام-

 که ها نگاه آن از یکی هم بعد و گذراند نظر از را سرتاپایم مشکوک نگاهی با و کرد باد را لپش

 .رفت اتاقش سمت و کرد ام روانه خودتی یعنی
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 شهرام به صنم و عطا مورد در نداشتم قصد فعال.  گذشت می چه فکرش در نبود مهم برایم

 های واکنش توانستم می حاال همین.  زدم نمی حرف حمید با وقتی تا حداقل.  بگویم چیزی

 درست خودم برای دردسری چنین که خارید می سرم واقعا کشیدم پوفی.  کنم تصور را حمید

 ! بودم کرده

 یا خواسته ، شد می حاضر پروژه در صنم که فردا ، گفتم نمی هم حمید به طرفی از

 می تر سخت حمید برای دادن توضیح وقت آن.  برسد گوشش به حرف بود ممکن ناخواسته

 . شد

 و کردم می پذیرایی صنم از ابتدا.  کردم ، دادم می انجام باید  که اتفاقاتی از مروری ذهنم در

 .کرد می راحت را عطا خیال

 بعد و دادم می مختصری توضیح ، زدم می زنگ حمید به ، رفت می پیش خوب که چیز همه

 . گفتم می را چیز همه حضوری مالقاتی در هم

 نه؟ یا هست بلیط همدان مقصد به فردا پس برای شدم می مطمئن باید
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 صنم#

 

 ریخت ام شده گرم احساس روی آب یک مثل درست که حرفی ؛ بهراد حرف از بودم تعجب در

 .کرد سردش و

 آب در ماه کامل تصویر.  ایستادم حوض کنار.. .رفت هوا به و شد دود انگار ، خوب حال همه آن

 .کشیدم آهی ، رقصید می داشت باد وزش اثر در خفیفی موج میان و افتاده حوض داخل

 !ببرد؟ بین از آخرش حرف با را خوبم حس و حال توانست چطور

 . سالم-
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 که بودم فکر در غرق آنقدر.  خوردم ای یکه ، سرم پشت درست ، صدف صدای شنیدن با

 با و  چرخیدم سمتش به ، کنم عوض را موقعیتم اینکه بدون. شد ترسم باعث غافلگیریش

 .دادم را جوابش آرام صدایی

 .  سالم-

 .  شدیم نگرانت ، اومدی دیر خیلی-

 نگران باید چرا اما ، آمد می صادقانه نظر به کالمش نوع و نگاهش.  شدم خیره اش چهره به

 شد؟ می من

 .ممنون-

 می خوشحال ، براومد دستم از کمکی یا خواستی وقت هر.  درگیره ذهنت کنم می حس-

 .کنی صحبت باهام شم

 آن در کسی خواست می دلم هم چقدر و شود جلب اعتمادم که زد می حرف خوب آنقدر

 .سارا مثل یکی ، گفتم می برایش تا بود کنارم لحظه

 ! جان صنم-

 فراموش را صدف اول روز برخورد هنوز من.  برداشتم جلو به قدمی اینبار و آوردم باال را نگاهم

 : زدم لبخندی سختی به.  بودم نکرده

 ، مشتری نداشتن و کافه گیج طرف یه از.  ریخته بهم ذهنم کارامم درگیر یکم ، نشده چیزی-

 !  دا پیشنهادی شغل طرفیم از

 .باشه داشته خوبی درآمد نظرم به عالیه، خونگی غذای پخت-

 .ست دیگه چیز یه اونجا نظرم به نمیده، آرامش بهم کافه مثل-

 .بدی دست از رو اونجا نیست قرار ، داری هم تو کافه ولی ، اوهوم-

 پیرزنی ی نوه شد می چطور اینکه از ، بدانم بیشتر صدف از خواست می دلم.  کردم سکوت

 ! خورده شکست ، ازدواج به شدن ختم از قبل اش رابطه در ، کرد می ادعا که باشد

 چیه؟ تحصیلیت مدرک میگم-

 . دکترا ی آستانه در ، ارشد-

 .شد تر عریض حرف این گفتن هنگام لبخندش

 کردی؟ می زندگی کجا قبال باشی، موفق-

 .همدان-

 .نزدیکی پس آهان-

 .جورایی یه-
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 سرنزدی؟ مادربزرگت یه یعنی ؟ نبودی اینجا چرا ، میگم-

 .  مزخرف اختالفات-

 !شد؟ حل-

 : داد تکان را سرش

 چی؟-

 .اینجایی االن که اختالفتتون-

 .کشید پیشانیش به را دستش کف و شد دستپاچه

 آدم من.  نکرد فکر بهشون میشه اما ، شن نمی کمرنگم.  نمیشن حل وقت هیچ اختالفات-

 .نیستم گیری سخت

 نزدن؟ ،حرفی چی مادرت و پدر...اوهوم-

 .کردن فوت-

 سکوت که کمی. کرد سردی تشکر تسلیتم جواب در و نبود صدایش لحن در اندوهی هیچ

 :خندید دوباره ، شد طوالنی بینمان

 ...راستی-

 . کردم نگاهش

 .بزنیم حرف هم با بتونیم تر راحت اونجا کنم فکر کافه؟ به کنی نمی دعوت منو فردا-

 ، فردا فکر از...بهراد به قرار و عطا به قولم داشتم کار فردا.  کردم زمزمه لب زیر را فردا ی کلمه

 لبی با ، انداختند گل هم هایم لپ نداشتم شک.  شدم زده هیجان و دوید پوستم زیر خون

 : گفتم آمده کش

 .کنم می دعوتت فردا پس افتخار با اما ، دارم کار فردا-

 :  کرد جمع را خودش زود اما ، خوردند تا کمی ابروانش کردم حس

 همدان برم خوام می فردا پس دیگه، روز سه واسه اما. کنم می قبول دعوتتو!  بگذره خوش-

. 

 پایان یک عاشق همیشه من اما نبود مهم شروعش!  شد نمی امروز مثل تهش فردا کاش

 .آید می کش خنده از لب و میگیرد آرام روح که پایانی. بودم شیرین
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 ریخته صورتم روی موهایم.  انداختم ، بود افتاده تاپ لب ی صفحه در که ام چهره به را نگاهم

 .انداختم دستم روی مچی ساعت به نگاهی و دادم حالتشان باال به دست با بود

 پنجره پشت از ، رفتم پنجره سمت و شدم بلند.  بود نیامده هنوز اما ، بیاید صنم امروز بود قرار

 و فرستادم بیرون را نفسم.  بودند نکرده باز هم را کافه صبح از امروز.  دوختم کافه به را نگاهم

 .  آمده صنم بودم مطمئن.  خورد در به ضربه چند که برگردم میزم پشت خواستم

 .گفتم بلندی«  بفرمایید» و زدم باال را شرتم تی های سرآستین

 اختیار بی.  کرد جلب را توجهم سبزش شال ، اول نگاه همان در.  کرد باز آرامی به را در

 مثل ، خواست نمی اگر البته.  کرده عوض را شالش رنگ ، بود جالب برایم ؛ دادم باال ابرویی

 .  کند استفاده رنگ و شال همین از ها مدت تا قبل دفعات

 . سالم-

 .  آمد ستم کوتاه هایی قدم با و کرد سالم آرام همیشه مثل

 اومدی؟ دیر-

 .دادم می سامونی و سر باید.  زیاده خیلی کارام-

 .نبود باز که کافه اما-

 : زد برقی نگاهش
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 .نمیاد در شم اجاره ؛ میاد مشتری زور به که اینجا.  کارداشتم خونه ، آره-

 ؟ الزمه داشتنش نگه ، خب-

 :گفت محکم لحنی با و گرفت شکل ابروانش میان ظریف اخم یک بالفاصله

 .داشتم نمی نگهش ، نبود الزم اگه-

 : گفتم و کردم اخمی جوابش در هم من اینحال با.  آمد خوشم جسارتش از

 .باش منافعت دنبال همیشه من نظر به-

 .کافه اون مثل ، کنه آرومم که جاییه من منفعت-

 کردن کشف برای ، بودم شنیده.  دارند وسیعی شخصیتی ابعاد ها آدم ، بودم شنیده

 این ی همه با صنم اما ؛ است الزم زیادی زمان و نیست کافی ، ساعت و دقیقه شخصیتشان

 او کرد کشف نباید را صنم اصال.  نبود الزم زمان کشفش برای.  داشت فرق هم ها شنیده

 .گرفت یادش عمیقا تا کرد حلش باید که بود سوال یک شبیه

 ، احمق گاهی و   زیرک گاهی ، ترسو گاهی و  جسور گاهی ، سست گاهی و  محکم گاهی

 کنم می اعتراف!  قبل بار با متفاوت بار هر...!کن خورد اعصاب گاهی و برانگیز تحسین گاهی

 صورت یک کردن حل دنبال.  بودم شخصیتیش های تفاوت این دلیل دنبال ذهنم های گوشه در

 » . صنم» نام به مسئله

 ذهنم لحظه آن در.  گشتم می دیگری بحث دنبال ذهنم در و بحث این ی ادامه در.  آوردم کم

 : آوردم زبان به ، رسید ذهنم به که را چیزی تنها و نبود دیگری بحث متمرکز چندان

 .ببینیم شال رنگ همین با رو تو باید ماه چند تا کنم فکر-

 داره؟ ایرادی-

 : انداختم باال ای شانه

 .نه-

 .دیگه نیستن سبز اطلسی گالی ، پوشیدم سبز اینبار-

 . آبی یا کن انتخاب قرمز شال بارم یه نظرم به اما خوبیه انتخاب.  سبزه برگشون اما-

 : دادم ادامه و کشیدم هومی

 .  کن امتحانش بیاد پوستت به خیلی احتماال-

 این از که دخترانی هستند هم هنوز ، امروز دختران میان:  گذشت ذهنم از.  شد رنگ به رنگ

 ! باشند جسور هم باز خجالت حین در و  شوند سرخ و کنند عوض رنگ ها حرف

 . اینجا نیومدم شالم رنگ انتخاب واسه من-

 : پرسیدم و زدم ناکجاآباد به را خودم.  بود دلچسب گذاشتنش سر به سر 
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 اینجا؟ اومدی چی انتخاب واسه پس-

 .شدم متوجه وضوح به هایش دست شدن مشت از را این.  شد عصبی

 ...پس نیست شال انتخاب-

 ! که واقعا-

 . کرد می القا را آرامش همان هم هنوز اما برد باال کمی را صدایش تن

 .شی عصبانی زود کردم نمی فکر-

 ! کنید فکر بعد به این از-

 و شوم می عوض بار هر برابرش در بودم متوجه هم خودم.  کنم بیشتر را جدیتم کردم سعی

.  برود پیش دوستانه نبود قرار بارمان هر  توافق برخالف ما بین برخورد ظاهرا اما ، تر نرم البته

 .من یا ، گذاشت می پا زیر را قرارداد این او یا بار هر

 : کردم ای سرفه تک

 بزنیم؟ محوطه تو گشتی چیه نظرت-

 .  بدم جواب چی ، پرسیدن که چیزی هر بگین بهم-

 . میگی مو موبه و چیز همه و کنی می نگاه دقت با رو جا همه میریم-

 !شم می بیارشون خبر واقعا که اینجوری ولی-

 داریم کار خیلی ما.  کنی جلب رو اونا اعتماد همه از اول باید تو.  اعتمادسازی اول قدم-

 ! نباش نگران.  باهاشون

 ! میگین شما که بشه همینی امیدارم.  سپردم شما دست خودمو من-

 نفس  و گرفت دست در را قلبم نبض که داشت حس کلمه کدام اش جمله در دانم نمی

 ! آمد سخت نظرم به کانکس ی بسته فضای در کشیدن
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#۱۲۰ 

 

 

 

 

  صنم#

 

.  بکشم نفس درست توانستم نمی حتی ؛ است سنگین ، کانکس فضای کردم می حس

 این که بویی.  نابش ادکلن بوی از شد می پر ، فرستادم می هایم ریه به که دمی هر چون

 نمی مستی اما من. کرد می مستم زود که داشت ساله صد شرابی حکم برایم روزها

 بی مستی عالم دانستم می.  بروم پیش درست و باشم هوشیار خواستم می.  خواستم

 پوش خوش و خوشبو مرد این ی وابسته کم کم و خبری بی در ترسیدم می. ست خبری

 .شوم

 وقتی و بودم خاتون ننه ی وابسته من ، پیش ها سال.  داشتم هراس شدن وابسته از من

 جدایی به انتهایش و بود تلخ برایم ، وابستگی طعم.  شدم افسرده عمیقا ، گذاشت تنهایم

 .شد می ختم

 بعد کمی و بود خوب دقیقه چند.  شدم می درگیرش نباید.  نبود تحمل قابل مرد این اصال

 ابروانش گره که حاال مثل درست!  میشد مار زهر برج شبیه و رفت می هم در هایش سگرمه

 : داد ادامه محکم لحنی با و کشیده درهم را

 . زودتر بریم-

 و کرد تن به سفیدی روپوش.  شویم همقدم تا ایستادم و شدم خارج کانکس از او از جلوتر

 . افتاد راه به همراهم

 .شدیم حاضر پروژه محل در زود خیلی و گذشتیم بلندی و پستی با سنگالخی مسیر یک از

 توانستم نمی خودم روی هارا آدم نگاه روزها این.  چرخید سمتمان ها نگاه ی همه ورودمان با

 . داشتم را همیشگیم مشترک حس دقیقا هم االن.  کنم تعبیر خوب

 مصمم ، بودن برجدی عالوه کار حیِن. پرداخت کارش به بعد و داد من به کوتاه توضیحاتی بهراد

 . بود هم

 چشم روی که آفتابیی عینک با خصوصا.  آمد می نظر به بیشتر همیشه از هم اش جذبه

 من دید در حداقل.  کرده هضم را جذابیت ی واژه مرد این کردم می اعتراف باید.  بود گذاشته

 .بود آرزوهایم مرد شبیه ،  برگردم گذشته دور روزهای به بخواهم اگر و بود جذاب حسابی

 ی متوجه را عطا کامال تا بچرخیم بیشتر محوطه در داد پیشنهاد ، شد تمام که کارش

 .کردیم می جلب کامل را اعتمادش باید:  بهراد قول به.  بکنیم خودمان بین صمیمیت
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 .شده سخت برایم کشیدن نفس ، کوه ی دامنه در شدن پایین و باال اثر در کردم احساس

 .کشیدم عمیق بازدم و دم چند

 .شدم خسته من دیگه بشینیم جا یه-

 : شد گرد چشمانش

 . پایین بریم پاشو!  نکردی فتح که اورست-

 .گرفت نفسم خب-

 .کن ورزش یکم ، بدی مردم خورد آشغال و آت کافه تو اینکه جای-

 : گفتم بدی حال به و کردم کج را بینیم و لب

 داره؟ ربطی چه-

 می ورزش یکم اگه ، کن منتقل درست  و اکسیژن که قلبته و رگ توان گنجایش تو ربطش-

 .کرد می تحمل راحت قلبت االن ، کردی

 نگه را زبانم جلوی اما″  خوبی تو باشه: ″  بگویم و بدهم محکم جواب یک خواست می دلم

 : داشتم

 .ندارم دوست ورزش-

 ؟ چرا-

 ورزشن؟ عاشق دنیا آدمای ی همه مگه. نداشت آمدن کوتاه قصد

 .الزمه کردن ورزش یکم اما خب نه-

 : برآمدم بحث تعویض ی زمینه در و کردم فرو درهم را دستانم کف

 . دیده رو ما عطا حاال تا نظرم به-

 . .برو داری دوست ،اگه آره-

 من برای بودن هم با این چون.  بود نه جوابش مسلما! بروم؟ داشتم دوست گفتم؟ می چه

 در پس.  کردم می تعبیرش روشن ی آینده به من اصال...مثبت انرژی و بود خوب حس فقط

 ؟ باشد راضی  و شود قانع جواب از دلم که گفتم می چه سوالش جواب

 گم را خودم شد باعث ترس.   بدهد دستم کار زبان این میترسیدم.  نزنم حرف بود بهتر اصال

 : گفتم دستپاچه.  کنم

 . میرم دیگه من پس-

 را کوه و کنم عبور ها سنگالخ از کردم سعی ، بلند قدمهایی با و چرخیدم پا ی پاشنه روی

 . بیایم پایین
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 آستانه در و دادم دست از را تعادلم ها سنگ از یکی ارتفاع روی ، شد چه نفهمیدم لحظه یک

 . گرفت را بازویم زیر دستی که بودم شدن پرت ی

 اسیر بازاونم هنوز.  شد حبس ام سینه در نفس بهراد دیدن با چرخیدم عقب به سختی به

 ای فاصله و بودیم شده سینه به سینه سمتش به بدنم کامل چرخش اثر در و بود دستانش

 .بود نمانده میانمان

 . شکافتند می را ام سینه شک بدون ، بتپند شدت همین به خواستند می اگر قلبم ضربان

 ، نداشت آتش ی کوره از کم که حصار این میان شد می مگر اما.  بکشم نفس کردم سعی

 !؟ کشید نفس راحت

 خوبی؟-

 .کردم تایید سر تکان با پس« . خوبم» گفتم می باید ، گذشتم می ام شده درگیر روح از اگر

 . بود گرم همچنان تنم و میزد تند هنوز من قلب اما گرفت فاصله کمی

 .کنم همراهیت پایین تا بهتره باش، مراقب بیشتر-

 مسیر یک از عبور و او همراه من. کند همراهیم تا دادم اجازه و دادم تکان را سرم فقط هم باز

 .آمدند کش  آرام لبهایم.  ناهموار

 می کاش...گیرم می جان ، خوب حس همه این از گاهی من و زند می لبخند گاهی زندگی

 ! ببخش جان خوبت حس با و بخند ، زندگی کنم آرزو شد
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 گرمای از قلبم کردم می احساس من و شود می مالک را قلب نبض راحت ، گرم دست یک

 . لرزد می همیشه از تر وقفه بی و تند دستانش لمس

 و دارد قرار سرم پشت میخش نگاه ، کردم می حس حالیکه در ، آمدم پایین کوه سراشیبی از

 کودکانه شوق یک.  افتادم گذشته یاد به ، رسیدم که کوه پایین آب حوض به. کند می تعقیبم

 دروغ چرا اصال.  بزنم دور را حوض بارها و بارها کنان پرواز خواست می دلم و رفته جلدم در

 .کنم جلب توجه کمی خواستم می ، بود سرم پشت نگاه جفت آن که حاال ؛ بگویم

 خودم جای در ، شد کامل که دور.  زدم دور را حوض ، سینه به دست و ایستادم حوض ی لبه

 سنگینی دیگر اما ، نداشتم دیدی قسمت آن به اینکه با.  شدم خیره باال به و ایستادم

 . گرفتم بدی حس و خورد ذوقم توی.  کردم نمی حس هم را نگاهش

 را کشیدن نفس قلبم سوزش نبودم؟ مهم برایش چرا ببیند؟ مرا زدن قدم تا بود نمانده چرا

 .کرد سخت برایم

 ...سالم-

 . چرخیدم عقب به ترسیده و خوردم ای یکه سرم پشت آشنا صدایی با

 ی برده قلبم که شرایطی در.  نداشتم را دیدنش انتظار.  شد بدتر مهرداد دیدن با بدم حس

 . کردن فکر و داشتم نیاز خلوت به همچنان ، بود شده احساسم

 خوبه؟ حالتون-

 :گفتم لبم ی گوشه گزیدن با همزمان و دادم تکان سری

 .سالم-

 !کردین؟ روی پیاده هوس ، سرد هوای این تو-

 رهایم و شده خسته ، راه ی میانه و آمده سرم پشت که چشمی جفت از ؟ گفتم می چه

 قلبم؟ ی کودکانه های قراری بی از یا ؟ گفتم می ، کرد می

 ی نوشگفته های جوانه بر زده نم باران از از یا گفتم می وجودم در زده ریشه تازه حس از

  ؟ روحم

 توانست می او نه و کنم قلبم راز شریک را کسی فعال خواست می دلم من نه شک بدون

 .باشد هایم دل و درد برای ای گزینه

 : بگیرد جانی تا دادم تکانی ام خسته روح به پس

 .نبود خوب حالم یکم-

 . ماند توضیحم و حرف ی ادامه منتظر

 . نبود سازگار مزاجم با دیشبمون شام-
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 و نکند کنجکاوی این از بیشتر تا روحی نه است جسمی مشکلم فهماندم او به حرف این با

 .نزند حرفی

 کنم؟ همراهیتون منم میدین افتخار-

 .دارم کار کلی ؛ کافه برگردم باید دیگه-

 . شد کدر نگاهش کردم حس.  کردم می خالی بیچاره این سر را بهراد از حرصم داشتم

 بیام؟ باهاتون میتونم که کافه تا-

.  برآمدم جبران درصدد.  کند کمک نحوی به ، داشت سعی همیشه که او.  آمد بدم خودم از

 : زدم لبخندی سختی به

 .باشین من مهمون قهوه یه که شرطی به-

 .ام شده موفق ، داد می نشان نگاهش برق

 .کنم می قبول میل کمال با-

 من از قبل دقیقه چند سارا.  رفتیم کافه سمت به همقدمش و کردم حفظ را مصنوعیم لبخند

 .بود کرده روشن را کافه چراغ اصطالح به و باز را دکه در

 سارا سمت به.  نشست میزها از یکی پشت دعوتم به مهرداد.  کرد سالمی ، دید که را ما

 : رفتم

 کنی؟ می آماده کیک و قهوه-

 با کردم سعی اینحال با ، بود گرفته ام خنده اداهایش از. خندید ریز و کرد نگاهم معنادار

 می.  نداشتم را سارا های خیالبافی ی حوصله.  کنم حفظ را جدیتم ، لبخندش فروخوردن

 هم را مهرداد و من پیوند ی شده  بریده ی پارچه و ساخته کوه ، کاه از ذهنش در دانستم

 نشین کانکس مرد به را زدنش نبض اختیار روزها این من دل نداشت خبر اما.  زده دوخت

 .داده کوه آنسوی

 .برگشتم مهردا سمت به و کردم موکول بعد به را جوابش

 .بفرمایین دارین میل هم ای دیگه چیز-

 :گفت جدی

 .دارم کارت بشین-

 . نشستم و دادم حرفش به گوش

 .بود آمیز موفقیت طرحت بگم تبریک بهت باید-

 بود؟ طرح کدام دقیقا آمیز موفقیت طرح از منظورش.  کردم نگاهش شده کج سری با

 : داد ادامه
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 اما.  کردن استقبال ، بودی کرده درست که مختلفی های بسته از ها توریست ی همه-

 . کرد جلب توجهشونو خیلی ها دفترچه

 : شد تر عمیق لبخندش

 در من از مدامم.  بیاد اینجا به بعدی سفر گرفت می تصمیم ، میخوند رو ها دفترچه کی هر-

 .پرسیدند می بیستون مورد

 آب دلم در قند کیلوکیلو و بود گرفته پرواز روح شوق از قلبم.  رفتند بین از بدم های حس تمام

 .کرد می

 قوتی مثل درست خبر این ، شدم متمرکز متوالی روز چندین ، طرح یک روی که منی برای

 .شد می محسوب روحم و جان به دوباره

 .شدم موفق که خوشحالم-

 . کنید آماده بسته بیشتری تعداد کنید لطف هم شما.  میکنم واریز حسابت به رو فروش پول-

 : کردم کنترل را درونیم هیجانات اما بکشم بلند فریاد یک خوشحالی از خواست می دلم

 .کشه می طول روز چند فقط عالیه-

 . شن درست ها بسته تا کنم می صبر-

 با. شد نمی باز هم تشکر به زبانم حتی ؟  بگویم خوبی از حجم این برابر در توانستم می چه

 می نقش ذهنم در خیال سر پشت خیال.  کرد بافی رویا به شروع ذهنم هم باز سارا آمدن

 ... شد می شده بهتر حالم ها خیال این ی دانه دانه بافتن با من  و بست

 می طول.  شدند می سرازیر سمت این به جا همه از ها توریست که کردم تجسم را روزی

 .بودم امیدوارم آینده به اما بود من با سختیش و کشید
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 بهراد#

 

 .چرخیدم شهرام سمت و کشیدم پوفی

 آژانس؟ زدی زنگ-

 .همدان رفتم می بکوب ،  آژانس همین با ها بودم تو جای من ولی ، آره-

 .نیستی من جای که فعال-

 ! بهراد ولی-

 می مهندسیم کیف داخل ، داشتم الزم که را وسایلی داشتم و بودم نشسته میزم پشت

 : برداشتم کار از دست شهرام ی کلمه این با.  گذاشتم

 چیه؟-

 !بودی دختره این نخ  تو بدجوری-

 همه از فارغ که بود صنمی ی خیره نگاهم حالیکه در پیش دقایقی.  شدم متوجه را منظورش

.  زد صدایم شهرام ، زد می دور را محوطه وسط بزرگ و زیبا حوض زنان قدم داشت اتفاقات ی

 ؟ شوم حرکاتش ی خیره همانجا بود قرار کی تا ، کرد نمی صدایم اگر دانم نمی

 : کشیدم پوفی

 !شدی مفتشا شبیه واال ، بدم جواب تو به باید چیز همه بابت دونستم نمی-

 : کرد اخمی

 .شم نگرانت نداری لیاقت-

 کنم؟ چه باید شی  نگران نخوام-

 البته.  باشه چطور تخت تو اینه مهم ولی داغونه تیپش.  کن جور رو دختره همین ، هیچی-

 .زد پسش کسری که نبوده خوبیم تخت هم شاید

 : بود شده تر ضمخت خشم از که صدایی با و زد بیرون گردنم رگ ناخواسته هایش حرف از

 ؟ ببندمش خودم یا میبندی رو گاله اون دِر-

 براش؟ میشی غیرتیم-

 .میشم همین ، کنه خوری گوه و خوری مفت هرکی واسه-

 ! بیرون میزنه زود جدیدا مردونگیت رگ! دکتر شدی مهربون-
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 .دن می چرک بوی حرفات ، نزن بهم این از بیشتر دیگه حالمو ، شهرام-

 .میکنه عفونت جا همه که ، کنه سرباز بخواد اگه شدن دمل بعده ؛ میشن دمل که نزنم-

 : کردم پایین  و باال اشاره انگشت با را بینیم

 پا نکن شک ، بشنوم صحبت و حرف مدلی این دیگه بار یه اما ، گی می درست تو ، باشه-

 . دم می الیقته که اونطور جوابتو و سالمون چند دوستی رو میذارم

 : دادم ادامه جواب در و گفت بابایی برو

 این تو من که اونوقته.  وایسه مجبوره باالخره بعد یکم اما ؛ درست میچرخه دنیا ببین حاال-

 .میگیرم حالتو وایسادن

 .زنیم می حرف بعد منتظرته آژانش ماشین.  کردم غلط... بابا خب-

 فقط ، بزنم دیگری حرف اینکه بدون  عصبانیتم حفظ با دادم ترجیح که بود کرده عصبیم آنقدر

 . شوم خارج و بردارم را الزمم وسایل

 می را انتظارم پارکینگ در و محوطه از بیرون که پرایدی سوار و آمدم پایین را کوه ی دامنه

 .شدم ، کشید

 ترمینال در بعد دقیقه بیست از کمتر و کرد حرکت کرمانشاه سمت به ماشین زود خیلی

 .  شدم حاضر کرمانشاه

 ، بود کرده تاکید و بود آنجا هم خودش.  بروم همدان به مهمی کار با رابطه در خواسته حمید

 .باشم نداشته همراهی

 ی آماده اتوبوس چون شدم سوار تند.  کردم پیدا را اتوبوس باالخره نفر چند راهنمایی با

 .بود حرکت

 قصد و کشیدم آسودگی سر از نفسی.  کرد حرکت بعد و ماند منتظر هم ای دقیقه پنج

 .شد مانع کسی که کنم استراحتی و ببندم چشم مقصد به رسیدن تا داشتم

 ؟ کنید عوض من با و جاتون میشه ، آقا ببخشید-

 با دوباره و کرد سالم ، دید که را نگاهم.  جاخوردم حسابی اتوبوس در صدف دیدن از

 جابه با.  کند عوض ما با را جایش کرد قبول زود همسفرم.  شد صحبت مشغول همسفرم

 :پرسیدم تند ، کنارم صندلی در صدف نشستن و شان جایی

 !کنی؟ می چه اینجا تو-
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 : آوردم زبان به ، گرفت شکل ذهنم در که را سوالی اولین

 کنید؟ می چیکار اینجا شما-

 : زد لبخندی

 !بپرسم شما از و سوال این باید من کنم فکر-

 :گفتم معنادار نگاهی با و کردم کج سری

 ! جالبه-

 .خونه میرم دارم االن و همدانم ساکن من خب-

 .شدم خیره رو روبه به و گرفتم را نگاهم ، بدهم جوابی اینکه بی

 دارین؟ کاری همدان شما-

 .پرسید را سوال این که بود نشده صحبتی هم به من تمایل عدم ی متوجه ظاهرا

 .بدم توضیح کسی به رفتنمو جایی دلیل ندارم عادت-

 : کرد ای سرفه تک و کشید عقب را اش آمده جلو پای

 تک اگه برم جایی بخوام اینبار.  بود نشسته غریبه مرد یه کنارم صندلی ، نبود مناسب جام-

 طلب آدم از باباشونو ارث همه بهرحال.   کنم می کنسل و آمد و رفت کال ، نیاید گیرم صندلی

 .دارن

 و کرد نازک چشمی ، آمیزش کنایه ی جمله پایان در.  بود مشهود کلماتش میان حرص

  .گرفت ازم را نگاهش
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 توقف مقصد در  ماشین تا ماندم منتظر و نیانداختم هم نگاهی نیم حتی ، سینه به دست

 آهنگ و گذاشتم گوشم داخل را هندزفری ، نباشم مکان و زمان ی متوجه اینکه برای. کند

 .کردم گوش

 .  کردم انتخاب را وسیله این حمید تاکید خاطر به فقط و بودم متنفر اتوبوس با مسافرت از کال

 اصال اینکه بدون و زدنی برهم چشم در صدف که بود جالب.  شدم پیاده ، مقصد به رسیدن با

 .بود رفته من از قبل و شده پیاده ، باشم اش متوجه

 . رفتم ها تاکسی سمت  به و انداختم باال ای شانه ، اهمیت بی

 ی موزه مقصد به خواستم راننده از.  ببینم شهر های موزه از یکی در را حمید بود قرار

 موزه به خواسته من از حمید چرا ؛  چیست جریان دانستم نمی هنوز.  کند حرکت هگمتانه

 ! عجله این با هم آن بروم همدان در ای

 .بایستد موزه ورودی در شد قرار.  گرفتم را اش شماره و کردم کج لبی

 و داشت عجله حمید.  کردیم کوتاهی احوالپرسی و سالم.  دیدمش ، شدنم پیاده محض به

 .هایش قراری بی این بر بود تاییدی مهر اش زده شتاب رفتارهای

 .آوردم گیر چی برات فقط ببین ، بهراد بدو-

 : زدم می منگ و گیج زمانش و آمده مکان میان هنوز

 چیه؟ داستان بگو حسابی و درست-

 : زد لبخندی

 راه پلیس نزدیک عتیقه چیای قاچاق از قبال که میشه داری نگه سردیس یه ، همدان موزه تو-

 .گرفتن همدان_کرمانشاه

 :گفتم ، کردیم می طی را موزه طول حالیکه در و شدم کنجکاو

 ...خب-

 .شده کشف بیستون از احتماال و پرویزه خسرو به منسوب سردیس این میگن-

 .شد گرد نگاهم

 !مطمئنی؟-

 . احتماله یه فقط این ، بهراد نه-

 باشه؟ درست اگه-

 .بده بهمون ای نشونه ، ردی ممکنه.  کنیم بررسیش باید

 به که چیزی هر و تاریخ کال.  کرد زده هیجان مرا اما ، بود احتمال یک فقط فرضیه این اینکه با

 تاریخ ، بگویم دقیقا.  کرد می رو آن به رو این از مرا حال  ، گشت برمی ما تمدن به نوعی
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 بود کافی شدنم مست برای آن از جرعه یک که داشت ای ساله هفت شراب همان من برای

. 

 دیوانه ی عالقه از نشان وجودم در شوق همه این.  رسیدیم تندیس داری نگه محل به باالخره

 تند را قلبش ضربان و کند را نفسش معشوق به رسیدنش که بودم عاشقی من.  بود وارم

 . کند می

 .بود محبوس ای شیشه و کوچک اتاقکی میان که سردیسی ی خیره و شدم چشم تماما

 .کنم لمس را تاریخم از بخش این تا نبود فاصله این خواست می دلم

 بهراد؟ چیه نظرت-

 :چرخاندم حمید سمت کوتاه را نگاهم

 پرویزه؟ خسرو به متعلق واقعا-

 ابعاد شون غیراصولی حفر با عتیقه قاچاقچیان متاسفانه.  شیم مطمئن چطور دونم نمی

 .میبرن ازبین و تاریخ از وسیعی

 از تاریخ اون از کوچکی بخش حتی نمیدم اجازه پس.  کنم ثبت و بیستون تاریخ قراره من اما-

 .بره بین

 : زد ام شانه روی حمید که گفتم مصمم آنقدر

 .میشی موفق تو مطمئنم من-

 . زدیم بیرون موزه از ، انداختیم سردیس مختلف زاوایای از عکس زیادی تعداد اینکه از بعد

 .میرم سواری با بشه اینبار.  برگردم که ترمینال میرم مستقیم من ، حمید-

 :کرد اخم

 .برو بعد بکن مختصر استراحت یه صبرکن ولی.  نیست امن که نزن سواری حرف-

 چیه؟ فرقش-

 .میشه شاکی ، رفتی بفهمه.  اومدنته جریان در.  جاست این دوستام از یکی ی خونه-

 .شناسیم نمی همو که ما... حمید کن ول-

 .میری  دیگه دوساعت-
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 معلم ظاهرا.  رفتیم دوستش ی خانه به.  کردم قبول و  آمدم کوتاه باالخره ، اصرارش برابر در

:  گفت می.  بود فراوان شناسی باستان ی زمینه در اطالعاتش اما ، بود جغرافیا و تاریخ

 خوش مرد. باالست بسیار تاریخی ی زمینه در مطالعاتش و دارد شغل این به زیادی ی عالقه

 مرا دل حرف دقیقا تاریخ از برگی وصف در بار هر...نشین دل صحبتیش هم و بود هم مشربی

 . زد می

 می ، بود فرصت تا.  آمد همراهم.  گرفتم رفتن ی اجازه ، طوالنی و جذاب گویی و گفت از بعد

 . بگویم هم صنم مورد در خواستم

 عجیب آنقدر  ، خانه این در صدف دیدن.  شد وارد آشنا شخصی که داشتیم در از خروج قصد

 من مثل هم او.  شد گرد نگاهم و پرید باال راستم ابروی ی گوشه ، لحظه همان که بود

 :گفت و سرداد بلندی ی خنده ، همین برای.  بود جریان در حمید ما برخالف اما.  بود متعجب

 بشناسید؟ رو همدیگه کنم فکر-

 .داد تکان سری صدف

 .تعاملین به مجبور حتما ، آینده در ولی نیست بیشتر آشنایی وقت متاسفانه خوبه،-

 ای اشاره حال به تا و شناخت می را صدف اینکه اما آوردم نمی در سر حمید های حرف از

 بود؟ کی صدف اصال!  داشت تعجب جای برایم ، بود نکرده

 : فرستاد بیرون را نفسش صدف

 !اینجایین خودتونم بودین نگفته اما ، بیاین زودتر بودین گفته-

 : داد ادامه و چرخید حمید و من بین نگاهش حرف این گفتن با همزمان

 دارن؟ باهاتون نسبتی چه دکتر جناب-

 .بود خبر بی چیزهایی از من مثل هم او پس
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 .همسرم برادر-

 . نزد دیگری حرف و پرید نگاهش برق

 .بمونید دارین فرصت اگه-

 .دارم پرواز که من-

 :گفتم هم من حمید ی جمله ی ادامه در

 .کارم محل ، برگردم حتما باید که دارم کار کلی-

 ؟ برگردی بهراد با خواین می شمام ، جان صدف-

 .درگیرم روزی چند ، ببرم خودم با باید آزمایشگاهی کشت تا چند من-

 .باشی موفق-

 . زدم بیرون حمید همراه من کرد، تشکر صدف

 کیه؟ اصال ؟ کنه می چی اینجا دختره این ؟ حمید چیه جریان-

 . دوستمه دختر-

 بگی؟ من به نباید اونوقت-

  مگه؟ بود مهم-

 .کنه می شک بهت آدم واال-

 : شد عصبی

 ؟ تو میگی چی-

 ، نکردی بهش م ای اشاره کوچکترین حتی اینکه! نه من ولی شناخت می اینو شهرام اینکه-

 چیه؟ دلیلش خب

 . چیزی نه ، داشت اهمیتی نه چون-

 .کنیم صحبت هم با باید مفصل واال ، تره مهم من کار االن-

 مورد؟ چه در-

 .ندازن می اختالل کارمون تو اوناییکه مورد در-

 : شد کنجکاو

 : ازشون گرفتی ردی-

 آره-

 : کوبید بهم را دستانش
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 ! عالیه-

 .کرد داغ حمید ، صنم اسم آمدن با اما.  اتفاقات از مختصری توضیح به کردم شروع

 .نکن قاطیش ، نیست درست دختره اون-

 نامتعارف ی واژه این از چرا پس ، بود کسری کار جریان در که حمید.  رفت هم در اخمم

 !؟ کرد می استفاده

 کسری درمورد حمید از بودم گرفته تصمیم پیش وقت خیلی اصال ، بدهم را جوابش خواستم

 . کنم سکوت شد باعث حمید حرف اما ، کنم سوال

.  نزد ، میزد حرف باید اینکه با نزنه حرف خواستم بار یه ازش من.  قرصه دهنش صنم البته-

 .موند ش وعده رو اما چی هر یا ترسید یا حاال

 ، گفتم می اگر.  گرفتم دندان به را لبم ی گوشه همزمان و کردم خالی را ام کرده باد لپ

 یک فقط.  نزدم حرفی پس.  داد می دست از را اعتمادش حمید وقت آن ، گفته من به صنم

 . شد اضافه بیشمارم های سوال به دیگر سوال عالمت

 می سعی حالیکه در و شدم اتوبوس سوار من.  کردم خداحافظی جدا مقصد دو به حمید از

 .ماندم اتوبوس حرکت منتظر و کنم مرتب ذهنم در را چیز همه کردم

 : بود صنم طرف از پیام.  کردم باز را متنش.  رسید گوشیم به پیامی ، لحظه همان

 ″باشین منتظرم هشت ساعت امشب حتما.  افتاده مهمی اتفاق.  ببینمتون باید″ 

 . داشتم کافی وقت ؛ کردم نگاه گوشی ی صفحه باالی ساعت به
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 صنم#

 

 ساعت از را نگاهم ناچارا پیرزن صدای با ، بود دیوار روی ساعت میخ نگاهم ، افکارم در غرق

 : گرفتم

 .جانم-

 !زدم صدات صدبار ؟ کجایی-

 :  گرفتم دندان به را لبم ی گوشه

 شده؟ چیزی نشد، حواسم-

 نداری؟ دوست کارتو نکنه! دی نمی کارت به دل!  فکری تو جدیدا-

 به را کارم کردم می تالش اما ، نداشتم رضایتی ، کنم درست غذا ، بودم مجبور اینکه از

 !دانم نمی ، زد می را حرف این پیرزن که بود چطور رفتارم حاال.   دهم انجام شکل بهترین

 : کشیدم پوفی

 .دارم نیاز بهش فعال که کاریه اما ، نیست داشتنیم دوست شاِپ کافی مثل-

 .داده سفارش مخلفات و شام ، داره مولودی ها همسایه از یکی شب فردا ، پاشو پس-

 نفرن؟ چند-

 .نفر دویست-

 . کوبیدم هم به را هایم دست ذوق با

 .خواد می اونام ؟ ؟چیه ست ؟مله ست ژله ، کیک و ساالد-

 .فروخوردم لبم ی گوشه گرفتن گاز با را لبخندم

 .نظرم به کن شروع حاال همین از-

 هم مهرداد برای را دستی صنایع های بسته بود قرار هم و داشتم قرار بهراد با هم آمد یادم

 تا.  بخواهم کمک هم سارا از دیدم بهتر.  داشتم کار صبح خود تا تفاسیر این با.  کنم درست

 .رساند می را خودش:  گفت ، زدم زنگ

 جو جست اینترنت در را ها مدل انواع.  شدیم ها ژله کردن درست مشغول ، آمد که سارا

 . کردیم

 . پختیم هم خانگی شیرینی مدل چند
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 ...صنم میگم-

 . کردم بلند را سرم سارا صدای با

 . بذاری منتظر خیلی و مهرداد نیست خوب ؟ کنی می درست رو ها بسته کی-

 .کنم می شروع امشب-

 !که رسی نمی-

 .مونم می بیدار صبح تا-

 شدی؟ دیوونه-

 :  کردم ریزی ی خنده

 .بخوابم دارم زیاد وقت بعدش ، نمیشه که زمون آخر ، دیگه روزه یه-

 ! کنه نمی که چیکارا مهرداد عشق ببین-

.  شوم متوجه را اش جمله مفهوم تا آوردم فشار مغزم به.  خندید بلند ، اش جمله پایان از بعد

 :گفتم بعد و شدم اش خیره ابتدا ، شده گرد نگاهی با

 !میگی؟ چی معلومه هیچ-

 اصال ، هست که توام فکر به ، شخصیت با ، آقا ، خوبیه پسر ؟ شی منکر خوای می ؟ چیه-

 !؟ گذشت ازش و دید و خوشگل  خانم صنم میشه  مگه

 ! کنی تعریف ازم تو مگه-

 .کنه تعریف ازت پسره این که بینم می روزیم حاال-

 . بود بس پشتم هفت واسه ، کرد تعریف ازم کسری همون-

 .آقاست خیلی ، داره فرق این-

 چی؟ یعنی خب ، ها توریست و شما بین م واسطه میگه وقتی.  دالله مهردادم ، سارا ببین-

  که میگیره خودشم پورسانت

 . میبره خودش واسه درصد سی ، میدم بهش که هایی بسته از کدوم هر

 .زندگیه مرد ، بهتر-

.  خودشه منفعت دنبال فقط ؛ نیست من ی قیافه و شکل عاشق  اینه منظورم ، چی هر مرِد-

 گرفت می درصد بیست حداقل ، انصاف بی.  داشت برنمی خودش واسه سود اینقدر واال

 !خب

 نمی منتهی.  اومده خوشش ازت دیگه االن.  نمیشه یهویی که عشق ، بوده اوایلش اون-

 .کافه نمیومد راه به راه واال ، کنه تابلو تونه
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 : گفتم خندی کج با و کردم چپ را چشمهایم

 .میاد داره شغلش خاطر به خب-

 .کن انکار تو ، میگم من.  هرچی حاال-

 ...داری حوصله ، سارا کن ول-

 بدجور من دل روزها این نداشت خبر بیچاره.  ندادم محل هم من.  برگرداند رو قهر حالت به

 ...هوا بی اش بهانه و است ممنوعه هوسش منتهی!  میگیرد بهانه بد و کرده عاشقی هوس

 دل دل من اما.  رفت ، بگذراد تنهایم ، است مجبور اینکه از ناراحت سارا ، شد تمام که کارمان

 که بود ممنوعه راز یک فعال قرارمان و بهراد.  ببینم را بهراد بود قرار چون ، برود زودتر کردم می

 .آوردم می زبانش به نباید

 محض به تا گذاشتم هم روی ، کردیم تهیه قبل از که را چرمی دستبندهای و کیف انواع

 کار کلی دانستم می و بودم نکرده درست را ها دفترچه هنوز.  کنم درستشان برگشتنش

 .دارم

 مابین نگاهم.  رفتم ، داشت قرار اتاقم در قبل از که کمدی کشوی سمت به و کشیدم پوفی

 روزی فردای.  خورد چرخ ، داشتم که قرمزی و سبز سفید، شال و شده پاره که بنفشم شال

 خریدیم سبز و سرخ شال دو ، دستفروشی از و رفتم بازار به ، بود زده را ها حرف آن بهراد که

 این به ، آمدم خانه به که بعد اما برداشتم را رنگ هردو پایینش قیمت خاطر به لحظه آن. 

 این از بیشتر حدیث و حرف ی حوصله. است بهتر ، نکنم استفاده را رنگ این ، رسیدم نتیجه

 .  نداشتم را

 می را سبز شال رنگ همان هم باز اگر.  بودم مردد ، بهراد با آخرم مالقات از بعد اما حاال

 را ها قبلی.  بپوشم را رنگ یک همین ها مدت تا است قرار که شد می او حرف ، پوشیدم

 . بپوشم توانستم نمی هم

 .سرکردم و برداشتم را قرمز شال و شدم تسلیم باألخره ، طوالنی نسبتا درگیرِی یک از بعد
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 یک براساس بنایش که رفتم می قراری سر داشتم ؟ بودم زده هیجان آنقدر چرا دانم نمی

 ! کنم عبور مسیر این از خواستم می وار دیوانه من و ناهموار مسیرش و بود کاری قرارداد

 اش خانه روی روبه ، شدم متوجه ، کردم باز که چشم خودم با طوالنی کشمکشی از بعد

 .زدم را در زنگ بالفاصله و ندادم جدال و بحث ی اجازه  درونیم ندای به دیگر.  ایستادم

 زدن زل با قبل بار مثل ترسیدم می.  نکنم نگاهش خیلی کردم سعی.  کرد باز را در خودش

 .کنم خراب را خودم ، حدم از بیش

 .  شدم داخل دعوتش به و کردیم مختصری احوالپرسی و سالم

 . منتظرم خب-

 اینکه به اهمیت بی.  آوردم باال را سرم تند. کردم می حس صورتم روی را سنگینش نگاه

 این کسی نداشتم عادت من اما.  داد ادامه کردنش نگاه خیره خیره به ، بودم گرفته را مچش

 و اتفاق این از کردم حس و کند نگاهم طور

 . اند شده قرمز و داغ هایم گونه غیرمنتظره  نگاه 

 به هردو االن که موضوعی کردن مطرح با فعلی اتفاقات و حال و حس زدن پس با کردم سعی

 .کنم عوض را فضا ، بودیم آمده اینجا به خاطرش

 . بگیره رو پروژه آمار خواست می.  پیشش رفتم عطا خواست به دیروز من راستش-

 ؟ داد می اجازه نگاهش نوع مگر اما ، کنم کم استرسم و هیجان حجم از تا گرفتم نفسی

 :دادم ادامه شنیدن، ی آماده و تیز هم هایش گوش اما بود خیره هم هنوز

 خسرو تندیس به و بحث بعدم.  بحث به کردن شروع اونام و گفتم و چیز همه بهشون من-

 .کشوندن پرویز

 !  لحظه یه کن صبر-

 : بود شده کنجکاو البته و متفکر بلکه ، نبود خیره دیگر نگاهش

 کردن؟ کشف بستان طاق ی دریاچه از که تندیسی همون-

 نظر از و بدزدیمش باید گفتن.  میشه داری نگه بستان طاق سنگ ی موزه تو گفتن ، آره-

 .کنیم بررسیش ، شناسی سنگ

 : کشید اش چانه به دستی

 چی؟ یعنی-



 
 

 
 

     

 
Page 327 

 ایرتوند سمیرا خیس های طلسیا

 .آوردم نمی سردر حرفاشون از اصال من-

 سردربیاری؟ حرفاشون از تو نبود مهم براشون-

 !کردن می نظر و بحث عادی خیلی ، ابدا-

 کنن؟ ریسکی همچین باید چرا-

 .انداختم باال ای شانه ندانستن معنی به

 .ای دیگه چیز یا دارن شک بهت کنم می فکر-

 وجود با من چون ای دیوانه فقط.  بود مطرح هم دیگری چیز پای که البته. آمد بند کوتاه  نفسم

 ! شود می دست هم بهراد با هم باز ، فرزاد های دانسته

 به.  بخواهم اینکه بدون ، بودم باخته کامل من اما کردند می ریسک داشتند دوستانش و عطا

 .بود من تصور از تر محکم خیلی فرزاد ی برنده برگ که باختم دلیل آن

 : کردم پیوسته و آرام را هایم نفس

 .دارن اطمینان من به اونا-

 .کنم فکر حرفا این مختلف ابعاد به دم می ترجیح من بازم-

 سنگین اتاق فضای کردم می حس.  میداد لو را من خوِد فقط خودم از بیش اصرار.  نزدم  حرفی

 کردن دریغ با و رحمانه بی که بود خسیسی هواهای آن از هوا. گیرد می را جانم دارد و است

 . داشت جان گرفتن قصد اکسیژنش

 :گفتم و کردم فرو هم در را دستم دو انگشتان. رفتم می زودتر که بود عاقالنه پس

 . برم دیگه من-

 :گفت ، بردارم قدمی عقب به اینکه از قبل

 .دارم شخصی کار یه باهات منم ، صبرکن-

 . دهد ادامه تا دوختم هایش لب به را نگاهم حرف بی.  ریخت پایین هری قلبم اش جمله از
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 [۱۳:۳۲ ۳۱.۰۷.۱۸, ]خیس های اطلسی

#۱۲۷ 

 

 

 

 

 بهراد#

 

.  بود کرده سکوت مصرانه  اما.  حرف و بودند سوال از پر چشمانش ؛ برگشت سمتم مردد

 .بیاورد زبان به خواهد نمی که دارد رازی هنوز:  گفت می حسم

 بگی؟ بخوای که نیست ای دیگه چیز-

 .شود منکر توانست نمی را نگاهش ترس اما ، بکند خواست می هم کاری هر

 .شنیدم همینو-

 .  کشید آرامی نفس. شدم اش خیره مشکوک و کردم کج را لبم

 خب؟-

 .کرد فرو هم در را دستش دو انگشتان

 عتیقه قاچاق به دارم کار چی من آخه.  میشه بیشتر منم ترس ، گذره می چی هر راستش-

 ! چیزا این و

 .ملی اثر کشف-

 .  شد سوالی نگاهش

 .مایی با چون نیستی توام ، نیستم عتیقه قاچاقچی ما-

 .کنم پیشروی این از بیشتر تونم نمی من-

 بزنیم؟ حرف بعدا ؟ میشه چی این از بیشتر-

 ، خواست که رفتن ی اجازه.  بود تر ریخته بهم و بدتر ، بود آمده که ای لحظه از حالش

 سمتش به مرا درونی میل یک.  نبود راضی قلبم و حس درحالیکه  دادم اجازه میلم برخالف

 می سرکوبش که بود پوستش و تن لمس ، درونی میل این از حسم زمانی.  کشاند می

 . باشد خواستم می فقط االن اما  کردم



 
 

 
 

     

 
Page 329 

 ایرتوند سمیرا خیس های طلسیا

 من واال ؛ بود مشترک هدفمان چون شاید! ؟ کرد می خوب را حالم چرا وجودش دانم نمی

 ! دیدم نمی دیگری علت

 هول آنقدر.  کرد گیر در ی دستگیره به شالش ی گوشه که داشت در از خروج قصد عجله با

 ، بلند هایی قدم با و کردم کنترل را ام خنده.  کند آزاد را شالش ، توانست نمی که بود کرده

 میان را شال ی گوشه همچنان.  کردم جدا دستیگره از را شال طمانینه با.  رفتم در سمت

 .دادم می بازی ام اشاره و سبابه انگشتان

 ، گردنم پوست روی سنگینش های نفس. نداشت رو به رنگ و بود ترسیده حسابی بیچاره

 گرفته صدایی با ؛ کند پیدا ادامه کشمکش این خواستم نمی.  کرد می منقلب داشت را حالم

 :گفتم خشن البته و

 چیکار؟ موندی ، دیگه برو-

 رقص به چشمانش مردمک در هم اشکی ی قطره حتی.  کرد نگاهم شوکه و خورد جا

 .رفت ، کند نگاه حتی یا و برگردد عقب به اینکه بی و آمد خودش به زود خیلی اما.  درآمدند

 همان در که ای خاطره آخرین هوا در شالش رقص و بود تند باد یک رفتن شبیه درست رفتنش

 این گفتم می باید. پوشیده تابحال که ست رنگی زیباترین این ، گفتم می او به کاش. ماند باد

 با را چیز همه وزد می که باد اما ، آید می زیادی سرخش های لب و سفید پوست به رنگ

 ...شی و حس تا گرفته حرف از برد می خود

* 

 بدون و آمد می کافه به همیشه مثل فقط.  ندیدم نزدیک از را صنم دیگر ، شب همان از

 یعنی ؟ شود نمی نزدیک چرا که بود سوال برایم خیلی.  رفت می هم برخوردی کوچکترین

 ؟ بودم خبر بی آن از من که افتاده دیگری های اتفاق نکند ؟ نداشت کارش به کاری دیگر عطا

 ظاهریش حال که نبوده بدی اتفاق ، افتاده اتفاقی هم اگر داد می نشان صنم سالمت اما

 .است خوب

 .برگشتم حمید سمت به و زدم کنار را کانکس ی پنجره ی پرده

 !کنن؟ آزمایش و پرویز خسرو تندیس سنگ جنس خوان می چرا آخه-

 درگیر مرا ذهن از بخشی ، روز چند این در که بود سوالی این.  کردم سکوت سوالش دربرابر

 . بود کرده

 بگیری؟ بیشتری اطالعات صنم از تونی نمی کنیم، بررسی و جوانب تمام باید-

 .میگه ، بشه خبری خودش-

 .شده پشیمون همکاری از شاید-

 .گیرم می تماس باهاش خودم ، برگردم و تهران برم اینحال با ، نداره امکان-

 حداقل اونا فهمیدم امروز اما جلوتریم اونا از ما کردم می فکر حاال تا!  بهراد نکن دست دست-

 .دونن می بیشتر ما از قدم یه
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 ! باشه قدم یه کنه خدا-

 . بدی قرار خودت ی سلطه تحت و صنم بیشتر باید تو-

 .شم نمی متوجه-

 : ایستاد کنارم و شد بلند میز پشت از

 .نمونه ای نگفته حرف ، باشه مطمئن ازت کامال باید-

 . نگه و بدونه چیزی دونم می بعید  ؛ داده همکاری قول اون خب-

 باید تو.  دارن نیاز اعتماد و اطمینان از درجه یه به آدما ، بهراد نگیر کم دست و انسان ترس-

 .صددرصد اعتماد یه اونم ؛ کنه اعتماد که بدی بهش و اطمینان اون

 .کنه دبه دونم می بعید-

 .میده جاخالی زود ، تهدید یه با ترسوئه، صنم اما-

 دونی؟ می کجا از-

 برای و اینحال با.  بود رسیده مقاصدش به ، صنم  تهدید با خودش قبال چون دانست می

 : پرسیدم را سوال این نخی و رد گرفتن

 .کافیه نداره زیر خیلی که آدمی واسه شناخت ماه چند-

 .گفتی می پشتش بدتری حرفای قبال-

 .شد رو زود دستش من پیش اینه واسه ، میگم هنوزم-
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 .کردم سکوت پس ، بپوشاند مزخرفات این با را کسری گند خواهد می دانستم می

 .شو نزدیک صنم به-

 .سمه این از بیشتر فاصله-

 .ماست ی برنده برگ اون-

 ...حمید خیال بی-

 تو.  کنه می پیدا شو گمشده فرهنگ از بخشی ایران.  بخوره تکون قراره ما کشف با دنیا-

 از یکی اونم کن فکر اما ترسی می بعدیش دردسرای از دونم می نیست، غیرانسانی هدفت

 . شو نزدیک بهش تعهدی هیچ بی.  تهرانته توی دخترای دوست

 !بدم؟ بازی-

 .بیار دست به اعتمادشم ولی ، کن تعیین تو حدود و حد اول از ، نده بازی نه-

 .زنیم می حرف هم با بیشتر ، برمیگردم رم می واال، کرد داغ حرفات از سرم-

 .تندیس ی قضیه به هم ، کن فکر صنم به هم راه تو اما ، اوکی-

 داشتم پرواز امشب.  کردم حرکت پروژه محل سمت روپوشم پوشیدن با و دادم تکان را سرم

 .بکنم هم را هایم بررسی آخرین خواستم می و

 

  صنم#

 

 فقط اما کند رها چینی فنجان بند را خودش داشت تالش. انداختم قهوه روی بخار به نگاهی

 برایش آزادی و رسید نمی زورش بیچاره.  شد می محو فضا در قهوه فنجان از باالتر کمی

 .گرفتن اوج و شدن رها نه داشت پایان حکم

 ، صعود متر سانتی چند با اما شوم رها خیاالتم بند از داشتم تالش هم من بودیم هم شبیه

 با نبود معلوم.  بود کرده چرکینم دل شب همان از.  شدم می محو ، رسیدن ثمر به از قبل

 ذهن و ترس روی پا او خاطر به که  بگو را من! توپید من به آنطور که است چند چند خودش

!  شد بدتر اما بیایم نظرش در تا کردم سر به را شال آن و گذاشتم هایشان حرف و مردم کج

 .کنم استفاده آن از دیگر بار نباشم مجبور تا کردم پرت ای گوشه را شال شب همان

 کوتاه ، ترس از بدنم و جاخوردم آن یک که بودم غرق خیاالتم در آنقدر گوشیم پیام صدای با

 .لرزیدم

 که بار اولین.  کرد می خودنمایی گوشیم ی صفحه روی عتیقه اسم ، کردم باز را گوشی پیام

 .کردم انتخاب را سارا انتخابی اسم ، کنم ذخیره را اسمش خواستم می



 
 

 
 

     

 
Page 332 

 ایرتوند سمیرا خیس های طلسیا

 : کردم باز اکراه با را پیام متن همین برای  ، بودم دلخور او از هم هنوز

 ″بذارمت جریان در دونستم الزم ، تهران میرم دارم من″

 . برد باد را دلخوری جورهایی یک و نشست لبم روی لبخندی آخرش ی کلمه از

 کرد خودنمایی گوشیم ی صفحه روی عتیقه نام هم باز و رسید گوشیم به دیگری پیام هم باز

: 

 خرابکاری ، پرسیدن من از وقت یه ، باشی جریان در گفتم ، هستی قولت سر هنوز اگه″

 ″نکنی

 داغ را قهوه حرصی و دادم فشار هم روی خشم شدت از را هایم دندان ؛  پرید خوبم حس

 .نداشت سوزشی ام سوخته قلب مقابل در اما سوخت می گرمایش از زبانم.  سرکشیدم

.  آمد گوشم به عطا موتور صدای ، لحظه همان که کنم خالی را خودم و بزنم دادی خواستم

 خروج و ورود ی اجازه عطا به راحت بار هر که کردند می غلطی چه در دم نگهبانان نبود معلوم

 !  دادند می

 ، بدهم شدن بلند زحمت خودم به اینکه بدون و دادم محکمی فشار هم روی را هایم لب

 .  کردم گرم م قهوه ی باقیمانده خوردن به را سرم

 . کنم سربلند شد باعث هایش قدم شدن نزدیک

 .سالم-

 منتظر اینکه بدون.  داد جواب بالفاصله هم او و کردم سالم که بودم من ابتدا عادت طبق

 .نشست و کشید را رویم روبه صندلی ، باشد من جانب از تعارفی

 چطوره؟ حالت-

 : زدم لب خونسرد

 . نیستم بد-

 !رفتی که رفتی اما بدی و جون دکی اون آمار گذاشتیمت ما پیدایی؟ کم چرا پ-

 .دادم انجام خواستین هرچی واال ، بیاد خبر جانبتون از موندم منتظر-

 .داشتم عتیقه دکتر آن از که حرصی ، آوردم زبان بر حرص میان را جمله این

 .کنی تر مهم کار یه خوان می اما راضین، ازت همه که فعال حله،-

 خوان؟ می کیا-

. آمد نمی پیش فرصتش اما بپرسم خواست می دلم همیشه که بود سوالی همان دقیقا این

 : کشید باال را بینیش

 .بکن  کارتو فقط تو ، نیست مربوط تو به دیگه اینش-
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 سوم آدم آن و کیست، ماجرا این پشت آدم فهمیدم می روزی و بود مربوط من به مسلما

 .کیست زمین زیر داخل

 هپروتی؟ یا دستته گوشی صنم-

 .کردم کج لب

 .دارم کار کلی بگو کارتو-

 جوره شرایطتت که تو بده رسمیت تونو رابطه شی، نزدیک پسره این به بیشتر کن سعی-

 . نداری مشکلی

 .کرد کریهی ی خنده. کردم ریز چشم

 .که نیستی آک-

 شد سنگین حال و حس این از نفسم.  چسبید را گلویم بیخ بغض.  گرفت را وجودم تمام حرص

 .بود بسته گلویم راه و

 می پا و دست توانی می تا ، کند می جانت قصد که مرگ ی فرشته مرگ وقت بودم شنیده

 می من سراغ به مرگ ی فرشته اگر حاضر درحال اما بمانی دنیا این در بیشتر کمی که زنی

 حفظ برایم همیشه چون ،  بودم پذیرا را مرگ و رفتم می مالقاتش به اشتیاق پا تا سر ، آمد

.  کردند می شکنی حرمت داشتند نحوی به بار هر عطا و عبد اما.  داشت اهمیت ها حریم

 .بودند کرده قی را آبرو و خورده را حیا دو این
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 بهراد#

 

.  بودند رسانده را خودشان ، من آمدن خبر با مینو و الله ، معمول طبق.  رفتم پایین ها پله از

 باشیم تنها خواست می دلم که مواقع این. کشیدم دندان به را اش گوشه و کردم جمع را لبم

 ! کرد می بیشتر را حرصم فقط هایش خودسری با مینو ،

 می دلم که بودم درگیر آنقدر مدت این.  کشیدم آشپزخانه سمت به را راهم و کردم سالمی

 .کنم بهتر را حالم طوالنی شنای یک با ، خواست

 ، خرید لیست ی تهیه در همسرش به داشت و بود آشپزخانه داخل رجب ، حدسم طبق

 .کرد می کمک

 : گفتم بالفاصله ، جواب از بعد و کردم سالم

 .کن آماده و وسایل برام ؛ شنا میرم من رجب-

 از. کردم باز را پشتی اتاق در.  رفتم ساختمان ته سمت به تند هایی قدم با گفت، چشمی

 ، داشت قرار آنجا در ساختمان جکوزی و استخر که زیرزمین سمت به مدوری های پله ، اتاق

 .خورد می

 .رفتم پایین  تند را ها پله ، سرخوش و زدم استیل ی نرده روی ای ضربه

 . دادم آب به تن مایو و عینک پوشیدن از بعد

 میز روی ، بودم گفته که را وسایلی رجب.  کندم دل آب از باالخره ، طوالنی شنای یک از بعد

 حالیکه در ، سرکشیدم را آن از مقداری مکث بی و کردم باز را نوشیدنی بطری ابتدا. بود چیده

 .بود زوم استخر آب امواج روی نگاهم

 ...میگذره خوش هوووم-

 همین و بزند برهم را خلوتم کسی نداشتم انتظار.  خوردم ای یکه آشنا صدایی شنیدن با

 .شد غافلگیریم باعث

 !بودمش؟ ندیده که بود آمده کی ژیال اصال

 گره همزمان و چرخیدم صدا سمت به ، بودم گرفته دست در را نوشیدنی بطری حالیکه در

 در را  م چهره که ای عصبی و خشن ظاهر وجود با دانستم می. رفت هم در ابروانم شدید

 حسابی خصوصی، کامال مکان این در عوضی ی زنیکه حضور ی واسطه به هم ان برگرفته

 م شده ترسناک

 اینجا؟ بیای داد اجازه بهت کی-

 : گفت پته تته با و انداخت گوش پشت را بلندش و لخت موهای لرزان دستی با

 .کنم شنا اومدم-
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 :دادم باال ابرویی

 ! اینجام من بودم گفته-

 . کنم می خودمو شنای ، ندارم تو به کاری من-

 !عجب-

 :  بود برگشته نفسش به اعتماد ، رفت عقب به قدمی

 داره؟ مشکلی دیدت از-

 مچش بود چطور ؛ بودم درگیر ذهنم با.  خوردم را نوشیدنی از دیگر مقداری ، دادن جواب بدون

 ؟ رفتم می حمید وقت سر ، صنم از اسمی بردن بدون هم بعد و گرفتم می را

 .ست وضعی چه در ببینم تا آوردم باال را سرم

 به داشت و کرده عوض مایو با را تنش لباس راحت خیلی. شد گرد نگاهم  وضعیتش دیدن از

 ! رفت می استخر سمت

 هم لخت حتی که بود افتاده چشمانم جلوی از آنقدر ژیال.  عادی را نگاهم و کردم گرد را لبم

 .کرد می بیشتر را نفرتم فقط ، گشت می جلویم

 کرده فراموش را انسانی زندگی و داشتند حیوانی خوی که هایی آدم از ، نبود خودم دست

 .خورد می بهم حالم ، بودند

 وقت بهترین االن.  زد ای جرقه ذهنم ، بزنم عق کثیف موجود این وجود از بخواهم اینکه از قبل

 . کردم می رو خودم پیش حداقل را ژیال دست تا بود

 ...ژیال-

 .برگشت عقب به فراوان ی عشوه با و آرام

 .بیا  لحظه یه-

 : شد نزدیک ادا پر و داد گردنش سرو به قری

 .جونم-

 !هست تیپت به حواست-

 .آره گفت سر تکان با و زد لبخندی

 ...هست مرد یه که مکان یه تو نمیکنی فکر وقت اون-

 چه؟ من به ، النفسن ضعیف مردا-

 .  دارم قبول حرفتو آره-

 .ایستاد صندلیم کنار و شد نزدیکتر
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 میاد؟ بهم-

 : کردم نگاهش کوتاه

 نداره؟ مشکلی کسری-

 : نفهمید را حرفم

 باشه؟ داشته مشکل چی با-

 !باشی من با خوای می اینکه-

 :خندید

 .نداره خبر کن فکر تو-

 !دونه؟ می یعنی این-

 : شد تبدیل قهقهه به ریزش ی خنده

 .دونه نمی که معلومه-

 : انداخت گردنم دور را دستانش

 .باشم باهات خوام می ، اومده خوشم ازت من اما-

 فهمی؟ می حرفتو-

 ...البته-

 تاکجا؟ یعنی باشم این-

 اش کننده منزجر حرکات و بود شده گرمم هم.  درآورد حرکت به ام سینه روی را دستانش

 .میکرد بد را حالم داشت

 .تخت یه تو تاخوابیدن ، هرجا تا-

 مچ همزمان و کردم ای قروچه دندان.  شدند پایین و باال بینیم های پره شده، سنگین نفسم

 به هایش گریه و داد صدای که بود زیاد دستانم فشار آنقدر.  دادم فشار و گرفتم را ژیال دست

 : زدم فریاد ممکن صدای باالترین و عصبانیت با. شد پخش هوا

 .کنی می اضافه غلط-

 : دادم ادامه.  کرد پیدا اکو محیط در صدایم

 اون وقتی تا فقط.  کنم مشخص رو تو تکلیف چطور دونم می من ، بدون خودتو حدود و حد-

 ! نشو سبز جلوم ، بیرون کنه پرت رو تو مثل ننگی ی لکه که نکردم آدم و غیرت بی کسری

 : داد ادامه و گفت بلندی«  آخ»



 
 

 
 

     

 
Page 337 

 ایرتوند سمیرا خیس های طلسیا

.  حساسه شدیدا اما نرسه نظر به باغیرت خیلی شاید اون.  نفهمه کسری فقط ، کردم غلط-

 .ندازه می راه دعوا ، بهم کنن می بدی نگاه کوچکترین دوستاش

 : نکردم کم دستانم فشار از حال این با ، شدم غافلگیر و گیج

 .بهش گم می-

 . کردم اضافی غلط من-

 :داد ادامه ، دید میانش را ترس ، شد می که لحنی با و کشید کالفگی سر از نفسی

 ...بدونه اون نفهمه کسری فقط بهراد-
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 هم را فکرش حتی! صنم نکند! گفت؟ می چه ژیال پس.  بودند همکار هم با باید دو این قاعدتا

 .کردم نمی

 یاد ما کال.  ماند می هایشان حرف دروغ و راست و ها آدم کردن بازی نقش به آدم گاهی

 و کند می بازی نقش دارد ژیال کردم می فکر دقیقا من االن و کنیم فرار حقیقت از بودیم گرفته

 .دهد می جلوه وارونه را حقیقت

 . کنم چیکارت دونم می خودم-

 : نداشت صورت به رنگ. بود ترسیده حسابی

 ! کنم می خواهش-

 .نیستی بیشتر جایی همه ی هرزه یه بدونن اطرافیانت باید-

 ! بهراد-

 .نکن مزه کثیفت دهن تو اسمم-
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 : کند فرار کرد تالش

 .بره آبروت ، کشم می جیغ نکنی ولم-

 می را ما و رسید می سر االن کسی اگر.  شوم موقعیتم متوجه تازه شد باعث حرفش این

 برای و افتاد شماره به نفسم.  شدم بلند جا از و کردم رهایش تند! کرد؟ می فکری چه ، دید

 را یکی رسیدن سر ترس آن هر.  کردم تعجیل ، تعلل ای ذره بدون هایم لباس پوشیدن

 .داشتم

 حتی اینبار.  شوم رد الله و مینو کنار از شدم مجبور هم باز.  رفتم باال را ها پله عجله با

 . نکردم هم نگاهشان

 .رفتم اتاقم به عقب به برگشت بدون ، کرد صدایم که مینو

 زدم بیرون ، روز آن وحشتناک و سرد هوای در و خیس بدن همان با و پوشیدم را بیرونم لباس

 .کنم بحث و صحبت حمید با تلفنی تا

 . حد از بیش سرمایش و سوز و بود ابری هوا.  گرفتم را حمید ی شماره و شدم خیابان وارد

 .دادم را حمید جواب ، بازدمم بخار به توجه بی و دادم بیرون را نفسم

 ؟...بهراد خوبی-

 : بود نشده کنترل خشمم هنوز

 .داغونم فقط االن! ؟ خوب-

 ؟ شده چیزی-

 میشناسی؟ چقدر رو ژیال-

 : کرد مکثی

 .شناسم نمی تو از بیشتر-

 ! نشناسی واقعا امیدوارم-

 شده؟ چیزی-

 : کند فروکش عصبانیتم تا کشیدم نفس هم باز

 .خوره می هم به گندش بوی از حالم ، شرفه بی و پست خیلی-

 ؟ شده چی ، کنی می تعریف-

 کردم می حس و بود کرده نفوذ جانم عمق تا سرما.  کشیدم خیسم موهای به دستی

 .شده ِسر سرما این خاطر به سرانگشتانم

 .افتاده اتفاقات تعریف به کردم شروع
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 اینکه از شدم پشیمان.  شد طوالنی حد از بیش سکوتش و شده سنگین هایش نفس صدای

 .  ببینم را  واکنشش توانستم نمی چون ؛ بودم کرده تعریف را اتفاق این تلفن پشت

 : کرد زدن حرف به شروع ای سرفه با و باالخره

 ...ی دختره کرده غلط-

 :گفت جایش و نداد ادامه را حرفش

 مینو مخصوصا کی هیچ به ، نکن کاری هیچ تو.  کنم می مشخص تکلیفشو ، تهران میام-

 .نزن حرفی

 . شناسد می کامال را ژیال ، ادعایش برخالف و کرده کنترل را خودش حمید:  گفت می حسم

 همچنان اما دانم نمی.  ندیدم صدایش در ، داشتم را انتظارش که خشمی و غافلگیری آن

 .کند می پوشانی ال علنا را کسری گند حمید و گوید می راست صنم ، بود این باورم

 ؟ نمیگه بهش هیچی چرا کسری-

 : کرد مکثی بازهم

 .نیست جریان در کسری-

 !پسرت نیست که هر باشه، خوره می بهش-

 ! بهراد ، کن مزه مزه و میزنی که حرفی-

 .میزنه دهنو ، تلخه ش مزه-

 میشه داغون بفهمه دونم می.  نیست غیرت بی اما ، باشه راحتی و آزاد پسر شاید کسری-

. 

 ! بود متناقص صنم های گفته با هایش حرف چقدر

 ما ی خونواده تو انگل این.  ببری شو گند زودتر امیدوارم ،اما چیه جریان ، فهمم نمی که من-

 . میاره بار به آبروریزی فقط

 .باش خبرش منتظر فقط نترس.  کنم کم چطور رو آدما این شر بلدم من-

 وجود شوک. نداشت کالمش در را باید که صداقتی آن حمید.  بود داغون همچنان روحیم حال

 و دادم ادامه رویم پیاده به همچنان سرما وجود با.  کرد می عصبیم بیشتر ، ژیال چون زنی

 توان اصال.  کردم اعالم فرودگاه را مقصدم و شده ماشین سوار که آمدم خودم به وقتی

 .دادم می نشان واکنشی چه ، بقیه دیدن با دانم نمی.  نداشتم را خانه به برگشتن

 برای حاال و کرد تبدیل یقین به را حدس آن ژیال اما بودند حدس یک برایم کسری و ژیال

 .داشتم نیاز زمان و تنهایی به هضمش

* 

 .کشیدم خودم روی بیشتر را پتو و کردم ای سرفه تک
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 واجب کاری برای ، دهم خبر خانواده به کردم فرصت فقط ، رسیدم که دیشب همان از

 .رفتم خواب به و چپیدم اتاق داخل که بود بد حالم آنقدر بعدش.  ام برگشته

 ؟ دکتر ببرمت بمونم خوای می اگه ببین نشده؟ بهتر حالت بهراد-

 : کردم ای سرفه

 .بهترم-

 . نمیگه اینو که صدات-

 .زنم می زنگ ، بده حالم دیدم.  کار سر برو-

 ...حتما بذار دستت دم و گوشی پس اوکی،-

 لرز به تنم پتو زدن کنار محض به اما زدم کنار را پتو.  شده گرمم کردم حس اینبار رفتنش با

 .نشست

 به حتما باید.  شوم بلند کردم سعی.  بود شده وقفه بدون و هم سر پشت هم هایم سرفه

 ...رفتم می دکتر
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 ، شد می پخش تلویزیون از که سریالی دیدن مشغول ظاهر در و زده ام چانه زیر به را دستم

 ، است بهتر دانستم می هم اول از.  بود بیخودش های دادن گیر و عطا درگیر فکرم اما.  بودم

 مستقیم باید ، بود نکرده تهدیدم فرزاد هنوز که زمان آن حداقل.  نشوم مسخره بازی این وارد
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 و پس راه و گذاشته گردو پوست در را خودم دست که حاال مثل نه رفتم می پلیس سراغ ،

 .نداشتم هم پیش

 دختر؟ کجایی صنم-

.  کرد می نگاهم معنادار و بود ایستاده رویم روبه صدف.  آوردم باال را سرم و خوردم ای یکه

 :  فرستادم بیرون را نفسم

 . میبینم فیلم دارم-

 :خندید بلند و کرد کج را لبش

 !میده بازرگانی پیام داره ؟ بود کجا فیلم-

 . شده تمام سریال شدم متوجه تازه

 نیست؟ خوب حالت-

 .درگیره همیشه مثل ذهنم فقط ، خوبم-

 .کار درگیر البد-

 کنم می که کاری معنی بفهمم تا بودم گیج ، دانم نمی ، گذاشت کار هم را اسمش شد می

 غلط؟ یا است درست چیست؟اصال

 : کشیدم لبم روی زبان

 .داره درگیری من واسه فقط روزا این زندگی و کار-

 .زندگیمم درگیر کلی منم.  همیم مثل همه-

 . توئه با حق ، اوهوم-

 : نشست کنارم و برداشت جلو به قدمی چند

 ...که دیدی و بهراد همین-

 .بکشد تیری قلبم همزمان و شوند تیز هایم گوش شد باعث اسمش آمدن

 ! من میشه؟ باورت! ندید منم حتی ، نداشت اطراف به توجهی اصال.  خونه اومد دیشب-

 و آورد می زبان به را اسمش صمیمی  و راحت آنقدر که بود بهراد کیه مگر گرفت، حرصم

 !بود؟ نشدنش دیده از متعجب

 :داد ادامه

 .شناخت می منو فرسخی صد از همیشه واال ، داره ای گرفتاری و گیر مطمئنم-

 حس یک و شده حساس بهراد روی بخواهم اینکه بی.  دادم فشار هم روی را هایم دندان

 . داشتم او به نسبت مالکیت
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 بگی؟ چیزی خوای نمی-

 : شود صاف خشم و حرص شدت از صدایم تا کردم ای سرفه تک

 ازش برو ، کارت سر میری که االن خوای می شناسیش، می بهتر خودت ؟ واال بگم چی-

 .بپرس

 : نبود متوجه انگار صدف اما آوردم زبان به را آخر ی جمله لجم از

 نبود ولی ، سرکار میرم ، دارم کار حیف.  مونده خونه  کنم فکر.  بیرون بره شهرام با ندیدم-

 .میام زودتر

 : پرسیدم اراده بی

 نگرانشی؟-

 : زد لبخندی

 . نداده خبری بهم ، عجیبه اما ، نه که نگران-

 دلیلی هم صدف اما!  باشد صمیمی آنقدر صدف با آمد نمی بهراد به.  رفت نفسم آن یک

 .کند تظاهر بخواهد نداشت

 .برگرفت در را وجودم ، آشوبه دل و نشست گلویم روی بغضی ، باشم متوجه اینکه بدون

 از قبل ، شدم بلند هم من خروجش محض به.  شود کارش راهی تا شد بلند کنارم از باالخره

 مجبور من و داشت ادامه فعال مسخره بازی این.  زدم می حرف بهراد با باید کافه به رفتن

 .دهم ادامه را مسیرم بودم

 استفاده نبودنش از.  بود شده کرمانشاه روز بازار راهی ، ترشی وسایل خرید برای پیرزن

 . شدم خارج خانه از و کردم

 که کمی اما.  کشیدم عقب به قدمی ، شدن باز امید به و گذاشتم زنگ روی را دستم

 . شد باز در که داشتم رفتن قصد نبودنش از ناامید.  زدم زنگ مجددا ، نشد خبری و گذشت

 .شدم خانه وارد و کردم تند قدم در سمت به

 صورتش و سر و نداشت چهره به رنگ چرا.  شدم زده بهت ، شمایل  و شکل آن در دیدنش از

 بود؟ خیس عرق از

 : گفتم کنم سالم اینکه بدون و دستپاچگی با

 شده؟ چی-

 : کرد باز لب سختی به و زد هم سر پشت سرفه چند

 .اورژانس بزن زنگ یه-

 شدین؟ مریض-
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.  بودم کرده هول من اما.  بود عیان جواب چون ، بود احمقانه سوالم.  کرد نگاهم چپ چپ

 هال داخل ی کاناپه روی و کرد حرکت آرام هایی قدم با.  دید نمی را خودش که بهراد

 . چیست درست کار بسنجم تا آوردم فشار ذهنم به. نشست

.  زدم زنگ سارا به تعلل بی.  میکرد کار درمانگاه در و بود پرستار که افتادم سارا دوستم یاد

 .کند هماهنگ دوستش با خواستم و دادم توضیحی مختصر

 چشم زیر از.  رفتم بهراد سمت به ، کردم قطع که را تلفن.  بیاید زود خیلی دوستش شد قرار

 : گفت ای خفه صدای با و کرد نگاهم

 زدی؟ زنگ-

 گرمایش از اغراق بی.  نشست پیشانیش روی دستم اراده بی نزد حرفی.  گفتم ای آره

 .سوخت دستم

 .میان االن-

 .نیستم نگران-

 ... پرمدعا مغروِر کردم، کج لبی

 آمپول یک.  کنم تهیه ، شد قرار و نوشت دارو برایش ، کرد معاینه و آمد که سارا دوست

 .کند استراحت تا زد هم بخش آرامش

 . داد هم پرتقال آب و سوپ مثل غذایی دستور البته

 راه بین.  بخرم را داروها تا رفتم بیرون ، شد راحت که بهراد خوابیدن از خیالم و رفت که او

 .خریدم هم پرتقال و شلغم

 

 

 ����ادامه#

 

 [۱۳:۳۲ ۳۱.۰۷.۱۸, ]خیس های اطلسی

[Forwarded from ایرتوند سمیرا کانال] 

����� 

 می طول هرکدام کردن پیدا و دانستم نمی را وسایل جای.   کردم آماده را سوپ وسایل ابتدا

 ...کشید

 تک کردنش پیدا برای.   بود گیری آبمیوه نوبت حاال.  گذاشتم بار را سوپ و شدم موفق باالخره

 قالبی در منتهی ، بود پارچ شبیه که دستی گیری آبمیوه یک دیدن.  گشتم را کمدها تک

 .کرد می شادم که بود چیزی تنها لحظه آن در کوچکتر
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 با.  زند می هایی حرف ، خواب در شدم متوجه.  رفتم اتاقش به ، گرفتم که را ها میوه آب

 .شدم نزدیک آبمیوه لیوان همان

 به لحظه را حالش داشت خوابش و دید می خواب داشت بهراد ظاهرا و نبودند واضح ها حرف

 .کردم می بیدارش باید ؛ نبود ای چاره.  کرد می بدتر لحظه

 :گفتم و گذاشتم صورتش روی را دستم

 !لطفا شین بیدار-

 : بردم جلو را آبمیوه لیوان.  کرد باز را چشمانش کم کم

 شدین؟ بهتر-

 لحنی با طوالنی مکثی از بعد و میکرد نگاهم موشکافانه کامال.  شد گرد صورتم روی نگاهش

 : گفت متعجب

 ! صدف-

 بین ، بودم نشده اشتباه قضاوت دچار من ظاهرا.  شکست درهمم زبانش از اسم این شنیدن

 ! میدید صدف هم را من که بود ای رابطه صدف و بهراد

 

 

  خیس های اطلسی#

  ایرتوند_سمیرا#

 

 

 

 .خوش شبتون سالم

 ، هستین همچنان و میدین افتخار که  نازم همراهای گلم دوستان

 نوشتن به کردم شروع ، رسیدم تا کنم آماده پستی نشد همین واسه و بودم عروسی امروز

 شبتون بخوابم برم منم����فردا تا پس بدم ادامه بخوام که نمیشن باز چشمام دیگه. 

 .خوش

 

 �من اینستاگرام
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 اردیبهشتی ، مهربونم و خوب دوست.  مبارک تولدت جان فالح مائده بگم اینم ، نرفته یادم تا

 �...هستی که ممنون ، جان

 

 [۱۳:۳۲ ۳۱.۰۷.۱۸, ]خیس های اطلسی

#۱۳۲ 

 

 

 

  صنم#

 

 خوبین؟-

 : گذاشت اش شقیقه کنار را انگشتانش و داد تکانی را سرش

 .شده سنگین سرم کنم می فکر-

 .کردین قاطی که شده سنگین حتما-

 به اصال و داد تکان سری.  کنم می ادا حرص میان را ها واژه دانستم می و گفتم آمیز کنایه

 دیگر.   بود نشده اشتباه این ی متوجه هم شاید.  گفته اشتباه را اسمم نیاورد خودش روی

 . بروم زودتر دادم می ترجیح و نداشتم ماندن به میلی

 . گرفت دستم از را پرتقال آب

 : زد صدایم ، شوم خارج اینکه از قبل اما شدم بلند جا از

 ! صنم-

.  است همیشه از تر متفاوت لحنش کردم حس ، لرزید قلبم و شد پاره آن یک دلم بند

 جای که من ؛ بود کافی ، جنگ ی آماده ارتش یک کردن آرام برای که داشت آهنگی صدایش

 . چرخیدم سمتش به آهسته.  داشتم خود

 . امروز بابت ممنون-

 ادامه.  داشتم رفتن قصد و بودم شده هم دلخور.  نکردم کاری هنوز که من ، گذشت ذهنم از

 : داد



 
 

 
 

     

 
Page 346 

 ایرتوند سمیرا خیس های طلسیا

 !کردی؟ درست غذام نکنه ، میاد خوبی بوهای-

 : انداختم نگاهی اش رفته باال ابروی به

 . سوپ-

 : کشید هومی

 . من خاطر به افتادی زحمت تو حسابی پس-

 : پریدم کالمش میان تند

 پیدا نجات دردسر اون از که باشین باید ، انداختین دردسر تو منو شما.  بود خودم خاطر به-

 . کنم

 هایش لب روی کوتاه نگاهم.  کرده ام حواله درازی زبان دلش در دانستم می.  کرد نگاهم

 کش کمی هایش لب بخورم قسم توانستم می اما ، بشنوم زبانش از حرفی تا ماند ثابت

 دار دنباله بدش حال خاطر به البته که زد مصلحتی ای سرفه لبخندی فروخوردن برای و آمدند

 :گفت ، آمدند بند که سرفهایش.  شد

 .نمرده سرماخوردگی خاطر به کس هیچ نباش نگران-

 : گزیدم لب و گفتم ای نکنه خدا دل در

 . نبود این منظورم-

 .داره شکر جای ، بهترم االن که همین ، نیست مهم-

 داشت همچنان که خشی وجود با صدایش و شده باز کمی رویش و رنگ.  بود بهتر هم واقعا

 .بود شده خوابیدنش از قبل از تر صاف ،

 .برم بهتره کنم فکر بهترین که حاال-

 : کرد سرفه هم باز

 داشتی؟ من با کاری! اینجا بودی اومده چی واسه-

 .آورد زبان بر شدنش بیدار از بعد که هذیانی از جدا.  بود برگشته هم حواسش و هوش حتی

 : گرفتم نفسی 

 .نیست وقتش االن نظرم به ؟ بگم چی-

 تا گرفت تخت ی لبه به را دستش.  شد بلند جا از و گذاشت پاتختی روی را پرتقال آب

 : باشد نداشته مشکلی

 .بزنیم حرف هال تو بریم بهتره-

 . بعد برای بذاریم-
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 . االن-

 راه حال بی.  برداشتم قدم هال سمت به کنارش. شدم تسلیم که گفت قاطع و محکم آنقدر

 .نیامده جا چندان حالش هنوز بود معلوم و رفت می

 ″خب″ گفت هم بعد و بنشینم خواست ، دست ی اشاره با و نشست مبل روی

 .است من شروع منتظر یعنی این

 خوبه؟ حالتون مطمئنید-

 .بلرزم بادا این با نیستم بیدی من-

 بر قدم محکم و مغروانه.  برسد نظر به سرسخت کرد می را تالشش تمام ؛ میگفت راست

 .کرد می ادا صالبت با صدایش گرفتگی و خش وجود با را کلمات و داشت می

 ؟ بازیه همون ی ادامه-

 : کشیدم هی آ

 ما بین خوان می.  شیم درگیر عاطفی نظر از فقط خوان نمی ، شیم نزدیک بیشتر خوان می-

 .باشه تعهدم و نسبت یه

 ...چرا پس.  دونن می اینو خوب هم اونا.  نمیاره تعهد ، نسبتی هیچ-

 برای را گلو راه و شوند بغض بار هر که نداشتند درد آنقدر ها آدم و ها حرف یا دانم نمی

 یا ببندند اکسیژن رسیدن

 توانستم نمی و آمد می تنگ من نفس بار هر که بود محدود اکسیژنش مقدار خانه این هال

 !بکشم نفس راحتی به

 .راویم فقط.  چیه جریان دونم نمی من-

 ندیدی؟ و ای دیگه کس ورا و دور اون تاحاال ، فرزاد و عبد عطا، جز ، ببینم-

 .نشنیدم واضح صداشم حتی.  ندیدمش وقت هیچ اما ، هست م دیگه نفر یه-

 کیه؟ بفهمی تونی نمی-

 و است درگیر فکرش که که حاال بود معلوم.  سرفه به کرد شروع ، گفت را ش جمله تا

 .  اند گرفته شدت هایش سرفه ، است اتفاقات تاثیر تحت اعصابش

 . دیدم کفشاشو بار دو فقط ، کردم تالش خیلی من-

 : داد فشار هم روی را هایش لب

 یه.  کنه پیدا ادامه تو طرف از بازی نباشه الزم دیگه ممکنه ، کیه آدم اون بفهمیم اگه ، ببین-

 .شه کشیده بیرون ماجرا این وسط از تو پای کنم می کاری من خود که جورایی
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 بافتنی میله یک چون من ذهن اما است انتظارم در پرامیدی ی آینده که میداد اطمینان داشت

 را منفی های نگرش و انداخت می زیر  را خوب های نگرش ؛ بود کرده بافتن رو و زیر به شروع

 نسبتی نداشتن و تعهد دربرابر اینکه از روحم ، بدهد نجات مرا ، خواست می نبود مهم... رو

 .بود شده آزرده ، کرد می مقاومت

 

 

  خیس های اطلسی#

 ایرتوند_سمیرا#

 

 [۱۳:۳۲ ۳۱.۰۷.۱۸, ]خیس های اطلسی

#۱۳۳ 

 

 

 

 . دانم نمی خودم با هم را تکلیفم که ام شده گیر بهانه ای بچه چون دانستم می

 .بفهمیم زودتر خداکنه-

 .جلوتریم اونا از کلی ما حاالشم همین.  فهمیم می-

 !جلوتریم؟-

 ...پذیر مسئولیت متعصب آدم یه تو چون ما، موفقیت یعنی ، مایی با تو اینکه-

 .خوبی یعنی شم بهتر من حال تا موندی اینکه.  مهربونی و:  کرد مکثی

 و بودنم.  نشست لبم روی لبخند ناخواسته.  کردم می حس کامال را قلبم به خون پمپاژ

 .آمد می کافی برایم ، بود چشمش جلوی که همین اما نبود منتی.  بود دیده را هایم تالش

 خوب حس از پر را وجودم ، طوالنی ای تشنگی از بعد سراب دیدن رویای چون هایش تعریف

 از بعد بار هر که بود سرابی همان او و بودم محبت ی تشنه من بود همین واقعیت.  کرد می

 . شد می محو حرفی یا کار با رویاهایم در شکل

 این بیشترم ماندن دانستم می.   بود داده قرار تاثیر تحت را حالم عجیب بودنش سراب اما

 ، بزنم پوسیده طنابی به چنگ تشنگیم رفع برای ترسیدم می.  دهد می دیگر رنگی را سراب

 .رفتم می باید

 .برم دیگه بهتره من کنم فکر-
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 بدی؟ سوپت از بهم خوای نمی-

 مثل چرا نبود؟ نیاز سر از که مهر این! بود شده مهربان امروز چرا.  دادم قورت را دهانم آب

 خودش درگیر مرا فقط و نبود مهربان.  داشتم دوست بیشتر را قبل بهراد آن من نبود؟ همیشه

 از من.  بود بد خیلی این و داد می قرار خودش تاثیر تحت مرا داشت ، بهراد این اما بود کرده

 . ترسیدم می احساس این پایان

 .کافه برم باید-

 : کرد تصنعی اخمی

 .شه کامل منم درمان بذار کن، تموم کارتو-

 .بکشین تونید می خودتون ست آماده سوپ-

 : کرد کج را لبش

 .نباشه مهم برات من سالمتی کنم می فکر-

 : کرد تسلیمم لحنش و حرف

 .میرم زود ولی-

 خورد زنگ هم گوشیم همزمان.  بکشم سوپ مقداری تا رفتم آشپزخانه سمت به نداد جوابی

 : کردم برقرار را تماس بالفاصله سارا ی شماره دیدن با. 

 . سارا جانم-

 کافه؟ نمیای تو؟ کجایی-

 .میام دیگه ساعت نیم ، اومد پیش برام کاری-

 .بیای خوای می کجا ، تاریکه هوا که دیگه ساعت نیم! میکنی لطف-

 پیدا را دیوار روی احتمالِی ساعت تا آمدند در گردش به هال دیوار روی چشمانم ناخودآگاه

 .کنم

 کارهایم.  بودم خانه این در شد می ساعتی هشت یعنی این و بود عصر شش نزدیک ساعت

 و بود خوابیده طوالنی زمانی هم بهراد حساب این با.  نشدم زمان متوجه که بود زیاد آنقدر

 مثل آدمی برای زمان چقدر.  کشیدم پوفی.  بود شده حالش شدن بهتر باعث خواب همان

  به ها آدم حضور گاهی!  بود معنی بی ، شود نگرانش دل که نداشت را کسی هیچ که من

 .دهد می ارزش زمان

.  گذاشتم سینی داخل نان مقداری و قاشق یک با و کشیدم بشقاب داخل را سوپ آهی با

 همه بهراد از پرسیدن با بلکه ، نکردم رو و زیر را آشپزخانه کل چیزی هر کردن پیدا برای اینبار

 .کردم پیدا راحت را چیز

 صدا به خانه زنگ ، کند شروع را غذا ، بخواهد بهراد اینکه از قبل.  گذاشتم میز روی را سینی

 .  درآمد
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 :گفت اطمینان با.   چرخید بهراد و در بین نگاهم ترس با

 .شهرامه-

 ندارن؟ کلید-

 نیامده جا هنوز حالش  دیدم می وضوح به.  شد بلند مکث یک با و کشید اش چانه یه دستی

 .بود مهم در پشت آدم االن اما ،

 گذاشته خانه قسمت این در معمولی و ساده آیفون یک.  برداشت را آیفون گوشی بهراد

 بلبلی به که هایی زنگ همان از ، داشت قدیمی زنگ یک فقط که سمت آن برخالف.  بودند

 .بودند معروف

 کیه؟-

 مکث یک از بعد. زد نمی هم پلک حتی ، شده زده بهت کردم حس.  بود رفتارش میخ من نگاه

 .برگشت من سمت ، طوالنی

 .درن پشت مادرم و پدر-

 . شد تزریق تنم های سلول تک تک به ترس و ریخت پایین هری دلم حرفش با
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 که آمپولی.  بود قبل از بهتر خیلی حالم اما داشت وجود بدنم در لرز و کرد می درد سرم هنوز

 .بخشید تنم به دوباره جانی ، چندساعته خواب یک و کرد تزریق پرستار

 ...حد این تا نه اما شود بد حالم زدم می حدس!  ام موقعه بی رفتن بیرون به لعنت

 .بود کرده ضعیف را بدنم ، کوه و سنگ میان و شهر این در طوالنیم بودن

 داشت حق.  کردم نگاه صنم نگران و ترسیده ی چهره به و چسباندم دیوار به محکم را دستم

 .بودم نگران هم من ، باشد نگران و بترسد

 حتی ؟ داشتم برایشان توضیحی چه ، دیدند می که را صنم! کردند می چه اینجا پدر و مادر

 به که هم خبر.  بود غیرممکن پدر کردن راضی ، کردم می راضی سخت و زبان با را مادر اگر

 ...شد می واویال ، رسید می مینو گوش

 : شد بلند جا از تند ، صامت واکنش یک از بعد صنم

 .برم باید من-

 .زد می برق صورتش پیشانیش روی سرد عرق خاطر به

 ! درن پشت ؟ بری چطور-

 . کناری حیاط به داره در یه اینجا-

 هرچه اما رفتیم در سمت به هم با بالفاصله.  کردم تایید ، هیجان با و زد جرقه قلبم در امید

 . نشد باز ، کشیدم را دستگیره

 نداره؟ کلید-

 .کنه بازش بیاد یکی ، خونه  میزنم زنگ-

 جواب کسی ، ماند منتظر هرچه اما کرد گیری شماره به شروع و گرفت دست در را گوشی

 .زدند را در زنگ بار چندمین برای و بودند در پشت مادر و پدر.  بودیم شده کالفه.  نداد

 .شو قایم جایی یه برو-

 ، زد زنگ کسی اگه که نیان اتاق تو کنید سعی میشم، قایم  اتاق ته دیواری کمد تو میرم-

 . برم اتاق همین از ، کنن باز و در بیان بگم

 .نیاد در صدات پس باشه-

 .کردم باز را در و رفتم آیفون سمت به هم من.  رفت کمد سمت به و نماند دیگر

 نقاب کردم سعی اما داشتم استرس اینکه با.  کردم باز را در و کشیدم موهایم به دستی

 در.  فرستادم بیرون را نفسم همزمان ، زدم که را آیفون ی دکمه. بزنم ام چهره به خونسردی

 .شدند خانه وارد هم با دو هر مادر و پدر و شد باز

 از قبل مادر و گذاشتند جواب بدون را سالمم.  شد نگاهم ی روانه دو هر ی سرزنشگرانه نگاه

 : کرد گذاری گله به شروع ، پدر
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 اضطراری و اومده پیش کار یهویی درسته کنی؟ رفتار ها بچه مثل نداشتم انتظار ازت بهراد-

 .بری شی بلند سرخود اینکه نه ، دادی می خبر یه خونه میومدی اما زدن صدات

 : شود باز صدایم تا کردم ای سرفه ، بود شده خشک گلویم

 .دادم خبر که تلفنی-

 دیگه گفتی و کردی حمایت ازش بار هر اما.  شده سرخود پسر این ، خانوم گفتم بار هزار-

 .حمایتاتو ی نتیجه ببین.  گذشته ازش سنی و نیست بچه

 و دادم نمی گوش حرفش به اینکه از ، است دلگیر من از دانستم می.  بود عصبانی واقعا پدر

 اما. نداشت من از خوشی دل ، بردم نمی پیش او های خواسته به باتوجه را زندگیم مسیر

 پز خواست می او.  شدیم می رای خود آدم یک هردو گاهی ؛ بودم خودش جنس از من

 می رویش به را من نکردن ازدواج اطرافیانش اما کرد می را اینکار و بدهد همه به مرا افتخارات

 می مرا جانبداری کامال ، جمع در پدر البته.  کنند تخلیه را حسادتشان طریق این از تا آوردند

 می خانه به که همین اما آورد نمی کم مقابلشان هرگز شکنش دندان های جواب با و کرد

 . دانست می آبروریزی را ازدواج در تعلل این و گرفت می ایراد ماندنم مجرد از ، رسیدیم

 جوره همه که باشد رابطه معنی به اگر ازدواج.  آمدم نمی کوتاه عقایدم از هم من ، پایان در

 و رسیدم می خانواده تشکیل واقعی معنای به که کردم می ازدواج روزی من ، مهیاست اش

 .شدم می مشترک زندگی یک خواستار عمیقا

 .بهتره کنیم بحث بعدا ، نیست خوب بهراد حال االن-

 می اخم وقتی پدر و من:  گفت می همیشه مینو.  کشید هم در بیشتر را هایش اخم پدر

 و جدیت به کنم می اخم وقتی بودم امیدوار همیشه من و شویم می هم شبیه ، کنیم

 . نشوم پدر ترسناکی

 : آمد نزدیکم مادر

 بگیره بلیط کردم مجبور پدرتو ، گفت حالت از و زد زنگ شهرام تا صبح ؟ مریضی نگفتی چرا-

 فکر به چرا من عزیز آخه.  مردم می ببینمت تا واال ، داشتند بلیط آوردیم شانس.  بیایم

 گل مملکت االن ، بودن پذیر مسئولیت تو قدر همه مملکت این تو اگه واال ؟ نیستی سالمتیت

 .بود بوستان و

 . کنم هم سر پشت ی سرفه چند شدم مجبور.  بود گرفته خارش گلویم

 !نمیاد بر دستتون از چیزی چیکار؟ اینجا اومدین بعدم ، بهترم خیلی که االن-

 : کرد اخم اینبار هم مادر

 .بدم بهت تونم می سوپ کاسه یه حداقل-
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.  چرخید ، بود میز روی و کشیده صنم که سوپی ی کاسه سمت به نگاهم ، مادر حرف این با

 .کردند دنبال را نگاهم جهت هم پدر و مادر

 .کرده درست هم سوپ خودش واسه که بوده خوب حالش اینقدر پسر این اینکه مثل خانوم-

 :گفت ، سوپ ی کاسه از برداشتن چشم بدون مادر

 .کنه درست مرغ تخم نیست بلد حتی بهراد-

 مانده همین.  نیاید در گندش تا کردم می هم سر دروغی باید.  کشیدم پیشانیم به دستی

 هیچ من اما!  بودم بلد کردن درست غذا حداقل کاش.  شوند می خبر با صنم وجود از بود

 من از کمی دست هم مادر البته.  بودم نداده خودم به هم مرغ تخم کردن درست زحمت وقت

 .نداشتم خاطر به را پختش دست که من ؛ نداشت

  کرده؟ درست سوپ برات کی بهراد-

 آیفون سمت به و کشیدم نفسی.  داد نجاتم در زنگ صدای اما بزنم حرفی تا کردم باز لب

 از قبل مادر اما. کنند عوض لباس و باشند راحت تا زدم تعارف هم مادر و پدر به همزمان.  رفتم

 .بود رسانده آیفون به را خودش من

 .کنم می باز و در خودم کن استراحت تو-

 رو بود برداشته را گوشی که مادر اما. است در پشت شهرام اینکه خیال به برگشتم سرجایم

 : من سمت کرد

 .تونه همسایه دختر میگه-

 این از.  بود آمده کلید آوردن برای صدف البد پس  ، اینجاست که صنم ، آوردم فشار ذهنم به

 .کشیدم راحتی نفس ، فکر

 .کنید باز و در صدفه-

 را خرابکاری این چطور حاال.  ام زده گند فهمیدم تازه.  کرد نگاهم مشکوک مادر و عصبی پدر

 کردم دعا فقط.  کرد باز را در ، چیست قضیه بفهمد اینکه برای هم مادر!؟ کردم می جمع

 .بودم گرفته جریانات این از شدیدی استرس و دلشوره حالیکه در  نزند گند صدف
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 مادر.  کنم کوتاهی معرفی شدم مجبور.  شد متعجب مادر و پدر دیدن از ، شد وارد که صدف

 بفهمد خواهد می دانستم می که من.  کرد نشستن به دعوت را صدف کنجکاویش رفع برای

 را قصه کلکی با تا شد می پیدایش زودتر شهرام حداقل کاش.  دارد سری و سر چه من با ،

 ! کرد می خیر به ختم

 چیه؟ تحصیالتتون شما ، خانم صدف خب-

 .دارم هم دکترا خوندن قصد بخواد خدا پزشکی، گیاه ارشد-

 خیالش به مادر مثال.  بود رفته فرو مبل در اخم و خشم با همچنان پدرم و کرد کج لبی مادر

 : صدف از بود ضعفی دنبال

 هستین؟ اینجایی چی؟ ت خونواده-

 رشد قابلیت پدرم دید از امکانات کم و کوچک شهرستان.  نکردیم زندگی اینجا اما بله اصالتا-

 .نخوریم مشکل به امکانات و تحصیلی نظر از که همدان رفتیم همین واسه. نداره

 در کال.  دهد جلوه موجه و متشخص را خودش بود بلد خوب ، صدف کردم می اعتراف باید

 .داشت وجود کاری و رفتاری کالس کالمش

 موفقن؟ خودت مثل برادراتم و خواهر-

 در.  باشه برتر نظر هر از که باشن داشته بچه یه بودن معتقد مادرم و پدر.  فرزندم تک من-

 .باشه جامعه در موفق فردی تا بذارن شون بچه همون اختیار در و امکانات تمام واقع

 این و شد می کاش.  مادر دل باب دقیقا ؛ قلم لفظ هم و کرد می صحبت مغرورانه هم صدف

 که من.  آمد نمی خوشم ها جواب و سوال این از اصال!  کردم می تمام جوری یک را مهلکه

 در هنوز که بود صنم پیش فکرم طرفی از ، کرده خودش پیش فکرهایی چه مادر دانستم می

 . گرفتم می صدف از را کلید باید.  بود اسیر دیواری کمد

 .موافقم ت خونواده نظر با منم ، جان صدف.  عالی خیلیم-

 رفتند آشپزخانه به دو هر و زد صدا را مادر عصبانیت و اخم با پدر اما دهد جواب خواست صدف

 : پرسیدم بالفاصله همین برای.  بزنم حرف صدف با که بود فرصت بهترین این. 

 آوردی؟ کلید-

 .زد زنگ صنم آره-

 .من به بده-

 با و ایستاده صنم. کردم باز را کمد در و بستم را اتاق در.  رفتم اتاق سمت به و گرفتم را کلید

 :گفت عصبی و تند دیدنم با ، بود ایستاده منتظر همانجا ترس

 کنین؟ می اذیت منو اینقدر چرا اومدین، دیر چقدر-

 شد؟ چی که دیدی-

 : نبود خوب حالش بیچاره
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 .خورم می دردسر به فقط شمام با بار هر من-

 : کردم ای سرفه ، بود گرفته ام خنده ، نبود خودم دست

 .نیست دردسر که دیواری کمد تو موندن ساعت یه-

 .زنید می و حرف همین بازم ببینم ، کنید گیر تو این خودتون امیدوارم-

 .راضیم که کنیم گیر هم با اگه-

 .کرد اخم او اما کردم شیطنت

 ؟ زدم بدی حرف-

 .نمیام جهنمم شما با من-

 کردم؟ دعوتتون من-

 : بود گرفته حرصش

 ...مردینم اینبار باشه یادم!  سوخت براتون دلم که من احمقم چقدر-

 :گفتم کنایه با. خورد را وحرفش گرفت گاز را زبانش

 

 

 

 ����پایین پارت در ادامه#
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 ! منی با بودن مشتاق اینقدر دونستم نمی-

 !زدم؟ حرفی همچین کی من-

 ت جمله کدوم تو حاال ، مردنمی مشتاق که اونورم  از.  نمیای تاجهنم باهام:  گفتی خودت-

 . باشی کنارم که بمونم زنده یا بهشت بیای باهام که بمیرم کردی، استفاده معکوس افعال از

 گوش به اتاق این ی بسته در پشت باشیم مطمئن که بود پایین آنقدر هردویمان صدای

 .رسد نمی کسی

 : داد قرار رانش کنار و کرد مشت را هایش دست عصبانیت از

 ... من-

 : شد بلند مادر صدای لحظه همان
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 موندی؟ کجا بهراد-

 : قاپید دستم از را کلید و کرد استفاده فرصت از

 .میدم سوالتونو این جواب-

 ، نشود متوجه کسی اینکه برای هم من.  رفت در سمت به سرعت به و گفت را جمله این

 . شدم خارج اتاق از زود

 : زد لبخندی دیدنم با مادر

 پخته ایم خوشمزه سوپ چه.  کرده مراقبت ازت امروز جان صدف نگفتی چرا جان بهراد-

 شهرام کردم فکر دیدمت وقتی اما.  شدم نگران خیلی ، گفت حالت از شهرام که صبح...

 .  کرده بهتر حالتو جان صدف مراقبتای دونستم نمی.  کرده اغراق

 اصال ؟ بود گذشته زمان چقدر مگر.  کردم نگاه ، داشت لب روی لبخندی که صدف به شوکه

 به را صنم کارهای صدف چرا شدم نمی متوجه ؟ بود شده بدل و رد هایی حرف چه بینشان

 هذیون ی ادامه و باشد کابوس یک اتفاقات این دادم می ترجیح! ؟ بود کرده تمام خودش اسم

 .بیماریم های
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 شک که بودم کشیده استرس و ترس آنقدر.  کشیدم راحتی نفس ، آمدم بیرون که در از

 جانی شک بدون ، ماندم می دیواری چوبی کمد آن در بیشتر ساعت یک فقط اگر ، نداشتم

 .  ماند نمی روحم و تن در

 چیزی داد نمی اجازه ، فاصله که بود هایشان حرف شنیدن برای اشتیاقم ، همه از بدتر

 کجا از را کلید بپرسم او از رفت یادم حتی.  دادم فشار دستم در بیشتر را کلید.  شوم متوجه

 .آورده

 دختر؟ اومدی-

 و دادم قورت را دهانم آب. خوردم ای یکه ترس از و شدم غافلگیر سرم پشت پیرزن صدای با

 : چرخیدم سمتش

 ! ترسیدم-

 .میری داری چندبار ، نیست اولتم بار البته غریبه، مرد خونه رفتی پاشدی ، بترسی بایدم-

 .مجبورم-

 .شده تاریک هوا االن ، صنم رفتی صبح-

 .افتادم گیر مصیبتی چه تو گفتم صدف به-

 : برد فرو هم در بیشتر را ابروانش ی گره

 .بکن مردمم حرف فکر-

 .کنم استراحت برم خوام می ، نیست خوش حالم من-

 .بده انجام سفارشاتو بمون ، نری جایی.  داده غذا سفارش فردا واسه منیرخانم-

 داده؟ سفارش چی-

 .مرغ با پلو زرشک-

 چی؟ مخلفات-

 کنی؟ پاک باید که خوراکی سبزی کیلو پنج-

 همین؟-

 . میخری صبح میری خودت سبزیم-

 تا نکرد کمکی دیگر ، بود کرده راهنمایی درواقع و مختصر کمک که اول روز چند همان جز به

 کمک توانست می تا جدیدا هم صدف.  بود همراهم سارا البته.  دهم انجام را کارهایم خودم

 .کرد می

 دیگه؟ شامه. میکنم درستش باشه-

 . ناهار-
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 .شدم می بیدار زود باید حساب این با ، خوابید بادم

 . بپزی قهوه و کیک خوای می کن فکر-

 به.  رفتم اتاقم به و گرفتم اجازه.  خوانده را میلی بی نگاهم از یعنی آمیزش کنایه ی جمله

 روی مهرداد اسم ؛ انداختم صفحه به نگاهی.  خورد زنگ گوشیم ، اتاق به رسیدن محض

 . نبود ی چاره ظاهرا اما نداشتم صحبت حس.  بود افتاده گوشی ی صفحه

 : پیچید گوشی در صدایش ، کردم برقرار را تماس

 .  صنم خانوم سالم-

 .کرد می فرق کردنش صدا مدل بار هر کال

 . کردم کوتاهی احوالپرسی

 و کرمونشاه میام کاری سفر یه واسه دارم ، نیستم مدتی من ، مزاحمت از غرض ، خانوم-

 سفر به مربوط کارای بعدشم و دارم دبی به کاری سفر یه.  بیام تونم نمی ها مدت تا بعدش

 . نباشم دوماهی یکی شاید همین واسه ،

 ! شد نمی مربوط من به که چیزها این کشیدم پوفی حوصله بی

 :داد ادامه

 .بفروشه سفارشیتو های بسته ، من نبود در تا شد قرار ، کردم صحبت دوستم با من-

 : نشست لبم روی لبخندی

 .کنید می لطف ممنون-

 توانتونه در که تا هرچند تونید می.  رفتن فروش همه که اونا.  نبود قبلی های بسته منظورم-

 . کنید آماده بسته

 !رفتن فروش همه-

 . میارم براتون پولشم بله-

 ، کردم می آماده که هایی بسته اینکه!  نبود کردنی باور.  افتاد تپش به قلبم زده هیجان

 می خوب حالم خبری چنین شنیدن از هم باید.  بود رکورد یک ، رفتند می فروش زود آنقدر

 .شد

 کنم؟ آماده تا چند-

 .دارین فرصت روز سه-

 .کنم می تالشمو تمام-

 .سفارشی ی بسته کلی با ، بینمتون می دیگه روز سه پس-

 . بمونه دستتون رو که زیاد اینقدر-
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 : خندید

 ندیده توریستا که میذارین چیزی آهنربایی هاتون بسته تو کنم فکر ، مونه نمی که دستم رو-

 . میشن جذبش

 حوصلگی بی و دلخوری تمام ، کردم قطع که را تلفن.  شد آب دلم در قند هایش تعریف از

 خورد گوجه داشت پیرزن. شدم خارج اتاق از دوباره ، مضاعف انرژی با و کردم فراموش را هایم

 .کرد می

 کنی؟ می درست شام دارین-

 :گفت ریخته هم به اعصابی و اخم با

 .  کنم درست رو غذا باید خودم آخرشم ن خونه تو گنده دختر تا دو-

 . منید مهمون امشب ، نیست احتیاجی-

 .کنم درست مرغ تخم و گوجه خواستم می منم ، نیست کردنش درست غذا وقت که االن-

 .میام و بیرون میرم-

 :انداخت باال ابرویی

 ! خونه می خروس کبکت ، شده چی-

 .دیگه خوبه حالم-

 .باشی خوش همیشه-

 .رفتم بیرون خرید قصد به و کردم تشکر
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 : پرسیدم مادر و پدر چشم از دور به و رفتم در دم تا همراهش ، صدف رفتن با

 گفتی؟ اینا به چیه حرفا این-

 .    شدم مجبور-
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 : شدم عصبی

 کرد؟ مجبورت کی-

 .  خریدم تونو دو هر آبروی باشین مطمئن ولی ، دم می توضیح براتون-

 : کردم خشکی ی سرفه

 ! که شد آبروریزی بدتر-

 خوب حالتون االنم.  میدم توضیح فرصت سر بدین اجازه.  شده چی دونید نمی که شما-

 .کنه می بدترش هم هوا این.  نیست

 محض به.  شدم خانه وارد ، بدهم را خداحافظیش جواب اینکه بدون و کردم شدیدتر را اخمم

 من تصور از تر پیچیده ، اوضاع.  کردند بارم را هایشان حرف شلیک دو هر ، مادر و پدر ، ورود

 .ست جدی ای رابطه صدف و من بین  کردند می فکر ها آن.  بود

 !  کنه می چه شهر این تو ما چشم از دور عاقلمون پسر بدونیم تا اومدیم خبر بی شد خوب-

 شده؟ چی ، جان پدر-

 کیه؟ صدف این-

 ! شد که تفتیش-

 .ت خونه تو اومده شده پا راحت دختره-

 .بود بارش اولین.  کرد کمک ، بده حالم دید-

 اینا با سرت ، کنید می زندگی کوچک شهر این تو داری همینه.  نمیره چیزا این من کت تو-

 . گرمه

 .انداختم ، بود رفته فرو فکر به سکوت در که مادر به نگاهی

 ...دختر اون ، کنید می اشتباه قضاوت دارین ،  جان پدر-

 ...کرد تایید خودش و دیدم خودم که چیزی چی؟ دختر اون-

 . شناسم می و دختر اون من ولی-

 . شد کشیده مادر سمت به همزمان دو هر پدر و من ی زده بهت نگاه مامان حرف این با
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 : گفت خشنش و عصبی لحن همان با پدر

  چی؟ یعنی-

 . دیدم جا یه قبال من و دختر این-

 که نیست ما بین مشترکی ی نقطه هیچ ، درآوردی که شو نامه زندگی ؟ خانوم میگی چی-

 . باشیم داشته آشنایی اون سر

 .  ندارم شک ، دیدم و دختر این من جایی یه ولی-

 . کسیه شبیه ش قیافه البد-

 . اومد آشنا نظرم به دیدمش اول روز منم اتفاقا-

 . آشناست واقعا پس-

 . شه حل قبل ی مسئله صورت اول بدین اجازه ؟ داره فرقی چه باشه هم آشنا حاال-

 نمی بر دست ، کرد نمی حل را ای مسئله تا هم واقعا.  بود اخالقش پدر ، کشیدم پوفی

 . داشت

 کنیم؟ حل باید رو چی ، نبوده ای مسئله کال وقتی ، من پدر ببینید-

 ، باشه نجیب و اصیل  هرچقدرم.  شه باز م خونه به شهرستانی دختر یه پای خوام نمی-

 همینجوری.  بشناسنش همه که باشه کسی ، کنی می انتخاب که زنی دارم اصرار بازم

 که مشت بشه نشونش و اسم که میکنی انتخاب و کسی پس.  زیاده پشتت شایعه و حرف

 . زنه مفت حرف چی هر دهن تو ، بزنم

  کافیه؟ بدم قول-
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 بدون و ناخودآگاه اش پرجذبه همیشه مثل البته و جدی نگاه نوع از ، کرد نگاهم خیره خیره

 .  گرفتم استرس ، بدانم را دلیلش اینکه

 . کنم می باز حساب قولت رو-

  بیای؟ بخری شام بری کاش ، کردین توافق که حاال-

 قوی مرا ی بنیه خواست می وقت آن ، کرد نمی آشپزی هنوز خودش مادر.  خوردم را م خنده

 و گله این گفتن جرات پدر حضور در البته!  دهم سفارش غذا بودم بلد هم من خود!  کند

 . است پدر خواست بیشتر نکردنش کار دانستم می.  نداشتم را اعتراض

 ی شماره من متاسفانه.  رفت بیرون به غذایی خریدن برای و گرفت مادر از را کتش پدر

 نیز را پولش و آماده پیرزن قراردادی طبق را غذاهایمان ، مدت این در.  نداشتم را رستورانی

 . کرد می حساب

 . بود نکرده آماده چیزی هم او طبیعتا ، بودیم نداده سفارشی چون امشب برای البته

 ** 

  

  

 را ها دوغ تا ماندم منتظر.  دادم سفارش دوغ ، نوشیدنی عنوان به و گرفتم را ها کباب جوجه

 . شد می دیر داشت ، کنم نگاه گوشیم روی ساعت به شد باعث تاخیرش.  بیاورد

 و رفت سراغش به بالفاصله ها پیشخدمت از یکی.  شد مغازه وارد دیگری مشتری همزمان

 : گفت ، آمد خوش از بعد

  ؟ بیارم براتون چی-

 خوام می خالص گوشت داری؟ چی یک درجه و خوب بخیاری...کباب پرسم دو جوجه پرس یه-

 . آشغال و آت نه

 . است مسافر بود معلوم اش نداشته ی لهجه از.  شد جلب توجهم ، بخواهم اینکه بدون

 از چه ، کیفیت لحاظ از چه ، ندارن حرف ما کبابای  راسته این تو.  داریم خوبشم ، آقا داریم-

 . قیمت لحاظ

  چقدره؟-

 . باشین ما مهمون ، نداره رو شما قابل البته ، آقا پانصده و نه پرسی-

 یه تو اونم ، درمیاد ارزون آنقدر که چیه ش کوبیده مواد ، تومان چهل کیلویی گوشت آخه-

 ؟ توریستی شهر

 .  کشه می یدک اسمشو فقط توریستی منطقه از اینجا ، آقا خوشه دلتون-
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 مرغشم حداقل بده جوجه همون.  باشه خالص گوشت غذا این محتویات نداره امکان بهرحال-

 . مرغه دونیم می کیفیته بی

 . چشم به ای-

 مرا او.  شدم صدایش بودن آشنا متوجه هم اول همان از.  برگشتم مرد سمت به مرور به

 نمی دلم اصال.  زدم بیرون رستوران از و کردم ،حساب شود ام متوجه اینکه از قبل ، ندید

 عجیبی ترس واقع در.  شویم چشم تو چشم کال یا و شود ایجاد صحبتی  ما بین خواست

 دادم سرعت هایم قدم به.  شد نمی  آرام و بود آشوب دلم فقط.  دانم نمی ؟ چه از ، داشتم

 . کرد بیشتر را ام آشوبه دل سرم پشت درست صدایش.  بود دیده مرا او تصورم برخالف اما
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 صنم-

 سرم پشت.  بایستم ، کرد وادارم ناخواسته که داشت اقتداری محکمش و ضمخت صدای

 : ایستاد

 !ببینمت اینجا کردم نمی فکر-

 .اینجام ساکن من-

 .دونم می-

 . کردم نگاهش سوالی

 . دیدمت اتفاقی که خوبه-

 شده دائمی انگار که ای گره باهمان ، بود بهراد نگاه شبیه درست نگاهش.  بودم منتظر هنوز

 .ابروانش دو میان بود
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 .کنم تشکر ازت خواستم-

 در ، است بهراد پدر دانستم می تنها ، شناختم نمی را مرد این زیاد من کردم، نگاهش شوکه

 .  آمد نمی مهربانی آدم هم نظرم به! بود؟ چه بابت تشکر این حاال. کسری پدربزرگ واقع

 ؟ کردم تشکر ازت چرا دونی می-

 .گفتم آرامی ی«  نه»

 .فهمی می ، کنی فکر-

 .رفت و شد بهراد جیپ سوار ، باشد من جانب از حرفی منتظر اینکه بدون و گفت را همین

 من ؟ بود متشکر من از چرا ، گذشت ذهنم از ، کردم می طی را خانه مسیر ، آرام درحالیکه

 را تشکر این دلیل بهراد از حتما ، سپردم ذهنم به! ؟ بودم نکرده خانواده این برای کاری که

 . بپرسم

.  کوبید  صورتم و سر بر وار شالق زود خیلی.  کرد باریدن به شروع باران که  بودم خانه نزدیک

 .شدم خانه وارد و دادم سرعت هایم قدم به

.  نداشتم را خروجم از قبل اشتیاق دیگر.  گرفت دستم از را غذاها و آمد استقبالم به صدف

 ی بهانه به.  خوردم چطور را شام نفهمیدم اصال.  بود خوب خیلی حالش صدف من برخالف

 . رفتم اتاقم به بالفاصله کار

 خودم دست اما شود متمرکزتر ذهنم تا کنم آماده  امشب همین از را ها بسته داشتم سعی

 ام خنده خودم از.  کردم مکث«  عتیقه»  اسم روی.  گرفتم دست در را گوشی عاقبت.  نبود

 ذخیره لقبی چه با من گوشی در اسمش ، فهمید نمی وقت هیچ که بود خوب ، بود گرفته

 .شده

 کردن فکر بدون و دهد فرمانی عقلم دهم اجازه اینکه بی.  کردم باز را ها پیام ی صفحه

 : نوشتم

 ″؟ شده بهتر حالتون″ 

 بر کسی دست از کاری دیگر اما شدم پشیمان و شده عمل وارد عقلم ، شد ارسال که پیام

 دیگرم دست در و بودم کرده درست خودم که بود چرمی بند دست دستم یک در.  آمد نمی

 .برسد جوابی تا گوشی ی صفحه ی خیره چشمم دو هر و گوشی

 .کردم باز را پیامش دستپاچه ، صفحه شدن روشن با

 ″منتظرم حیاط توی بیا″

 ″؟ حیاط تو اومدی چطور″

 ″کنی قفل و در رفت یادت″
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 با و خونسرد خیلی.  شدم حیاط وارد معطلی بدون.  کردم نگاهش  و آوردم باالتر را دستبند

 و صدف نبود مهم برایش چرا دانم نمی.  بود ایستاده حیاط داخل و زده سینه به دست آرامش

 . کرد می را خودش کار که بود هایی آدم آن از کال!  بزنند حرفی و ببینند پیرزن یا

 .شود بد هم باز حالش بودم نگران اینحال با بود معتدل هوا دمای و بود آمده بند باران

 : پرسید بالفاصله ، کردیم که احوالپرسی

 شدی؟ نگرانم-

 . نه-

 ! پیام اون پس-

 .باشه نرفته باد به ببینم خواستم.  کشیدم زحمت کلی صبح از-

 .رفته باد به کنم فکر دلت اما ، نرفته باد به زحمتات-

 : داد ادامه و انداخت باال ای شانه ، کردم ریز چشم

 ... کن دله یک دل ، صنما من با-

 تلنبار های هیزم حکم ، من قلب سوزاندن برای اما نداشت حسی هیچ نگاهش و ها لب

 اش گرگرفته های شعله از داشت وجودم تمام.  بودند گرفته آتش یکباره که داشتند ای شده

 .میسوخت

 : گفتم و دادم جرات خودم به

 !؟ بخونید شعر برام که اینجا بیام خواستین من از-

 و خندیدن ادای حتی امشب اما بود بداخالق همیشه.  کرد حفظ را اش اولیه پرستیژ هم باز

 .آورد نمی در هم را پوزخند

 بگو.  بستان طاق ی موزه بره ، خواد می بهراد بگو و عطا پیش برو.  خوام می ازت چیزی یه-

 چیه؟ واکنششون بدونم خوام می.  ببینه نزدیک از و پرویز خسرو تندیس خواد می

 :گفتم لجوجانه و شدم حرصی

 ! بگین میتونستین پیامکم با یا تلفن پشت-

 :دادم ادامه ، بگیرم انتقام خواستم

 ! ببینید حضوری منو میخواین که مهمم براتون ظاهرا-

 بود آمده بیرون روحش بی ی چهره آن از که همین اما زد پوزخند اینکه با آمد کش لبش بالخره

 .میکرد راضیم ،

 . مهمی که معلومه-
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 سینه ی قفسه از االن کردم می حس لحظه هر.  کرد تپیدن به شروع وار دیوانه و لرزید قلبم

 : داد ادامه  و شد تر عمیق پوزخندش. زد می بیرون ام

 .پوشی می رنگی چه شال امشب بدونم که مهمه-

 او و گرفت می شکل دونفره رویاهای داشت من خیاالت در ، نفهمیدم را اش جمله معنی ابتدا

 .رفت بین از اشتیاقم و خوابید بادم.  کرد ویران را رویاها آوار حرفش این با

 : گفتم حرص با. نبود جایز این از بیش ماندن

 . میشه اجرا دستورتون-

 .کن صبر:  گفت که بروم خواستم

 : آورد جلو را دستش

 آوردی؟ من واسه و دستبند این-

 حرص از داشتم من.  گرفت دستانش میان را سرانگشتانم که بکشم را دستم خواستم

 داشتم را آتشفشان کوه یک مذاب مواد حکم دقیقا.  گرم شدن لمس این از و میشدم منفجر

 .میکرد فوران زودی به که
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. 

 

 . گرفت را دستبند

 .   کنم دستم کنم می سعی خوشگله ، ممنون-

 .  شما نه  مشتریه، واسه-

 :خندید کوتاه

 .بگردن دنبالم ممکنه.  اومدم چشمشون از دور.  ن خونه داخل م خونواده-
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 رفت راحتی همین به و است کرده تصاحب اجازه بدون را دستبندم نیاورد خودش روی به اصال

 پیش ثانیه چند که شد کشیده دستانم سمت نگاهم.  نقیض و ضد افکاری و ماندم من و! 

 . بود او دستان اسیر

 شکل ، قلب:  گویم می که من.  کرد نواختن به شروع که بود قلبم این باز و شد تنگ نفسم

 یک.  زد می متفاوت آهنگی بار هر که چرا ، تر خالق و تر پیشرفته اما است پیانو از دیگری

 . بود نشنیده کسی حال به تا را موسیقیش جنس که سمفونی
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#۱۳۹  

 

 

 

  صنم#

 

 سعی.  بود در همین ، خانه دو میان مشترک ارتباط راه تنها.  ماند ثابت ، بسته در روی نگاهم

 دسته دسته ، زن یک بلند گیسوان چون هرکدام رفتارهایش و ها حرف ، نکنم فکر او به کردم

 . شدند می بافته دیگری از بعد یکی ذهنم در رویاها و شدند می ردیف هم کنارم

 ملودی ریتم دانستم می.  کرد می سازی آهنگ نبضم و سرود می ترانه رویاها این از قلبم

 . بودم نوشته را ملودی این بدانم و بخواهم اینکه بی من اما ، اشتباه و است خطا ، عاشقی

 فردا کی!  برد را م دستبند او اما بودم دلخور کارهایش و ها حرف از من.  برگشتم اتاقم به

 نبض ، روز شبانه تا میزد دستش مچ روی آیا ؟ کجاست بندم دست جایگاه ببینم تا رسید می

 ، میدانست چه کسی.  کردم می اجرا را هایم ترانه هم وقت آن ؟ کند لمس را دستانش

 ساعت به. شد می معلوم چیز همه  فردا و دادم می نمایش را ام زده بافت عشق هم شاید

 برسد؟ فردا تا مانده ساعت چند ؛ کردم نگاه دیوار روی

*** 

 رفتارهایش با بار هر و بود ریا بی هایش محبت.  کند همراهیم ماند  و نرفت کار سر صدف

 خوابی بی خاطر به که من.  آمد هم سارا.  کردم قضاوتش بد اول بار ، بردم می پی بیشتر
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 سبزی.  کردند آماده را غذاها دقت نهایت در صدف و سارا اما ، زدم می چرت علنا دیشبم

 بیشتر آنها تا ، کردم پاک خودم ، نبود زیاد مقدارش چون.  بود خریده هادی هم را خوراکی

 تقریبا ، شد تمام که کارهایمان ، دادیم تحویل را غذاها اینکه از بعد.  باشد غذا به حواسشان

 . کنیم استراحت و شده کافه خیال بی را امروز گرفتیم تصمیم سارا با.  بود ظهر بعداز سه

 .آمد پیام گوشیم برای که بروم اتاقم به گرفتم تصمیم هم من.  رفت سرکار اما صدف

 .کنم باز را پیام متن سرعت به ، کند وادارم تا بود کافی ، صفحه روی«  عتیقه» اسم

 ″ صنما برسون گوشش به جوری یه ، موزه میرم دارم من عطا، پیش برو حاال همین حتما″ 

 صدایش حتی. اش جمله آخر ی«صنما» همان جز دید نمی را کلمات از کدام هیچ چشمانم

 بود خوب حالم ، رفت در خستگیم. کرد می پیدا اکو و پیچید می ذهنم در کلمه این ادای موقع

 بهراد که کاری تا رفتم می عطا سراغ به باید فقط االن.  نداشتم استراحت به نیازی اصال. 

 .دهم انجام ، بود خواسته

 و بروم پدریم خانه به باید که آوردم بهانه.  کرد نگاهم تعجب با پیرزن ، آمدم بیرون که اتاق از

 بیرون معطلی بدون هم من.  نزد حرفی اما ، کرد ام روانه را ظنش از پر نگاه.  بیاورم را لباسی

 .زدم

 مهمان ظاهرا.  کرد باز را در خودش عطا.  زدم در قبل دفعات ترس از ، رسیدم که خانه به

 : گفتم و کردم سالم.  بود بسته زیرزمین در چون ، داشت

 .بردارم لباسمو اومدم--

 اینکه از ، شد نمی صاف عطا با دلم. کردم حرکت راست سمت به.  رفت کنار و نزد حرفی

 از ترسیدم می گاهی.  بودم چرکین دل ، میکرد معامله کاالیی چون مرا ، تعصب و غیرت بدون

 هایی مهرورزی و دیدم که هایی مهری بی از.  میترسیدم ، اش شده تلنبار های نفرت و دلم

 برای حلی راه دنبال.  شد می دریغ همیشه ام خانواده سمت از اما ، شد می درحقم باید که

 : گفت خودش که بودم سرحرف کردن باز

 سروقتش؟ رفتی خبر؟ چه جونت دکی از-

 گفتم خونسرد خیلی ، کردم می  استفاده فرصت از باید ؟ بود مگر هم این از تر مناسب سوال

: 

 .  اینجان ش خونواده-

 : انداخت باال ابرویی

 ! بدموقع چه-

 .برن حاالها حاال دونم می بعید.  گذار و گشت دور تو افتادن تازه خیلی، اوهوم-

 شی؟ نزدیکش دیگه تونی نمی...!  شانس بخشکی-

 .نه نرن تا-
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 .صفر مطالعات و اطالعات پس-

 .صفر زیر-

 ! لعنتی-
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 : چسباندم می را نان باید ، بود داغ داغ تنور تا

 .ببینیم همو ، جایی بیاد ، برگشتن موزه از میگم بهش حاال-

 : کرد درشت چشم

 چیکار؟ رفتن موزه! موزه؟-

 عتیقه خونوادگی کنم فکر  .بدم نشون مهمونام به خوام می هم ، دارم کاری بازدید هم گفت-

 !دارن دوست جات موزه  و

 ؟ نفهمیدی چیه؟ کاریش بازدید-

 .  کنه نگاهی یه پرویزم خسرو تندیس خواد می:  گفت فقط ، واال نه-

. کرد گم را پایش و دست و شد قرار بی جورهایی یک.  زد پیشانیش به محکم دست کف با

 .کرد مضطرب هم مرا که بود مضطرب آنقدر

 شد؟ چی-

 .بگیر آمار و ببینش امروز حتمی.  بردار وسایلتو برو هیچی،-

.  درآورد را گوشیش عطا که دیدم پنجره پشت از. رفتم خانه سمت به و گفتم« چشمی»

 : بشنوم را صدایش تا کردم باز را پنجره

 . موزه  میرن امروز میگه ، نه-

 .  آقا دونم نمی-

 یا کنن می پیدا روبط و ربط تندیسش و  خسرو سردیس بین ، بدونن خوان می ما مثل احتماال-

 .نه
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 .  نمیاد دستشون چیزی ، آقا نیست مهم-

 .کنم می درستش اوکی-

 حرف از که من.  گرفتم فاصله پنجره از ، شود من متوجه و کند قطع بخواهد اینکه از قبل

.  دانست می را ها آن منظور بهتر خودش بهراد ، شک بدون اما ، سردرنمیاوردم هایشان

 برگشته زیرزمین به عطا خوشبختانه.  زدم بیرون خانه از چیزی  آوردن بدون و کردم صبر کمی

 .گرفتم پیش را خانه مسیر تر آسوده خیالی با من و بود
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#۱4۰ 

 

 

 

 

 بهراد#

 

 

 

 ، بدانم اینکه بدون روحی نظر از اما داشتم را هایم سرفه هنوز.  بود دیروز از بهتر  خیلی حالم

 آورند خواب ، کردم می مصرف که داروهایی از بعضی انگار نه انگار ، بود خوب حالم و حس چرا

 و پوشیده را هایم لباس!  کنم فعالیت را روز تمام خواست می دلم که داشتم انرژی آنقدر ،

 صنم از دیشب که چرمی دستبند به  چشمم.  کنم مرتب را موهایم تا ایستادم آینه روی روبه

 البد!  کنم می کارهایی چه به مجبور را بیچاره.  کارم از گرفت ام خنده.  خورد ، بودم گرفته

 فقط لحظه آن در اما...  بوده مهم برایم چقدر دستبندش ، کرد می فکر خودش پیش هم االن
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 یک با و حاال اما ، نداشتم هم را دسبتند آوردن قصد حتی.  بگذارم سرش سربه خواستم می

 .بود شده من مال دستبند سماجت

 درش خواستم ، زد صدا را اسمم که پدر.  آمد می دستانم به نظرم به.  بستمش دستم روی

 .باشد دستم روی گذاشتم پس ، بود آمده خوشم آن از اما بیاورم

 کرد زدن غر به شروع مادر ابتدا همان.  افتادیم راه به کرمانشاه سمت به مادرم  و پدر همراه

 به کاری هر از قبل هم موزه در. شد ساکت پدر موافقت با اما ندارد، را موزه ی حوصله که

.  نرسیدم ای نتیجه به ، کردم رو و زیر را تندیس چه هر.  رفتم پرویز خسرو تندیس سمت

.  داشت فرق ، بود شده پیدا تندیس این که مکانی با ، کردیم می فعالیت ما که مکانی حتی

 بودم امیدوار واقع در.  بخورند درد به که باشد آورده دست به را اطالعاتی صنم بودم امیدوار

 . باشد گفته تندیس اسم آوردن از را اصلیش هدف حتی

 .نداشتم زدن زنگ جرات ، باشد آنجا هنوز صنم ، بود ممکن که هم آنجایی از

 :  گفت گوشم زیر پدر ، شد تمام که کارم

 و گردشو ته حداقل ، کارشه الویتش همچنان پسرش نفهمیده تا.  بود کاری امروزتم گردش″

 ″ بیا راه اون دل به

 حدس شروع از قبل را ها قصه ته همیشه و بود عالی چیز همه روی تسلطش ، دیگر بود پدر

 .زد می

 مشکالت پاسخگوی حمید و شهرام من نبود در.  کنم خاموش را گوشیم  گرفتم تصمیم

 .بودند احتمالی

 خدا و کنم ماندنی یاد به برایش را شب آخر تا که جزم را عزمم و فشردم هم روی را هایم لب

 به بود بار اولین که مادرم برای ، بستان طاق و کوهستان پارک.  شد خوبی شب شکر را

 . شد ثبت درخاطرش ماندنی یاد به شبی که داشت جذابیت آنقدر ، میکرد سفر کرمانشاه

 .کردم روشن را گوشیم ، کردم تعویض را هایم لباس اینکه از بعد  و رسیدم خانه به وقتی

 :  بود حمید از پیامم اولین

 ″کن جلب اعتمادشو پس ، دارم شک بهش من ، بهراد شو مطمئن صنم از″

 : کردم باز ، بود صنم از که را بعدیم پیام و کشیدم پوفی

 ″ببینمتون باید حتما امشب″

 هم شب دوازده از ساعت.  کرد مکث گوشیم ساعت روی نگاهم و آمدند کش هایم لب

 با تصورم برخالف.  کردم امتحان را شانسم اینحال با ، بود خواب االن مطمئنا.  بود گذشته

 . برداشت را گوشی اول بوق همان

 . آمد نمی پیش آمد و رفت برای مشکلی و بود نشده قفل در همچنان.  بروم حیاط به خواست
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 با ، بود سردتر همیشه از هوا امشب. آمد هم او بعد کمی.  رفتم حیاط به و برداشتم را کتم

 حس.  بود سرد هوا مثل نگاهش. بود کرده تنش را نازک بافت همان همیشه مثل او اینحال

 .ندارد خوبی حال و است گرفته میکردم

 :  گفتم سالم بدون

 ...بافت این با سرده هوا-

 : آمد کالمم میان

 . برم زود باید-

 هایش لب به ثانیه چند من نگاه شد باعث و کشید لبش روی زبانی.  کردم نگاهش ، منتظر

 . داشتم اعتماد دختر این به من او برخالف ، افتادم حمید پیام یاد.  شود دوخته

 ارتباطی تندیس اون با پرویز خسرو سردیس زمانی دورهای بین ، ببینن میخوان:  گفت عطا-

 . هست

 تندیس و سردیس اگر ؟ بود  نرسیده خودم ذهن به چرا ؛ زد ای جرقه ذهنم ، لحظه همان

 یا است درست ، رویم می که مسیری ، فهمید شد می وقت آن ، بودند دوره یک به متعلق

 .کرد پیدایش ، شد می راحت که بود تندیس و سردیس میان تقارن یک.  نه

 شده؟ چیزی-

 موقعیتم و مکان متوجه که فکر در غرق و بودم زده هیجان آنقدر.  آمدم خودم به صنم صدای با

 .نشدم

 .میفته خوبی اتفاقای داره ، آره-

 .نمیارم سردر حرفا این از که من-

 .کنم می تعریف برات فرصت سر روز یه-

 :  کشید آهی

 ؟ میاد پیش فرصتی نظرت به-

 .میخوریم هم به ، میایم چپ ، میریم راست که فعال-

 بده؟ شما دید از این-

 . بود تلخی یک کالمش در

 !  خوبه خیلیم-
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 تا آوردم باال را دستانم عمدا. خندیدند وضوح به هایش لب و شدند جمع چشمانش ی گوشه

 رفتار در من و زدند برق چشمانش. ماند ثابت دستبند روی بالفاصله نگاهش. ببینید را دستبند

 جوابی بی های سوال ذهنم در! بود؟ چه دختر این توجه جلب از هدف واقعا.  ماندم خودم

 پیدا را سواالت این جواب که روزی تا میرفتم جلو احساسم با داشتم من و دادند می جوالن

.  ماجرا دنبال همیشه و بودم بهراد من اما داد می رخ بزرگ ای فاجعه ماجرا پایان شاید ، کنم

 .رفتم می جلو ، آید می پیش چه اینکه از ترس بدون همیشه

 .باشه مبارکتون-

 .گفته را دستبند شدم متوجه بعد اما نفهمیدم را حرفش معنی ابتدا

 .کردم نگاهی دستبند به و آوردم باال را دستم مچ

 من دستای مچ به یا بوده خوب ش سلیقه ، کرده درست و دستبند این اونیکه نظرت به-

 میاد؟ خیلی

 جذابتر را ها صورت همیشه ، لبخند.  بیشتر چشمانش برق و شد عمیق بار این لبخندش

 مرا روح ، خندید می وقتی صنم اما  ، دهد می چهره به که طراوتی خاطر به شاید ، کند می

 .بخندم خواست می دلم هم من درواقع.  میداد قرار لبخند آن تاثیر تحت هم

 های دانه. کشاند آسمان سمت به را صنم و من نگاه و کرد باریدن به شروع برف لحظه همان

. نشست بینیش روی برف ای دانه ، کردم نگاه صنم به.  نشستند زمین روی دانه دانه ، برف

 زیر صورتش.  کردم لمس را بینیش روی برف ، اشاره انگشت با.  رفت باال دستم اراده بی

 .نکشیدم پس پا اما لرزید دستانم
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 نه؟ خوشگلن خیلی برفا این-

 .دادم ادامه من و کرد سکوت

 ؟ میشه برآورده ، باشی داشته هرحاجتی بارون زیر میگن شنیدی-

 بند یک از کمتر.  است کم چقدر مان میان ی فاصله کردم فکر من و گفت آرامی ی« آره»

 .بود شده کم هوا سرمای حس و میخورد صورتم پوست به نفسش که کم آنقدر ، انگشت

 میشه؟ برآورده کنیم دعا برف زیر نظرت به-

 عمد سر از هایم جمله بود؟ چه هدفم! نبودم؟ یا بودم من زد، می را ها حرف این که کسی

 ، بود قرار که هایی همان.  بودند جواب بی سواالت همان جزو هم ها این!اراده؟ بی یا بود

 .کند حلشان زمان گذر

 :گفت خشدار صدایی با.  کردم نگاهش سوالی و آوردم باال را نگاهم

 باشه؟ چی دعاتون تا-

 !مهمه؟-

 ، شن برآورده اونا کنم فکر.  بخیری عاقبت به میشه ختم تهش دعاهایی یه دونید می آره،-

 مقابل طرف به زدن ضربه و باشه خودت بخیری عاقبت فقط آرزو و دعا ته قراره وقتی اما

 .  بده گرفته دود و سیاه قلبای به جوابی نمیتونه پس ، سفیده و پاک برف.  نمیشه برآورده

 اتفاق و هیجان این ته ماجرا، ته. سوزد می قلبم کردم حس. کرد پیدا اکو سرم در اش جمله

 ؟ بود چه برف این زیر من حاجت اصال! نبود گرفته دود و سیاه که من قلب! بود؟ بخیری عاقبت

 : داد ادامه دوخت آسمان به را نگاهش و برد باال را سرش برداشت، عقب به قدمی

 زمستونه؟ برف اولین این دونید می-

 .گفتم اوهومی

 رو آدما ی همه دل امیدوارم.  زمینه کردن پاک واسه و نیست تمیز ، برف اولین میگن اما-

 ! کنه پاک زمستون برف اولین همین

 می حس وضوح به را دستانم مچ نبض.  دادم حرکت دستم درمچ را دستبند دست یک با

 . کردم

 . کرد دنبال را رفتنش رد فقط نگاهم و لرزید قلبم عجیب اما.  بود چه منظورش دانم نمی

 

 

 

 برف اولین
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 سرد زمستانی حس اولین

 کوهستان دل به نشیند می

 خرامد می

 رود ساکت دل به

  نهان و گرم ای خاطره شود می

 نشست کوه بر که برف آن یاد

 سرد سرخی آن یاد

 نشست که

 صورتمان همه بر
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 و بود گنگ احساسم.  کردم می حس را قلبم های سوزش هنوز ، برگشتم که خانه داخل به

 .شد می سرد و گرم ، مدام گنگ های حس این میان تنم

 خوبی حس ، بودم گرفته قرار صنم تاثیر تحت اینکه از ، انداختم دستم توی دستبند به نگاهی

 تالفی برای خواستم و شدم عصبی ای لحظه که آنقدر.  بود گرفته حرصم واقع در و نداشتم

 .گرفتم را خودم جلوی و نتوانستم اما ، کنم پاره را دستبند حرصم کردن

 اطرافم به.  بود شده بیشتر آسمان ابر شدت.  رفتم پنجره پشت به و آمدم بیرون اتاق از

 ، سکوتش و بود شب که حاال.  اند شده بیشتر ابرها شدت شدم متوجه ؛ کردم نگاهی

 .بریزم خودم برای چایی و کنم استفاده فرصت از گرفتم تصمیم

 نیامد خانه به شان راحتی برای بیچاره شهرام و بودند رفته اتاق به خواب برای هم مادر و پدر

. 

 و کردم گوش دلم حرف به.  است شده تنگ برایش دلم کردم حس ، افتادم که شهرام یاد

 خواب پسر این.  گرفت ام خنده.  داد جواب که نکشید ثانیه به.  فرستادم برایش پیامی

 ! بود آماده و دست به گوشی همیشه و نداشت

 : بود شهرام هم باز ، شد بلند گوشیم پیام زنگ دوباره

 مطمئن.  کرده کشف ، راز کلی شهرام کارآگاه!  نیست بد همچین خوابیدنم کانکس تو انگار″

 ″کنم می خبرت ، شم

 : کردم تایپ و کشیدم نفسی

 ″ ؟ شده چی″

 ″گیربیارم ازش تپل مدرک یه صبرکن.  بشه رو برام یکی دست شد باعث.  موندم امشب″ 

 .کردم موکول صبح فردا به را چیز همه و ندادم پیامی دیگر

**** 

 به آرام ی ضربه دو اینکه از بعد و کرد بغلم.  آمد استقبالم به ، همیشه از خوشحالتر شهرام

 : پرسیدم ؛ ندادم امان ، زد پشتم

 کردی؟ کشف چه خب-

 : بلندخندید

 عمرا ، بود بد حالم من اگه حاال.  کارشه فکر تو فقط ، نیست مهم براش رفاقت رفیقم اینکه-

 .  سراغم اومدی سریع کارت واسه... ببین ولی.  میپرسیدی ازم احوالی

 .مهمه خیلی کارمونم دونی می خودت.  نیست گذاری گله وقت که االن... شهرام کن ول-

 ! رفاقتمون از تر مهم اوهوم-
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 که چرا ، جوشد نمی رویش من خون اما ؛ است دوستم شهرام:  بودم گفته خودم به بارها

 و کرد می حساب تر عمیق دوستیمان روی اما او من برخالف.  بود متفاوت هایمان اخالق

 .دیدش نمی ساده هم خیلی

 نه؟ یا میگی حاال-

 .  شه خراب کسی اسم خوام نمی ، نشم مطمئن وقتی تا ، نه-

 خب؟ چی یعنی-

 .  کیه میگمت ، آینده روز چند تا نترس-

 .کردی کنجکاورم-

 : زد ام شانه روی و شد نزدیک

 پس.  میدم مسئولیتم و کار واسه جونمو ،  باشم بدیم آدم اگه من ، باشه یادت چیزی یه-

 .نباش نگران

 های گنج و بگیرد قرار هایی موقعیت در که بود آمده پیش بارها.  داشتم قبول را مورد این

 هایی درخواست ، عتیقه قاچاقچیان از هم من خود مثل.  کند تصاحب تنهایی را قیمتی

 .شد می محسوب وظیفه ترین مهم کاری تعهد ما برای اما!  طمعش و بود آدمیزاد.  داشت

 . زشته مادرم پدرو جلوی ، خونه واسه کنم خرید یکم من ، میرسی کارت به تو تا-

 .هست حواسم من برو-

 هوا و بود نشسته زمین روی دیشب از کمی برف.  رفتم پایین را کوه و آمدم بیرون کانکس از

 . خورد کافه ی بسته در به اول ی لحظه همان نگاهم.  داشت سوز

 میداد ترجیح  و نباشد ای مشتری زد می حدس هوا خاطر به احتماال!  بود نیامده هنوز صنم

 .نکند باز را کافه بیهوده

 .دادم ادامه خودم مسیر به و گرفتم را نگاهم

 بوس مینی متوجه که بروم بیرون خواستم و بودم کرده پارک محوطه از بیرون را ماشین

 مشتری ، آمد می اگر شاید.  است بسته هم کافه افتاد یادم.  شدم محوطه بیرون توریستی

 . داشت

 دانست می فایده بی یا آمد می یا ، آمده توریست میگفتم حداقل.  یانه بزنم زنگ بودم دل دو

 .ترند واجب خریدهایم رسیدم نتیجه این به باالخره که رفتم کلنجار خودم با آنقدر.  آمد نمی و
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 صنم#

 

 ، بودند ایستاده جلویم که هایی آدم به ناراحتی با و.  برسد نوبتم تا بودم منتظر نانوایی در

 اما.  رسد می نوبتم کی ببینم تا ، میشمردم را تعدادشان  مدام درذهنم.  کردم می نگاه

 نان زیادی تعداد کدام هر که چرا!  بخرند نان فامیل کل برای بودند کرده عزم همه امروز انگار

 .میدادند سفارش

 همان ، کشیدم پوفی.  بخرم تا کرد مجبور هم مرا و بود کرده سنگک نان هوس زن پیر امروز

 را جوابش اینکه بدون.  کرد سالم.  ایستاد سرم پشت که خورد محبوب به چشمم موقع

 .برگرداندم رو ، بدهم

 :گفت زیرگوشم

 .صنم نباش قهر-

 .بود مزخرف و زشت حرکتت خیلی-

 .کارم واسه دارم دلیل من-

 داشتن؟ چیکار من با دونی می-

 : کرد اطراف به ای اشاره محبوب

 .کنن می نگاه بهمون دارن-

 .بود ما ی خیره همه نگاه ، گفت می درست. شد کشیده اطراف به هم  من نگاه

 .میزنیم حرف بعدا-
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 .میزنیم حرف خونه مسیر تا خریدی که  و نون-

 هیچ اما.  کند باز را گرفتگی این ، نبود قادر کس هیچ و چیز هیچ که آنقدر.  بود گرفته او از دلم

 ، انداختم نگاهی محبوب به.  باشم تفاوت بی اطرافم و مسائل به نسبت توانستم نمی وقت

 دختر او کردند می فکر ها خیلی.   نبود ما بین ای خونی نسبت هیچ اما بودیم خواهر ظاهرا

 شاید و بود سالش دو نزدیک محبوب ، آمد خانه این به انسی وقتی اما هست هم پدرم

 که نبودن خون هم ها قدیمی قول به.  انداخت بینمان فاصله و سردی نداشته نسبت همین

 .بجوشد هم روی خونمان

 راه به سرم پشت  و گرفت را نانش هم محبوب.  گرفتم را نان و رسید من به نوبت باالخره

 .افتاد

 : کرد باز را سرحرف زود خیلی

 پسر دوست بودن فهمیده کشن، می سرک کارام تو مدام ، میشناسی که و جونور تا دو این-

 ...دارم

 نمی باور!  نبود هم خیالش عین محبوب اما.  ایستادم درجا ، بودم شنیده که حرفی شوک از

 بی که آشغالی آن!  میزد حرف داشتن پسر دوست از راحت و بود دبیرستانی هنوز کردم

 . پرسیدم می حتما باید بود؟ کسی چه دیگر ، بود شده دوست او با محبوب کم سن به توجه

 :داد ادامه و کشید آهی محبوب

 خونه تو ، نیام:  گفتن ، سراغت بیام خواستن ازم روزم اون.  بودن گرفته زیرنظر کارامو مدام-

 . کنن می جنازه هردومونو ، گفتن کسیم به ، بفهمن اگه حالم به وای گفتن.  میکنن حبسم

 : بود افتاده نفس نفس به

 . مان داداشای اونا بهرحال.  دارن باهات واجب کار گفتن بعدم.  ترسیدم منم-

 : کردم تمام را بحث!  من نه بودند محبوب برادر فقط دو آن زدم، پوزخندی دل در

 !دوستی کی با میفهمن روز یه بهرحال-

 ...خوبه خیلی شهرام آخه-

 : انداختم چشمانش در را نگاهم و کردم ریز چشمی

 !کیه؟  شهرام-

 .شناسه باستان همین-

 شهرام از اصال.  نداشت ای فایده اما ، شود کم حرصم تا دادم فشار هم روی را هایم دندان

 . شود سنگین قلبم ، شد می باعث هم اسمش شنیدن.  آمد نمی خوشم

 : کردم نگاهش خشم با

 ! داره باباتو سن که اون-
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 .مهربونه ولی-

 ! کنه می استفاده سو بچه یه از که سرش تو خاک یعنی-

 . همیم عاشق ما صنم،  نکن شلوغش-

 بده بازیت خواسته میفهمی روز یه!  کجا ما و کجا اون ، بدبخت ولی ، نداره ربطی هیچ من به-

 چیه؟ عشق میدونه چه مردک اون اصال. 

 میشناسیش؟ تو مگه-

 .میشناسمش که معلومه-

 دیدی؟ ازش چیزی اصال ازکجا؟-

 می حس یک براساس داشتم فقط بودم؟ دیده او از چیزی چه من اما ، آره:  بزنم داد خواستم

 نمی دلم به هم کردنش نگاه مدل اصال.  باشد خوبی مرد شهرام ، ندارد امکان که گفتم

 .ننشست

 ... توام با صنم-

 .رسید دادم به گوشیم زنگ که بدم جوابی چه بودم مانده.  دادم تکان را سرم

.  بزند معمول از تر تند قلبم نبض شد باعث ، گوشی ی صفحه روی«  عتیقه»  اسم دیدن

 . بدهم جواب بتوانم و کنم کم را هیجانم حجم تا کشیدم آرامی نفس

 ادامه.  آمدند منطقه از بازدید برای توریست تعدادی:  گفت و کرد احوالپرسی و سالم عجله با

 .بروم کافه به ، دارد ای صرفه ، کنم می فکر اگر:  داد

 فایده بی میشد مگر.  داشت فایده مسلما. گذاشتم قلبم روی را دستم و کردم قطع را تماس

 و است من با فکرش یعنی این.  بود کرده خبرم بهراد که شرایطی در هم آن میرفتم! ؟ باشد

 !بودم؟ مهم هم خودم ، بود مهم کارم وقتی ؟ دارد اهمیت برایش کارم
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#۱44 

 

 

 

 احتماال و آمده مسافر و توریست امروز گفتم.  دادم صدف دست را ها نان و رفتم خانه به

 در دم.   شدم کافه راهی زود خیلی.  روم می کافه به همین برای ، باشم داشته مشتری

 می مرا کامل ، بودند اینجا که کسانی ی همه.  کرد سالم دیدنم با نگهبان ، محوطه ورودی

 بودیم کسانی تنها ، میکردیم کار محوطه بخش این در که کسانی و من ، کنم فکر و شناختند

 .شدیم می مند بهره باستانی ی محوطه به رایگان ورود شانس از که

 این در که بود عجیب البته و جالب برایم.  بودند اطراف از بازدید حال در توریست زیادی تعداد

 از کمتر شاید فصل این در بود آمده پیش هم قبال البته.  بودند آمده سرما این میان و فصل

 .آمدند می  منطقه این سمت به تورهایی دست انگشتان تعداد

 پایه روی و آوردم بیرون  کافه داخل از را بزرگ سماور و کردم باز را درکافه.  نکردم تلف را وقت

 این در معموال.  زدم برق به هم را جوش قهوه ، شد پا بر که چایی بساط.  دادم قرار اش

 . داشت را خودش طرفداران هم ایرانی چایی مواقع

 سارا ی ایده این.  کنم استفاده مغازه صنعتی های کیک از شدم مجبور ، نداشتیم آماده کیک

 . بود آمده کارم به بارها

 گذشت می ها مدت اینکه با.  آمدند کافه سمت به ها توریست که بودم کردن مرتب مشغول

 . کردم هول ، لحظه آن اما ، بودم آورده دست به را الزم نفس به اعتماد و تجربه کارم در و

 آن از یکی.  انداختم ، بودند آمده سمتم به که زنی چند به نگاهی و کشیدم شالم به دستی

 البته و شد ام خنده باعث که بود انداخته سرش روی پیراهنی ، شال و روسری جای ها

 .بیشترم دستپاچگی

 ، بیاورم کجا از را چایی مخصوص های مصرف یکبار بودم مانده.  دادند سفارش کیک و چایی

 ! بود هم سارا کاش کردم آرزو دوباره.  کرد نمی یاری ذهنم

 ؟ کنم کمکت من ، داری کاری-

 اینبار بودنش از! کرد؟ می چه اینحا او.  شد حبس ام سینه در نفس گوشم کنار صدایش با

 :  آمد جا حالم و شد تزریق تنم های سلول به دلچسب شیرینی یک هرحسی از قبل فقط

 .هستم خودم ، ممنون-

 : کشید اش چانه به دستی

 .بریزم چایی بلدم خوب من-

.  بود تفاوت بی همیشه مثل صورتش!  گفت می جدی یا کرد می شیطنت داشت دانم نمی

 می عصبانی که من! ؟ کند حفظ همیشه را ظاهری چنین توانست می چطور کردم نمی درک
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 بروز را چیزی من برعکس او اما بود مشخص ام چهره در چیز همه ، شاد و ناراحت یا ، شدم

 ! داد نمی

 خودم.  دادم بهراد دست و چیدم ای سینی روی.  ام گذاشته کجا را ها مصرف یکبار آمد یادم

 . کردم آماده کیک و قند هم

 .کردند استقبال چایی و قهوه از هوا سرمای خاطر به و آمدند سمتم مسافرها تمام تقریبا

 که همانطور.  بیاورم فروش برای هم ، کردیم درست که ای دستی صنایع ، رسید ذهنم به

 . بود زیاد سوغاتیها اصطالح به از استقبال ، زدم می حدس

 بماند کردم نمی فکر.  نشست ها صندلی از یکی روی بهراد ، مسافرها رفتن با و بعد کمی

 .رفتم سمتش و ریختم چایی دو تشکر برای و ادب رسم به!  بود مانده اما

 .نشستم مقابلش

 بود خوبی روزی-
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 : دادم جواب اینحال با ، خبری یا ست سوالی اش جمله ، نشدم متوجه بود طوری یک لحنش

 .کردین خبرم که ممنون-

 . دیگرانند اولویتم باشم هرجا خوبه، خیرم به دست من کال-
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 .ست شوخی قصدش که بود مشخص لحنش از اینبار اما  ، میگفت غرور با و سینه به دست

 .نیکوکاریتون از ممنون-

 .دادم انجام خوب وظایفمو گارسون  یه نقش در امروز بهرحال.  هستم طلبم منفعت یکم البته-

 .کردین لطف واقعا-

 . نصف نصف-

 .میکردم نگاهش سوالی ، نفهمیدم را منظورش

 ؟ چطوره ، کنیم حساب نصف نصف اومده گیرتون هرچی ، گم می دنگمو-

 خودش که بدهم جوابی چه بودم مانده.بود واضح شوخی و شیطنت کالمش در همچنان

 : داد ادامه

 .بهتره اینجوری ، کنیم تصفیه مون قبلی حساب با نظرم به اما-

 : پرسیدم مردد

 !قبلی؟ حساب-

 شب یه تو که قشنگی حرفای و خوب حس برابر در ، نیست مقایسه قابل دونم می البته-

 . ناچیزه کمک این ، شه خوب حالت کلی و بشنوی برفی

 خوش الالیی یک شبیه گوشم در هایش حرف گرمای.  کرد تپیدن به شروع وار دیوانه قلبم

 هم من دیشب ؛ افتادم دیشب یاد. کرد می غرق بودنش و حضور ی خلسه در مرا که بود صدا

 ... یادماندنی به و شد قشنگ

 ...هایش حرف خاطر به او، حضور خاطر به فقط هم آن

 تمام ، صدایش آهنگین و جذاب لحن با تا شد می روانشناس باید میگفتم او به روز یک

 ؟ نشود آرام روانش و بشنود روح را صدا این شد می مگر.  میکرد درمان را بیمارانش

 .ممنونم منم-

 ؟...بابت-

 : زدم لبخندی

 .بخورین تونو چایی-

 . برداشت را لیوان

 کیک؟ یا میخورین قند-

 :انداخت باال ابرویی

 .میشه خوشمزه قند با فقط چایی-
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 : شد تر عمیق لبخندم

 !  میخورن بعضیا چطور موندم.  بخورم کشمشم و خرما با نمیتونم حتی که من ، دقیقا-

 .کردن عادت-

 : گفتم و کشیدم هومی

 .نیست قشنگ اصال اجبار سر از عادت یه-

 .میشه عالقه به تبدیل که میده ریشه جونت تو اینقدر جبر وقتا بعضی-

 چی؟ یعنی-

 جز نمیتونه االن اما نبود راضی اصال اوایل یادمه ، میخوره کشمش با شو چایی من مادر

 . بخوره ای دیگه چیز با کشمش

 کردن عادت ایشون کردن، عادت همون سر برمیگرده بازم ولی ، بودم نکرده فکر بهش حاال تا-

 .  بخورن کشمش با شونو چایی

 ؟ ببریم لذت گرم چایی یه خوردن از نیست بهتر ، برفی مثال و سرد هوای این تو-

 :  داد ادامه نجواگونه و آورد جلوتر را سرش

 ...نفره دو هوای توی اونم-

 پوست به گرما از حجمی بهراد، زیبای لحن همان با.  کرد پیدا اکو سرم در دونفره ی کلمه

 دانستم می و میکردم حس را هایم گونه التهاب ندیده.  گرفت گر صورتم پوست و خورد صورتم

 . اند شده سرخ کمی

 می اعتراف بودنمان دونفره به و بود کنارم دوم نفر چون.  میکرد خوب مرا حال ، دونفره هوای

 غیر را بودنمان نفره دو که مسخره نسبت یک با متفاوت فرهنگ دو از ، بودیم دونفر ما. کرد

 قرار نبود مهم برایم!  خواستمش می و بود دونفره این تنگ دلم مصرانه من و کرد می  ممکن

 .بروم پیش بودن این انتهای تا خواستم می فقط.  شود ختم کجا به رابطه این ، است

 ... نه حسم اما ترسیدم می من

 دوختم نگاهش به و آوردم باال را نگاهم.  بروم پیش ، میکرد وادارم که حسی

 .بود بخارچاییش به نگاهش

 تکان را وجودت تمام زودی به ، داد تکان را قلبت کسی اگر:  میگفت خاتون ننه.  لرزید قلبم

 کدام دانست می خدا و بود لرزیده من قلب امروز.  شود می جسمت و روح مالک و میدهد

 ! میلرزد هم روحم و جسم روز
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  بهراد#

 

 غذای کیفیت اینجا های رستوران ، بودند رسیده نتیجه به دو هر ، مادر و پدر آنجاییکه از

 از اسمی خواستم نمی ولی.   بدهم سفارش را غذاها صنم از بودم مجبور ، ندارند مناسبی

 ترسیدم می.  بود کافی ، بودند دوخته و بریده صدف درمورد که همین.  برسد گوششان به او

 ... شد می شروع بعدش های فاجعه که بود وقت آن ، بکنند تنم هم را یکی این

 و گرفت می ایراد دیگرش مورد هزار و دوخت از مادر و گفت می تنش قالب نبودن اندازه از پدر

 ! نبود شدنی حل که مصیبتی و ماندم می من

 را اسمش دیروز همین ؛ کردم مکثی اسمش روی.  بزنم زنگ صنم به تا رفتم اتاقم به ناچار به

 . بودم کرده اش ذخیره «صنما» و کرده عوض

 ضربان ریتم صدایش شنیدن محض به کنم می اعتراف.  شد برقرار ارتباط ، بوق چند از بعد

 غذا:  گفتم و کردم احوالپرسی.  بود همراه ریز نفس نفس یک با هم او صدای. شد تند قلبم

 . کند فکری خودش شد قرار.  میخواهم

 . آمدم بیرون اتاق از و کردم مکثی ، شد قطع که تماس

 . کرمونشاه بریم شام برا میگم من چیه؟ تو نظر ، جان بهراد-

 .بذارم بار مرغ و کته یه نتونم دروغه ، کنم می درست ساده چیز یه-

 : کشید اش چانه به دستی پدر

 .بزنی سفید و سیاه به دست نداری حق مسافرت توی ، گفتم بار هزار ، خانوم-

 هم خانه در مادر ؛ کرد نمی هم فرقی البته.  بود سفر در مادرم و پدر میان تکراری دیالوگ این

 .نداشت کار ی اجازه
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 : گفتم و کشیدم آرامی نفس

 .میدم تضمین!  عالین غذاهاش ، میشناسم خونگی غذای ی تهیه یه-

 دارن؟ که اینا و مجوز میکنن؟ رعایت بهداشت-

 ی تهیه این ، دانست می اگر.  پرسد می را سوال این دانستم می ، مادر اخالق به توجه با

 در ، بود جالب هم خودم برای. بزند غذایش به لب ، بود محال ، کند می کار مجوز بدون غذا

 می چینی خبر کسی!  کنند فعالیت مجوز بدون کردند می جرات چطور کوچکی این به شهر

 .  شد می دردسر شک بدون ، کرد

 را غذاها:  گفت و بود در پشت صدف ، برداشتم که را آیفون. درآمد صدا به در زنگ موقع همان

 .رفت استقبالش به فهمید که مادر.  آمدنش دلیل از بودم شده گیج کمی.  آورده

 .شد داخل تعارفش با هم صدف

 آوردی؟ غذا چرا تو-

 .داره غذا ی تهیه دوستم خب-

 .انداخت من به کوتاهی نگاه و بود شده دستپاچه کمی

 بیاری؟ گفت بهت بهراد-

 بدون مادر. دادم می هم حق و بدهد جوابی چه  است مستاصل دانستم می.  کرد سکوت

 :داد ادامه ، بشنود صدف جانب از جوابی اینکه

 .میرفتیم خودمون میگفتی ، بهراد نبود درست کارت-

 :گفت صدف اما ، بماند کرد تعارف و گرفت صدف از را غذاها

 . کنم کمک دوستم به برم باید-

 .فهمیدم ت خوشمزه سوپ همون از خوبه تم آشپزی پس مهربون، چقدر-

 دزدید نگاه ، بود نداده توضیحی هنوز.  دوختم صدف به را سوالیم نگاه و رفت درهم ابروانم گره

 .شد خارج خانه از بالفاصله ، سرسری خداحافظی یک با و
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 اما ببرم پیش را مسیرم  خواستم.  شد خارج هم صنم موقع همان.  زدم بیرون خانه از

 .آمد جلو دیدنم با.  شود نزدیک تا کردم صبر.  باشم تفاوت بی نتوانستم

 .کردیم مختصری احوالپرسی و سالم

 : گفت بالفاصله

 .بیاره رو غذاها میتونه ، گفت صدف دیشب-

 .آوردن بله-

 خالی هایش لپ باد.  کشید نفسی بعد کمی.  ماند ثابت اش بادکرده های لپ روی نگاهم

 .کردند می  توجه جلب همچنان اش برجسته های گونه اما شد

 ؟ طعمشو داشتین دوست-

 !  باشه بد پختشون دست ، چی کافه بانوی میشه مگه-

 سرخ کمی و انداختند گل زود خیلی ، سفیدش های لپ من تعریف با و هوا سرمای آن در

 : کرد ای سرفه تک. رفت زیر هم نگاهش حتی.  شدند

 ... اینجان وقتی تا میتونم بخواین اگه-

 : پریدم کالمش میان

 .میرن امروز-

 : کرد مکث و گفت آهانی

 کنم؟ صحبت باهاتون موضوعی یه درمورد تونم می من-

 .برسونمت ، کافه میری  اگه-

 : گفت شرم با و انداخت برش و دور به نگاهی

 ...مردم آخه-
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 . خندید آرام و کرد قطع را حرفش اما

 میترسی؟ مردم حرف از ماجرا و برخورد همه این از بعد-

 : خندید بلندتر

 .کردم فکر همین به بعدش دقیقا-

 مدلی این امروز تا دانم نمی.  شد می چال کمی خندیدن موقع راستش سمت ی گونه

 .شوم صورتش جزو از بخش این متوجه تا بودم نکرده دقت من یا بود نخندیده

 ، کردم نگاهش چشمی زیر. بزند را حرفش خواستم ماشین استارت محض به ، شد سوار

 :  بود برده فرو درهم را دستش دو انگشتان.  بود رو روبه به نگاهش

 خواستم نمی وقت هیچ راستش ، بگم چطور... یعنی ، اون ، شهرامه دوستتون مورد در-

 حسم فهمیدم دیروز از... دیروز تا نداشتم بهش هم خوبی حس خب اما ، کنم قضاوتش

 ...چون باشه خوبی آدم نمیتونه اون.  نبوده اشتباه

 ی همه با شهرام بودم معتقد من صنم برخالف شود، بیشتر من کنجکاوی تا کرد مکث

 .نیست بدی آدم هم خیلی هایش خورده شیشه

 . نیست اونجوریام شهرام میگین؟ درموردش اینجوری چرا-

 .همونجوریه دقیقا-

 .ست ناعادالنه قضاوتت-

 . دوسته محبوب با اون دارم، دلیل من-

 !محبوب؟-

 .بابام زن دختر-

 خب؟-

 شهرام ، کنید قبول س بچه هنوز کمه، شهرام واسه سنش خیلی ، دبیرستانیه محبوب-

 .ست استفاده سو قصدش

 بیرون پیشانیم رگ ،حتی شده تر سنگین قلبم ضربان کردم حس.  کرد ام شوکه اش جمله

 یک بود نگفته اما دارد دوستی اینجا بود گفته. نداشتم را انتظارش شهرام از.  بود زده

 .  گرفتم می را حالش ، بود کنارم مسلما. زده گول را دبیرستانی ی دختربچه

 ، کردم می طی باید که مسیری به نگاهی. شدیم پیاده و کردم پارک پارکینگ در را ماشین

 . انداختم

 ! معین اقای-

 .کرد می صدا را اسمم و میزد حرف رسمی همیشه.  چرخید سمتش سرم

 .  باشه نکرده خطایی حاال تا امیدوارم.  ست بچه محبوب بگین بهش لطفا-
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!  بود نسبت این از فراتر نگرانیش جنس اما بابایم زن دختر میگفت!  بود محبوب نگران چقدر

 ، داشت نگاهی چنین صنم مثل هم محبوب اگر اما گذشت می چه  شهرام سر در دانم نمی

 .بود سخت او از کندن دل

 . شد حبس کوتاه نفسم
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  بهراد#

 

 با حالیکه در ایستادم خود درجای.  کردم لمس را ام آمده باال رگ و کشیدم گردنم به دستی

 کشیدم پوفی.  شد دور کامال تا شدم خیره آنقدر ، کردم می دنبال را صنم رفتن مسیر نگاهم

.  باشم داشته شهرام با برخوردی چه باید دانستم نمی دقیقا.  رفتم کانکس سمت به و

.  نداشتم زندگیش در چندانی دخالت حق من و میشد محسوب همکار و دوست یک شهرام

 می بازی دبیرستانی دختر یک احساسات با  و کشد نمی خجالت سالش  و سن از اینکه فکر

 ! شد می بد حالم ، کند

 دادم سرعت هایم قدم به.  زد باال گردنم رگ هم باز ؛ برد باال را خشمم ی درجه ، فکر همین

 پایم یک.  کردم مکثی ، کانکس باز در دیدن با اما ، کنم باز را کانکس در عجله با خواستم و

 را تنم و پیچید گوشم در صدایش که رسید کانکس ی پله تک روی دیگرم پای و زمین روی

 : لرزاند

 .نترس ، کنم خرش چطور بلدم ؛ دستمه لمش ، هورته  و هارت اهل فقط که بهراد-

 . لرزید بیشتر من تن هم باز و خندید بلند

 . اومدم براش فیلم یکم دیروزم اتفاقا-
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 هر و کرد می تحلیل را هایش حرف داشت ذهنم...حبس گلویم در نفس و شد سست تنم

 عقب سختی به را آمده باال پای.  شد می بد حالم ، پیش ای لحظه از تر شوکه لحظه

 ی حدقه و ترسید نگاهش من دیدن با.  دید را من و چرخید شهرام لحظه همان اما کشیدم

 : کرد قطع را گوشی خداحافظی بی. شدند گرد چشمانش

 !میشی ظاهر جن عین یهو-

 . دادم فشار زمین به محکم را پاهایم کف و گذاشتم رانم کنار را ام شده مشت دست

 .اخماتو اون کن باز ، شرف بی ، شده ترسناک چه ت قیافه-

 را فرمان اولین و آورد دست به را تمرکزش ذهنم که دادم فشار هم روی آنقدر را هایم دندان

 : دادم زبانم به

 .خوردی االن که گوهی این با خوندی رو خودت ی فاتحه!  لعنت ت نداشته شرف بر-

 : خندید خونسرد و خیال بی

 .شنیدی حرفامو نکنه-

 .رفت هم در شدیدتر من اخم و خندید بلندتر

 چیه؟ قصه میدونی.  وقت یه نشه سوتفاهم بابا-

 : زدم داد

 . مدلی این جز بودمت شناخته جوره همه ، گرم دمت یعنی-

 : خندید

 .جریانو بگم بهت بذار ، بهراد-

 .میشی خراب  پیشم بدتر فقط که نده ادامه ، شنیدم-

 .کردم می مدرک دنبال که بهت گفتم ، بابا-

 .کردم کامل اعتماد.  میشم خر زود من ، خب آره-

 : کشید پوفی

 .جریانه این پشت کی کنه مطمئنم تونه می که همونه یارو این-

 !داری؟ اعتمادم انتظار ؛ میگی سرم پشت  هم رو پرتا و چرت اون ، میزنی حرف رمزی ، بیا-

 چطور منو نداره ارزش برام م ای ذره ، میگه چی موردم در کی نیست مهم برام من ، بهراد-

 بیابون و بر تو کندنامو جون که درک به ، نشناختیم سال چند این که درک به.  کنی قضاوت

 کشیدم سختی قدر اون ندیدی ، ندیدم مو خونواده ماه به ماه ندیدی ندیدی، دشت و کوه بین

 . قضاوت به کردی شروع ، نشنیده حسابی درست و حرف تا دو ،

 .میشم خر زود واال ، هورتم و هارت اهل من ، خب آره-
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 ! بهراد-

 .شناختمت دیر که درک به-

 . بردم باال را صدایم خودش از بدتر هم من و زد فریاد را اسمم هم باز

 ! آدم میگن توام به ، میشی دوست دبیرستانی دختر با که هاری اینقدر که درک به-

 : چسبید را م یقه و آمد جلو

 واسه منم ، پیچید  پام و پر به کلی خودش طرف ؟ بودن حیوون دلیل میشه دوستی چی؟ که-

 وقتی.  کن نگاه سالت و سن به دادم تذکر بهش بارم صد واال ، دادم اوکی بهش سرگرمی

 ؟ کنم چه من ، داره کرم خودش

 !بگذری ازش نتونی که نیستی عاشقش نه، بگو تو-

 : خندید تمسخرآمیز  و بلند

 اونه  ندارم کارش به کاری زیاد من بابا!  بشم جیغو جیغ ی بچه جغل  یه عاشق مونده همینم-

 .میده گیر  که

 ...باهاش کن تور اینجا  رو یکی ، گفتی می نبودی تو-

 .شوم مانع تا دادم فشار محکم را هایم لب

 زنگم.  میدم جواب ، میده اس.  ندارم یهش چندانی کار منم سرگرمیه، محض دختره این بابا-

 . بگو اول از خوای می آدرس ، است زیاد مورد حال و عشق واسه.  میدم جواب باز ، میزنه

 تر عصبی و بد بیشتر حالم ، کند منصرف را ذهنم شوخی و خنده با ، کرد می سعی اینکه از

 . شدم می
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 عصبانی شهرام دست از اینکه از بیشتر.  شد پایین و باال ، خشم شدت از ام سینه ی قفسه

 من اینبار عصبانیتم حجم کردن خالی برای.  شناختمش دیر که بودم عصبی خودم از ، باشم

 پشت کارگرها از یکی ، دهم هولش عقب به خواستم که همزمان.  گرفتم را اش یقه که بودم

 .زد صدا را اسمم سرم

 چرخید، شهرام و من بین نگاهش ، متعجب عباس.  کردم رها را شهرام ی یقه ، دستپاچه

 .شده شوکه بود معلوم

 شده؟ چی-

 .کرده فراموش هم را حرفش انگار کرد، منی من

 : رفت هم در بیشتر هایم اخم

 !؟ اومدی کردن نگاه بر و بر واسه-

 ...راستش ، هان-

 کارت.  بود دستش دعوت کارت شبیه چیزی.  شد کشیده دستانش به نگاهم و آمد تر نزدیک

 : گرفت مقابلم را

 .بیاین هم شما و بدین افتخار ، دخترمه عروسی کارت این-

 شده اضافه جمعمان به تازه مرد این. انداختم ، داشتند کمی لرزش که دستانش به نگاهی

 بلد هم را اسمش حتی.  بود همینجا بومی.  داد می انجام را حمل کارهای بیشتر و بود

 .داشت تعجب جای البته و جالب برایم ، بود کرده دعوت دخترش عروسی به مرا اینکه و نبودم

 آقا؟ میاین-

 .گرفتم را وکارت کردم حبس کوتاه را نفسم

 : گفتم ، بدهم ام چهره حالت در تغییری اینکه بدون

 . باشن خوشبخت-

 را کارت.  نداشتم آنها از شناختی که چرا ، نداشتم رفتن قصد من البته.  رفت و کرد تشکری

 برای بود معلوم رفت، و کرد عذرخواهی مرد.  کادو ی تهیه البته و احترام محض ، گرفتم

 . میکشید خجالت دعوتش درخواست

 . افتادم شهرام یاد

 او از اثری اما.  چرخیدم شهرام سمت به شدنش دور محض به ، داشتم کار شهرام با هنوز 

 .بود رفته در و کرده استفاده غافلگیریم از ظاهرا. نبود
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 معتقد همیشه ، زدم پوزخندی.  کرد می خیانت داشت گوشم کنار.  شد بیشتر عصبانیتم

 .نیستم خوبی شناس آدم من فهمیدم می حاال و دارد ملی عرق شهرام بودم

 شهرام من دید از.  کند گیری تصمیم تا ، شده چه فهمید می باید ، گرفتم را حمید ی شماره

 بود؟ چه حمید نهایی تصمیم حاال.  شد می حذف پروژه از باید

 حاوی کدام هر انگار و بودند دهنده آزار هایش بوق.  خورد  زنگ گوشم در تلفن آزاد بوق

 .بودم خورده بدی رودست شهرام از من پیامی،

 ...بد خیلی
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 صنم#

 

.  گذشت هیجانی هیچ بدون و سرد.  بود ای کننده خسته روز امروز ، برگشتم خانه به کافه از

.  کردم می باز را کافه ، برسانم شب به را روزم اینکه برای ، نداشتیم غذا سفارش وقتی

 زده هیجان را قلبم هم او به کردن فکر که جایی.  بود امید ی نقطه یک برایم کافه چون شاید

 .میداد انرژی تنم به و کرد می

 پر برشان و دور اینبار اما بودند صحبت مشغول همیشه مثل اش نوه و پیرزن ، شدم خانه وارد

 .پارچه از بود
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 لباس مخصوص توری و سنگی های پارچه.  بودند شده دوخته ها پارچه ، کردم که دقت

 .کردی محلی

 .  چرخاندم رنگارنگ های لباس بین را نگاهم هیجان با و کردم سالم

 .اومد صنمم بیا-

 : گفتم صدف به رو و زدم لبخندی

 بودین؟ منتظرم-

 نمی سر رو گنده روسریای این ، کنم نمی تن محلی لباس من بزن، حرف دا با تو بیا ، آره-

 .کنم

 .پوشن می محلی لباس همه ، روستا تو اونم ، عروسی بریم خوایم می ؟ میشه مگه-

 ، میکنم تنم مجلسی شیک شلوار مانتو یه.   میشم محسوب هم غریبه ، همینم من ، بابا-

 .خالص

 .برداشتم را ها لباس از یکی

 با مشکی لچک یک. بود شده کار رویش هم آبی درشت و ریز های سنگ و بود نیلی حریر

 . بود همراهش هم مشکی شالی و آبی های ترمه

 : گرفتم باال را پیرهن

 .مدلش هم ، رنگش هم!  عالیه این-

 .کنم تن لباسایی همچین ندارم عادت من ، گیره پا  و دست برام ولی ، بده گم نمی منم-

 .خب میشینی گوشه یه کنی؟  چه قراره مگه ، دختر!  وا-

 .دا نکن اذیت. چطوره حالش و شور ، ببینم خواد می  دلم. برقصم کوردی خوام می-

 . نیستی جماعت همرنگ میبینی میای خودت ، بگم چی-

 کیه؟ عروسی حاال-

 .بعد ی هفته-

 : شدم کنجکاو

 کی؟ عروسی-

 .کردن دعوت هم رو ما زدن زنگ.  گرفته زن پسرش واسه ، دور اقوام از یکی-

 ! خوب چه-

 .صنم بیا توام-
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 من نیست راضی آمد نظرم به.  رفت هم در پیرزن اخم اما کرد دعوت هم من از که بود صدف

 . کنم همراهیش

 .ندارم وقت اصال ، دارم کار که  من-

 ؟ کنی می درست ها بسته اون از هنوز ، هوم-

 .میخرن خوب خوبه، فروششون ، آره-

 :گفت مشکوک و کرد کج را لبش

 !فروش همه نداره،این توریست ایران اونقدرام حاال-

 چی؟ یعنی-

 سالشه؟ چند خان مهرداد این میگم-

 : انداختم باال ای شانه تفاوت بی

 .که نپرسیدم ازش ، نمیدونم  شو کمتر و بیشتر سال یک و سی ، سی-

 : خندید ریز

 .همونه پس-

 : کشیدم جیغ و شدم منظورش ی متوجه

 .کنید می برداشت منفی و چیز همه ، سارا از بدتر توام-

 . گفت«  اللهی اال اله ال» پیرزن

 .کنید می برداشت اینجوری و یکی خیر کار ، نمیاد خوش  رو خدا میگین، چیه حرفا این-

 .که نمیاد گیرش پول کم ، میکنه سود داره اونم واال-

 آقام اون.  نمیدوونه موش خدا راه در ای گربه هیچ سوده، سر دو ی معامله چی؟ دیگه-

 اونم.  میارن در نون ، سنگ از شدن زرنگ مردم کنه، می تالش داره که میشه پرپول جیبش

 نون که اوناست از باباشونن، ننه خور نون  و میگردن عار بی که نیست اینا از جنمیه با پسر

 .میخوره  شو بازو

 .شد عاشقش ندیده دا ، شانس بده خدا-

 .دختر زشته-

 : خندید بلندتر صدف

 .رسید می حرفم به ، بانو صنم خواستگاری اومد شیرینی و گل با وقتی حاال-

 .کنید درست شام واسه چیزی یه برین صنم با کنید جمع رو لباسا این ، دیگه بسه-
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 .دارم کار من که، کلفتی نیومدیم!  خدا وای-

 : زدم لبخندی

 .کنم می درست من-

 مثل اما پیرزن سکوت و صدف حرف از گرفت دلم.  رفتم آشپزخانه سمت نزد، حرفی پیرزن

 ،  بود کرده دم آشپزخانه. نیاوردم خودم روی به همیشه

 دستم و شدم زده هیجان ، بارید می ریز و نرم که برفی دیدن از.  کردم باز را پنجره طمانینه با

 به لبخند.  نشستند دستم کف برف های دانه.  گرفتم آسمان روبه و آورده بیرون پنجره از را

 .گرفت رنگ لبم روی واقعی معنای

 . شد بهتر خوبم حال داد موهایم به تابی و پیچید موهایم میان باد

 : کردم زمزمه

 می تنم جان به گرما از آتشی ، زمستان برف آخرین زیر لختم ی سرشانه بر ات بوسه″

 ″ اندازد

 برای وار دیوانه داشتم و بودم شده دیوانه.  رفت غنچ دلم ، پیچید می سرم در که افکاری از

 .کردم می پردازی رویا خودم

 چه و بود شده حاکم قلبم را احساسم کشتی سکان و کرد نشینی عقب روزها این عقلم

 ! قلب از بود انتظاری

 که خدایی ؟ بود نشده دمیده قلب این در خدا روح مگر اما ، گوشت و بود خون از جنسش

 . بود دمیده قلب همین در را عشق ، ست مهربانی و عشق منشا

 تاثیر تحت توانست می رفتاری کوچکترین.  منعطف و بود نرم ، نبود سنگ از جنسش که قلب

 .  دهد قرارش

 .شود سرد ، شود گرم ، بگیرد دست در را نبضش توانست می

 ! صنم-

 .چرخیدم عقب به پیرزن صدای با

 کردی؟ درست چی-
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 . هیچی هنوز-

 . خودمون واسه فقط منتهی ، کنیم می درست ساده چیز یه بیا ، دیگه بجنب-

 : برد باالتر را صدایش

 .کنیم درست غذا براشون که نیستیم بقیه کلفت-

 دلخوری و نشست لبم روی لبخندی حرفش از چرا دانم نمی.  بود صدف حرف به اش اشاره

 .رفت بین از پیشم دقایق

 .بودم نشده فهمیدنش به موفق هم هنوز من و بود غریب عجیب هم پیرزن این
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  بهراد#

 

.  نبود خبری شهرام از و بودند رفته مادر و پدر.  زد می دامن هایم خیال و فکر به خانه سکوت

 . شد می پیدایش که باالخره اما ،  کرده گور و گم جایی در را خودش زدم می حدس

 با. رسید گوشیم به پیامی همزمان ، کشیدم می دراز ، کاناپه روی خیاالتم از شدن رها برای

 باز را پیام کرد وادارم کنجکاویم حس حال این با.  شد جمع هم در صورتم«  ژیال»  اسم دیدن

 : کنم
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 ضرب بدون ، خوردی هرجا پس ، تالفیم آدم منم.  کردی چه نمیره یادم...  آشغالی خیلی» 

 ، گرفت ام خنده.  بود گذاشته پیام کنار ، میزد پوزخند که شکلک یک و«  بوده من شست

 و سمت در زندگیمان مسیر نه و رسید می من به دستش او نه!  کند کار چه بود قرار مثال

 چه زدنش انتقام از دم حاال!  باشیم داشته واکنشی و کنش ، باشد قرار که بود هم سوی

 !بود

 شده ذخیره «صنما» درگوشیم که صنم روی.  کردم گوشیم کردن و زیر به شروع ، خیال بی

 . کردم مکثی ، بود

 در افکار این.  شد می عصبانی او و میدادم گیر شالش رنگ به من وقت آن!  بود اینجا کاش

 .دادند می قلقلکم شیطنتی برای و خوردند می وول مغزم

 : کردم تایپ بالفاصله

 ″ بزن زنگ یه بیداری ؟ خوبی ، سالم″ 

 ای دقیقه چند.  دوختم چشم گوشیم ی صفحه به خیره و کرد خوش جا لبم ی گوشه لبخندم

 . افتاد صفحه روی اش شماره که گذشت

 . دادم نشان جا همه از خبر بی را خودم.  شد برقرار تماس و کردم ای سرفه تک

 .سالم-

 افتاده؟ اتفاقی-

 : بود شده  گیج ظاهرا کرد سکوت

 ! بزنم زنگ گفتین شما-

 : دادم نشان متعجب را خودم

 !من؟-

 !ندادین؟ پیام االن مگه-

 . کن صبر لحظه یه-

 : کردم چک را گوشیم کردم تظاهر

 که درگیرم روزا این اینقدر ، فرستادم پیام دیگه یکی واسه من شده، اشتباهی یه!  اوه-

 .کردم ارسالش تو واسه

 .  شده چیزی حتما گفتم ، کردم تعجب منم-

 ؟ چی-

 چی؟ چه-

 بدم؟ پیام بهت من که بشه چی باید ، میگی که همینی-
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 .من نه شماست دست جوابش دیگه این-

 از حد این به زدنش حرف لحن وقتی ، گفتم می بهش باید. گفت پررویی با و گستاخانه

 .کند می خواستنی را شخصیتش ، شود می جسارت

 شده؟ چیزیت یه امشب تو-

 که شرایطی تو درست اونم ، بزنید زنگ خواست و داد پیام بهتون شب نصف یکی اگه-

 ...قاطی معلومه خب ، کردین می فکر بهش داشتین

 سکوت با گفته چه ، بود فهمیده تازه که او و کرد مکث پایانیش ی کلمه چند روی من ذهن

 این ؛ پیچید گوشم در تلفن اشغال بوق صدای هم بعد کمی.  رساند پایان به را اش جمله

 .کرده قطع یعنی

 و دیواره همان وسط کردم می حس. گرفت ضرب را ام سینه ی دیواره قبل از تر محکم قلبم

 .است سوختن حال در کور ی نقطه  یک ام سینه قفسه پشت درست

 اینکه از بعد ، رفتم در سمت به.  شدم بلند جا از و گرفتم مشتم در را گوشی ، آیفون زنگ با

 . کردم باز را در ، است در پشت حمید فهمیدم

 :گفت علیکی و سالم بدون و شد وارد عجله با

 کو؟ شهرام-

 .  زد می فریاد را نگرانیش عمق چشمانش در پنهان ترس و پیشانی روی عرق

 خونه؟ نیومده-

 : کوبید رانش کنار را اش شده مشت دست

 .لعنتی...لعنتی-

.  داشت هم خانوادگی آشنایی یک حمید با شهرام.  داشت هم حق.  بود عصبانی حسابی

 بیستون گنج.  بود داده نشان خودش از سال چند این در که بود شخصیتی ، همه از بدتر

 گرفته قرار هایی موقعیت در بارها ما اما شد نمی پیدا هرگز و بود افسانه یک فقط شاید

 آن حفظ برای بار یک شهرام حتی.  بود شده نصییبمان ، باال ارزش با هایی مکشوفه و بودیم

 .شد درگیر قاچاقچی چند با ها مکشوفه
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 ایرتوند_سمیرا#
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[Forwarded from ایرتوند سمیرا کانال] 

#۱5۲ 

 

 

 

 !کرد مان شوکه که بود شدنش عوض  این

 . کردی برداشت بد شاید ، بهراد ببین-

 .گفتم حرفاشو مو به  مو-

 ! کنم باور چطور آخه دونم نمی-

 .  خرابه ذاتش بس از-

 .کشید می تعصب کارش رو ولی-

 .کرده می تظاهر البد ، بگم چی-

 .سرشه تو چی ببینم باید ، بزنم حرف باهاش مستقیم باید ، خونه بیاد ، بهش بزن زنگ-

 .که برنمیداره-

 : کوبید پیشانیش بر محکم

 !بوده؟ کارش  تو کلکی کنیم باور باید-

 .  دونم نمی هیچی ، دونم نمی-

 .کنم صحبت ش خونواده با باید-

 ، نتوانستم اما ، بگویم و کنم باز لب آمدم!  دانست می چیزهایی او شاید ، افتادم محبوبه یاد

 برای پس.  کند مشکل دچار را صنم موقعیت ماجرا این در محبوبه دخالت  ترسیدم واقع در

 .کردم سکوت ، شد می محسوب هم ام وظیفه شاید که درموردی بار اولین

 دور خودمان از خودمان که عجیب آنقدر ، بود عجیب زمین چرخش گاهی:»  گفتند می راست

 حاضر درحاا  من.  نبودم خودم ، گرفتم که تصمیمی با و لحظه این در من و«  شدیم می

 ، آن گذشتگان زندگی و بود تاریخ زندگیش اول اولویت که بودم«  معین بهراد»  از غیر کسی

 .بود شده مهم برایم هایم نسل هم از یکی ی آینده  چون

 درگیر.  چیه  شهرام سر  تو دونیم نمی هنوز ما.  بزنیم حرف ش خانواده با نیست درست االن-

 .اشتباهه ش خانواده کردن

 دخالت باشه، امنیت سازمان ی عهده به دیگه کنم فکر.  کنم می رد گزارش من هرحال به-

 خودش با گزارش رد از قبل داشتم دوست خیلی.  میندازه دردسر توی خودمونو فقط ما بیشتر
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 یه فقط شهرام نبودن اما ، کرد شد می کاری ، داشت راهی واقعا شاید.  زدم می حرف

 .نمونده راهی هیچ اینکه اونم ، میده معنی

 نیست؟ بهتر بریم پیش خودمون یکم اما ، دقیقا-

 قبال  این در م ای وظیفه ، نیست امنیتی و پلیسی کارای تو دخالت تو و من حد ، بهراد نه-

 .  نداریم

 .کردم بازی وارد و صنم که من-

 .کرد اخمی اسمش آمدن با

 من برا.  بگیرین اطالعات ازش.  نیست مشکلی ، اعتماده قابل اگه گفتن ، کردم هماهنگ-

 .کردم تاییدش تو طرف از اما نیست اعتماد قابل که

 !کردی تبرئه خودتو بیفته اتفاقی هر پس-

 وقتی ، نکردی مشورتم حتی  تو.  خودسرانه کامال البته ، بود خودت ی ایده صنم کردن قاطی-

 . کردی خبردار منو تازه ، بود گذشته کار از کار

 . بوده درست تصمیمم-

 .  باشم کرده تاییدش تو طرف از فقط ، بده حق پس-

 :گفتم نفس به بااعتماد و خونسرد

 . نیست مشکلی-

 .نکن قضیه این تو دخالتی دیگه بگیر، جدی منو اخطار ، بهراد ولی-

 .ندارم کاری-

 تو.  نداره نظمی ظاهرا پروژه مدیریت.  بدم سامان و سر خوام می ، میمونم اینجا روزی چند-

 باید تیمم از رو شهرام حذف.  شه تکرار اشتباهی  دیگه خوام نمی.  باش کامل ، روز چند این

 .ناامیدی و دلسردی میشه ش نتیجه ، بفهمن واقعیتو چون ، کنیم اعالم خونوادگی مسائل

 اما بودم من خود انگار ، بود وقتی شهرام.  شهرام جای دارین الزم م یکی هست، حواسم-

 !  میشه چی وضعیت نباشم من اگه االن

 .گرفت عمیق نفس چند کالفگی سر از و کشید دست اش چانه به

* 

 چک و برداشتم پاتختی روی از را گوشیم ، عادت به و کاری هر از قبل شدم بیدار  خواب از

 .پرید سرم از کامال خواب ، شهرام ی شماره از ام رفته دست از های تماس دیدن با.  کردم

 : کردم باز را پیام تعلل ای لحظه بدون داده، هم پیام شدم متوجه

 پنبه هامو رشته ی همه چی، همه به زدی گند اشتباهت قضاوت یه به ، بهراد بهت لعنت″

 ″کردی
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 قضاوت اشتباه واقعا نکند.  بود نوشته که دردمندی و سنگین ی جمله از  ریخت هری دلم

 .گذاشت نمی قضاوت برای جایی ها حرف آن اما!  بودم کرده

 : رسید گوشیم به دیگر پیامی لحظه همان

 ″ بزن زنگ ، شدی بیدار ، بیاد خبرت″ 

 .گرفتم را اش شماره بالفاصله

 .حرفی نه ، کرد سالمی نه

 . کردی درست برام که دردسری واسه ، کنه لعنتت خدا-

 ! داری طلبم ، کردی اضافی غلط ، نزن مفت زر-

 .دیگه ندادن یادت آدمیت!  شو گم-

 .میگی چی داری بفهم ، شهرام-

 .نیستم نفهم که  تو مثل-

 ... بیا پاشو-

 . افتادم گیر  االن-

 ؟ مگه کجایی-

 .بیام بعد ، نکردم خطا من کنم ثابت بهت خوام می.  اطالعات دنبال-

 .اومده حمیدم بیا ، نشو دیوونه-

 .میام دیگه روز چند تا ، بهتر-

 ...شهرام-

 ، گرفتم را اش  شماره چه هر آن از بعد اما.  کرد قطع را تماس ، بدهد دیگری جواب اینکه بی

 .بود کرده خاموش را گوشی
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#۱5۳ 

 

 

 

 بهراد#

 

 .  برسم کارهایم به تا گذاشتم پاتختی روی را گوشی و کردم نثارش لب زیر فحشی

 : گفت ، دیدنم محض به.  بود شده بیدار خواب از هم حمید ، آمدم که بیرون

 .بگیر و شهرام ی شماره دیگه بار یه-

 ... خودش آخه دیگه نیست الزم-

 این از را پایم تا بود داده جدی اخطار حمید.  کردم قطع رساندن پایان به از قبل را ام جمله اما

 تنها یعنی ، من کشیدن عقب ، هرچیزی از جدا.  توانستم نمی من اما ، بکشم بیرون جریان

 این وارد بودم شده باعث من.  کنم حمایتش ، بودم داده قول صنم به من.  صنم گذاشتن

 .شوم خیالش بی توانستم نمی حاال و شود ماجرا

 چی؟ خودش-

 .برا و دور این نمیاد حاالها حاال ، زده گند.  شد می پیدا ش کله و سر ، خواست می خودش-

 کنی؟ می چه تو...سرکار میرم من!  واال ، بگم چی-

 ... منم-

 : گفتم و کشیدم موهایم به چنگی. بیاورم ای بهانه چه تا کردم مکث

 فعال؟ هستی حمید-

 .هستم روزی چند آره-

 .حتما برم باید ، شدم دعوت عروسی من ، خوبه-

 کی؟ عروسِی-

 .کارگراست از یکی دختر-

 : شدند گرد چشمانش

 بری؟ که خوای نمی-

 دلم خودمم هم ، بود ای محترمانه خیلی تقاضای هم خب ولی ، برم خواستم نمی اولش-

 .شه عوض هوام و حال یکم خواد می
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 .ست ریخته بهم چیز همه.  نداریم رفتن عروسی موقعیت االن ، بهراد-

 .رفتنمه به صالح ، برمیگردم زود-

 .نمیدی گوش که نری اینه نظرم ، که نیستم دارت اختیار-

 ...خیال بی-

 بری؟ قراره کی حاال-

 .کنم نگاه کارت تو و عروسی تاریخ باید-

 . نزد حرفی هم حمید.  بودم شهرام منتظر چون ، ندادم تاریخی واقع در

 بهشون سردیسم جریان اون. بیان قراره امروز فرهنگی میراث از نفر چند ، پروژه سر بیا پس-

 .گفتم

 خب؟-

 شد قرار.  کنن رو بررسیا همین اومدن امروز واقع در.  میدن خبرشو ، میکنن آزمایش گفتن-

 .بزنن سر هم کرمانشاه و همدان ی موزه

 .دادن اطالعاتی اونام شاید باالخره.  بهتره بزنیم حرف میام منم ، پس حله-

 گذشته از که ای قصه ، حرفی ندارن، اطالعاتی بومیا ، ببینی کردی پخش شهر تو ، راستی-

 ؟ کنن قول نقل

 .گفتن اون به بوده چی هر داد، انجام شهرام که کارو این ، واال-

 شده؟ چی نتیجه ، نپرسیدی ازش تو ، مدت این تو وقت اون-

 .نداشت اطالعاتی ظاهرا اونم که اومد پیش بحثش بار یه فقط.  کردم فراموش کال راستش-

 : داد فشار هم روی را هایش دندان ، زمانی هر از تر ناراحت حمید

 ! شناختم دیر و آدم این که من بر وای-

 . دادم تکان را سرم

 به دادن سامان و سر قصد به و کرد خداحافظی فکر در غرق  و ناراحت ی چهره همان با حمید

 . رفت پروژه محل

 : بود داده پیام خودش اما بگیرم تماس اش شماره با تا رفتم گوشیم سمت هم باز

 کنم ثابت بهت تا میبینمت پروژه کنار پارک تو دیگه روز ده ، کنم می تکمیل مدرکامو دارم″

 ″کنی می اشتباه

 نه ، سری مکانی در هم آن.  کند خبرم زودتر داشتم انتظار.  شدم تر شوکه پیامش این از

 .عمومی مکانی در مردم بین و راحت
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 : فرستادم پیام برایش

 ″پیشت بیام منم ؟ کجایی″

 ″ میدم خبر″ 

 اینجا حمید تا باید.  کشیدم کالفگی سر از پوفی.  کرد قطع مجددا ، گرفتم که را اش شماره

 .دیدمش می ، بود

 دید می گناهگار را او وجودم از بخشی! ؟ بودم شده تردید دچار شهرام مورد در چرا دانم نمی

 .کرد می اش تبرئه دیگر بخشی و
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 صنم

 ، بود شده آشپزخانه وارد ناگهانی که صدف به و ریختم ها مصرف یکبار داخل را ها خورشت

 : کردم نگاه

 شده؟ چی-

 نمیدن؟ سفارش بهت مدال این و کباب چلو و کباب جوجه ملت ، کردی دقت ، میگم-

 و خورشت درحد فعال.  میکنم رد ، نداریم امکاناتشو چون اما ، فراوان و فت ، میدن سفارش-

 .بگیرم سفارش تونم می مرغ با پلو زرشک نهایتا

 .بودم نکرده فکر موردش این به ، آهان-

 : پرسیدم تعجب با

 !بود؟ همین کارت-

 : خندید

 .نرفته یادم تا ، بپرسم ، گفتم.  رسید ذهنم به سوال این یهو ، بابا نه-
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 چیه؟ کارت خب-

 .عروسی بیا ما با ببین ، آهان-

 .دارم کار که گفتم-

 .بیای راضیه خودشم االن کن باور ولی شدی ناراحت دا اخم واسه دونم می-

 .درگیرم که گفتم ، جان صدف کن ول-

 نمیاد مطمئنی: » گفت ، زد می حرف یکی با داشت دا االن ، میگم چی من ببین بده گوش-

 .میارم صنمم پس:  گفت بعدش که کرد مطمئنش ، بود خط پشت اونیکه ظاهرا «؟

 حرف؟ این چی یعنی-

 .میای توام اینه مهم ، نیست مهم-

 !؟ برم من بدن اجازه میشه باعث نبودنش  که نمیاد کی ؟ میگی چی متوجهی اصال-

 .بگم چی واال-

 ...یعنی ، میگی تو که اینی ولی ، شناسم نمی اصال رو تو مادربزرگ من آخه-

 .نشنیدم حرفاشونو کامل که من ببین-

 .بزنم حرف دا با باید من-

 .گذره نمی خوش بهم تنهایی ، عروسی بیا تو.  میشه دردسر من واسه ، بری االن کن صبر-

 را هم دوری توانیم نمی و هستیم صمیمی دوستان ما انگار ، کرد می رفتار طوری صدف

 ، وسط این اما ، مصنوعی کامال و اند مرده هایش محبت کردم می حس گاهی!  کنیم تحمل

 رفتم می بود بهتر.  صدف  گفت نمی هم بد.  کرد می درگیرم بیشتر که بود پیرزن های حرف

 .شناختمشان می شاید ، هستند کسانی چه پیرزن این اقوام.  است خبر چه ببینم تا

 برین؟ قراره کی-

 میای؟-

 .آره-

 تو قیافه و هیکل این محلی، لباس با اونم.  بگیرم ازت عکس یه بده اجازه حتمی فقط ، عالیه-

 .شود چه محلی لباس

 نمی و ندیده گذشته در که بود پیرزنی با ام رابطه درگیر همچنان ذهنم اما بخندم کردم سعی

 .شناختم
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 ایرتوند_سمیرا#

 

 [۱4:4۲ ۳۱.۰۷.۱۸, ]خیس های اطلسی

#۱54 

 

 

 

 

  بهراد#

 

 کردم فکر.  رسید گوشم به بستنش و در شدن باز صدای مجددا ، زد بیرون خانه از که حمید

 اتاق از بالفاصله. کرد غافلگیرم شهرام صدای اما است برگشته  دوباره ، نرفته هنوز حمید

 : رفتم سمتش به و شدم خارج

 تو؟ کجایی-

 .مدرک دنبال-

 .بمون پاش حداقل زدی گند ؛ نیست پیداتم رفتی روزه چند ، شهرام ای دیوونه خیلی-

 ...یادته که فرزاد اون ببین کنی، می اشتباه داری ، کنم ثابت یکی تو به رفتم-

 .کردم نمی فراموش را اسمش مسلما

 و نمیاد خوشم تو از کردم وانمود پیشش.  شدم دوست باهاش منم ، دونه می چیزا خیلی-

 . پولم دنبال

 : کرد مکث

 .باشه فرهنگیم میراث دنبال چشمم ، بخوام ندارم کم مالی نظر از که من ، ببین بهراد-

 .  شد نمی صاف ساده حقیقت این با من ذهن اما ، میگفت درست

 .  بده توضیح مو به مو و دقیق ، شهرام-
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 گن می بهش هست مرده یه کنه، آشنا دوستاش با منو بود قرار فرزاد این ، میگم دارم-

 اگه چون ، باشه لقبش میزنم حدس اما ، اسمش یا لقبشه نمیدونم حاال ،«  سلطان»

 . میزدن تنگش احترام و ترس محض ، پیشوندی ، پسوندی ، بود اسمش

 ... خب-

:  گفتم بهشون منم.  سلطان پیش میبرنم ، کنم جلب اعتمادشونو:  گفت ، دیگه هیچی-

 ...حرفا این و مشکوکم یکی به  گفتم بهراد به الکی ، نکنه شک بهم بهراد اینکه واسه

 میکردی؟ هماهنگ باهام قبل از میمردی-

 .کردم می هماهنگ داشتم ؟ دادی می اجازه-

 ؟ کنم باورت چطور حاال-

 .میارم در رو قضیه این ته ، بمونم اگه اما کنید بیرونم کار  این از قراره نهایتا.  نیست مهم برام-

 .بزن حرف حمید با ، چیه غلط و درست دونم نمی من راستش-

 .بزنیم حرف ، خونه بیاد کنم می صبر-

.  میگذرد چه سرش در نبود مهم برایم رسید می نظر به خونسرد.  کردم نگاهش چپ چپ

 ما با که ارتباطی و صنم از اسمی بودم کرده تاکید البته.  بسپرم حمید به را چیز همه بود بهتر

 .نزند ، داشت

 شهرام اما«  است نظر زیر:»  داد اخطار هم حمید.  داد را توضیحاتش شهرام ، آمد که حمید

 .نیاورد صنم از اسمی حمید قولمان طبق کرد قبول ، داشت اطمینان خودش به که

 نگاهش و ایستادم ، شوم ماشین سوار اینکه از قبل.  زد صدایم حمید ، شدم خارج که در از

 . کردم

 !نرفتی؟ عروسی بهراد-

 : نشدم متوجه را منظورش

 عروسی؟ کدوم-

 .  کرده دعوت منم ، کارگره این دختر عروسی-

 دعوتم و عروسی از ، کنم مالقات مخفی درجایی را شهرام ، مجبورم ، کردم می فکر که من

 .خورد هم به شهرام ی منتظره غیر کارهای با چیز همه اما ، گفتم

 .واال نه-

 !میری گفتی که تو-

 .نمیتونم االن-

 گفتم ، بود کرده دعوت منم آخه میای، گفتم پیرمرد اون به تو قول رو من ، حسابی مرد-

 . دکتر دم می کادوتو ، نمیتونم
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 .میدی کادوشو بعد حاال-

 نیم اینجا تا روستام اون ی فاصله.  سرکارا  اینجام که من تازه.  میشکنه دلش ، که نمیشه-

 .بیا و بده رو کادو برو سرناهار ، ساعته

 .  میشه چی ببینم باشه-

 .ببر شهرامم خواستی-

 .نزن حرفشم-

 .خودته میل-

 که بود شهرام تقصیر هم باز!   نمیگفتم رفتن عروسی از حمید به کاش ، گذشت ذهنم از

 . کشیدم میان به را عروسی پای اتفاقی

 به حمید همراه ، بعد کمی و کردم مشت دستم در را سوییچ و کشیدم گردنم به دستی

 .افتادم راه به پروژه محل سمت

 

 

 

  خیس های اطلسی#

 ایرتوند_سمیرا#

 

 [۱4:4۲ ۳۱.۰۷.۱۸, ]خیس های اطلسی

#۱55 

 

 

 

 صنم#

 

 هیجان یک راستش.  بود منتظر در دم آژانس چون ، آمدیم بیرون خانه از پیرزن  و صدف همراه

 . کرد می خوب را حالم و داد می قلقلک را دلم ته که هیجانی داشتم، خاصی

 .رویم می «برناج» روستای به ، گفت پیرزن و پرسید را مسیر راننده ، شدیم که ماشین سوار
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.  بودند شده داده قرار جاده راست سمت ، روستا های خانه و بود کوه ، جاده طرفه دو

 .داشتند قرار کشیده فلک به سر کوهای ی سایه زیر هم روستاهایش ، بیستون

 اهالی از یک هیچ ، صدف نه و من نه.  رفتیم ، بود روستا وسط که بزرگی و ویالیی ی خانه به

 و باشیم راحت شد باعث شان صمیمی و گرم برخورد چند هر ، نشناختیم نمی را خانه

 .شود هم بهتر خوبمان احساس

 هایی خانه ، آن از بعد و رسید می بزرگی ایوان به و میخورد پله چند.  بود خاک از خانه حیاط

 .داشت قرار طویله زیرشان خودشان ی گفته به که

 .برویم طویله داخل گاوهای دیدن به خواست من از زده هیجان ، موضوع این فهمیدن با صدف

 اعضای همرنگ تا پوشیدم محلی لباس پیرزن پیشنهاد به ، کردیم مرتب که را وسایلمان

 .پوشیدم مشتاقانه من اما نکرد قبول صدف.  شوم میزبان ی خانواده

 کوبی ترمه با بود مشکی هم لچکش ، نخ جنسش و بود مشکی رنگش ؛ بود ساده لباسی

 .قرمز و سفید های

 . قرمز و سفید دوزی ترمه و بود سیاه لچک همان مثل ، بود ستش که هم کمربندی

 نگاه آینه در خودم ی چهره به ، بستم می سرم روی را لچک حالیکه در ، پوشیدم که را لباس

 .کردم

 .گرفتم آینه از را نگاهم شوق با.   آمد می خیلی صورتم پوست به لباس

 .ماه صنم شدی ماه!  اوه-

 .خوشگله اوهوم-

 .بپوشم خواد می دلم منم-

 .بپوش خب-

 اصرار جلوش عروسی قبل فردا«.  بپوشم عمرا: » گفتم دا به دیروز چون ، پوشم می فردا-

 .بپوشم کن

 .کنم می اصرار االن خب-

 .میشیم تابلو کنم می فکر-

 .راحتی هرطور-

 چطوره؟ حنابندونتون مراسم میگم-

 دوری یه بریم بیا نظرم به االن.  تره جذاب برات اونجوری بذار ، دیگه میبینی شب خودت-

 . بزنیم بیرون

 .دارم ذوق یکم راستش ، باشم سرحال شب میخوام.  میاد خوابم که من-

 . بود هم شبیه حالمان و حس ظاهرا مورد این در ؛ خندیدم
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 .زنم می اطراف این چرخی میرم من پس-

 .اوکی-

 و بلندی خاطر به موهایم مرتب، سرم روی را لچک و کردم تر محکم را محلیم لباس کمربند

 خارج خانه از خیال بی و میروم بیرون سپردم پیرزن به.  ایستاد نمی درست لچک زیر لختیش

 . شدم

 و بود سردسیر. داشت نیاز برف از پوشیده روستایی میان زدن چرخ و تازه هوای این به روحم

 .دلنواز و گیر چشم برفش از پوشیده کوهای

 . کشیدم نفسی

 (کجا؟ میری) کوره؟ چیته-

 : چرخیدم عقب به ، پرسید من از را سوال این که خانه صاحب زن صدای با

 .بزنم دوری ،  بیرون میرم-

 اینجا عزیزم. )خلوت جاعیل نچیته بود، آبادی ناو آیم که بچو وجاییک دره، سگ ایره گیانکم-

 (خلوت جاهای نری باشه، روستا تو ادم که برو جایی از داره، سگ

 .رود کنار میرم-

 هتیته کوتهیکه، سراژیلیه یه خووار باوه چید که متر چند بچو واوره بگر جاده ِلی پس خاصه،-

 سرازیریه یه برو متر چند و بگیر رو کنارجاده پس خوبه. )رودخانه ارسیه بچیت متری چند خووار

 (رودخونه میرسی برو متری چند ، پایین اومدی کوتاهه

 .برسانم  رودخانه به را خودم ، بود داده که آدرسی طبق تا شدم خارج در از  و کردم تشکر ازش
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 ، برگردم که بودم دل دو.  نیاوردم گرم لباس خودم با شدم متوجه تازه ، رسیدم که جاده به

 از.  داشت رودخانه ی لبه به رفتن برای ، شوق یک دلم ؛ نداشتم حوصله و حال اما

.  خورد ، داشتند قرار رودخانه دور تا دور که چناری درختان به چشمم.  آمدم پایین سراشیبی

 شبیه درست ، رویم پیش سفید منظر.  زمستان برف پذیرای هایشان شاخه و بودند برگ بی

 . بود زیبا زمستانی عکس قاب یک

 رود از عکس چند  و درآوردم را گوشیم.  گرفت می جان روحم و تن ها برف روی رفتن راه از

 هم رودخانه سطح ، داشتم انتظار ، آمدن از قبل ، رفتم جلوتر.  انداختم هایش درخت و جاری

 جالب.  زد برهم را تصوراتم آبش جاری صدای اما باشد زده یخ کودکیم های کارتون شبیه

 اما ، بود شده سردم هوا سوز از اینکه با!  بود گرم آب ، کردم که هم آب داخل را دستم  بود،

  داشتم ذوق

 .کردم می نگاه را اطراف سرخوشی با و

 نگاهش ، ترس با.   افتاد ، شد می نزدیک داشت که ای گنده سگ به چشمم موقع همان

 بیشتر ، خورد که اش  آمده بیرون زبان به چشمم.  آمد می جلو همچنان سگ اما کردم

 عقب عقب. ست هاری های نشانه ، سگ ی پوزه و زبان حالت این بودم شنیده.  ترسیدم

 دویدن به شروع تعلل بدون.  شده بیشتر سرعتش کردم حس.  آمد می همچنان اما رفتم

 .کردم

 می تند تند قلبم.  کردم توقف درجا ، ماشین شدید ترمز صدای با که شد چه نفهمیدم اصال

 ، ماشینی بود شده باعث پریدنم هوا بی و بودم جاده وسط من.  بود آمده بند نفسم.  زد

 .کنم بلند را سرم ، نداشتم هم نا واقع در.  کنم بلند را سرم نداشتم جرات.  کند ترمز ناگهان

 ! نمونید جا المپیک مدال از که پریدین جاده وسط ، محترم خانوم-

 حتی و شد حبس کوتاه نفسم.  کنم تعجب بیشتر شد باعث آشنایش البته و خشن لحن

 .  آید نمی باال کردم احساس

 ...خانوم-

 و هیجان شدت از قلبم حالیکه در.  ایستاد رویم روبه و چرخید دیدم، نمی و بود من به پشت

 . گرفتم باال را سرم ، آمد می در داشت ترس

 : گرفت تعجب رنگ یکباره به اخمش از پر صورت

 ! صنم-

 !اینجا شما-

 : زد باال را صورتش جلوی ی شده ریخته موهای

 !کنی؟ می چه اینجا تو-

 .دعوتیم-
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 هوا بی که بزنم اطرافه همین کوهی تو که ای گوردخمه به سری یه اومدم االن البته منم،-

 بود؟ شده چت.  وسط پریدی

 . گفتم بلندی «وای» و شدم جا به جا خودم جای در.  افتادم بزرگ سگ آن یاد

 .کرد دنبالم وحشی سگ یه اونجا-

 اصال و بود نشسته ها برف روی همانجا سگ.  رسید رودخانه کنار به و  گرفت را نگاهم جهت

 . بود نکرده هم دنبال مرا

 .دستیه احتماال-

 .  کردم نگاهش گیج

 .ست شده تربیت ، گم می و سگ-

 .بود هار اما-

 ! نشسته آروم-

 دندان به را لبم ی گوشه ، شرم از. گرفته اش خنده داد می نشان چشمانش کنار چین

 .گرفتم

 .ببینیم همو شد باعث که نکنه درد دستش ولی-

 .شد تبدیل خوب حالی و لبخند به شرمم

 .آره-

 ! لباس این تو اونم ، ببینمت کردم نمی فکر-

 تر محکم قلبم ضربان. کرد مکث صورتم روی نگاهش.  برداشت جلو به قدمی.  کردم سکوت

 .  بیشتر هایم رگ در خون انتقال سرعت و شد

 .صنم یک مثل درست شدی زیبا میاد، بهت خیلی-

 نبض اختیار قلبم.  کرد نوازش را پوستم ، اطلسی یک گلبرگ لمس لطافت به درست حسی

 را جسمم و روح تمام داشت جمله این تاثیر تحت احساسم و بود داده احساسم به را زدنش

 .میزد ُمهر ، مرد این حضور را سندش که مالکیتی.  شد می مالک
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 [۱4:4۲ ۳۱.۰۷.۱۸, ]خیس های اطلسی

[Forwarded from ایرتوند سمیرا کانال] 

#۱5۷ 

 

 

 

 

 بهراد#

 

 شهر ، شهرام قول به اما ، میکردم را فکرش که بود اتفاقی ترین منتظره غیر ، صنم دیدن

 ای نقطه هر در و چرخیدند می هم دور هایش آدم که ، بود دایره یک مثل درست ، کوچک

 را صنم و من ، وار دایره چرخش همین و داشتند را هم با برخورد البته صد و رسیدن امکان

 .بود داده قرار هم کنار و رو روبه بارها

 می ذوب دارد را نگاهم عمق ، کردم می حس که گرم آنقدر ، بود گرم آنروز چقدر نگاهش

 .کند

 بدی؟ ادامه من با  گردشتو خواد می دلت-

 .بیایند کش لبهایم ، شد باعث شدنش رنگ به رنگ و زدم را حرف این قلبم ته از

 .میشه شروع دیگه ساعت دو یکی مراسمشون ، میشه دیر کنم فکر-

 چی؟ مراسم-

 .عوض خنی-

 .شد جمع هم در چشمانم ، نفهمیدم معنی به

 .عوض َخنی میگیم بهش ، میکنیم عوض هم با رو حناها ما چون ، حنابندون همون-

 ! باشه جالب باید-

 .جذابه که من واسه-

 .جذابه منم برای درصد صد-

 خودش.  شد ماشین سوار دعوتم به.  دزدید را نگاهش و شد رنگ به رنگ صورتش هم باز

 .کرد انتخاب نشستن برای را جلو صندلی
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 ؟ آمدین و رفت در جیپ با هنوز شما ، میشه تموم داره زمستون میگم-

 داره؟ اشکالی-

 بگیره؟ بارون و برف یهو هم ، سرده هم خب اما ، نه که اشکالی-

 .باشه سردت باید ، کردی تنت که زیبایی لباس این با تو البته-

 ...منظورم-

 : پریدم کالمش میان

 .  صبرکن-

 ، قبل از که مشکی ی مردانه پالتوی یک. کشیدم بیرون را پالتوام و  زدم باال را پشت صندلی

 .بپوشم کتم روی ، شد سردم اگر تا بودم گذاشته آنجا

 زیبای بانوی نمیاد دلم من ولی ، نپوشی روش چیزی که اینه به لباست جذابیت ، دونم می-

 .بخوره سرما همراهم

 تاثیر تحت ، رویم پیش دختر حال و دارند جان کلماتم  میان ، احساس بودم متوجه هم خودم

 ، لحنم.  بودم زده حرف ، بخواهم اینکه بدون هم باز اما است تغییر درحال ، احساسات این

 .  رفت می پیش من ی اراده بدون ، چیز همه ، نگاهم نوع

 عمدی اما اینکارم.  دادم قرار اش زده یخ و سرد دستان روی را دستم.  نزدیکش گرفت را کت

 روی پیش شاید و کردنش لمس برای کرد می مشتاقم ، شده سرکوب میل یک چون ، بود

 ... بیشتر

 در چشمهایم نفهمد شد می مگر.  دید را نگاهم جهت خورد، سر هایش لب روی نگاهم

 !گذارد؟ می ها ممنوعه روی پا ، سرخ سیب یک چیدن هوس

 کنیم می کمک هم به داریم که جوریه ما شرایط االن درسته هستین، خوبی آدم خیلی شما-

 .خوبین اما ،

 و شدم سرد.  کشید عقب و خورد شکست صنم متانت و حیا برابر در ، گرم ی وسوسه نفس

 .بود گفته صنم که گرفت را محبتی رنگ همان نگاهم

 هم را فکرش هرگز اما شوم مغلوب ، بیاید سراغم ، وسوسه وقتی کردم می فکر همیشه

 . است مهم مقابل طرف رفتار چقدر کردم نمی

 که سوزشی.  کردم حس قلبم در را سوزش همان هم باز.  کرد مغلوب مرا رفتارش با صنم

 .کرد می جاری قلبم و جان در شیرین لذتی حتی و نبود دهنده آزار

 سپردم بعد به هم را دخمه گور از بازدید.  برویم حنابندان مراسم به تا زدم را ماشین استارت

 .گذشتم می قدیمی و تاریخی اثر یک بازدید خیر از من که بود باری اولین این و

 

 



 
 

 
 

     

 
Page 416 

 ایرتوند سمیرا خیس های طلسیا

 

 

  خیس های اطلسی#

 ایرتوند_سمیرا#

 

 [۱4:4۲ ۳۱.۰۷.۱۸, ]خیس های اطلسی

[Forwarded from ایرتوند سمیرا کانال] 

#۱5۸ 

 

 

 

 

 صنم#

 

 روی پالتویش.  کشیدم نفسی ، چیزی هر از قبل. ایستاد روستایی ی خانه مقابل ، ماشین

 پالتویت ، گفتم می او به کاش.  میپیچید بینیم زیر سردش  و خنک عطر بوی و بود هایم شانه

 اما!  دارد عجیبی آرامش  که چرا کنم تنفس را عطر این بار هر تا بسپار من به همیشه تا را

 !داشتم؟ رو آنقدر مگر

. شد پیاده هم بهراد ، شدم پیاده که ماشین از.  دادم بیرون بالفاصله و کردم حبس را نفسم

 ی خانه سمت به بهراد.  بود شده پیچیده هم در اسپند و چوب سوختن از حاصل دود بوی

 .  شدم داماد ی خانه راهی من و رفت بود رو به رو که عروس

 به اصطالح در که مسی بزرگ های دیگ ، ایوان زیر.  بودند کرده تمیز کامال را حیاط داخل برف

 معموال حنابندان ی  ولیمه.  بودند پز و پخت مشغول و بودند داده قرار ، گفتند می« غزان »آن

 .  قیمه یا بود خالل یا

 :  زد صدایم بالفاصله صدف ، رفتم باال را ایوان مسیر

 .کنیم تزیین حنارو ، کن کمک بیا ، صنم-

 صدف همراه.  کنم تزیین تنهایی به را دنیا حناهای تمام بودم حاضر که بود خوب حالم آنقدر

 .آمد همراهمان هم داماد خواهر.  شدم اتاقی داخل

 .بیای در عروس تیرطایفه چم که دوِزی جوری-
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 : گفت خنده با صدف

 گه؟ می چی-

 :خندیدم هم من

 . دربیاد عروس ی خونواده چشم ، کنیم درست جوری یه خواد می-

 : خندید بلندتر صدف

 .بمونن دهان به انگشت ، کنیم می درست چیزی یه-

 گل مقداری فقط من و کرد درست را حنا خودش صدف.  آورد برایمان را وسایل داماد خواهر

 .گذاشتم دورش

 نگاهم ، آماده و بود پوشیده را هایش لباس صدف.  شد شروع دهل و ساز صدای با مراسم

 و کرد

 کنی؟ نمی عوض لباستو-

 .کنم عوض ، بود کرده تعریف بهراد که را لباسی آمد نمی دلم رفت، غنچ دلم ته

 .کنم می عوض فردا واسه-

 .کنم آرایشت بیا پس-

 : خندیدم

 .بلدم خودم که و آرایش ذره یه دیگه-

 . پایین ، بریم بیا ، کن آرایش زود پس باشه-

 .برقصم کوردی خواد می دلم-

 و نیامد خوشش رژم رنگ از صدف اما کردم ای ساده آرایش و شدم کار به دست سرعت به

 .بزنم لب به ، بود پررنگ من دید از که را خودش رژ تا کرد مجبورم

 

 کمی اینکه از بعد.  بودند سرپا تقریبا حیاط داخل مردها و بودند نشسته ایوان روی ها زن

 . افتادیم راه به عروس ی خانه سمت به ، کردند پایکوبی و رقص

 .  گذاشتند سرشان روی را بزرگ های مجمع

 ی خانه به دهل و ساز آهنگ میان را همه و همه عروس های لباس و میوه قند، کله حنا،

 .برقصیم و شویم جمع وارد زودتر کرد می اشاره ، ذوق با صدف. ببرند عروس

 عادت زیاد من. رفتیم هم ما صدف اصرار به ، بودند پایکوبی مشغول که رقص های دسته

 دست ها زن و مردها. کردم قبول صدف خاطر به اما برقصم ها غریبه عروسی در نداشتم

 . گشت بهراد دنبال جمعیت میان من چشم.  بودند گرفته را همدیگر
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 بودند کرده دعوتش رقص به ؛ گفت می« نه» جوان مرد چند دعوت به که دیدمش باالخره

 .شد می ممکن اتفاق ترین عجیب این ، گرفت ام خنده.

 آمد نمی یا آمد می پرستیژش به اینکه از جدا!  کوردی مردان و زنان رقص جمع در معین بهراد

 .شود ساز دردسر برایش بود ممکن هم کاری نظر از ،

 رقص جمع وارد دیگری اصرار بدون و داد تکان سری. افتاد من به بهراد چشم ، لحظه همان

 .شد

 مجبور بار هر و رفتند می یکی یکی ، افراد ؛ ماند نمی ثابت چینشش همیشه ، کوردی رقص

 تا آمد می آشنا زنی معموال ، رسیدیم می غریبه مرد به اگر. بگیریم را دیگری دست بودیم

 ، آمدم خودم به وقتی که شد دست به دست ، رقص ی دسته آنقدر.  نخورد هم به دسته

 :گفت شیطنت با.  ایستاده کنارم بهراد دیدم

 . اینجا برسم کردم کاری یه خودم ، رقصیدن مدل این خوبه چه-

 خیلی و کردند پیشروی کردنش لمس برای خداخواسته از دستانم. گرفت سمتم را دستش

 .شد قفل درهم دستانمان زود
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 پیرزن و کند ام مسخره صدف ترسیدم می.  کردم نمی نگاه کس هیچ به ، رقص هنگام

 .نکنم خراب را خوبم حال و نکرده اذیت را خودم نگاهم دزدیدن با دادم می ترجیح.  سرزنش

 .میبردم لذت کنارش بودن از ، زد می تند تند قلبم حالیکه در

 را شان شده تزیین قندهای.  شد عوض داماد حنای با عروس حنای ظرف ، شد تمام که رقص

 . کردند عوض هم با هم

 بهراد کنار هنوز من.  چرخاندند جمعیت بین را حنا ظرف و شدند بلند ، داماد همراه عروس

 نگاه از دور به.  بودم غریبه جمع در و شناختم نمی را اینها که بود خوب چه.  بودم ایستاده

 .بود داده قرار تاثیر تحت را احساسم که ایستادم مردی کنار گرشان قضاوت
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 گفتم بهراد به رو و برداشتم را حنا از ای تکه.  رسیدند مقابلم حنا ظرف همراه داماد و عروس

: 

 .برات بذارم حنا ، کن باز دستتو کف-

 : رفت درهم اخمش

 .ندارم دوست-

 . بود شده تنگ هم صورت اخم این برای دلم حتی من بود، نکرده اخم امروز

 .داره شکون چقدر میدونید ، من خاطر به-

 !شکون؟-

 . بود همراه هم تعجب با حاال اش قیافه

 .میفته خوب اتفاق یه عروسیتون تو-

 . آوردم زبانش به سریع حال این با ، شد حبس ام سینه در نفس ، جمله این گفتن موقع

 و گرفتم را دستش خودم ، نشوند معطل بیشتر داماد و عروس اینکه برای و رضایتش بدون

 : گذاشتم خودم دست کف را دیگر مقداری و او دست کف را حنا از مقداری

 .کنید پاکن ، بمونه خواین نمی اگه حاال-

 هم کنار ، خوب اتفاقات تصورم برخالف روزها این چقدر.  نکرد پاک هم را حنا اما ، نداد جوابی

 .بود کرده باز رویم به را خوشبختیش در ، زندگی و گرفتند می قرار

 حتی.  است ناراحت کردم حس.  خورد صدف به چشمم  و آوردم باال را نگاهم ، لحظه همان

 به لبخندی و شد عادی حالش زود خیلی ، دید که را نگاهم اما دیدم نگاهش در هم را نفرت

 .پاشید رویم
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  بهراد#

 

 از بیشتر!  بود پررنگ رنگش هم چقدر شدم، خیره راستم دست کف در گرفته رنگ حنای به

 نشانه ست، خوبی ی نشانه حنا پررنگی گفتند می. زد می قرمزی به ، باشد حنایی اینکه

 را کارم پایان خواستم خدا از. بخیری عاقبت جز داشتم ارزویی چه من و آرزوها شدن برآورده

 .نباشد زندگیم در مشکلی و دهد قرار نیکی و خیر

 و بیستون راز خصوصا

 این و ماند می افسانه همچنان یا شد می کشف باالخره شیرین مهر قدیمیش، ی افسانه

 .کشید می سرک افکارم میان که بود صنم ی چهره بین

 . بود گذشته شب نیمه از ؛ انداختم ساعتم به نگاهی

 تا را حنابندان مراسم ، بزنم سری گوردخمه به ورودم ابتدای داشتم تصمیم ، این از قبل تا

 دیدن اما ، برگردم شب نیمه همان ، عروسی کادوی کردن تقدیم از بعد و بمانم شام وقت

 به  دو ساعت از قبل تا نبود دیر هم هنوز ، رفتم عروس پدر اعالیی نزد.   بود کرده دلم دو صنم

 : رسیدم می خانه

 .اعالیی جناب میگم تبریک بازم-

 .نیامد خوشم ، بود معذب آنقدر اینکه از. برد فرو هم در را دستانش خجالت با و زد لبخندی

 گفتیم همه به!  شد سرافرازیمون باعث چقدر حضورتون دونید نمی آقا، کردین لطف خیلی-

 .آقا داریم دکتر مهمون

 .بزرگوارید-

 آقا؟ داشتین کاری-

 .شم مرخص حضورتون از امشب بدین اجازه اگه ، گرفتارم فردا راستش-

 : گفت پته تته با ، پرید یکباره به اش چهره رنگ

 بدگذشته؟ بهتون نکنه یا زدن؟ حرفی کرده؟ احترامی بی کسی ، آقا شرمنده-

 .گرفتارم خودم ؛ بودن خوب خیلی هم بقیه ، بود عالی خیلیم-

 .شده چیزی البد ، آقا که نمیشه-

 ، گفتم می  چه هر ظاهرا.  بودم افتاده گیر بدی ی منگنه در.  بود تعارفی حسابی پیرمرد

 .بود شده هم سوتفاهم دچار متاسفانه!  کرد نمی قبول و بود خودش حرف ، حرف
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 .دارم کار من خود کنید باور-

 .دونید نمی قابل البد-

 !  حرفیه چه این-

 به شد خالص تیر اعالیی تعارفات.  گذاشتم آزاد را ذهنم ، نفس چند گرفتن با و کردم مکثی

 .  دودلیم

 چون.  نبود سخت خیلی برایم ، شناختم نمی را اعضایش از کدام هیچ که ای درخانه ماندن

 .داشتم را اش تجربه بارها و بارها

 .ها تجربه همین از بود پر ما شغل

 بخوابم؟ کجا باید شب-

 کوچک اتاق یک ، رفتم اتاق همان سمت به.  کرد راهنماییم و نشست پیرمرد لب روی لبخند

 اتاق وسط درست و هم روی مرتب صورت به تمیزی بالشت و لحاف و تشک که جور و جمع و

 .بودند گذاشته برایم

 .برسد فردا زودتر خواستم فقط ، کشیدن دراز محض به

**** 

 . کردم شماری ثانیه شروعش و مراسم انتظار در ، شدن حاضر از بعد و صبح طلوع با
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  صنم#

 

 بستنی خریدن انتظار در که کودکی مثل درست ، داشتم عجیبی شوق ، شدم بیدار خواب از

 .رفت می غنچ قلبم ته ، است منتظر و ایستاده صف در

 از امان.  میکرد رو و زیر را دلم ، رودخانه روی ریز های موج نرمی به ، احساس این شیرینی

 ! خواند می ترانه و زد می ساز خودش برای روزها این که حالم

 .خوابیدین شما فقط حیاطن تو آماده و حاضر همه.  کنار بذارین و تنبلی ، دخترا-

 :گفت ، دید که را نگاهم.  دوختم چشم ، کرد می نگاهمان سرزنشگر که پیرزن به

 !مگه؟ گم می دروغ-

 :خندید بلند صدف

 ! لعنت برمنکرش-

 و داشتند زیادی جوش و جنب.  کردم نگاه را بیرون پنجره از کاری هر از قبل.  شدیم بلند همه

 .رفت می کاری پی در هرکس

 : آمد کنارم هم صدف

 میشه؟ شروع چند مراسم-

 .کنن می شروع کم کم دیگه-

 اینجاییم؟ کی تا ، دا-

 .روزی چند هستیم-

 و دیروز آرامش اما.  داشتم کار  هم هنوز من ، بلند کوه آن ی سایه زیر و روستا این از خارج

 .باشم نداشته رفتن به میلی ، شد می باعث امروزم

 گوشیم روی که سارا ی شماره به و گرفتم خانه بزرگ حیاط از چشم گوشیم زنگ صدای با

 فکر این از!  بود شده دلتنگیش باعث ندیدنم روز یک شاید. انداختم نگاهی ، زد می چشمک

 .داشت شکر جای بودم مهم هم سارا برای که همین.  زدم لبخندی ،

 .جان سارا ، جانم-

 گذره؟ می خوش ؟ خبرا چه صنم؟ خوبی-

 .عالیه چی همه ، خالی جات-

 .شکر رو خدا-

. زد می فریاد را ترسش که داشت لرزشی هم صدایش است، نگران لحنش آمد نظرم به

 .باشد افتاده بدی اتفاق نکند ، گرفتم دلشوره
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 شده؟ چیزی-

 :گفت ، بدهد را سوالم جواب اینکه بدون

 برمیگردی؟ کی-

 .نیست معلوم فعال-

 نمیشه؟ تموم عروسی امروز مگه-

 .میمونیم بیشتر ولی ، چرا-

 . شد طوالنی مکثش

 شده؟ چیزی-

 ! بیای زودتر کاش-

 را دهانم بزاق ؟ کرد می را درخواست این سارا که بود افتاده اتفافی چه مگر.  شدم نگران

 : پرسیدم مصر و کشیدم سنگینی نفس ، دادم قورت

 . بگو هادی جان-

 و شد بیشتر دستپاچگیش چون ، زد می حرف برایش داشت و بود کنارش کسی ظاهرا

 .کرد می ادا زدن تپق با را کلمات

 سینه ی قفسه خواهد می قلبم ، کردم می حس که آنقدر ، شد بیشتر من نگرانی بین این

 .بیاید بیرون و کند سوراخ را ام

 ! دادم قسمت هادی جون ، سارا-

 : کن باز زبان باالخره تا شدند تیز هایم گوش و بود رفته قرارم

 .  کافه به زده دزد فقط...فقط نشده هیچی بابا-

 جانم به وال و هول که بود ترسناک آنقدر ، بود افتاده که اتفاقی هر از فارغ دزد اسم شنیدن

 .آمد بند هم زبانم حتی ، بیندازد

 ″ گفتی؟ چرا″

 . داد قرار شماتت مورد را سارا ، خط پشت از که بود هادی عصبی صدای این

 .داد قسم تو جون-

 ″ کردی؟ نگرانش چی واسه نزن، زنگ بهش گفتم بار صد ، درک به″

 خبر این شنیدن شوک از کردم سعی ، دادم می اجازه نباید.  گرفت می باال داشت بحثشان

 : شوم خارج

 بردن؟ چی حاال-
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 : کرد سکوت به دعوت را هادی هیسی با سارا

 .که نمیشه تلفن پشت ، بیای باید-

 .ترسیدم بیشتر

 ...خانم صنم-

 .کرد می صحبت داشت سارا از تلفن گرفتن با که بود هادی

 .بیاین امروز بهتره فقط ، که نشده چیزی ، نباشین نگران-

 . نگرانم-

 .هستم اینجا من-

 قبل اشتیاق اصال شده؟ چه گفتند نمی آدم مثل چرا.  بود درگیر ذهنم اما کردم قطع را تلفن

 .  گشتم برمی حاال همین بود بهتر شاید. نداشتم را
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 صدای!  ندیدم را صنم جا هیچ اما ، چرخاندم جمعیت مابین را نگاهم و کشیدم عمیقی نفس

 را خودش خاص حال و شور جمعیت.  پایکوبی و جشن و رسید می گوش به طبل و ساز

 !بردم نمی لذت هوا و حال این از ، دیشب برخالف اما داشت

 آرامی نفس. کشید می رخ به را بودن کم این جستجوگرم نگاه و بود کم چیزی یک اصال

 . کشیدم
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 . سالم-

 : زد عمیقی لبخند. انداختم باال ابرویی صدف دیدن با برگشتم، صدا صاحب سمت به

 .داشتم انتظارشو که بود اتفاقی ترین ممکن غیر ، اینجا شما دیدن -

 ی زمینه تا کردم می خوشبختی اظهار یا و کردم می تکرار را موضوع  این باید هم من شاید

 .دادم را جوابش کوتاهی ی بله با فقط اما ، شود فراهم بعدی های صحبت

 عادی دوباره صورتش حالت ، کرد بسته و باز که را هایش پلک گرفت، دلخوری رنگ صورتش

 .برگشت صورتش به لبخند و شد

 .رقصیدین می خوب خیلی دیدمتون دیشبم-

 .میدادم تکون پا فقط ، رقصیدم نمی خوب مسلما-

 : گرفت دندان به را لبش ی گوشه بدهد، جوابی چه بود مانده

 .برقصیم محلی برامون سخته نیستیم، اینجا اهل ما بهرحال-

 اگر حتی ، بود اینجا صنم اگر نداشتم شک.  نبود صادقی آدم دختر این ، صنم برخالف

 داد می ترجیح چیز همه به را سکوت کال  او.  کرد نمی جهت بی تعریف ، کردند می مجبورش

 !نیست؟ چرا:  گذشت ذهنم از بازهم. 

 : بگیرم را خودم جلوی نتوانستم

 رفت؟ کجا!  بینم نمی و صنم-

 .  برگشت-

 جمله هضم جورهایی یک.  سردرگم خبرش از و شدم شوک دچار ، صدف خونسرد لحن از

 .بود سخت برایم اش

 !چی؟ یعنی-

 .رفت اونم ، زد زنگ بهش سارا دوستش-

 بود؟ شده چیزی-

 و مهرداد دونم نمی داشت، کار باهاش مهرداد اینکه مثل اما نشدم متوجه که من واال-

 نه؟ یا بشناسید

 ، نیامد باال نفسم کوتاه ی ثانیه چند برای

 !مهرداد

 تلفن شماره کردن بدل و رد موقع قبل بار که بود کسی همان مهرداد!  مهرداد پیش بود رفته

 ول نیمه را عروسی خاطرش به که باشد مهم آنقدر صنم برای باید چرا اما. بودمشان دیده

 برود؟ مهرداد پیش و کرده
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 کرد می تزریق قلب به را گزندگیش و تلخی که بود ماری نیش شبیه درست صدف های حرف

 :گفتم بفهمم بیشتر اینکه برای. 

 نیفتاده؟ که بدی اتفاق-

 .بود خوب خیلیم صنم حال ، اتفاقا نه-

 اما برود زودتر صدف میکردم دل دل حالیکه در ، گفتم آرامی«  شکر رو خدا»  و کشیدم پوفی

 .بود تصورم از مصرتر

 مونید؟ می بیستون کی تا شما ، دکتر راستی-

 : نداشت من به هم کاری بیچاره ، ندهم را هایش سوال جواب شد نمی

 .داره ادامه فعال-

 شدین؟ موفقم-

 .بودمش دیده که اولی بار مثل درست تر، جدی اش قیافه و بود شده تر کمرنگ لبخندش

 .  نه جورایی یه-

 ؟ آخه چرا-

 ؟ داشتین پیشرفتی کارتون تو شما ، همینه مام کار-

 : شدند جمع لبهایش و رفت درهم اش قیافه

 .هیچی تقریبا-

 چرا؟ شما-

 :گفت ، کشید می فریاد غمش که لحنی با و داد تکان سری

 .نیست من طرح مناسب ، تصورم برخالف بیستون هوای و آب ظاهرا-

 کنید؟ کار چی خواین می حاال-

 .بگیریم تصمیم بعد و بسنجیم رو آزمایشگاهی شرایط ، کنیم صبر دیگه مدت یه باید-

 .خوبه-

 :گفت و زد ریزی چشمک

 .بلدم کارمو من ، نباشید نگران-

 نمی زمان چرا.  انداختم دستم مچ روی ساعت به نگاهی ، بدهم ادامه را بحث اینکه بدون

 عمل برعکس بود کارشان همیشه!  شناختم نمی لجبازتر ساعت های عقربه از گذشت؟

 وقتی و داشت قرار مممن حالت کندترین در ، بگذرد تند زمان ، خواستی می که وقتی.  کنند

 را ها سرعت به آن از یکی دلم حاال من و گذشت می سرعت به ، بگذرد دیر خواستی می
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.  بودم هرجایی از تر آرام من ، کوه ی سایه آن زیر.  گردم باز بیستون به زودتر تا خواست می

 ! بودند ریخته آرامشبخش ی ماده گرد را اش سایه انگار
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 و کافه آن ، فهمیدم نمی را خودم حال اصال.  ماندم بوس مینی منتظر و ایستادم جاده کنار

 بخش ، پازل ای تکه چون ، من برای کدامشان هر اما ، نداشتند مالی ارزش شاید وسایلش

 . کرد می ناقص را اطلسیم کافه پازل نبودنشان که شدند می محسوب مهمی

 نگه که بوس مینی ی راننده.  شوم دیده تا رفتم جلوتر ، رنگ قرمز بوس مینی یک دیدن با

 . نبود دلم توی دل. ایستادم پا سر ناچار ؛ بود پر بوس مینی ظرفیت.  شدم سوار تند ، داشت

 و دارد من با سرجنگ زمان کردم می حس اما بود رویم پیش بیستون تا کوتاهی مسیر اینکه با

 .گذرد نمی اصال

 مینی.   نبود مقصد به رسیدن تا زمانی ، کشیدم نفسی ، پیچ آخرین از بوس مینی گذشتن با

 هایی قدم با را مانده ی فاصله و  شدم پیاده معطلی بی ، داشت نگه که امامزاده کنار ، بوس

 .کردم طی بلند

 دیدن به میلی و بود دوانده ریشه جانم در ترس.  شدند کند هایم قدم اراده بی کافه نزدیک

 . رفتم جلو ، کند های قدم همان با نداشتم فاجعه

 یک.  شده نابود فهمید شد می هم فاصله این از. داشتم کافی دید و بود رویم روبه کافه

  ام معده اسید و بود افتاده سوزش به ام معده سر.   کردم مقاومت اما رفت گیج سرم لحظه

 . جوشید می
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 .دیدم نمی روشنیش به امیدی که بود شده تاریک ی نقطه یک برایم دنیا

 بی.  آورد زبان به را اسمم که شنیدم را سارا صدای.  رفتم جلوتر ، سست هایی قدم با

 .رفتم اطلسیم های گلدان سمت به کردن سربلند بدون و اهمیت

 های گل و کردند می کجی دهن من به زمین روی شکسته های گلدان ، کردم نمی باور

 .بودند شده پژمرده و شده جدا خاک از اطلسیش

 و نشستم  زمین روی.  کردم مقاومت شکستنش برابر در اما ، زد می چنگ را گلویم بغض

 .برداشتم را شده جدا های گل از یکی

 .اطلسی مرگ نام به پایانی بود، پایان یک این

 : گرفت قرار و ام شانه روی دستی

 ...جان صنم-

 مرده های اطلسی و ریخته بهم ی کافه عزای به  من و رفت می سارا کاش.  نبود خوب حالم

 ! نشستم می ام

 .شدم می پوش سیاه باید اصال

.  بودند پال و پخش زمین روی ، همه خوراکی مواد.  بود باز دکه در ، آوردم تر باال را نگاهم

 . بود شکسته جوش قهوه و ای گوشه در بود شده پرت سماور

 قرار ای گوشه در هرکدام و نامرتب ها صندلی و بودند افتاده زمین روی سایبان چترهای

 .داشتند

 بود؟ کرده آوار را کوچکم دنیای ، زلزله کدام

 ! جان صنم-

 :گفتم لرزان صدایی با

 بود؟ کی کار-

 .دونم نمی-

 ؟ برداشتن چیزیم-

 : شد بیشتر هایم شانه روی دستانش فشار

 .بوده کردن خراب قصدشون فقط ، دیدم من که جایی تا-

 ؟ چرا آخه-

 : داد سرتکان منگی با

 .کنم می درستش میام ، ریختگیه هم به یه نشده چیزی ، خونه بریم بهتره خانم صنم-
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 .داره محافظ اینجا ؟ میشه  مگه-

 .شه دردسر ممکنه ، نگفتم پلیسم به.  نداره دید ، درخته و دار بین-

 :چیست غلط و درست دانستم نمی ، کشیدم پوفی

 .کنیم جمعش حداقل-

 : نشست کنارم

 اما نگه بهت گفتم هم سارا به من.  کنم می جور و جمع و چیز همه و میام خودم که گفتم-

 . دونید می که اخالقشو

 .رفت هم در اخمهایش سارا

 کیه؟ کار بدونه ممکنه دیگه، فهمید می باید-

 .گفتی می برگشت-

 همراه.  نزد حرفی و دزدید را نگاهش ، است پشیمان اش عجله خاطر به بود معلوم که سارا

 قبول سختی به.  کنند مرتب را جا همه خودشان ، بعد تا بروم خانه به کردند قانعم هادی

 .بود ساعت به نگاهم مدام ، نداشتم آرامش و قرار خانه در اما. رفتم خانه و کردم

 جان به غم هم باز کافه های ویرانی دیدن. افتادم راه به کافه سمت و نیاوردم طاقت باالخره

 این داشتنیم دوست ی کافه خواستم نمی من و بود نیامده هنوز هادی.  بود انداخته دلم

 .بمانند ریشه و برگ بی اطلسیم های گل خواستم نمی.  بماند شکلی

 . شدم خم

 خبره؟ چه اینجا-

 و عطر همان از آرامش.  کشیدم هایم ریه به را عطرش عمیق نفس یک با.  ماند جا در دستم

 چطور ؟ آمده کی گذشت ذهنم از. نشست کنارم و شد خم.  شد تزریق جانم و روح به ریه

 . بگذارم جوابشان بی دادم ترجبح اما ؟ آمده

 کرده؟ اینکارو کی-

 . بود ناراحتی و نگرانی نگاهش در ، کردم بلند را سرم

 .دونم نمی-

 .نشده چیزی نخور غصه-

 .هام اطلسی-

 .شد حبس نفسم ، خورد تکان قلبم گرفت، را دستم

 همون ، بودم گفته بهت قبالم.  دارن بدآموزی گال این کال رنگاوارنگ، گالی این بود چی ، بهتر-

 ...چیزا این و مردا طلبی تنوع بحث
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 فراموش ، داشت حضور او که هایی ثانیه و دقایق کال!  کنم فراموش را روز آن میشد مگر

 . بود شده حک ، حکاکی نفیس تابلوی یک چون ام حافظه در و بودند نشدنی

 .خوردم فرو را ام خنده و گرفتم دندان به را لبم

 ...و آدم حال المصبو لبای اون کن ول-

 : کشید پوفی

 .کنیم جمع پاشو-

 حجم از تا شدم بلند زد، تندتر قلبم.  گرفتند پیش را قلبم های رگ راه بیشتری شدت با خون

 .کنم کم درونیم التهاب
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.  شد اضافه جمعمان به هم هادی بعد کمی.  کنیم جمع ترتیب به را وسایل که کردیم شروع

 هم بهراد.  نزد حرفی اما نداشته را انتظارش و شده شوکه بهراد حضور از بود مشخص کامال

 بعد هادی.  بریم می پیش را کارها خودمان و نیست بودنش به لزومی ، کرد قانعش ، زبان با

 .رفت بهراد اصرار با مختصری کمک از
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 آخ» لحظه همان.  شد اطلسی های گلدان ی شکسته های تکه کردن جمع مشغول بهراد

 . چرخیدم سمتش نگران  و هول اینحال با ، گفت آرامی«

 .کرد پاره انگشتمو ی گوشه سفال تکه یه ، هیچی-

 رویش روبه و رفتم جلو.  شد بیشتر من نگرانی اما ، نبود خیالش عین خودش اینکه وجود با

 : زدم زانو

 من به بدین دستتو-

 بلندی «وای»  بود جاری انگشتش از که خونی دیدن با.  گرفتم را دستش و ندادم مهلت

 نفس هرم.  کند پاک را خون رد تا کشیدم انگشتش به را شالم ی گوشه ، سراسیمه و گفتم

 .آورد می بند هم را خودم نفس صورتم به اش مقطعه و تند های

 .بزنیم چسب باید-

 .  کوچکه زخمه یه که نشده چیزی خواد نمی-

 ... اما-

 : داد فشاری را دستانم

 . برسیم کارمون به بریم-

 .بود سرحال هم خیلی او من برخالف ، شدم بلند ناراضی 

 کنیم؟ تمیز و کجار دیگه خب-

 ...عفونت دستتون ، خواد نمی-

 : آمد ام جمله میان

 ! صنم-

 ، شد تغییرات دچار هم آوردنش بیان نوع از من حال اما آورد زبان به را اسمم گر سرزنش

 :  گرفتم نادیده را قلبم لرزش

 . زباله کیسه اون تو بندازید و سالم خوراکی مواد همه-

 .ریزم می دور خودم من هم رو خرابا

 : پرسید هم همزمان ، گذاشت نایلونش داخل و برداشت کیکی

 کیه؟ کار نظرت به-

 : آوردم زبان به را بود کرده خطور مغزم به لحظه آن در که اسمی تنها و فکر بدون

 .فرزاد-
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 نمی و بودم افتاده پته تته به.  آوردم می را اسمش نباید.  کرد نگاهم رفته باال ابرویی با

 . مشکوکم  او به چرا بداند تا بود منتظر ، مشتاق هم بهراد.  بگویم چه دانستم

 کرده؟ کاری فرزاد این شده؟ چی صنم-

 : فرستادم بیرون را ام شده حبس نفس

 .بیخودیه آدم-

 کرده؟ اذیتت قبلنم-

 .میاد بهش اما ، نه  که اذیت-

 خبردادی؟ پلیس به عطاست، و عبد کار شاید-

 بی لبخند. شد تنم لرزش باعث صندلی ی بدنه سرمای.  نشستم ای صندلی روی حال بی

 : زدم جانی

 . کنن اذیتم بخوان نمیشه دلیلی.  کنم می گوش ، میگن چی هر دارم که من نه، اونا-

 : آمد سمتم بلند قدم چند با

 نگفتین؟ پلیس به-

 .ندونست صالح هادی-

 . کردم حبس کوتاه را نفسم

 . کردین اشتباه-

 اتفاق به ، غلط و درست تا هزار ، دهن هر از و میچرخه دهن به دهن ، حرف اینجا دونید می-

 .آبروریزی و فاجعه میشه تهش و چسبونن می ،

 : کرد نگاهم عمیق

 کنی؟ زندگی اینجوری عمرت آخر تا خوای می-

 برایم بود سخت.  کرد می زیاد و کم را نفسم ،  خیره نگاه این و چرخید صورتم روی نگاهش

 .انداختم زیر به را نگاهم پس.  کنم نگاهش

 کنم؟ چیکار-
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 [۱4:4۲ ۳۱.۰۷.۱۸, ]خیس های اطلسی

#۱64 

 

 

 

 

  بهراد#

 

 این که قبال.  داشتند قرار آشغال سطل روی درست که خورد اطلسی های گل به نگاهم

 خاصیت از اصال.  کنند مقاومت هم زمستان در کردم نمی فکر ، بودم دیده را ها اطلسی

 قبل از بهتر ، بکنند را شان پژمرده برگ اگر بودم شنیده اما دانستم نمی چیزی ها اطلسی

 ، بودن محکم به تظاهرش ی همه با ، دیدم را صنم که اولی روز همان از.  کنند می رشد

 ی شاخه این توانم می من کردم توجیه را خودم.  کند پنهان را پژمردگیش توانست نمی

 و تر قوی باید ، شد می رها بندهایش و قید از باید صنم.  دهم بالش و پر و بکنم را پژمرده

 . شد می بزرگتر

 .بیدار را غرایزم و کرده فعال را احساسم های شاخک بود ها مدت خواستنش میل

 تنهایی و موقعیت از دارم کردم می درک کامال اما ، غلط یا است درست کارم دانستم نمی

 . رفتم می پیش داشتم خودم خاطر به.  میکنم استفاده سو صنم

 ! صنم-

 .کرد می مجذوبم که بود برقی نگاهش در ، آورد باال را نگاهش

 ؟ کنم صحبت باهات راحت تونم می-

 می برابر هزار را اش چهره جذابیت ، لبخند همین اما خندید می مالیم همیشه. زد لبخندی

 .کرد

 .کنیم متوقفش باید تابستون تا نشیم چه ، شیم موفق ، پروژه تو چه ما دونی می-

.  بود واقعیت اما ، نداشته را خبری چنین انتظار بود معلوم.  شد گشاد چشمانش ی حدقه

 شود متوقف پروژه تا رسد می جانب همه از زیادی فشارهای هم حاال همین:  میگفت حمید

 ظاهرا آخر بار اما ، شوند قانع تا کند می تالش مدتمان این های زحمت خاطر به فقط اما ،

 تالش ، بودند رسیده نتیجه این به داشت وزیر با که ای جلسه در فرهنگی میراث سازمان

 . است کوبیدن هاون در آب فقط افسانه یک یافتن برای

 چرا؟-
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 : بروم پیش سیاست با کردم سعی من و گفت را این طوالنی سکوت یک از بعد صنم

 .ست افسانه همیشه ، افسانه و نداره وجود گنجی دیدشون از چون-

 نگاه  و اطراف همیشه ، قصه راوی ، شه افسانه تا داشته زمینه پیش یه ای افسانه هر-

 .کنه تعریف شو قصه که میگیره الهام چیزی هر از و میکنه

 .کنم کامل حرفمو بده اجازه لطفا-

 : کشیدم جلوتر را ام تنه نیم من  و کرد سکوت

 . بدم دستت از خوام نمی هستی، خواستنی خیلی تو-

 .آمدند کش و شده رها هایش دندان بند از لبانش و زد برق نگاهش

 اینبار اما ، بود مشکل هم خودم برای درخواستش.  شود آماده ذهنم تا کردم حبس را نفسم

 .کرد می ام دیوانه داشت لمسش و بودن فکر.  کنم تمامش خواستم می

 : کشیدم لبم روی زبان

 ...بامن ، کن رها شهر این بند و قید از خودتو-

 

 

 

 

  خیس های اطلسی#

 ایرتوند_سمیرا#

 

 [۱4:4۲ ۳۱.۰۷.۱۸, ]خیس های اطلسی

#۱65 

 

 

 

  بهراد#

 

 :گفتم مستقیم و گذاشتم کنار را تردید ، کنم کامل را ام جمله بود منتظر
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 .باش من با-

 .بود  من های لب به خیره فقط نگاهش  و ماند صامت تغییر کوچکتری بدون اش چهره حالت

 چی؟ یعنی-

 .تعهد بدون ، رابطه یه-

 شدند مشت سرعت به که خوردند سر هایش دست روی نگاهم.  خورد تکان بینیش های پره

 . :داد می نشان را خشمش ،  رفتارش و نگاه نوع. 

 .نیستم اهلش من-

 !باشی؟ اهلش باید مگه-

 : بود داده دست از تقریبا را رفتارش کنترل و لرزید می صدایش

 .قانونی غیر و شرعی غیر کارای اهل ، بله-

 لمس ، شک بدون.  داشت اهمیت برایم ، رویم پیش زیبای دختر مالکیت فقط لحظه آن در

 . بود معمولی لذت یک فرای کردنش

 .قانونی هم ، شرعی هم-

 !تعهد بدون اما قانونی و شرعی ممکنه؟ چطور-

 : زدم تکیه تر محکم صندلیم پشت به و کردم جدا هم از را دستانم

 درگیر قلبم چون ، تعهد بدون میگم.  کنه تبعیت قلبت رو رابطه اون که داره معنا وقتی تعهد-

 .نیست رابطه این

 ؟ بفهمم منم که بزنید حرف زبونی به میشه! نمیشم متوجه حرفاتونو چرا من چی؟ پس-

 .نمیشه اینکه از تر ساده ، باشم باهات خوام می-

 هوس؟ خاطر به ؟ چرا خب-

 ، نگاه این کردم می حس.  شد قلبم سوزش باعث نگاهش غم بود، قفل نگاهش در نگاهم

 مقطعی حرارت یک نفوذ تحت قلبم دادم نمی اجازه من و کند می آب را قلبم که دارد حرارتی

 .شود ذوب

 .دزدیدم را نگاهم ، تند

 ...خواستنت هوس...بذار هوس اسمشو تو! هوس-

 .کردم زمزمه لب زیر را آخر ی کلمه دو

 که نیستم ویترین پشت عروسک من! معین بهراد دکتر جناب ، گرفتی اشتباهی آدمتو اما-

 .کنی ولم مدتی از بعد و کنی انتخابم
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 :  زدم می را آخر تیر باید

 تهران، میای من با داری بگی همه به تونی می بعدش و خونیم می ماهه شش  صیغه یه-

 . کن زندگی مردم نیش و حرف بدون بزرگتر شهر یه تو.  بری خواستی هرجا میتونی اما

 : بود نمانده محبوبش اطلسی کافه از چیزی ؛ خورد چرخ اطراف در سرم

 .دیگه شهر یه  تو منتهی ، باشی داشته هم تو کافه تونی می-

 می را نهایی جواب باید که بود  او ، بود او با آخر تصمیم.  بکند را فکرهایش خوب تا کردم مکث

 .کرد می بازی دستانش انگشتان با داشت و بود انداخته زیر به را نگاهش.  داد

 ...!صنم-

 دستانش انگشتان هنوز.  بود فکر در غرق هنوز.  نشد ایجاد صورتش در تغییر اما خورد تکانی

 . بود درگیر هم با

 .رد یا کرد می قبول یا ؛ نبود که سخت!  زد نمی حرفی چرا دانم نمی

 . شد سنگین نفسم ، کند رد ، است ممکن اینکه فکر از

 ! نداره کردن فکر اینقدر-

 بدی حس که حرفایی.  داد می آزارم که  بود پنهان حرف هزار چشمانش در آورد، باال را سرش

 .بگیرمشان نادیده کردم سعی.  زدند می زنگ گوشم در حتی.  انداخت می جانم به

 . نه-

 بهت با نگرفتم ، آورد زبان به محکمش ی نه از که خوشایندی حس ، شد حبس کوتاه نفسم

 : گفتم

 !نه؟-

 مثل آدمی ی همخوابه بخوان که زنایی هستن شهر این تو.  گرفتین اشتباه آدمتونو که گفتم-

 .شن شما

 زور. کند آزاد را دستانش کرد تقال.  گرفتم را دستانش مچ اما کند فرار خواست و شد بلند تند

 .چربید می او به من

 .خوام می رو تو من ولی-

 .هوسه فقط این ، نیست خواستن این-

 .نیست بد هم همیشه که هوس-

 .کردم تجربه و مرگ تون خواهرازده هوس دام تو بار یه-

 اما ، برسد نظر به محکم و بزند حرف کرد می سعی اینکه شد، بد حالم بغضش از پر لحن از

 می عمق را ها شکستگی آن داشتم من و بود شکسته را او کسری.  بود شکسته درون از

 می را خودم رضایت فقط چون ، نداشت اهمیتی برایم اما است غلط کارم فهمیدم می.  دادم
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 خواستن هم آن و رسید می اش خواسته به باید که بودم منی فقط لحظه آن در.  خواستم

 .  بود «صنم»

 ماجرا و قصه خودم برای بخواهم و بدانند ام خانواده اینکه بدون دردسر، بدون خواستن یک

 ازدواج یک در هم آن ، میکردم تصاحب شنیدن حرف و شدن اذیت بدون را صنم من. بسازم

 .پنهانی
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 صنم#

 

 تقالیی حتی دیگر داشت، قرار دستانش اسارت در هنوز که انداختم دستانم مچ به نگاهی

 مطمئنا و دیدمش می که بود باری آخرین این شاید.  نداشتم دستانش از شدن رها برای

 من.  خواستم می را مرد این من. شد می لمس دستانش میان دستانم که باری آخرین

 من خواستن اما ، بودم اش پرجذبه و محکم لحن آن عاشق.  بودم ابروانش میان اخم عاشق

 او.  داشت فرق باهم ذهنیتمان و دنیا.  حس و داشت جان ای زنده گل ی شاخه مثل درست

 اش پایه که خواستم می آرامش او از من و است هوس اش پایه که خواست می رابطه من از

 .  است محبت

 مثل درست ، زبر او و گل لطیف های برگ مثل درست.  بودم نرم من.  بودیم متفاوت جنس دو

 . گل ی شاخه تیز خارهای

 نه»  داره جواب یه نیتی و هدف هر با شما درخواست شه، تموم بهتره جا همین بحث این-

.» 

 .نه ، گفتم هم دوم بار برابر و تر محکم
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 : نداشته را انتظارش دیدم می نگاهش در ، کرد نگاهم خیره

 !؟ باشی داشته موفقی ی آینده خوای نمی نیستی؟ شدن بزرگ و رشد دنبال تو-

 .باشم خودم خوام می فقط من-

 .قفسه حکم  تو واسه اینجا نیست، اینجا جاش ، موفق صنم یه-

 از پر قفس این من و است تازه هوای از پر هستی تو که جایی ، گفتم می شد می کاش

 :گفتم جایش به اما!  دارم دوست هم را تازه هوای

 .نیستم فروش تن من-

 . نداد اهمیت اما گفتم آخی ؛ داد فشار محکم را دستم مچ

 ...تو.  نیار زبانت به رو ای کلمه همچین حتی-

 :دادم ادامه مصرانه اما کنم تعبیر چه به را نگاهش خشم دانستم نمی.  خورد را حرفش

 فروشی تن اسمش اگه خواستی؟ من از ای دیگه چیز بند و قید بی ی رابطه یه جز مگه تو-

 چیه؟ نیست

.  میدادم دست از را هایم حرف و حال کنترل عصبانیت موقع همیشه مثل بودم، عصبی من

 .کردم می فراموش هم را حیا حتی

 .ت مهریه با همراه قانونی و شرعی باشم، باهات خوام می و جذابی تو-

 .دوسرباخته بازی یه شبیه...!پنهانی اما قانونی شرعی،-

 چی؟ نبودم جذاب من اگه-

 : گفتم تمسخر ی نشانه و شده کج لبی با. شد طوالنی سکوتش

 ...دیدین-

 : پرید کالمم میان

 .دادم می پیشنهادمو بازم شاید ، بود همین سیرتتم اگه-

 «. نه»  ست کلمه یک من جواب... فهمیم نمی همو حرف ما-

 داشت و کرد می سنگینی قلبم بر که فشاری حجم از تا دادم قرار زور با هم روی را لبهایم

 کم ، حجم این که بود درگیر آنقدر روانم و روح اما.  کنم کم ، کشید می انفجار به را قلبم تمام

 .شد نمی
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 . کنم رها را دستانش شدم مجبور

 :  شد پخش گوشی در شهرام ی زده هیجان و قرار بی صدای ، کردم برقرار که را تماس

 نمی جورایی یه نمیشه باورم اصال.  کردم پیداش ، نکن معطل م ثانیه یه ، بهراد بدو-

 .بشم مظنونم بهش بخوام که شناختمش

 .کرد می گیج مرا و بافت می هم به هم سر پشت.  آوردم نمی در سر هایش حرف از

 ؟ تو چته-

 . کردم پیداش که خونه بیا-

 در ، کردم جور و جمع را ذهنم.  کرد می نگاهم که شد کشیده صنم سمت همزمان نگاهم

 مشکالتمان بزرگترین از یکی کشف از شهرام و بود نشده راضی صنم.  بودم بدی موقعیت

 .گفت می

 . گرفتارم بگو االن-

 .  آوردم گیر کارامونو تو میندازه اختالل که آدمی اسم-

 !خب بگو اسمشو ، گفتی بار صد-

 .منتظرتم بیا-

 اما چرخیدم صنم سمت به دوباره.  پیچید درگوشم تلفن بوق صدای ، کنم بحثی اینکه از قبل

 .نبود

 ! رفت کجا صنم

 سراغ به باید ، شوم مظنون آدم و عالم به اینکه از قبل کیست؟ سرهایمان درد پشت آدم

 . رفتم می شهرام

 .زدم می حرف دوباره هم صنم با
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  بهراد#

 

 رسید نظرم  به.  نشنیدم جوابی. زدم صدا را شهرام ، خانه ورودی همان از و شدم خانه وارد

 !باشد دستشویی یا حمام در

 گوشیش با ناچار!  نبود اما ، کردم جو و جست هم را انباری و ها اتاق.  گشتم هم را آنجا

 چقدر مگر.  شدم نگران ، داد می خطش بودن خاموش از خبر که صدایی با.  گرفتم تماس

 ! بودم رسانده سرعت به را خودم من و شد نمی هم دقیقه ده بود؟ گذشته

**** 

 . کرد اعالم را گمشدنش ، حمید حتی که آنقدر.  نشد خبری هیچ شهرام از ، گذشت روز چند

 .گرفت قرار ماجرا جریان در مدت این در شناختش می که کس هر و پلیس اش، خانواده

 این با.  افتاده ناخوشایند اتفاق یک میکردم حس مدام نداشتم، اتفاقات این از خوبی حس

 .برسد آژانس ماشین تا زدم بیرون خانه از ، افکار

 من و شد می انجام پرواز دیگر دقیقه چهل.  نبود ماشین از خبری انداختم، ساعت به نگاهی

 و زمین.  بود پیچیده و هم در چیز همه امروز.  بروم زودتر ، نرسیدم کارهایم حجم خاطر به

 رفتن به تمایلی دلم ؛ باشند هماهنگ دلم ساز بار هر تا بودند داده هم دست به دست زمان

  تا بمانم خواستم می.  نداشت

 ای گره ، کند می استفاده«  حتما» ی کلمه از وقتی دانستم می بروم، حتما بود گفته مادر

 . است من دستان به فقط شدنش باز که دارد وجود کور

 که قراری بی و دلشوره یک ، داد نمی رضایت رفتن به دلم اصال.  کردم نگاه ساعت به کالفه

 .دانستم نمی هم خودم را منشاش

 روز همان از.  چرخید سرم تند ، صنم دیدن هوای به.  شد باز ، کناری ی خانه در لحظه همان

 بیرون ، دوختم چشم دیدنش مشتاق من و میگیرد رو عمدا بود مشخص کامال.  بودمش ندیده

 .رفت درهم اخمم و خوابید بادم صدف دیدن با اما ، بیاید

 : آمد جلو و زد لبخندی ، دید مرا هم صدف

 خوبید؟ ، دکتر آقای سالم-

 هستین؟ خوب شما ، ممنون-

 میبرین؟ تشریف جایی شما، لطف به-

 .دادم را جوابش اینحال با نداشتم جواب و سوال ی حوصله ، کشیدم پوفی
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 .آژانسم منتظر ، خونه  میرم-

 پس؟ فرودگاه میرید سالمتی، به-

 .بله-

 کردنش پا آن پا و این و قراری بی کشید، لبش روی زبان و پیچید هم در را دستانش انگشت

 ی شماره رفتارش به توجه بی.  داشتم عجله من اما دارد حرفی و قصد ، داد می نشان

 .کردم قطع را تماس ، افتاده راه ماشین:  گفت اینکه از بعد.  گرفتم را آژانس

 .رفت نمی که داشت کاری ظاهرا.  کردم تعجب ، بود ایستاده همچنان که صدف دیدن با

 شده؟ چیزی-

 :گفت فکر در غرق

 و افتاده اتفاقی چه ش کافه واسه ، گفت بهم صنم.  کنم تشکر ازتون خواستم فقط نه! هان-

 .کردین کمکش چقدر شما

 : کردم نگاه تردد کم خیابان به و کشیدم ام چانه به دستی

 .ممنون-

 :داد ادامه و نیاورد خودش روی به ، گفتم جدی و سرد

 می دلم واقعا.  ناراحته خیلی ، ریخت بهمش اتفاق این داره، دوست خیلی شو کافه اون-

 .کنم کاری براش خواد

 کنجکاو ، تمایلم عدم برخالف شد، می تیز هم من های شاخک ، آمد می که صنم اسم

 : شدم

 شده؟ چی-

 .اتاقشه تو معموال ، میده تحویل و کنه می درست سفارشارشو فقط ، نمیاد بیرون زیاد-

 بهمش اتفاق این و داشت دوست را اش کافه نداشتم شک.  درگیر فکرم و شدم ناراحت

 می مربوط درخواستم و من به صنم  داغون حال از زیاد بخش ، بود معتقد احساسم اما ریخت

 .شود

 .بزنید حرف باهاش خب-

 .کنید کمک بهمون بتونید شما شاید کردم فکر نداشته، تاثیری اما زدم حرف خیلی-
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 ایرتوند_سمیرا#

 

 [۱4:4۲ ۳۱.۰۷.۱۸, ]خیس های اطلسی

#۱6۸ 

 

 

 

 : رسید باالخره آژانس ماشین کردم، نگاه خیابان به دوباره و فرستادم بیرون را نفسم

 .شده دیرم من-

 :گفت دستپاچه و هول

 بیام؟ باهاتون میدین اجازه ، کرمونشاست منم مسیر-

 برایم بدانم و بخواهم اینکه بدون.  بگذرم توانستم نمی هم صنم حال از نبود، کردن فکر وقت

 .بود شده مهم

 .شو سوار-

 .داد ادامه را قبل بحث صدف ، ماشین استارت با و شدیم سوار هردو

 

 

 

  صنم#

 

 بزرگ های دیگ این بتوانم اینکه قدرت کردم آبکش مالقه به مالقه همیشه مثل را ها برنج

 .نداشتم کنم جا جابه را مسی

 . گذاشتم بزرگ ی شعله تک روی را دیگ

 در روی که را کنی دم برگرداندم دیگ داخل را شده ابکش های برنج بزرگ های مالقه همان با

 نظرم به کردم امتحان که را طعمش رفتم شعله تک روی سبزی قورمه سراغ به گذاشتم دیگ

  بود کم اش ترشی

 اهمیتی داد می ماندگی بوی یک بود شده عوض بویش نظرم به کردم باز را ابغوره بطری

 شد آشپزخانه وارد هم صدف لحظه همان ریختم، خوررشت دیگ داخل را ابغوره و ندادم
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 .خودم عزیزدل بر سالم-

 دادم که را جوابش برداشت سیبی و رفت یخچال سمت همیشه از تر خوشحال و شاد

 :گفت هرزمانی از تر سرخوش

 چطوره؟ بار کارو خبرا چه-

  بود کرده کنجکاوم البته و مشکوک خوبش حال

 .خوبه خیلی انگار حالت شده چیزی-

 که چرا دید صدف از شد می که بود کاری ترین عجیب این.  زد سیبش به گازی و خندید

 !دانست می نامناسب و اداب برخالف را جات میوه زدن گاز همیشه

 .نباشم خوب چرا بگو اصال خوبم که معلومه-

 .نشست لبم به لبخند و شد خوب من حال خوبش حال از

 خوبی؟ چرا حاال خداروشکر-

 .ریزخندید

  بهراد امروز، داشتم خوب روز یه-

 ادامه حالم به توجه بی صدف کشید تیر قلبم همزمان و شدند تیز هایم گوش اسمش امدن با

 :داد

 دیگه بزنیم چرخی شهر داخل که برم همراهش خواست من از فرودگاه بره خواست می-

  چرخیدیم و کردیم گردش کلی پروازش وقت تا کرمانشاه رفتیم

 میسوخت عجیب نشست ام معده روی دستم شوم، سقوطم مانع تا دادم دیوار به را ام تکیه

  توانستم نمی من و سوخت می هم قلبم دادم فشارش

 می بود، رفته بین از حرف این شوک دراثر روانم اما است بیشتر کدام سوزش دهم تشخیص

 از میدهد؟ گیر سرت شال رنگ به خورد؟ می قهوه و نشیند می هم تو کنار بپرسم خواستم

 دیده عروسی لباس در من مثل راهم تو که عروسی البدروز کرده؟ تعریف بار چند ات زیبایی

 است؟ کرده گویی عاشقانه نگاهش ناخواسته یا خواسته

 شکسته اطلسی های گلدان تا کند می کمک مثال  که رسیده دادت به چندبار حال تابه اصال

 کند؟ پرت ها اطلسی از را فکرت هایش حرف با و شوند جمع ات

 !داده؟ را اش شرمانه بی پیشنهاد توهم به نکند دادم ادامه بازهم دل در و لرزیدم خود به

 ...صنم-

 .بودم درگیر ذهنم با همچنان و زده صدا را اسمم صدف نیاوردم خودم روی به

 است؟ کرده انتخاب اسمی چه تو برا صنما میگفت من به

 کجایی؟ صنم-
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 بلند جرات چون پرسیدم می سوال صدف از داشتم دلم در بودم شده دیوانه کشیدم، پوفی

 :گفتم سختی به نبود خوب حالم و شد می منفجر داشت قلبم  حالیکه در نداشتم، پرسیدن

 .کنم چیکارش دونم نمی نشده خوب خورشتم طعم کنم می حس جام، همین-

 آمد نزدیک و زد سیبش به دیگری گاز

  کنم امتحانش من بذار-

 فقط لحظه درآن شاید بود افتاده خارش به و سوخت می گلویم ته گفتم، آرامی ی باشه

 .شوند منظم هایم نفس تا آمد می کمک به اکسیژن ماسک

 .خوبه نظرم به-

 این که زمانی تا اش چشایی بود گرفته زهر طعم که دهانی اما بود خوب طعمش خورشت

 . کرد می حس را زهر تلخ طعم تنها داشت وجود طعم

 .دهم قورت را دهانم آب میترسیدم که تلخ انقدر بود شده تلخ چقدر دهانم طعم

 است ارتباط در صدف با آوردم می رویش به باید رفتم می سراغش به حتما آمد می که بهراد

 بهره را کسی شرمانه بی و مزخرف پیشنهاد آن  از دیگر بار تا کوبیدم می صورتش توی باید

 .نکند مند

 . ندهد قرار بازیچه را افراد احساسات و ندهد اجازه خودش به دیگر بار تا گفتم می
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  بهراد#

 

 باعث این و نبودند اما بودم درخانه مینو و الله حضور منتظر همیشه مثل.  شدم خانه وارد

 . شد تعجبم

 : پرسیدم سوالی هر از قبل و احوالپرسی از بعد.  آمد استقبالم به مادر

 کجاست؟ مینو-

 .  میای ، ندونه خواست پدرت واقع در اومدی، نداره خبر-

 . شوند مرتب تا زدم ام  خورده پیچ موهای به را سرانگشتانم

 !بیام؟ من ، کردین اصرار اینقدر ، شده چی-

 :گفت نگرانی البته و ناراحتی با و ریخت هم به اش چهره مادر

 . نداد جوابمو ، شده چی ، گفتم هرچیم! بیای گفت پدرت ، نفهمیدم منم واال-

 ...اصرارتون همه اون واال-

 .نمیارم حرفش رو نه ، بخواد ازم پدرت ، میشناسی منو که تو-

 همین با و آورد نمی حرفش روی نه ، گفت می راست ، خورد چرخ صورتش روی نگاهم

 . بود ها بحث ی همیشه پیروز ها سیاست

 کجان؟ االن پدر-

 ...پیشش بری ، بگم ، رسیدی گفت کتابخونه، توی-

 اتاق ترین انتهایی واقع در.  شدم کتابخانه راهی و دادم تکان سری ، مادر لبخند جواب در

 وارد ، زدن در از بعد.   بود شده تبدیل بزرگ ی کتابخانه یک به مادر تایید و پدر تصمیم با خانه

 کتاب.  افتاد قدیمی و نفیس های کتاب از زیادی تعداد به چشمم همه از قبل.  شدم اتاق

 پز جنبه فقط و نزده ورق هم را اش صفحه یک حتی ، کرد اعتراف برایم پدر یکبار که هایی

 ! خوانده را ها کتاب این ، بگوید بقیه به افتخار با اینکه و دارد دادن

 ...بهراد-

 را نگاهش.  چرخیدم سمت همان به تند.  رسید می گوش به کتابخانه غربی ضلع از صدایش

 از قبل.  داد جواب خشک ، احوالپرسیم و سالم جواب در و گرفت رویش پیش های کتاب از

 . بنشینم خواست خودش ، دارد چیکارم بپرسم اینکه

 .نشست رویم روبه هم خودش ، کردم انتخاب را کتابخانه های صندلی از یکی

 شده؟ چیزی-

 .است نگران کردم حس
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 دونی؟ می رو کسری و ژیال طالق دلیل تو-

 ظاهرا و میکند بررسی ، گفت حمید!  اند شده جدا نداشتم خبر اصال من کشیدم، پوفی

 ! بود کسری ی شناسنامه در دیگر طالقی مهر ثبت ، بررسیش ی نتیحه

 : داد ادامه سکوتم با ، بدهم چه را جوابش دانستم نمی

 .بهراد داره مشکل کسری-

 : کردم ریز چشم

 !مشکلی؟ چه-

 .شد تر غلیظ پدر های اخم

 . جنسی انحراف-
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 :پرسیدم بهت با و کنم خودداری نتوانستم که کرد ام شوکه آنقدر اش جمله

 !میدونید؟ شمام-

 کشیدن دست عادت این و بود من موهای شبیه درست موهایش کشید، موهایش به دستی

 .بودم گرفته یاد خودش از هم را

 !دونی می توام پس-
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 :داد ادامه و گرفت نفسی دادم، تکان سری

 فهمیدین؟ ازکجا-

.  میترسیده آبروریزیش از چون ، نگفته کسی به اما ، دونه می وقته خیلی گفت، بهم حمید-

 دید از.  بگیرن زن کسری برای ، میده پیشنهاد اونم که میزنه حرف دوستاش از یکی با بعدم

 .شه رام تا بوده گرفتن زن ، کسری مشکل ی چاره دوستش

 انحراف مسلما!  بود داده تن حمید که بود ای احمقانه حل راه چه دیگر این ، کشیدم پوفی

 یک.  نداشت هم خاصی حل راه و داشت ما تصورات از تر عمیق ای ریشه ، جنسی

 خوی از روحشان و جسم که چرا ، شدند می محسوب درمان قابل غیر بیماران جزو جورهایی

 امثال با درست برخورد ، نداشتم دقیقی اطالع هم من خود.  بود گرفته فاصله انسانی

 . باشد صورت چه به باید کسری

 گرفتن؟ رو بیچاره دختر اون همین واسه-

 .شد جدا که بود همینم واسه ، آره-

 !دونستین؟ می شما-

 نِی نی در همیشگیش ابهت برق جای.  نبود همیشه مثل نگاهش و آمد می نظر به کالفه

 .زد می موج نگرانی ، چشمانش

 نداره؟ خبر چی؟ مینو-

 هیچی دختر اون به اینکه واسه احمقم حمید.  بدونه خوام نمی مینوئه، از من ترس ی همه-

 از کدوم هر یا مینو سراغ ، بره دختر اون میترسیدم مدام.  لرزوند منو بدن و تن رفتارش با ، نده

 خبری همچین ، شان و اعتبار کلی با ما واسه!  شد می ای آبروریزی چه میدونی.  فامیل

 سر فامیل این تو تونست می کی دیگه.  کرد می منفجر آبرومونو و عزت که بمبی شد می

 .صنمم مدیون بابت این از من میکردیم و میذاشتیم سر باید ؟ کنه بلند

 تا بود شده انتخاب ، بیچاره دخترک... انداخت می شماره به را هایم نفس هم اسمش...صنم

 را اش آینده و زندگی ظالمانه و خودخواهانه ، حمید!  کند درست را درمان قابل غیر بیمار یک

.  ترسید و شد تهدید خودش قول به!   کرد سکوت فقط ظلم این برابر در او و بود کرده نابود

 دیر کال که بود هایی آدم آن از صنم اما بودم تهدیدها آن های کننده بازگو از یکی من حتی

 .گفت نمی کسی هر به را دلش راز و بود مگو شخصیتی.  زد می حرف

 ! بهراد-

 .  کردم بلند را سرم

 فهمیدی؟ کجا از تو-

 عروس ، است قرار صنم ، فهمید پدر وقتی موقع همان!  بود راه در فاجعه ، گفتم می مسلما

 آن.  کرد سکوت ، حمید با کوتاه صحبت یک از بعد اما.  کرد پا به قیامت ، شود حمید و مینو

 خاطر به هم پدر.  فهمیدم را معنایش امروز حاال و است معنادار سکوتش بودم فهمیده زمان

 ...جا همه از خبر بی دختر آن شان از خبر بی!  شد خانوادگی شان خیال بی اش نوه منفعت
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 : کشاندم دیگر سمتی به را بحث

 !عجله؟ این با اونم ، میگین بهم امروز چرا حاال خب-

 شده باعث همین ، گرفته رو ژیال طالق باندبازی و اصرار با کرده، عمل خودسرانه بازم حمید-

 ! خواد می رو ژیال میگه سرش، بزنه کسری

 ...که ژیالم خب-

 .آره-

 .کرد می تکذیب بازم ، دونستم می خودم من اینکه با دونید می ، حمیده مقصر-

 صورت نه ، شد می حل مسئله نه ؟ گشتن می چه دنبال کاری پنهان با فهمیدم نمی واقعا

 .شد می تر پیچیده فقط پاک، مسئله

 چیه؟ چاره االن-

 و گند هر ، بقیه چشم از دور ، اونور رفتن برن، ایران از و کنن ازدواج دوباره ، ژیال با کسری-

 .نبرن منو آبروی فقط.  نیست مربوط من به ، بزنن میزنن کثافتی

 حاضر پدر وقتی بود، پدر اصلیش عامل  که تربیتی تربیتم، ی نتیجه من خوی و اخالق مسلما

 گذاشت می سرپوش ، ظاهر حفظ خاطر به فقط!  فاجعه شد می معنایش ، دهد باج ، بود

 . اش نوه بزرگ گناه و خطا روی

 ... ست مسخره-

 : گرفت نشنیده را ام جمله

.  میره اینجا از همیشه برای و میگیره رو ژیال دست میگی ، میزنی حرف کسری با میری-

 . کنم می قلمش خودم ، بذاره کشور این تو پاشو میگی

 .ندارم کاری من-

 . میدی بهم خبرشو شب تا-

 ! پدر ولی-

 : گفت مقتدر و محکم

 .نمیری تهران از ، بکنی و اینکار اینکه بدون-

 لحنش سرد، چشمانش و گرفت ابهت رنگ هم باز نگاهش.  بود شده همیشه مثل هم باز

 را مادر پای شد نمی همه از بدتر!  کرد مخالفت شد می مگر.  زمانی هر از تر کوبنده هم

 نمی بر من از ای قبیحانه رفتار چنین کردن بازگو و نبود جریان در هم او مسلما.  کشید وسط

 .آمد
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 چه بود قرار. کشید سوت گوشم در خطر زنگ ، در شدن بسته با.  شد خارج کتابخانه از پدر

 وحشتناک هم تصورش! زدم؟ می حرف و نشستم می اتاق در کسری و ژیال با من! شود؟

 ! بود
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#۱۷۱ 

 

 

 

  بهراد#

 

 دخالت مسئله این در داشتم تصمیم هم قبل از.  بروم کسری سراغ به تا زدم  بیرون خانه از

 .پدرم و حمید ی شیوه به نه اما ، کنم

 واقعیت. دهم ادامه دیگر نحوی به را مسئله این خواستم می و داشتم را خودم ی شیوه من

 .کرد کنترلش نحوی به شد می شاید اما نبود شدنی حل ، کسری مشکل ، بود این

 را زنگ.  است خانه در تنها کسری و نیست مینو بود گفته پدر.  ایستادم حمید ی خانه مقابل

 .نشد خبری اما ماندم منتظر ، زدم که

 ...!دکتر-

 ادب رسم به اما!  داشتم کم را همین.  کشیدم پوفی کالفه.  برگشتم عقب به الله صدای با

 مهمی کار گفتم او به ، شود داخل همراهم خواست الله.  کردم احوالپرسی و سالم فقط ،
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 دور قدمی هم او و آمده همراهم ، نفهمد کسری کردم تاکید. بماند منتظر ، کرد قبول و دارم

 . شد

. انداختم ، بود منتظر که الله به نگاهی و کشیدم عقب.  نشد خبری هم باز و زدم زنگ دوباره 

 مگر.  رفت درهم هایم اخم در پشت ژیال دیدن با اما شد تیز نگاهم.  شد باز در لحظه همان

 ! کردند می زندگی جدا االن باید پس ؟ بودند نگرفته طالق

 .تو بیا-

 .دارم کار کسری با-

 .بزنی حرف دومون هر با قراره ، جریانم در-

 نشدین؟ جدا مگه-

 .میکنیم ازدواج دوباره ، بخواین شما-

 می دلم.  بود سخت ژیال امثال فهمیدن. خندید می وقیحانه چقدر.  گرفتم صورتش از را نگاهم

 جایش اما ، بیاورم باال اش کرده آرایش صورت روی را ام معده محتویات و بزنم عق خواست

 .نبود

 .  شدم خانه وارد سرش پشت

 .بروم را ماجرا  این ته تا بودم آمده اما بیاید پیش چه ، است قرار دانستم نمی هم خودم

 ای سایه ی متوجه لحظه همان.  ماندم منتظر نبود، کسری از خبری.  نشستم مبلی روی

 حفظ را خونسردی اما بودم ترسیده.  نشنیدم جوابی اما زدم صدا را کسری اسم.  شدم

 آدمی برای این.  میلرزیدند دستانم. بگیرد تماس ، فرستادم پیام الله برای بالفاصله.  کردم

 . بود اتفاق ترین عجیب ، من مثل

 :  پرسیدم ژیال از و کردم خالی را ام کرده باد لپ 

 کو؟ کسری-

 .باشد داشته را همیشگی اقتدار صدایم کردم سعی

 .میگیرم انتقام ، بودم گفته بهت-

 . گذاشتم کنار را ترس.  وشیطانی بلند ی خنده یک هم آن ، خندید  و شد بلند

 :  گفتم  هایم اخم حفظ با و زدم پوزخندی.  است خبر چه اطرافم بفهمم که بودم زرنگ آنقدر

 کشیدین؟  نقشه  من واسه دوستات با-

 : نشست دوباره

 .درسته-

 : کردم نگاه پیروزمندش لبخند و آمده باال ابروی به
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 . کن نگاه مقابلتم طرف  به همیشه اما!  پس بندازی راه معرکه میخوای-

 :  کردم اشاره مغزم به و گذاشتم ام شقیقه  کنار را انگشتم دو

 ت دیگه جاهای از و کردی تعطیلش که تو برخالف.  کنم می استفاده اینجام از همیشه من-

 .کنی می استفاده

 ! نیاورد خودش روی به و شنید را م آمیز کنایه لحن

 .زد زنگ الله ، موقع همان

 :گفتم و نیاوردم خودم روی به ، خورده جا لحنم از الله بود مشخص.  کردم احوالپرسی مهربان

 دری؟ دم هنوز-

 . آره-

 .بزن زنگ در دم ، نیومدم دیگه دقیقه چند تا اگه موردم اون وایسا، آیفون پشت ، در دم بیا-

 . شدم بلند ، بزند حرفی بخواهد اینکه از قبل.  شده گیج و نفهمیده بود مشخص

 .ببینیش که بزنی آیفونم میتونی میزنه، زنگ نرم-

 به صورت از را نگاهم و زدم پوزخندی دوباره.  میزد داد را خشمش اش شده مشت دستان

 بهتر همان.  باشد احمق حد این تا زن این شد نمی باورم. گرفتم عصبیش و نشسته اخم

 .است لجن همیشه لجن ، زدم می حرف پدر با.  بودند شده جدا
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 صنم#

 

 ی لبه و حیاط داخل.  نکنم فکر چیز هیچ و کس هیچ به و کنم متمرکز را فکرم کردم سعی

 .نکردیم خالی که شد می وقت خیلی را آبش سرما خاطر به که حوضی ، نشستم حوض

 را در خواست من از پیرزن اینبار.  زدند هم را درخانه همزمان زد، صدایم و آمد ایوان روی پیرزن

 .کردم سالم پته تته با و شدم شوکه آگاهی مامور دیدن از ، رفتم در سمت به.  کنم باز

 : پرسیدند و کردند معرفی را خودشان

 زدین؟ خونگی رستوران اینجا-

 : آمد سرم پشت از پیرزن صدای

 مان معرفت و شناخت همون رسم به ، دادن غذا سفارش آشناها از تا چند گفته؟ کی بابا نه-

 .کردیم درست براشون

 !میشه پز و پخت خونگی غذای اینجا ، دادن گزارش ما به پس-

 .کردیم درست غذا همسایه و در واسه باری سه دو یه-

 کردین؟ دریافت پولم قبالش در-

 را خودش دردسرهای ، کار این دانستم می هم اول از افتادم، هایم لب جان به استرس با

 و کرد قانعم هایش حرف با پیرزن اما.  مصیبت یعنی ، مجوز بدون فعالیت دانستم می.  دارد

 .کند درست را چیز همه ، خواهد می چطور بودم مانده حاال

 شد؟ چی-

 :داد جواب پیرزن اینبار.  کند تکرار را سوالش دوباره آگاهی مامور شد باعث ما سکوت

 .خریدیم و کردیم مصرف که موادی پول-

 : کشید اش چانه به دستی مرد

 بودین؟ شما مسئولش-

 .  نداشتم تایید جز ای چاره. بود من با صحبتش روی

 .بیارین تشریف آگاهی تا فردا-

 :گفتم ضعیفی صدای با نشست، لرز به تنم و ریخت قلبم

 ؟ چرا-

 : داد جواب سرد و جدی
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 که کردن شکایت ازتون ، کردین تهیه سبزی قورمه ، مراسم یه واسه شما پیش روز چند-

 .شده مسمویت باعث  غذاتون

 نمی متوجهش اصال که داد مختصری توضیحات.  کردم نگاه مامور به العملی عکس هیچ بی

 :  آمد سمتم به پیرزن رفتنش با. رفت من حال به  توجه بدون.  شدم

 .سراغشون  میرم خودم ، بری خواد نمی اصال فردام.  پشتتم من!  وقت یه نترسی-

 :  زدم لب ، جان بی

 ! بود خوب که خورشتم-

 .نکن فکر بهشم ، نباشه کاریت تو.  بهشون میگیم میریم.  بوده فاسد شون دیگه غذای البد-

 درست ، بروم آگاهی به خواستند می من از وقتی!  نکنم فکر بهش توانستم می چطور

.  لرزیدند ام زده یخ های سلول و بست یخ ، فکر این از تنم!  بودم مجرم من!  مجرم یک شبیه

 .  بودم ترسیده من

 .تو برو بیا-

 .باشم اینجا خوام می-

 .بود گرفته و خشدار صدایم

 ...!صنم-

 دانستم می مقصر را او انگار ، نکردم هم نگاهش حتی.  رفتم ساختمان سمت به ، حرف بی

 خواهی نمی مجوز گفت.  ندارد اشکال گفت او ؛ کردم می زندگی دردسر بدون داشتم من. 

 می باال سخت نفسم.  میسوزاند را گلویم داشت بغض...احمق من و من با چیز  همه گفت ،

 :  کردم زمزمه ، آمد

 ″کن کمک خودت خدایا″

**** 

 

 ابرهای اما ، بود گردش در ، ماه دنبال نگاهم.  شدم خیره آسمان به و نشستم پنجره پشت

 استرس.  گذاشت نمی راحتم فردا فکر ؛ کشیدم نفسی. شدند می ماه دیدن مانع ، آسمان

 .کرد می ام خفه داشت و بود پیچیده گلویم دور ، خورده زخم مار یک عین درست ،

 . خورد زنگ گوشیم لحظه همان

.  کرد بیشتر را انزجارم و حرص ،«  عتیقه»  اسم  ، کرد مکث گوشی ی صفحه روی نگاهم

 اما ندهم جواب خواستم.  شد مشت دستم.  داشتم هم را ها حس این ، عصبانیت کنار حاال

 .کنم برقرار را تماس کرد وادارم دلم.  نشد

 : دادم جواب ، سرد و کردم ای سرفه تک
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 ؟ بله-

 ! صنم بیرون بیا-

 . ندارم کاری شما با من-

 . خرابه حالم ، بیا -

 شدم می لحنش ی متوجه ، کردم می فکر صدایش عمق به که حاال.  گرفتم دندان به را لبم

 می حتی ، بودم دلگیر!  است گرفته آنقدر چرا ، بم و خشن صدای آن فهمیدم نمی. 

 تنم های لباس به توجهی اینکه بدون حتی و عجله با اما ، نباشد تنش به سر خواستم

 !چیست؟ جریان بفهمم زودتر تا شدم بلند جا از ، باشم داشته
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  بهراد#

 

 نفسش صدای تنها و کرده سکوت درخواستم از بعد.  انداختم گوشیم ی صفحه به نگاهی

 .رسید گوشم به که بود

 نمی دردسر دنبال که داشت شخصیتی.  آید می حتما دانستم می ، صنم از شناختم با

 اما خودم به را حسش فهمیدم می خوب.  بود شده هم دردسر وارد من خاطر به اما گشت

 .داشت سوال جای برایم ، شد نمی تسلیم و کرد می مقاومت اینکه

 جانش از ، کرد می حفظ را عفتش شرایطی هر در که صنمی...!  ژیال و او بین بود فرق چقدر

 درک را صنم شرایط من.  بود معنا تمام به آبروی بی و احمق یک که ژیالیی با ، گذشت می

 خودم باالی هوش و رسید نمی سر اتفاقی ، الله اگر ؛ ترسیدم واقعا دیشب اما بودم نکرده
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 آن.  گرفتم می قرار صنم موقعیت در هم من شاید ، نکنم استفاده سو موقعیت از که نبود هم

 .شدم می آوار و ریختم می فرو ، بودم ساخته عظمت کوه بودنم مرد از که منی وقت

 ، کردم گو باز پدر برای را اتفاقات و برگشتم خانه به وقتی. داد می آزارم همچنان ، دیشب یاد

 بیمار کسری و ژیال امثال ، کند باور خواست نمی هنوز پدر متاسفانه.  ماند باز دهانش

 !  شوند می محسوب

 گذاشته ها واقعیت روی ، چشم ، عواقب سنجیدن بدون ، گندشان از شدن راحت خاطر به او

 نکرده درک هنوز را ژیال وقاحت اینکه با بود اینجا جالب.  کند دورشان خواست می فقط و بود

  .داشت اصرار شدنشان دور و رفتن به همچنان ، بود

 .بیایم بیرون اتفاقاتش و دیشب فکر از شد باعث ، در شدن باز صدای

 ، شد نزدیک ای سایه.  آید می بودم مطمئن.  ایستادم کناری و گذاشتم باز را در ، رفتم جلو

 .کردم ای سرفه تک ، سایه توقف با

 .  بود ندیده مرا هنوز. خورد چرخ ، باز در روی نگاهش.  آمد جلو هم باز

 : گفتم آرام.  شود متوجهم تا برداشتم جلو به قدمی

 .تو بیا-

 لباس طرز از.  افتاد قامتش به نگاهم. شد داخل ، حرف بی.  بود گرفته هم هنوز صدایم

 مانع ، هم روی هایم لب فشار با اما.  بود گرفته ام خنده واقع در و شدم شوکه پوشیدنش

 .شدم خندیدنم

 : افتاد نگاهم به نگاهش

 !خوبه حالت که تو -

 صاحب را دستانش مچ درحرکتی ، رساندم او به را خودم بالفاصله اما برود تا کرد عقب به رو 

 .افتاد بغلم توی تقریبا و داد دست از را تعادلش.  کشیدم خودم سمت به و شدم

 مشابه ها تجربه.  بترسد ، دارد حق فهمیدم می حاال.  ترسیده البته و بود زده بهت طفلک

 .بود یکی ترسمان جنس اما نبود

 ! صنم-

 حالم دستانم میان بدنش لرزش.  کردم فوت صورتش داخل را نفس عمدا.  آورد باال را سرش

 .شود جدا من از کرد می سعی همچنان و گفت آرامی ی «بله. » کرد می منقلب را

 .برم خوام می-

 میموندی؟ ، بود بد حالم اگه-

 .دارم کار من-

 میموندی؟ ، بود بد حالم اگه.  بده سوالمو جواب-
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 : برداشت تقال از دست

 .خوبین که خوشحالم-

 ! نبود این من جواب اما-

 .بود ایستاده صامت.  برداشت عقب به رو قدمی و کردم رهایش

 میشه ، ببینم بگو ، گذروندی کسری با و سخت شب یه که تو... بپرسم ازت دیگه سوال یه-

 ؟ کرد درمان رو کسری

 : آورد باال کوتاه را نگاهش.  بود شده سرخ التهاب از صورتش

 . کنم فکر شب اون به ، خوام نمی بودم گفته قبال-

 .بود مشهود کالمش در عصبانیت و حرص های رگه

 .کنم کمک کسری به خوام می  من-

 .نیستم روانشناس من-

 : کشیدم پوفی

 .بکشیم دست ازش نمیتونیمم ، بذاریمش خودش حال به نمیشه-

 .کردین نمی کوتاهی تربیتش  تو باید قبال-

 .گرفت خود به گستاخی از ای رگه نگاهش ، کردم اخم آمیزش کنایه ی جمله جواب در

 .برداشت جلو به قدمی

 من به هم بیمارین دیگه مدل یه ام خودشم واال. حادتره یکم مشکلش حاال  تو مثل اونم-

 .کنید می دور دور باهاش و صدف سراغ میرین هم دین می پیشنهاد

 :گفتم خشن لحنی با باالتر حدی از صدایم و رفت درهم بیشتر اخمم

 چیه؟ منظورت-

  کرمانشاه رفتین باهم مشخصه، منظورم-

 .بپرس صدفم از خوای می طبیعیه چیز یه میخورد هم  به مسیرمون خب-

 .کنی می صدا صمیمی اسمشم-

 .کنم می صدا صمیمی توام-

 دارم فرق من-

 .کردم نگاهش پوزخند با و انداختم باال ابرویی

 .حسود کوچولوی خانم دونی می خودتم خوبه-
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 :گفت دلگیر لحنی و ورچید را هایش لب

 . متنفرم ست وسیله براشون زن که مردایی از میاد بدم دورو ادمای از-

 از اشتباه هایم قضاوت ها وقت خیلی و بودم قضاوت اهل خودش مثل هم من کشیدم، پوفی

 را خودش قضاوت و دیده شدن سوار موقع را صدف و من احتماال دادم حق پس میامد در اب

 .بدم مختصری توضیح دانستم الزم حال این با کرده

 ببین.  برسونیمش کرمانشاه تا خواست و اومد زمان هم صدفم فرودگاه، میرفتم داشتم من-

 جوری؟ مهرداد با انقدر چرا تو بگم تونم می بدم گیر بخوام منم
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 صنم#

 

 و داشت رفتارش در غرور یک بهراد کال!  کرد ادایش نیشخندی با ، آورد را مهرداد اسم وقتی

 شود تر مهربان و شود آب یخش تا و دید می پایین به باال از را ها آدم ، اول دفعات در همیشه

 .کشید می طول مدتی ،

 .کنم آرام را خودم درپی پی های نفس با کردم سعی

 کشیدنم نفس.    بودم کرده عرق ، هیجان شدت از و شد می پایین و باال ام سینه ی قفسه

 کم کردم می تالش ، حال این با.  دنیا کار ترین مشکل برایم ، زدن حرف و بود شده سخت

 .نیاورم

 می! داشت ربطی چه ؛ برسم هایش حرف عمق به نگاهش نوع از تا کردم نگاهش جدی

 و اخم توانستم نمی! بود؟ کرده فکری چه.  نیفتد پس که بکشد پیش دست خواست

 :  کنم پنهان را ام ناراحتی

 چی؟ صدف ولی همکارمه اون!  داره ربطی چه-
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 .  نداشتند بحث ی حوصله که بود مردهایی آن از.  شده کالفه بود معلوم

 صدف حاال همین که مطمئنم خودم به اونقدرم.  بگم دروغ بهت ، بخوام بینم نمی دلیلی من-

 .کنم روتون به رو تا کنم صدا و

 .  کاریه مون ارتباط که خورم می قسم جلوش و کنم می صدا و مهرداد فردا همین منم-

 .دارم قبول حرفتو من-

 ...منم خب-

 دو هر ، کرمانشاه به اند رفته اتفاقی.  نشدم متوجه را صدف منظور من شاید.  ندادم ادامه

.  باشد کرده اشتباه برداشت صدف است ممکن حتی.  خوردند غذا هم همراه و بودند گرسنه

 ، کنم باور را رویم به رو مرد فقط خواست می دلم عمیقا.  دور ریختم را هایش حرف تمام

 . بود من انتخاب این اما.  غلط یا درست

 ...!صنم-

 .دادم نشان را دلخوریم کردن نگاه بدون

 باشم؟ داشته ازت میتونم خواهشی یه-

 میکرد صحبت من با حس این با که هایی وقت ی همه مثل.  بود قشنگ لحنش ریخت، قلبم

 .انداخت می لرزه به صدایش مغناطیس تاثیر تحت را قلبم و

 اومدی؟ ای عجله خیلی-

 :داد ادامه خودش. نشدم متوجه

 .کن نگاه لباسات به اول ،  بیرون بزنی خواستی بعد به ازاین-

 می زور به را اش خنده ، داد می نشان اش آمده کش های لب و خورده چین های چشم

 .  کردم نگاه خودم به بالفاصله ، نبودم حرفش ی متوجه که من اما ، خورد

  کمرم دور را شال ، بودم رفته که حیاط از حوصله بی.  شد گرد نگاهم هایم لباس دیدن با

 .رسید می نظر به بلند دم یک شبیه و رفته شلوارم داخل شال ی گوشه ، بودم گذاشته

 .زیبایی همیشه  تو من واسه-

 منقبض و منبسط را قلبم همچنان اما ، کرد نمی خامم ها حرف این اش گذشته پیشنهاد با

 داشت هم او.  گرفت ام خنده اینبار.  کردم نگاه پشتم از شده دراز شال به دوباره.  کرد می

 که خندید می مردانه و سنگین بهراد خود مثل بلکه ، نما دندان من مثل نه ، خندید می ریز

 .داشت خاص ی جذبه یک

 : ایستاد رویم روبه که بروم خواستم و کردم درستش بردم دست

 .پیشنهادمم رو هنوز من-

 : گفتم نفرت با
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 می بینش از حرفاتون با کنم پیدا خوبی حس بهتون نسبت میام تا چرا.  حرفمم رو هنوز منم-

 ؟ برین

 را لرز ، پیرزن صدای ، اتفاقی هر از قبل اما.  آمد بند نفسم.  کرد حلقه کمرم دور را دستش

 .انداخت دلم جان به

 ؟ کنین می چیکار دارین تا دو شما ؟ خبره چه اینجا-

 .کنم بلند سر حتی خواستم نمی و بود رفته آبرویم.  زد می تند تند ترس از قلبم
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 صنم#

 

 که منی برای.  گرفت اوج قلبم ؛ضربان شد نزدیک پیرزن.  نکردم سربلند ، خجالت شدت از

 .شدن طرد و قضاوت از ترسیدم می.   نبود هضم قابل گیری مچ این ، فهمیدم می را حیا

 بازه؟ چرا شده؟ چی پس.  باشه قفل باید در این ، بودم گفته-

 .شد من تقصیر-

 به را چیز همه راحت داشت اینکه از چرا دانم نمی.  کردم بلند کمی را سرم ، بهراد صدای با

 همین شاید دانم نمی.  بود گرانه حمایت لحنش!  شد گرم و قرص دلم ته ، گرفت می گردن

 داشتنمان دوست ، دهم دلداری خودم به که بود او عشق از تعبیری برایم ، نزد جا و ماند که

 سوار برای را عشق ماشین دو هر ، سمت آن تو و خیابان سمت این من. نیست طرفه یک

 مسیر ، من رویاهای در بله. یکیست مسیرمان که خوب چه و کنیم می انتخاب شدن
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 تک درهم اخمی با پیرزن.  بود متفاوت چیز همه ، واقعیت در اما ، بود یکی بهراد با خواستنم

 :  کرد ای سرفه

 زدم؟ حرفی ؟ گفتم چیزی من-

 .شد می محسوب حرف ، همین«  خبره چه اینجا:»  بود گفته

 بر که فردی را او و دیدم می مجرم را خودم.  نداشتم را صورتش به کردن نگاه روی هنوز

 برایم او و نداشتیم نسبتی هم با ما...داند می گناه را ما برخورد این و نشسته قضاوت مسند

 . بشکند بینمان حریم خواست نمی دلم ؛ بود محترم

 ...اینه منظورم -

 : پرید کالمش میان خشن و تند پیرزن و زد حرف که بود بهراد هم باز

 .دارم کار باهات ، صنم-

 . کنم نگاهش نداشتم جرات

 ! صنم-

 .برداشتم جلو به قدمی و دادم تنم به تکانی

 . بله-

 .بریم بهتره-

 حیاط وارد ، کنم نگاه سرم پشت به بتوانم اینکه بدون.  سرش پشت هم من و رفت جلو

 و اخم.  شد خانه وارد.  نیاورد خودش روی به اما ، کند قفل را در بازهم داشتم انتظار.  شدم

 هایش محلی کم این اما ، نبود ما بین نسبتی هیچ اینکه با.  کرد می اذیتم سرسنگینیش

 .داد می آزارم

 : گفتم اراده بی و نشستم مقابلش

 ...ببخشید-

 : گفت سرد و خشک لحنی با و نکرد بلند را سرش

 ... بهراد و تو-

.  دید می را پادشاه هفت خواب احتماال و نبود صدف از خبری ، انداختم اطراف  به نگاهی

 : پرسید طوالنی سکوتی از بعد و کرد نگاهم خیره ، پیرزن

 داری؟ دوسش-

 نفسی. داد می قرار تاثیر تحت را جسمیم و روحی حاالت هم سوالش حتی. کشید تیر قلبم

 در من. بود خارج من توان از که خواست می جسارتی ، سوال این به دادن جواب ، کشیدم

 و بنویسم را داشتنم دوست تکلیف نداشتم قصد فعال و بودم خودم با رودربایستی ی مرحله

 من ؛ دادم می حق هم خودم به.  کنم حل را مسئله آن ، مانده جواب بی ای مسئله اگر
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 با بهراد  اما نداشت رنگی آن در هوس که داشتن دوست یک.  دیدم می دیگری طور را عشق

 بزرگترین شاید این و.  داد می ارجعیت عشق به را هوس ، بود داده نشان پیشنهادش

 .بود عاشقیم تکلیف نوشتن برای  من دلسردی

 چیه؟ سکوت این تعبیر-

 .دونم نمی-

 . بود خفیف لرزشی با همراه صدایم

 .کن تعبیرش-

 .ترسم می من-

 : کرد نگاهم ، عمیق و  خیره

 عاشق هنوز یعنی ، بترسی اگه.  عاشقه یه حس  و واژه ترین معنی بی ، عشق تو ، ترس-

 .نشدی

 . نشدم عاشق هنوز شاید-

 با داد می نشان نگاهش.  کشید گردنش به دستی و زد گره باال از را سرش روی لچک

 .شده درگیر افکارش

 ...اما بودم جسور عاشقی تو ، من-

 دوست ی قصه.  بگوید را زندگیش ی قصه خواستم می ؛ شدم کنجکاو.  خورد را حرفش

 عجیب همه از.  نبود  نکرده ازدواج خاطرش به و بود گفته اول روز که عشقی همان ، داشتنش

 ! داشت نوه و دختر ، نکرده ازدواج اینکه تر

 .بگین تونو گذشته خواین نمی-

 : کشید آهی

 و بشنوم را پیرزن عاشقی ی قصه تا شدند تیز هایم گوش. خورد دردت به شاید ، میگم-

 ... کرد تعریف به شروع پیرزن
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 ها آدم نگاه.  گرفت دلم ، دید می را ها دست دور انگار ، بود خیره رو به رو به که نگاهش از

 زبان به را نگاهش راز پیرزن تا کردم می شماری لحظه من و ست ناگفته و حرف از پر همیشه

 . بیاورد

 روبه هامون خونه.  خواست می منو اونم.  بودم مون همسایه پسر عاشق پیش سال خیلی-

 گناه ، بود دوست دختری با پسری اگه ها موقع اون.  نامه ، ارتباطمون راه تنها و بود هم روی

 کامال ، سیروس و من ارتباط ، همین واسه!  مرگ الیق رو دو هر و دونستنش می کبیره

 کشید  آهی.  بود  برده دینمو و دل ،خب خودم مورد در اما دونم نمی اون مورد در.  بود پنهانی

 :داد ادامه ، سکوت ثانیه چند از بعد و

.  دوستیم ما بگیم کسی پیش نداشتیم جرات ، سیروس  نه ، من نه بگم شو خالصه -

 پیدا خواستگار یه ی کله و سر اینکه تا.  شه بیشتر مون وابستگی تا داشت ادامه ما دوستی

 جیغ ، زد داد.  گفتم مامانم به باالخره.  من جز ، بودن موافقش همه که خواستگاری ، شد

 منم حتی.  گرفت دندون به زبان و نگفت کسی به ترس از اما...  گفت آبروییم بی از و کشید

... دادن می و قتلم حکم اونوقت ، بفهمن برادرام و پدرم ترسید می. نگم کسی به داد قسم

.  تونستم نمی اما ، بگم:  گفتم می خودم به مدام ، کنم چیکار دونستم نمی ، بودم ناراحت

 تو رفتم و نوشتم نامه یه.  کنیم فرار ، رسید ذهنم به کلنجار کلی بعده.  نداشتم هم سنی

 چقدر.  انداختم پاش جلو  رو نامه و شدم رد کنارش از تند.  اومد سیروسم ، بعد کمی.  کوچه

 ترس از بخورم قسم حاضرم و کردم عرق کلی ، کار یه همین واسه!  ما بودیم بدبخت  و ساده

 .کردم کم کیلو چند ،

 من جمعی حواس و سکوت از ، کرد تازه گلویی اینکه از بعد و ریخت خودش برای آب مقداری

 : داد ادامه و کرد استفاده هایش حرف به

 زمان تو ، من.  بودنم عرضه بی پای نذاری ، شدم زنده  و مردم دادنم نامه با ، میگم  که اینی-

 سیروس ، کنم ش خالصه.  بودم گرفته سفید چشم لقب و شدم می محسوب جسور خودم

.  مدرسه رفتم می باید هفت من  .گذاشت رو قرار ساعت ، دیگه ی نامه یه تو و کرد موافقت

 . ببینم و سیروس شهر از بیرون ، شد قرار ساعت همون

 و چمدان.  داخلش گذاشتم و برداشتم لباسامو.  داشتیم کوچک قرمز چمدان یه موقع اون

 کلی با من و نکرد باور.  کنم می فرار سیروس با دارم من:  گفتم مامانم به رفتم ، برداشتم

 ِسِجلمم حتی ذوقم از شه می باورت.  زدم بیرون خونه از عشقم به رسیدن از خوب حال

 ! نبردم

 بخش ظاهرا ، عاشقانه فرار این ، بود لبانش روی لبخند و درخشید می نگاهش ، زد لبخندی

 . داد می تشکیل را زندگیش ی قصه قشنگ
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 تو ، نبود یادم اصال.  گرفتن جلومونو آژانا ، راه بین ژاندارمری اولین نزدیک و رفتیم خالصه-

 ختم سیروس خوردن کتک  به تهش و موند ناکام مون عاشقانه فرار.  آزانه داداشمم ژانداری

 .شد

 عمال دیگه ، فرارم خبر شدن پخش و فرارم با و ندیدم و سیروس دیگه ، روز اون از بعد

 .نداشتم ام خواستگاری

 .تنهاییام و موندم من اما شد دار بچه و گرفت زن سیروس

 تشکیل لوحانه ساده کارهایی را اتفاقاتش که سرگذشتی.  شد سرگذشتش درگیر ذهنم

 باز وسط  این. بود سخت بازنده و برنده انتخاب ، سرگذشت این باخت و برد بازی در و داد می

 !بود؟ که صدف پس ، بود نکرده ازدواج که او:  شد پررنگ ذهنم در سوال یک هم

 : پرسیدم و زدم دریا به دل

 ...صدف پس ، نکردین ازدواج که شما-

 بودند گذاشته مسابقه هم با هایش کشیدن آه و ها نفس تعداد امشب.  کشید آهی هم باز

 :داد ادامه ،

 ...تو و صدف اما-

 . دارین ربط روزم  اون فرار به که دوتایی.  شما به برسم تا گفتم عشقم از اصال

 :گفتم ناباور و گیج و رفت درهم ابروهایم

 !؟ من-

 .داری باهام نسبتی چه بگم خوام می ، آره-

 . گوید می چه ، شدم نمی متوجه اصال

 میشناختین؟ منو قبال شما یعنی...قبل از من-

 . زدند می کند و تند میان در یکی و دادند دست از را اختیارشان قلبم ضربان ، تاییدش با

 ...دوتا شما-
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 [۱4:4۲ ۳۱.۰۷.۱۸, ]خیس های اطلسی

[Forwarded from ایرتوند سمیرا کانال] 

#۱۷۷ 

 

 

 

  صنم#

 

 خودم در.  بود برده باال را خونم آدرنالین داشتم که هیجانی البته و شنیدن برای اشتیاق

 .نامشخص منشایی سر با حسی ؛ دیدم می عجیب حسی

 : داد نشان واکنش پیرزن که زد می فریاد را اوضاعم و حال نگاهم

 .کنی صدا صدفم باید فقط ، میگم بهت و چیز همه ، کنی تحمل یکم-

 به و نشسته پنجره پشت و بود بیدار تصورم برخالف.  رفتم صدف اتاق به و شدم بلند تندی به

 .بود زده زل حیاط

 . چرخید عقب به سرش ، در صدای با

 .بزنه حرف باهامون خواد می گفته دا ، بیرون بیا-

 : زد پوزخندی

 تو و من به ظاهرا اما ، چیه جریان دونم نمی بگه، شو قصه ی ادامه خواد می باالخره پس-

 .داره ربط

 . اوهوم-

 .بریم-

 داری؟ هیجان خیلی تو انگار-

 .برام جالبه ، آره-

 : گفت ، آمده باال ابرویی با و کرد حفظ را پوزخندش

 .باشه خوب حالت همینقدر بعدشم امیدوارم-

 ، من به توجه بی! ؟ شد می بد خبر این شنیدن از بعد حالم باید چرا ؛ کردم نگاهش سوالی

 . افتاد راه به جلوتر
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 را دستش تسبیح رنِگ آبی درشت های مهره داشت و زده تکیه پشتی به همچنان پیرزن

 تغییری روحش بی و فکر در غرق ی چهره در اینکه بدون ، دید که را ما.  میزد کنار دانه دانه

 :گفت سرد ، کند ایجاد

 .بگم تا بشینید-

 : چرخید سمتمان سرش ، نشستن از بعد. نشستیم کنارش من بعد و صدف اول

 همه؟ شبیه اسماتون کردین دقت حاال تا-

 ، داشت شباهت هم به هایمان اسم.  گفت می راست...صنم صدف،: کردم زمزمه لب زیر

 .بودم نشده متوجه ، گفت پیرزن که امروز تا ولی

 : پرسید کنجکاو صدف

 شبیه؟ اسمامون چرا-

 .کرده انتخاب اسماتونو نفر یه چون-

 .نه صدف اما بودم کرده سکوت من

 !کی؟-

 مادرت؟-

 : پرسید شوکه و زده بهت صدف

 داریم؟ نسبتی ما-

 تا نپرین حرفام بین ، نزنین حرف فقط شناسیم، می و همدیگر اما ، نه که خونی نسبت-

 .بدم توضیح کامل

 و بود عاشقی جرمم.  آبرو بی دختر یه شدم من و کرد ازدواج سیروس خالصه ، کشید آهی

 پسری هیچ.  کرد نمی انتخاب پسرش واسه منو مثل دختری ای خونواده هیچ. خونه از فرار

.  دیدشون از نبودند بخشیدنی خطاها سری یه ، مردم بودن بدبخت.  شد نمی نزدیکمم دیگه

 من براش هیچکی: » گفت.  دیدم و سیروس باز تا شدم سرخورده من... گذشت و گذشت

 ...شدم دوست باهاش پنهانی ، باز و سرم به زد عاشقی هوای«.  نمیشم

 .هم سر پشت چندبار اینبار اما کشید آه دوباره
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 [۱4:4۲ ۳۱.۰۷.۱۸, ]خیس های اطلسی

[Forwarded from ایرتوند سمیرا کانال] 

#۱۷۸ 

 

 

 

 

  صنم#

 

 بگیرم ش نادیده کردم می تالش اما داشتم وجدانم عذاب من که بود اونجایی درد دونید می-

 من میشنیدم وجدانمو صدای دادم می بها لعنتی وجدان عذاب اون به یکم کاش ای که

 بد و خواستم خودمو خوب خودم، خودخواهی خاطر به فقط کردم خراب و آدم یه زندگی

 خونه تو مادرم، و پدر و بودم من فقط بودن کرده ازدواج دیگه برادرام و خواهرا زمان اون..دیگرون

 دونستم می من سراغ بیاد و بده طالق زنشو کنه عمل قولش به سیروس که بودم نشسته

 س نشده عمل ی وعده و سیروس فرداهای اماامروز نمیکنه مخالفت کسی اینبار دیگه

 زن که بودیم تنها مون خونه تو روز یه کرد زایمان و شد حامله خواهرم اینکه تا نداشت تمومی

 خشک شیرش کارمن و ابرویِی بی ترس از شنید حرفاشو که خواهرم سراغم اومد سیروس

 .... شدن دشمن باهام  خونواده همه گرفت قلب تپش زمان همون از و شد

 ادامه رسید می نظر به کننده ناراحت نه و داشت بغض نه صدایش بود جالب آورد باال را نگاهش

 :داد

 شیر بهش تا شیم مون همسایه دامن به دست شدیم مجبور که بود خواهرم دختر صدف-

 ...صنم بود تو مادر همسایه اون و بده

 بود شده سوال عالمت از پر و درگیر ذهنم اینحال با لرزید تنم مستقیمش و خیره نگاه از

 !کوچکترم صدف از که من-

  میمیره پسر اون تو اومدن دنیا به قبل بودکه اورده دیگه ی بچه یه تو قبل مادرت اره-

 حالم نیست دیگر که داشتم برادری اینکه از دلم ته دانستم نمی را موضوع این اصال من

 گرفت را حرفش ی دنباله پیرزن ناراحت، و شدم تاب بی بدشددرواقع

 میومد خورد نمی شیرم صدف حتی گرفت اخت صدف به مدت اون تو بدجوری مامانت خالصه-

 چون  کردن انتخاب برات و صنم اسم خاتون ننه پیشنهاد به و شد باردار خودش تا دیدنش

 .باشه صدف شبیه داشت دوست مادرت
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 تو که روزی تا نیومدن هم دیگه و من از کینه یه با همدان رفتن خواهرم بعد کمی شد همینم

 بیای گذاشتم شرط خودمونی صنم تو فهمیدم وقتی اما اولش ندادمت م خونه واسه اومدی

 کله سرو خوبت قدم از شی م همخونه که گذاشتم فشارت تحت گرفتم کمک هادی از پیشم

  شد پیدا صدفم ی

 .اومد سراغم مهربونش دختر اما نبخشید مرگش ی لحظه تا منو خواهرم

 شد؟ چی سیروس-

  شدند تیز هایم گوش صدف سوال با

 .نیومد سراغم دیگه و داد ادامه ش زندگی به-

 .واال نبوده عاشق-

 ...کردم گناه من ش، زندگی وسط بپرم پا جفت نداشتم حق من نبود یا بود عاشق-

 بکنه بخواد دلش هرغلطی مرد مزخرفیه قانون این دادی تاوان تو فقط اما کرده گناه سیروسم-

 .میشه طرد جامعه طرف از خطا کوچکترین با زن اما

  بپرسم هم من خواست می دلم کرد، سکوت صدف پر دل جواب در پیرزن

 .هنوزم بینید می سیروس-

 گاهی-

  کرد بلند را سرش

 هم اون هم مه نوه میگم جا همه اما خواهرمه بچه صدف بدون خواهرت و صدف تو جان صنم-

 .میجوشه روشون خونم اما دیدمشون کم دارم دوست رو هردو...داداشش

 !بود آمده ناگهانی  که صدفی کردو مس تحلیل را پیرزن داشتم و بودم کرده سکوت من

 پس؟ ن تنهایی انقدر چرا االن-

 و خواهر از کدوم اماپهیچ دراوردم خودمو خرح موندم تنها مرگشون بعداز پدریمه ی خونه این-

 .صدف جز نگرفتن سراغمو برادرا

 را هایشان گوش که پیرزن این مثل بودند ها خیلی اسمان این پوست زیر نزدم حرفی اینبار

 به نم من حس حاال کردند می خیانت راحت و شنیدند نمی را وجدانشان صدای و بسته

 بی شدم می درد دچار کرده خیانت همجنسش به اینکه از همه مثل هم من بود بد پیرزن

 لبخند باهمان زدم بود نشسته همچنان خیال بی که صدف به لبخندی شدم بلند جا از حرفی

 خورده را مادرم شیر که دختری داشتم صدف به خوبی حس حاال پیرزن برعکس داد را جوابم

 .کنم هضم را اتفاقات از کمی تا شدم اتاقم وارد سالنه سالنه داد راذبالبخند جوابم بود

 ...رفتنش در قصر و سیروس از شدم ناراحت فقط نسوخت برایش دلم میگویم عمیقا
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  بهراد#

 

 به متعلق تندیس شواهد طبق انداختم شناسی دوره ازمایشات ی نتیجه به دوباره نگاهی

 بلکه شد می محسوب قدیمی ای شی اصال سردیس اما بود خسروپرویز دوران

 ی متوجه ازمایش با جز شناسی باستات هیچ و شده طراحی مهارت با که بود عصرمعاصر یک

  شد نمی بودنش معاصر

 .فهمیدمش می باید که بود رازی بوده چه طراح ان هدف اینکه

 و غافلگیرشدم ناگهانی حرکت این از شد باز محکم کانکس در که بودم تحلیل و فکر در غرق

  کردم نگاه کیوان پریده رنگ ی چهره به ترسیده

 ..کردن پیدا جسد یه ها بچه بیا زود دکتر-

 .افتادم ره به دنبالش به ترسیده و شوکه شد، سنگین نفسم و ریخت قلبم
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 [۱4:4۲ ۳۱.۰۷.۱۸, ]خیس های اطلسی

#۱۷۹ 

 

 

 

 

  بهراد#

 

 تعادلم ای لحظه حتی شد باعث جانش بی جسد.  آمد بند نفسم ناشناس ی جنازه دیدن از

 رازش دادند نمی اجازه و داشتند گنجش و بیستون که بود طلسمی چه این.  دهم دست از را
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 این پشت نداشتم شک اما...  دادم می نسبتش ماورا به بودنم خرافاتی به ؟اگر شوند کشف

 .است دخیل انسان ، ها بازی مسخره

 روند کردن کند هم آن ؛ بود چیز یک فقط ، قبل دفعات های اندازی مانع و جسد این از هدف

 .پروژه

 خودشان را الزم کارهای تا گرفتم تماس پلیس با عرف طبق.  نداشتم ماندن ی روحیه اصال

 .دهند انجام

 کانکس در برگشتنش انتظار در من و رفت پلیس ی اداره به و آمد هم حمید ، بعد ساعت چند

 .ماندم

 دریای میان کشتی یک چون چشمانش مردمک.  آمد باالخره که گذشت ساعتی چند

  که سالم.  ندارد خوبی خبرهای میزد داد مغمومش ی چهره.  بود نشسته گل به طوفانی

 : پرسیدم بالفاصله ، کردیم

 شد؟ چی-

 . کنیم تعطیل باید رو پروژه-

 . نبود شوخی اهل.  کردم نگاهش ناباور

  چی؟ یعنی-

 : نشست ها صندلی از یکی روی

 ... شن ای زنجیره اگه قتال این چون ، شه متوقف پروژه دادن دستور-

 : زدم داد بلندی صدای با

 . نیست قشنگ شم شوخی-

 : رفت هم در اخمش

 .تو حتی باشم کسی با شوخی اهل نمیاد یادم-

 اجازه من ؟ شوم خارج شهر این از نکرده کشف را بیستون راز بود ممکن چطور کشیدم، پوفی

 . دادم نمی را اینکار ی

 .ذارم نمی-

 . کردم تعطیل رو کارگرا ی همه-

 همیشه من اما کند اضافه و حذف را ها پروژه توانست می راحت حمید.  شد سنگین نفسم

 زندگی  بیستون ی پروژه با ، بدتر که هم حاال.  کردم می پیدا عمیق  وابستگی هایم پروژه به

 . بودم کرده

 .کنم نمی اینکارو من اما ، کنی تعطیل میتونی تو-

 .نیست تو و  من دست دیگه-
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 : کوبیدم میز روی محکم  و شد مشت دستم

 . درک به-

 افسانه کن قبول بهراد، نیست ت پروژه از خبری دیگه ، رفتن من دستور با ها بچه حاال همین-

 .نداشت هزینه و وقت همه این ارزش و بود افسانه یه فقط بیستون ی

 سایش صدای از.  دادم فشار هم روی خشم شدت از را هایم دندان دلم ؛ بودم شده عصبی

.  بود تالشم و تحقیق ها سال ی نتیجه ، پروژه این. شد مورمور تنم ، هم روی ام آرواره دو

 به بیستون ی افسانه داشتم ایمان.  است موفق پروژه این سرانجام داشتم ایمان همیشه

 چه شیرین ی مهریه ، دهم نشان جهان به تا بودم آمده من.  شود می ثبت معین بهراد نام

 .بود بیستون کوه زیر در آرمیده پنهان راز دلیلش ، کند کوه اگر روز و شب ، فرهاد و بود

 اجازه چرا ؟ میندازن سنگ پامون جلوی اینقدر چرا پس ، نبود واقعی بیستون ی افسانه اگه-

  ببریم؟ پیش کارمونو نمیدن

 : گرفت قرار من روی روبه درست و زد دور را کانکس طول و شد بلند حمید

 مسخره ی افسانه یه اگه اینکه خاطر به فقط.  بدم قربانی نمیتونم دیگه من ، بهراد بفهم-

.  بمونه جاودانه ، بیستون قدیمی شهر کاشف عنوان به ابد تا معین بهراد اسم ، باشه راست

 تو چون ، میترسم معین بهراد نبودن از.  باشی تو بعدیش قربانی که فردایی از میترسم چون

 کشف گذشته و بیستون امروز اگه.  کنی کشف تاریخ از زیادی های بخش که باشی باید

 و ایران های بخش از خیلی ی گذشته قراره معین بهراد دیگه فرداهای و فردا ولی ، نشد

 . همیشه برای بلکه ، امروز برای فقط نه ، داره نیاز تو به شناسی باستان علم.  کنه کشف

 می را هایش حرف.  بود مشخص حرکاتش و ها چشم از نگرانی این و بود نگران حمید

 . شد نمی هضم برایش آمدنش کوتاه اما کردم می درک را نگرانیش و محبت.  فهمیدم
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#۱۸۰ 
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 فقط تونم نمی پس.  کنه متحول و تاریخ کل قراره شاید که داره گمشده تاریخ یه بیستون-

 .بگذرم ازش جونم حفظ صرف

 .هستی هم بقیه جون مسئول االن تو ضمن در «شاید» میگی خودت-

 تصمیم.  نداشت ای فایده صحبت ظاهرا.  کرد نمی درک را من اصال حمید ، کشیدم پوفی

 : گفتم قاطع و محکم.  شوم وارد تهدید در از گرفتم

 .دم می استعفا یا ، کنه می پیدا ادامه پروژه این یا-

 قدمی.  نداشت من زبان از را جمله این شنیدن انتظار که بود مشخص.  شد مات  حمید نگاه

 :زد لب خونسرد ، طوالنی مکث یک از بعد و رفت عقب به

 .کنه نمی پیدا ادامه پروژه-

 ...!حمید-

. شد بسته ش پرونده همیشه ی واسه بیستون ی پروژه اما ، بهراد بکن خوای می کاری هر-

 خود عین درست ، مجازه گردشکر  یه عنوان به فقط قسمت این به ورودت ، لحظه همین از

 .بقیه و من

 :زد داد سرم پشت.  رفتم بیرون ، بدهم را جوابش اینکه بدون

 .میارم برات وسایلتو-

 کالفه نفس.  نشد محقق که رویایی ؛ کردم می قبول را بیستون ی افسانه کشف مرگ باید

 ...باران و برف بدون ؛ داشت سوز فقط هوا روزها این.  دوختم آسمان به را ام

 

 

 الستیکش به آرامی لگد.  نداشتم رانندگی ی حوصله.  انداختم ام شده پارک جیپ به نگاهی

 و ببندم چشم خواست می دلم.  گرفتم پیش را جاده مسیر ، شدن سوار خیاِل بی و زدم

 پیاده یک جای به.  نبود امکانش اما ، بروم راه توانم می که جایی تا ، اطراف به توجه بدون

 . کردم اکتفا خانه مسیر تا زدن قدم به تنها ، طوالنی روی

 شهر این در را ماندنم میخ باید ؛ کردم می کاری باید.  دادم لم حال بی تقریبا ، مبل روی

 برای محکم دلیل یک دنیا در اتفاق همه این میان.  خواستم می بهانه.  کردم می محکم

 نداشت؟ وجود ماندنم

 . دادم بیرون پیاپی را نفسم

 ما ذهنم ؟ کنم آمد و رفت محوطه به راحت توانستم می چطور بمانم؟ توانستم می چطور

«  اطلسی کافه»  روی بار هر و بود گردش در ، محوطه سبز فضای و آب حوض ، کوه بین

 . کرد می مکثی
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 آنجا همیشه اش کافه ی بهانه به توانست می که صنم حال به خوردم غبطه ، لحظه آن در

 .باشد

 فکر باید ؟ کردم واگذارش راحت چرا!  گذشتم نمی زمینم از هم من کاش ؛ گذشت ذهنم از

 . بگیرم صدف از را زمین آن نحوی به ، میشود چطور کردم می

 از تر راحت خیلی صنم با آمدن کنار.  گرفتم می کمک صنم از باید ، زد ای جرقه ذهنم آن یک

 .بود صدف

 ، شده حفاظ ی منطقه به رسیدن با.  گرفتم پیش را محوطه راه و رفتم بیرون ، خانه از دوباره

 می باز را در که همیشه برخالف اما کرد سالم دیدنم با نگهبان.  انداختم ماشینم به نگاهی

 .ندارم را آمد و رفت تام اختیار گذشته مثل دیگر بفهماند تا گرفت جلویم قبضی ، کرد

.  انداختم همیشگیم مسیر به نگاهی.  کردم پرداخت را ورودی قبض و نیاوردم خودم روی به

 ...دلگیر و بود ساکت جا همه چقدر ؛ گرفت دلم

 نگاهم.  داد می مرگ بوی جا همه.  است ترکیدن حال در دلم دلگیری و دلتنگی از کردم حس

 با.  نبود اطلسیش های گلدان از خبری.  کردم کج اطلسی کافه سمت به را راهم و گرفتم را

 را پیش لحظاتی دلتنگی حتی.  آمد بند کوتاه نفسم ، بود ایستاده من به پشت که صنم دیدن

 ترسناک ، آینده!  خواستم نمی را اش کافه کاش!  کردم نمی را اینکار کاش.  کردم فراموش

 خواسته بین داشتم من و خواستم می هم را صنم خود حتی من بین این چون  بود، شده

 .شدم می غرق خودخواهانه هایم
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 نگاهش.  چرخیدم سمتش به تند.  دادم باش آرام هشدار قلبم به ، شنیدم که را صدایش

 . گذراند نظر از را پایم تا سر هم بعد و کرد رو و زیر را کافه اطراف و دور تمام ابتدا

 نکردی؟ درست هنوز رو اینجا-

 بین از که چیزهایی تمام ؛ نبود زیبا دیگر زیبایم ی کافه.  خورد چرخ ، اطراف در هم من نگاه

 .زد می ذوق توی ریختگیش هم به و مانده ، شدن جایگزین بدون ، بودند رفته

 .کنم می مرتبش دارم فعال-

 . کشیدم آهی همزمان

 .میشه غلغله اینجا بازم ، اسفند وسطای یعنی ، شه تموم زمستون که دیگه ماهه یه-

 .دونم می-

 ؛ است ناراحت کردم می حس.  بود کرده سکوت هم او اما دهد ادامه او تا کردم سکوت

 وقتی حتی داشت، اخم همیشه که همیشگیش نگاه ، نبود همیشگی نگاه آن نگاهش

 و نبود بهراد مخصوص که انواعی همان از.  بود دیگر جور یک ، نگاه این اما کرد می شیطنت

 . آمد می ابرو دو بین ما غلیظ اخم همان ، بهراد به.  آمد نمی بهراد به اصال

 که هاش اطلسی بدون کافه این اصال.  قبل مثل کن درستش کنی؟ نمی کاری  هیچ چرا-

 ! نمیشه اطلسی کافه

 مثل هم لحنش!  بود شده هم مهربان ، همیشگی نامهربان مرد ، بگویم اگر بود عجیب

 ! نبود همیشه

 .کنم می مرتبش آروم آروم دارم-

 ...!صنم-

 : کردم نگاهش خیره. ریخت بیانش لحن از قلبم

 بزنیم؟ حرف و بشینیم میشه-

 یک شد می مگر!  دوقلویش شاید یا بود بهراد بدل آدم این نکند!  بود شده مودب هم چقدر

 .بود شده دیگر آدمی واقعا بهراد! ؟ شود عوض راحت آنقدر انسان

 ها صندلی از یکی روی و زد ماوجی و کج لبخند.  نشینم می که کردم تایید ، سر تکان با

 :  نشست

 .بیار برام هم قهوه لطفا-

 ، زدم می را جوش قهوه ی دکمه حالیکه در.  رفتم جوشم قهوه سمت به و دادم تکان سری

 ! شده جا جابه مغزش و خورده سرش توی چیزی البد گذشت ذهنم از

 :  کرد شروع مقدمه بی.  نشستم رویش روبه و برگشتم ، بیاید جوش ، آب تا

 .میرم اینجا از دارم-
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 : پرسیدم منگ ، میزد تند قلبم درحالیکه و گرفتم استرس.  کرد ام شوکه اش  جمله

 !کجا؟-

 .خودم ی خونه  و شهر-

 قلب درخواست به و اطمینان برای اینحال با ، ست دائمی رفتن یک منظورش بودم فهمیده

 :پرسیدم ، ام شده قرار بی

 همیشه؟ واسه-

 این چقدر.  افتاد سوزش به ام معده و مخورد سختی تکان قلبم.  داد سرتکان آره معنی به

 .دادند می انتقال و کرده لمس را دردها... بودند هماهنگ هم با بدنم اعضای روزها

 .شد تموم کارم بله،-

 های رسانه تنها نه باید االن نبود؟ خبری هیچ چرا ، بود شده تمام پروژه اگر! ؟ شد می مگر

 .کردند می پخش را خبر این دنیا کل ، ایران

 کردین؟ پیدا و بیستون گنج یعنی-

 .  نکردیم پیدا چیزی.  شد متوقف ناکامی با پروژه-

 : زدم لب ناباور

 دفن شهری هیچ بیستون کوه زیر یعنی ؟ بود ذخروغ افسانه اون ی همه یعنی! میشه؟ مگه-

 نشده؟

 : داد صندلی پشت به را اش تکیه و زد سینه به دست

 .کنم فکر بهش خوام نمی ؛ شد تموم دیگه-

 ، کند فکر اش نیافته تحقق رویای به ، ندارد دوست ، گفت می خودش وقتی ، نزدم حرفی

 ، ماند می اش خواسته پای که بود قوی مردی بهراد من ذهن در. ندارد اهمیتی برایش یعنی

 شاید!  کشیده اش خواسته و کار از دست راحت دیدم می االن اما ، نشینی عقب بدون

 و کرده اش خسته اینجا شاید. شد می خسته ها خیلی و من مثل هم او.  کردم می  اشتباه

 .گرفت دلم فکر این از چقدر.  برود خواست می
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 است ممکن و ست دائمی رفتنم ، شود مطمئن داشت سعی اینکه از.  بود نگران نگاهش

 کردم سعی و کردم کج را هایم لب.  گرفتم خوبی حس ، برنگردم شهر این به هرگز دیگر

 این واقعیت.  است ناراحت ام چهره دانستم می هم خودم.  برسم نظر به قبل از خونسردتر

 مرگ توانم می ، ام نکرده تن به سیاه زمانیکه تا اما بودم نیافته تحقق رویای عزادار من ؛ بود

 گاهی شناختم می را خودم من.  شود تمام عزاداریم که روزی تا ، کنم پنهان را رویاهایم

 .کنم نابود را دیگران رویای ، است قرار ، نبود مهم برایم که آنقدر.  شدم می خودخواه زیادی

 را قلبم های رگ اش مظلومانه و معصومانه نگاه عمق حقیقتا ؛ شدم خیره صنم به هم باز

 که گلی.  شود انجام بیشتری حجم و شدت با قلبم به خونرسانی تا میکرد تر منبسط

 به فاصله همین از...اسیر چرب زبان را شده درگیر روح و کند می شاداب ، آب را پالسیده

 داشتم را پروژه هم ، شد می من مال که اینجا.  نبود دور هم خیلی.  کردم نگاه ، پروژه محل

 .را صنم هم و

 .  افتاد برام که بود اتفاقی بهترین تو با آشنایی ، شهر این تو کنم، خداحافظی باهات اومدم-

 نشانه را قلبش مرکز ، درست دانستم می.  شدند ریز چشمانش مردمک و لرزید هایش لب

 ده پرتاب یک ، معمولی پرتاب چند از بعد ، جمله این.  ام زده هدف به دقیق را تیرم و گرفته

 .شد می محسوب امتیاری

 میرین؟ دارین واقعا-

 .شد بیان خفیف لرزشی با همراه و دیگر نحوی به تکراریش سوال

 تنها!  شد حیف اما داشتم موندن واسه دلیلی شاید ، کردی می قبول مو قبلی پیشنهاد اگه-

 .کردی نابود و موندم ی انگیزه

.  توانست نمی اما بزند حرف خواست می.  لرزید هایش لب هم باز.  بود گر شماتت لحنم

 زمان تا خوردم می را قهوه آرام آرام.  آورد قهوه برایم و شد بلند.  بود شده غافلگیر بیچاره

 کافه این در که نیست ای قهوه آخرین این داشتم اطمینان.  شود درگیرم بیشتر صنم که بخرم

 .است انتظارم در متفاوت فرداهایی داشتم اطمینان و خورم می

 برای امشب.  داشتم برمی را ام ایده اولین برای ، قدم اولین امشب و بود ایده از پر ذهنم

 هم باز توانست می امشب از بعد دانم نمی.  بزرگ غافلگیری یک و داشتم ای نقشه صنم

 ارتباطمان مدتی تا ، کنم اعالم علنا  و باشند نداشته حضور ام خانواده اگر حتی ؟ کند رد مرا

 .ماند خواهد پنهانی
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 . بود رفته قرارم و آرام که بود بد زندگی به احساسم آنقدر.  لرزید می بدنم تمام

 کنج لبخند. رفت می ور گوشیش با داشت ، سرخوش همیشه مثل صدف ، شدم خانه وارد

 : پرسیدم اراده بی.  برانگیخت را کنجکاویم حس که بود محسوس آنقدر لبش

 !کیه؟-

 سوالی چنین من مثل آدمی که است شوکه بود معلوم  و شده گرد ، آمد باال که نگاهش

 .دهد دخالت را خودش و بپرسد

 : داد را جوابم اینحال با

 .دوستامه از یکی-

 : دادم تغییر را سوالم ، نشد برطرف کنجکاویم

 کو؟ دا-

 : آمد باال نگاهش هم باز

 .سمت اون رفت ، داشت کارش بهراد-

 کارش چه ، بدانم داشتم دوست خیلی. انداخت قلبم جان به لرزه پیش ، هم اسمش شنیدن

 دلم.  رفت می داشت بهرحال.  کند خداحافظی ، خواهد می میزدم حدس چند هر.  داشته

 .افتادم راه به اتاق سمت به آرام هایی قدم با و گرفت

 اما...دورش های شمعدانی و آب حوض به زدم زل پنجره پشت ، پیرزن آمدن تا مدت تمام

 به.  باشد شوخی یک رفتنش و بهراد داشتم امید دلم ته هنوز.  شدم بلند تند ، آمد که پیرزن

 ...داشته شیطنت قصد بهراد ؛ دادم می امید خودم
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 : تیزشدند هایم گوش ، شد بلند که پیرزن صدای

 .... خواستگار امشب ، کن جور و جمع صدف-

 .شماره به هایم نفس و افتاد تپش به قلبم.  کردم توقف درجا

  کیه؟! خواستگار-

 آمده، بهراد طرف از میگفت که خواستگاری ، گفت می احساسم اما نشنیدم را پیرزن صدای

 خود ، خواستگار آن دادم می دلخوشی خودم به کنند خواستگاری صدف از خواهد می البد

.  داشت تفسیر طول و چینی مقدمه کلی.  نبود الکی که خواستگاری چون ، نیست بهراد

 ... نبودند اینجا که هم بهراد ی خانواده

 دانستم می.  داشتم شدن رسوا ترس اما پرسیدم می درست و رفتم می شد می کاش

 بعید چند هر.  کردم می تحمل شب تا باید.  نیست توانم در که بشنوم چیزی ، است ممکن

 به بتواند هایم دلواپسی شدت از نفس این و باشم داشته ماندن توان شب تا دانستم می

 ! دهد ادامه هایش بازدم و دم

 ، روز یک.  شدم خیره ها شمعدانی به ، پنجره پشت باز و برگشتم اتاقم به سالنه سالنه

 قرمز ، ببینم خواستم می.  بگذارم ها شمعدانی کنار را هایم اطلسی از تا چند بود قرار

 .کردند می پیدا ای جلوه چه ، اطلسی های بنفش و زرد کنار ها شمعدانی

 گلدان خواهد می دلم!  پرکنیم آب از دوباره را حوض تا شود گرم زودتر هوا کاش ، راستی

 پاش آب دوعدد ، بروم اطلسی خرید برای که اینبار.  دهم آب ، حوض داخل راکد آب با را هایم

 و کردم می آباد دوباره را ام کافه. ام کافه برای یکی و حیاط برای یکی ؛ خرم می هم بزرگ

 . خریدم می هم شمعدانی شاید...  بیشتر را هایش اطلسی اینبار

 ، پریشان افکار این با دانستم می هم خودم.  گرفتم حیاط از را نگاهم ، کردن فکر از خسته

 آن ها این ی همه از بعد و نکنم فکر رفتنش و بهراد به که بگذرانم را زمان دارم قصد فقط

 .نفهمیدم و نشنیدم بهراد و دا به را ربطش که خواستگاری
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 با!  اند نزده صدایم هم شام برای حتی که بود جالب برایم.  افکارم به بود پایانی ، در زنگ

 کرده پر را میوه ظرف ، آشپرخانه داخل.  بود مرتب خانه.  آمدم بیرون اتاق از استرس و ترس

 و داشت قرار چایی استکان چهار و سینی یک هم سماور جلوی...کنارش هم بشقاب ، بودند

 که تنها آدم. تنهاست ، بیاید خانه این به است قرار امشب که مهمانی هر یا بهراد یعنی این

 ! نیست خواستگاری مراسمش اسم و شود نمی خواستگار

 بوی ، بعد کمی و رفت ورودی در نزدیک پیرزن.  بودند شنیده اشتباه هایم گوش شاید اصال

 جلوی کردم سعی.  کرد پر را ام شامه که بود چیزی اولین ، بهراد همیشگی عطر لعنتی

 بد سرگردانی چقدر.  کنم آزاد را ام شده حبس نفس و بگیرم را قلبم امان بی های تپش

 ... بود بهراد رفتن ها این ی همه از بدتر و!  است بدتر ندانستن چقدر!  است

 ی جعبه یک و داشت دست در اطلسی گلدان یک.  آمد باال نگاهم ، ورودش با همزمان

 داشت پا به ساده شلوار ؛ نبود خواستگارها شبیه تیپش.  بودم کرده تعجب کمی.  شیرینی

 .بلند آستین جذب تیشرت یک و

 !بود؟ خواستگار مگر اصال نداشت، هم گل دسته یا سبد

 فقط آشفتگی همه این اصال ؟ بودم برده یاد از را مکان و زمان چرا ؟ کرد نمی یاری ذهنم چرا

 . دارد رفتن قصد ، بود گفته که بود  این خاطر به

 رویم روبه را اطلسی گلدان و آمد نزدیک. دادم جواب آرام ؛ شنیدم که را گفتنش سالم صدای

 : گرفت

 ، رسیدگی و هرس با میتونی ، پژمرده یا شد خشک هاش شاخه اگه.  بمیرن نذار وقت هیچ-

 .کنن رشد قبل از زیباتر و بیشتر کنی کاری

 خوانده وار ترانه ، موسیقی  و آهنگ با انگار من درگوش اما ، آورد زبان به عادی را اش جمله

 آرامشی چه کردم تر محکم اطلسی گلدان دور را دستم... خوب را حالم و کرد گرمم!  شد

 !پیچید؟ می بینیم در کجا از خوش بوی این پس!  نداشت بو که اطلسی...!  داشت

 اطراف در نگاهم ، نکنم نگاه بهراد به اینکه برای.  نشستیم خانه هال داخل ، پیرزن تعارف با

 طرح به یکبار ، کردم می نگاه ، هال کف قرمز قالی درشت های گل به یکبار.  خورد چرخ

 ها پشتی همین از یکی به تکیه بهراد ، دانستم می که بزرگی و قدیمی های پشتی قدیمی

 . کردم می فرار حدسیاتم از داشتم من بود این واقعیت. داده

 .شد بلند پیرزن صدای

 ...!جان صنم-
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 .گفتم آرامی ی«  بله» کردن بلند سر بدون

 ؟ اینجاست چرا بهراد دونی می-

!  پسوند و پیشوند بدون.  زد می صدا کوچکشان نام با را اسامی.  بود راحت همه با پیرزن

 مانع شرم ، است خبر چه اطرافم دانستم می تقریبا وقتی.  دادم ترجیح را سکوت ، درجواب

 .بزنم حرفی شد می

 .کرد خواستگاری ازت جان بهراد-

 ، شد باعث لحنش نوع اما ، بودم زده حدس اینکه وجود با.  گفت نامهربانی لحن با و تند

.  بود ام خیره لبخند با که افتاد بهراد به نگاهم و کردم بلند را سرم تند.  شوم غافلگیر دوباره

 به عادت هایش لب مگر اصال.  بخندد عمیق آنقدر نداشتم خاطر به مان آشنایی مدت در

 البته.  بود پوزخند ، بودند دیده خود به که حالتی بهترین همیشه!؟ داشتند هم خندیدن

 .بودم دیده هم را کوتاهشان آمدن کش گاهی

 ... لرزید قلبم

 ! نباشد خودش میکرد سعی شاید یا و شده دیگر آدمی او یا بود من خاطر به تغییر این
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 بگی؟ نداری چیزی ، صنم-

 با کردم سعی.  بگویم داشتم ها حرف خیلی ، گذاشت می قلبم امان بی های تپش اگر

 .بیاورم دست به را دهانم و زبان قدرت درپی پی و عمیق های نفس
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 غافلگیرش کردی اصرار ولی ، کردیم می هماهنگ باهاش باید.  شده شوکه صنم کنم فکر-

 .  کنیم

 درک با و شوم خودم کردم سعی.  کرد می خطاب را بهراد ، شماتت با که بود پیرزن حرف این

 .ببرم باال را قدرتم ، موقعیت

 که چشمانم پلک خصوصا!  میسوخت تنم اعضای تمام چرا دانم نمی.  کردم ای سرفه تک

 : داشتند سوزش شدیدا هم و شدند سنگین هم

 .خبره چه اینجا نفهمیدم هنوز من-

 . خواستگاریت اومدم من ؛ باشه واضح کنم فکر-

 شک بدون ، کردم زمزمه ذهنم در تنها ، شد ادا لطیف و مهربان که بهراد ی جمله جواب در

 حالم اصال ؛ بود بریده را امانم دلشوره.  شستند می رخت انگار دلم در!  شده عوض آدم این

 . نبود خوب

 : گفتم جوابش در و گرفتم نفسی

 . دادم جواب واضح قبال منم-

 : گفتم محکم البته و کشدار لحنی با و کردم مکث

 ...نه-

 : شد بحث وارد پیرزن  او از دفاع در ، فرستاد بیرون را نفسش

:  گفت وقتی اما ندادم حق بهش من.  داد توضیح برام موقعیتشو کامال بهراد ، جان صنم ببین-

 اما بگیره سر ازدواج این نمیدن اجازه ش خونواده مسلما ، کرد قانعم حرفاش با و داره دوستت

 .بزنه  رقم براتون ، خوب اتفاق یه ، زندگی شاید ، باشین هم با مدتی شما اگه

 رویم روبه االن که زنی اما ، تجربه با و بودند عاقل بزرگترها همیشه.  کشیدم لبم روی ، زبان

 می چطور.  بود اشتباه و خطا از پر ، کرد می تشویقم پنهانی ازدواج یک به و ایستاده

 !؟ نیاورم نه پیشنهادش روی توانستم

 .خواند نگاهم از را ذهنم انگار

 ؟ بزنم حرف باهاش من ، صنم اتاق تو بری میشه-

 .شد بیشتر ام دلشوره.  رفت اتاق سمت به راهنماییش با و شد بلند ، پیرزن جواب در بهراد

 ، زبر و بودند ضمخت دستانش.  گرفت دست در را دستانم.  نشست کنارم و شد بلند پیرزن

 .نیاوردم خودم روی به

 منه نوبت حاال ، خودش زندگی به زده گند اشتباهاتش با خودش ، آدم این میگی دلت تو البد-

 از ؛ دیدم عشق دوتون هر چشمای تو من.  عشقم طرفدار همیشه اما زدم گند من ، آره. 

 .کافیه همین من دید

 : افتادم هایم لب جان به ، استرس شدت از
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 روز چهار کنه می تضمین کی... نمیشه احترام و عزت ، نمیشه آب و نون که عشق آخه-

 ؟ کنه حمایت ازم شه حاضر و بمونه من عاشق بهراد ، دیگه

 : معنادار و تلخ ای خنده.  خندید پیرزن

 که باشی تو ، عاشق آدم ، کنم نصیحت و باشم من باید ، عاقل آدم ، شده عوض جامون-

 ... !اما نکنی گوش

 : زدم لب ، درد حس همان با کردم می حس را دردش که بودم کنده آنقدر را لبم پوست

 شدن سرپا جون بازم ، ببازم اینبار اگه دونم نمی.  شدم پا سر دوباره و باختم زندگیمو بار یه-

 ؟ دارم

 : داد دستانم به محکمی فشار

 منطقی و عاقالنه ؟ چیه حرفش اصال ببین.  بذار شروط و شرط.  بزن حرف باهاش برو-

 .  بگیر تصمیمتو

 محض اشتباه کارم دانستم می اینکه با.  کنم کم سوزشش از تا کشیدم لبم روی را زبان

 ی کلمه همان پایانیم جواب و ندارد نرفتنم با فرقی ، اتاق آن به رفتنم دانستم می ، است

 ، نداد حرکت فرمان پاهایم به مغزم.  شدم دلم ی خواسته  و احساس اسیر اما ، است «نه»

 .داد حرکت  فرمان  و شده پایم سیاتیک های عصب حاکم که بود احساحسم بلکه
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 تنها امشب اما ، داد می نم بوی بودنش قدیمی خاطر به ، اتاق همیشه.  شدم اتاقم وارد

 داشتم برمی که قدمی با قلبم ضربان بگویم اگر. رسید می مشام به که بود بهراد ادکلن بوی

 .بودم نکرده اغراق ، کردند می همگامی ،

 از خبری نه اتاق این در.  داشت فرق او اتاق با مسلما.  خورد چرخ ام ساده اتاق در نگاهم

 وسایل همان هم را قدیمی اتاق این.  کمدی و تخت و صندلی نه ، بود کامپیوتر و میز

 رخ ای معجزه نداشتم شک دیگر.  بود نشسته  زمین روی راحت بهراد. بودند کرده پر قدیمیش

 هایی اخالق بهراد ؛ باشد داشته بدی اخالق که نه!  کند نمی تغییر آنقدر آدم یک واال ، داده

 خاکی و مهربان خیلی هرگز اما شد می مهربان هم گاهی ، کند جلب مرا توجه که داشت

 .نبود غرور از دور به و معمولی نگاهش آنقدر هرگز!  نبود

 .نداشت هم ابرو بین اخم حتی ، بهراد این اصال

 بشینی؟ خوای نمی-

 .نشستم کنارش و زدم ای کوله و کج لبخند

 زانو روی قرارم بی و بد حال و استرس خاطر به من اما بود نشسته زانو چهار و مرتب او

 .نشستم

 .رسمی اونم ؛ خواستگاری ، اومدم من کردی کاری باالخره-

 : افتاد سوزش به ، بودم کنده که لبم های پوسته جای.  کشیدم لبم روی زبان

 اسمش!  تنها دختر یه خواستگاری اومده شیرینی و گل دسته با ، تنها مرد یه!  رسمی-

 . نداره معنا رسمیت ، ندارن نقشی ها خونواده که جایی! رسمی؟ خواستگاری میشه

 : خورد صورتم پوست به که محکم آنقدر.  فرستاد بیرون را نفسش

 .بکشم وسط مو خونواده پای ، نیست امکانش االن دونی می خودت-

 : دادم تکان را سرم

 .برگردین ، بود امکانش وقتی-

 ؟ برگردم چطور ، پایبندی و انگیزه بدون ، برم من.  برنمیگردم شهر این به دیگه ، برم من-

 .نمیدن برگشت اجازه م خونواده اونجا

 . گرفتین زن میگین تونم خونواده به ، برگردین قراره میدونیم شما و من-

 : زد ظریفی لبخند.  آمد بند ، آوردم زبان به که«  گرفتین زن»  ی کلمه از نفسم

 .برگردم دلیلی چه با دونم می من ،«  بله» بگو فقط تو-

 !برگردین دلیل همون با ، من گفتن بله بدون-

 : زد موهایش به محکمی چنگ ؛ بود شده کالفه

 .خوام می انگیزه من ، هست که دلیل-
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 .خوام می پشتوانه منم-

 ادامه تو واسه زندگی ، نباشم من اگه حتی ، کنی ریسک بگیر یاد اما ، صنم ترسیدی تو-

 .کردی زندگی دلت ی خواسته به عمرتو از روز چند دونی می حداقل اما.  داره

 فقط مغزم همچنان و بودند احساسم و قلب ، روحم حاکم هنوز.  داشتم قبول را هایش حرف

.  خواند را شدنم سست نگاهم از بهراد.  کرد نمی دخالت ها گیری تصمیم در اما ، بود راوی

 :گفت و کرد سواستفاده حالم همین از بالفاصله

 که مناسبیه فرصت روز ده کنم فکر.  برمیگردم دیگه روِز ده اما ، میرم و دارم بلیط فردا من-

 این تو.  موندنم دلیل میشه جواب.  خوام می آخرو جواب ، اومدم  که بعدش.  کنی فکر  بهم

 . میدم جواب ، بود سوالی هر ؛ بزن زنگ بهم ، خواستی مدت

 : آورد جلو را سرش

 چرخید اونجوری دنیا.  شد اما باشی آرزوهام در بازکردن کلید  تو ، کردم نمی فکر وقت هیچ-

 . بودیم کاره هیچ  تو و من ، خواست می خودش که

 احساسم ، بود هرچه اما چیست منظورش آوردم سردرنمی واقع در.  نفهمیدم را اش جمله

 .  میکرد درگیر بیشتر را

 ، روز ده این نپرسید حتی ، نپرسید حتی.  رفت هم غافلگیرانه ، آمد غافلگیرانه که همانطور

 ! هستم بود مطمئن هم شاید! نه؟ یا مانم می منتظر

 از بهراد فردایش که ای چهارشنبه شب در ، دنیا ادکلن بوی ترین لعنتی و ماندم من و رفت او

 تا بست را ها پنجره و اتاق در!  کرد ماندگار شد می را عطر این کاش.  رفت می شهر این

 نمی هرگز شاید ، دیگر روز ده شاید ؟ دانست می کسی چه!  نرود بین از عطرش هرگز

 ...شدند می ردیف هم پشت دیگر شاید هزاران و...  شاید و رسید

 ... صنم-

 هم مراسم طول در.  نبود یادم را صدف اصال.  خوردم سختی تکان ترسیده ، صدف صدای با

 .دیدمش ، بهراد آمدن از قبل همان فقط.  بودمش ندیده

 ! جانم-

 ...هیچی-

 دیگر روز ده فقط برایم.  نداشت اهمیتی صدف رفتار و حال برایم.  شد خارج اتاق از هول  و تند

 .بود مهم ، بیفتد ، بود قرار که اتفاقاتی و

 ...باشد همراه آمدن با رفتنش کردم  آرزو دل ته از.  بود رفته بهراد
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 صنم#

 

 رستوران!  بود معمول حد از بیشتر سردرگمیم.  کنم کار چه باید دانستم نمی حاضر درحال

 که هم کافه.  بروم سراغش به داد نمی اجازه ترسم و شده تعطیل عمال که خانگیم

 ...رفتنش و بود بهزاد ، همه از بدتر و نامشخص وضعیتش

 در سمت به ، گرفت دلم.  شد کشیده ، بود مشترک بهراد ی خانه با که دری سمت نگاهم

 برم ترس.  شدم قبل بار پلیس مامور همان حضور ی متوجه ، در بازکردن محض به.  رفتم

 که من به  لعنت ؟ بروم پلیس ی اداره به باید کردم فراموش چرا.  افتاد لرزه به بدنم و داشت

 !  بودند شده تر پررنگ برایم ، جزییات و فرعیات و بود شده عوض زندگیم اصول

 : کشیدم پوفی... بود بهراد حضور تنها  و تنها هم دلیلش

 .رفت یادم که اومد پیش مشکلی-

 : چرخید صورتم روی کوتاه ، پلیس مامور نگاه

 اینجا اومدم خودم ، دادگاه ی اخطاریه جای  االن  اگه.  شناسم می  رو همه ، شهر این تو من-

 بیاد پیش مشکلی ، هست مم همشهری قضا از که جوون دختر یه واسه ، خوام نمی چون ،

 .کنه پیدا بیخ کار بود ممکن واال ،

 : دهد ادامه ماندم منتظر و کردم تشکری

 .بکنیم صحبتامونو که پاسگاه بریم بیاین االن ، هست امکانش اگه اما-

 و دردناک برایم ، خالفکار  زیادی تعداد شک  بدون و پلیس از بود پر که مکانی به رفتنم مسلما

 . بود ترسناک
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 .میام ، بدم خبر خونه به-

 واکنش به توجهی اینکه بدون ، صدف به توضیحاتی دادن از بعد  و برگشتم خانه سمت به

 به پاسگاه سمت به پلیس مامور همراه و برگشتم را آمده مسیر ، باشم داشته صدف های

 .افتادم راه

 .رفت پیاده خودش و نیاید پیش حدیثی و حرف تا بیایم خودم خواست من از پلیس مامور

 اینکه.  است هایم فکری بی تاوان ، اتفاق این کردم فکر ، راه بین گذشتم جاده عرض از

 به کردم فراموش ، انگاری سهل با حتی و کردم شروع را کاری ، مجوز گرفتن بدون  و احمقانه

 پاسگاه مقابل که بود کوتاه انقدر مسیر. بگیرم قرار اتهام ی مظنه در بدتر که بروم پاسگاه

  کردم توقف

 نگاه داشت دید جا همین از و بود رو روبه درست که پیرزن ی خانه به کوتاه، مکث یک از بعد

 محیط تصورم برخالف ؛ چرخید پاسگاه داخل های آدم بین نگاهم.  شدم واردپاسگاه و کردم

!  بودند کوچک  و کم هم هایش خالف ، بود کوچک شهر یک اینجا چون شاید.  نبود شلوغی

 !بود آرام من دل برخالف دنیا ی همه ، امروز هم شاید

 . رفتم ، شدم راهنمایی که اتاقی داخل و دادم بیرون را ام شده حبس نفس

.  بنشینم کرد دعوت احترام با.  داشت مهربانی ی چهره.  کرد علیکی و سالم ، پلیس افسر

 ، دادم می فشار محکم را کیفم ی دسته دستم انگشتان با درحالیکه ، نشستم مقابلش

 . فرستادم بیرون آرام را بازدمم بار هر و گرفتم نفس چندبار

 درسته؟ ، جاللی خانم-

 : گفتم خشدار صدایی با و دادم قورت را دهانم آب

 .آره-

 : زد می موج نگاهش دذ هم شماتت کرد، نگاهم متفکر

 !نکردین؟ فکر عواقبش به واقعا زدین؟ آشپزخونه ، مجوز بدون چطور-

 کنی گرد عقب باید یا داری رو پیش ، راه یک تنها گاهی!  کند درک تا نبود من شرایط در که او

.  کردم خطا انتخابم با من.  باشد اشتباه و خطا راه آن اینکه با ، کنی انتخاب را راه همان یا ،

 زمانیکه تا ، کوتاه گرد عقب یک ، دادم می ترجیح را گرد عقب ، داشتم را امروزم عقل اگر

 . کنم انتخاب درست راهی عاقالنه

 

 .کردم اشتباه دارم قبول.  نکردم فکر عواقبش به واقعا من ، خب-

 : بود متفکر صورتم روی نگاهش  و چهره هنوز

 این تو که البته.  شناسم می قدیم از تونو خانواده البته و پدرتون من ، جاللی خانم ببینید-

 قبول متاسفانه اما ، بگیرم رضایتشونو کردم سعی من.  شناسیم می همدیگرو همه ، شهر
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 باید و امشب ، شکایت ی ادامه به باشن مصر.  میزنم حرف باهاشون بازم.  کنن نمی

 .باشین بازداشتگاه

 کجا به مرا زندگی مسیر!  کرد یخ بدنم و پیچید تنم در سرما از موجی هجوم چون حرفش

 ! بردم می سر به بازداشتگاه در را امشب باید که بود رسانده

 . دخترم نباش نگران-

 : کشیدم  لبم روی زبان.  آورد زبان به شد می  که بود حسی ترین کم حالم برای نگرانی

 شه؟ می چی حاال-

 به همچنان ، دهم تکان سرم و تن به اینکه بدون.  خوردم ای یکه ، در به ضربه چند صدای با

 . کردم می نگاه پلیس افسر

 .نباشید خسته ، محتشم جناب سالم-

 صاحب سمت سرم اراده بی.  شناختم می را صدا این ؛ فرورفتم فکر به و کردم ریز چشم

 او پیش آبرویم.  شد بدتر حالم.  داد تکان سری و زد لبخندی ، دید که را نگاهم ، چرخید صدا

 !کرد؟ می  چه اینجا اصال!  رفت می داشت هم

 جواب در خونسرد خیلی او اما داد را جوابش ، نشناختن از ناشی تعجبی با ، پلیس افسر

 : داد ادامه

 .گرفتم رضایشونو من ، جاللی   خانم از خونواده اون شکایت مورد در-

! ؟ دانست می مرا مشکل کجا از! ؟ بود آمده کجا از او.  بود شده گرد  نگاهم و میزد تند قلبم

 !بود؟ گرفته رضایت چطور اصال
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 :پرسید زده بهت ، بود شده سردرگم من مثل که هم پلیس افسر

 دارین؟ پرونده این به ربطی چه ؟ هستین کی شما-

 : آمد جلو وقار با و آرام
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 منم ، گفتن مشکلشونو بهم دوستشون.  جاللی خانم همکار  ، هستم نظری مهرداد-

 .کردم اقدام رضایت برای بالفاصله

 !نگرفتین؟ رضایت زود خیلی-

 : داد جواب خونسرد مهراد

 .  بپرسین و بزنید زنگ تونید می-

 : بود مشکوک همچنان پلیس افسر

 ! نبودن راضی که پیش ساعت نیم-

 .میدن توضیح خودشون ، اومدن همراهم-

 ، شرایط این در که کسی توسط هم آن!  شد حل راحتی همین به ، نگرانی  و ترس همه آن

 از مرا تا بود آمده وار ناجی او ، معمولی آمدن یک نه هم آن!  نداشتم را دیدنش انتظار

 هم خجالت اما کردم تشکر...  کند رها ، کرد می پریشان هم را خیالم که رفتنی بازداشگاه

 تمام در چند هر.  خواستم نمی را این اصال من و بود رفته مهرداد پیش آبرویم.  کشیدم می

 غیر اتفاق یک مسمومیت این و ام بوده تقصیر بی من ، کند قانعم کرد می تالش ، مدت این

 ! کرد نمی پیدا بهبود ها دلداری این با من بِد حال اما ، نبوده  ممکن
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 رویش روبه پدر خواست به.  زدند صدایم ، دیدند که مرا.  بودند صحبت گرم ، مادر همراه پدر

 . نشستم

 نداری؟ ای برنامه  که شب فردا-

 .نداشتم خاصی ی برنامه.  شد کشیده ، بود نیامده هنوز که شبی و فردا به ذهنم

 مگه؟ چطور-

 .باشی حتما خوام می.  ویداست عروسی شب فردا-

 راستش.  گذشته اتفاقات تمام از فارغ ، رفتم می ویدا عروسی به مسلما ، کردم کج را لبم

 شدم می کار به مشغول کافه در ، کردم می ازدواج صنم با ، است خوب حالم کردم می فکر

 جواب داشتم اطمینان دل در.  رساندم می آخر به را ام پروژه ها خیلی چشمان از دور به و

 را این.  کند عوض را جواب این ی نتیجه توانست نمی دنیا در اتفاقی هیچ.  است مثبت صنم

 .کرد نمی اشتباه معموال من احساس و گفت می حسم

 :گفت سرزنش با و کشید آهی مادر.  نشستم کنارشان

 .پیرپسر بگم بهت باید دیگه البته.  من پسر جز ، داد خونواده تشکیل آدم و عالم-

 .خورد می حرص عجیب ، جمله این گفتن موقع مادر.  گرفت ام خنده

 ، ویداست عروسی که فردا.  داریم تری مهم کارای فعال.  نیست حرفا این وقت االن ، خانم-

 .دارم فکرایی بهرادم برای بعدش.  برن ایران از زنش و کسری قراره که هم فردا پس

 زنش.  شوم پدر های حرف ی ادامه خیال بی شد باعث«  زنش و کسری»  ی کلمه شنیدن

 .بود ژیال به منظورش

 !کرد عقدش باز ، داد طالقش ؟ یهو کردن همچین چرا اینا!  وا-

 .پرسید مرا ذهن سوال دقیقا مادر

 قضیه زدم حرف باهاشون من.  شدن پشیمون بعدم ، کردن کاراشو ، بودن نگرفته که طالق-

 .کرد پیدا فیصله

 :داد ادامه و چرخید من روی ، پدر نگاه

 این و باشیم عاقل باید ما ، میزنن هم به کوچک چیز یه سر.  اشتباه از پر و جوونن باالخره-

 . کنیم داری میونه ، وسط

 اصال که مادر.  کنم محو ، بود کرده جاخوش لبم روی که را پوزخندی طرح توانستم نمی

 :داد ادامه ، نبود متوجه

 زندگیش واسه تصمیم یه داره روز هر حمید چیه؟ کاراتون این دلیل دونه نمی مینوام بیچاره-

 !گرفتی و حمید پشت ، بزنی حرف حمید با بری  اینکه جای  توام.  میگیره

 ، زدم حرف حمید با من.  شه حل مردا بین بهتره.  ست مردونه چیزایی یه ، خانومم ببین-

 .ست شده تایید نظر هر از حمید ، نکنه بیخود فکر بگو مینو به.  شنیدم حرفاشم
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 تایید شخص یک من دید از دیگر حمید کرده؟ کار  چه انداخت یادم حمید اسم.  کشیدم پوفی

 را کارش شجاعانه داد نمی اجازه ، مرگ از ترس.  بود ترسو و فکر بی آدم یک او ، نبود شده

 و درست فکر یک پسرش ی آینده برای و بنشیند ، شد می مانع هم آبرو از ترس.  ببرد پیش

 آبرو و مردم حرف به فقط!  بدتر حمید از که پدرم!  بود شده هم بزرگترش ، کند عاقالنه

 ! شوند می قربانی کسانی چه نبود مهم برایش وسط این و داد می اهمیت

 صنم رویاهایم و اهداف خاطر به داشتم که خودم عین درست ، گذشت ذهنم از لحظه یک

 صدای اگر میترسیدم.  کردم خفه ، زدن فریاد از قبل را وجدانم ندای و زدم پس را افکارم...را

 .برود باد بر چیز همه و شده سست ، شود بلندتر وجدانم
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 . رفتم بار میز سمت به و گرفتم فاصله جمع از.  شد می بلندتر لحظه هر ، موسیقی صدای

 ترغیبم ، میز روی های نوشیدنی از کدام هیچ ؛ انداختم مخلفاتش از پر و بزرگ میز به نگاهی

.  داشتند دافعه آهنربا همسان قطب  دو مانند درست برایم روزهایش این و تهران!  کرد نمی

 میان و بود بیستون در دلم.  انگیخت برنمی را اشتیاقم شهر این چیز هیچ ، کردم می چه هر

 شده حاکم را ذهنم از اعظمی بخش ناتمامم کارهای.  کرد می سیر استوارش و بلند کوه

 آرامش یک به بلند صدای از هایم گوش.  شد قطع ثانیه چند برای ، موسیقی صدای.  بودند

 . رسیدند کوتاه

 من برای حرکت این.  گذاشت  ام شانه روی را راستش دست ، آمد جلو پدر لحظه همان

 ! شد می ختم فاجعه به که آمیز محبت ظاهر در حرکت یک ؛ بود ترسناک همیشه

 ! بهراد-

 : محکم اما بود دلگیرانه صدایش تن

 شده؟ تعطیل پروژه نگفتی چرا-
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 دانستن و کند مخابره پدر به را اخبار بالفاصله زدم می حدس.  فضول حمیِد ، کشیدم پوفی

 و کالفه ، کشیدم نفس هم باز.  شدن تسلیم یک و تصمیم یک یعنی ،  دردسر یعنی پدر

 : بودم عصبی

 !بگم ، بخوام نداشت دلیلی-

 : رفت هم در بیشتر هایش اخم

 برگردی؟ قراره دلیل چه به بدونم میشه اونوقت-

 کافه هم بعد ، کارم محل  و کانکس همه از قبل.  شدند ردیف ذهنم در برگشتم دالیل

 سینه ی قفسه شدن پایین و باال...صنم از محو ی هاله یک ، آخر در و زندگی محل و اطلسی

 : کردم کنترل سنگین نفس یک با را ام

 قراره مدتی یه.  کردم اجاره کافه یه همونجا ، دادم استعفا کارم از گفته بهتون حمید احتماال-

 .بچرخونم رو اونجا

 و بیشتر نگاهش خشم و رفت می درهم بیشتر من زبان از کلمه هر شنیدن با هایش اخم

 : شد می بیشتر

 اونوقت؟ دلیل چه به ، میاری پایین داری چی کافه یه درحد خودتو ، بهراد نگو مزخرف-

 . نداره خاصی دلیل-

 به اصال.  دیدم چشمانش مردمک در وضوح به را خون های رگه ، افتاد نگاهش در که نگاهم

 ی کلمه از هم خودم!  نباشد ما ی خانواده شان در کافه داشتن شاید ، بودم نکرده فکر این

 .گرفت ام خنده ذهنم در«  شان»

 : کردم می فراموش گاهی را عقایدش و پدر

 طرحم و من از بگیره یاد باید.  حمیده کردن تنبیه من اصلی هدف ، پدر.  نیست بد همچینم-

 .بمونه کاره نیمه مهم طرح یه بده اجازه و بزنه جا راحت اینکه نه ، کنه حمایت

 .عاقله اون ، دونسته صالح حمید باش مطمئن-

 : کرد استفاده سو ها آدم ضعف و موقعیت از باید گاهی

 .کسری شد نمی ش بچه عاقبت که بود عاقل حمید-

 : پرید صورتش رنگ

 ! نکن تکرار رو جمله این وقت هیچ دیگه-

 .گفت باید و واقعیت-

 : بود عصبی صدایش

 . آبرو نه ، عزت نه ؛ نیست مهم برات هیچی تو-

 .نداریم تفاهم هم با واژه معنی  تو ظاهرا ولی ، مهمه  برام-
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 باال صدایمان.  گذراند نظر از را سالن کل من مثل هم او نگاه.  خورد چرخ اطراف در نگاهم

 .نبود  متوجهمان کسی و رفت نمی

 : رفت باالتر صدایمان ناچارا ، شد بلند دوباره موسیقی صدای

 .برسی تفاهم به من با معنا  تو کن سعی پس-

 : داد ادامه.  مخالفتی کوچکترین بدون ، کنم قبول جوره همه باید را او حرف یعنی این

 رسما نامزدیتو باید رفتن از قبل اما ، بکنی خوای می کاری هر و برگردی  بیستون به میتونی-

 . جمع همین تو و جا  همین ، کنی  اعالم

 که بود خودخواه ی غریبه یک او.  نبود کنارم پدرم االن شک بدون.  کردم حبس کوتاه را نفسم

 . بنشاند کرسی به را حرفش خواست می

 تا بود کرده صبر ظاهرا اما کرده راضیش ، مادر کردم می فکر ، بود کرده نشینی عقب مدتی

 ...کند تمام را کار ، ضربه آخرین زدن با مناسب فرصتی در و بخرد زمان

 .کنم قبول  و کسی شرط ندارم عادت  من-

 .بشنوم حرفی حرفم رو ندارم عادت منم-

 در نبود معلوم.  برگردند سمتش ها نگاه ی همه تا شود قطع موسیقی خواست ، لحظه همان

 .  بود شده سنگین نفسم.  میگذرد چه سرش

 ...!آقایان و ها خانم-

 . بود پدر روی ها نگاه   همه

 و داد پسرم به تکونی یه ازدواجش با که عزیزم ی برادرزاده به میگم تبریک هرچیزی از قبل-

 . عزیزم ی الله با اونم ، داره ازدواج قصد کرد اعالم امروز باالخره

 بودمش ندیده اصال امشب  که ای الله  با نامزدیم.  خوردند می چرخ ذهنم در ناباوارانه ، کلمات

 .بود ممکن اتفاق ترین غیرمنتظره ،

 بگذرم پدرم حرف روی محکم توانستم می آنوقت!  کرد قی را آبرو و خورد را حیا شد می کاش

 ! کنم کتمان را هایش حرف تمام و

 کاری شد می کاش.  نداشتم کردنش آزاد دوباره برای تمایلی هیچ و کردم حبس را نفسم

 ! شوم تخلیه کمی حداقل تا زدم می داد کاش!  کنم
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 نبودم هوشی  کم آدم من اما بود بدی قعیتمو.  بگویم چه دانستم نمی واقعا ، پدرم برابر در

 از خبری ؛ چرخاندم جمعیت میان در و آوردم باال را نگاهم.  بیفتم دامی چنین در ، بخواهم که

 .نبود الله

 : گفتم مصلحتی ی سرفه تک یک از بعد و دادم قورت را دهانم آب

 منم«  ندارن ای عالقه هیچ من به»  گفتن علنا ، کردن صحبت من با الله قبال ، جان پدر اما-

 .کنم کاری شون  عالقه برخالف تونم نمی

 :گرفت خشم رنگ ، دوباره پدر نگاه

 .نداره مشکلی هیچ ، زدم حرف الله با خودم من-

 : کردم می حفظ را خونسردیم باید ، کشیدم نفس

 خوشش من از تنها نه ، گفت من به اما بزنه حرفی شما به شده نمی روش الله ، درسته-

 .کنه تحملم نمیتونه مسلما.  متنفره کارمم از ، نمیاد

 همان به ، جمعیت از تبعیت به هم من.  چرخید سالن از قسمتی سمت به جمعیت نگاه

 ناباورش نگاه!  بودمش ندیده لحظه آن تا چرا.  بود ایستاده حمید کنار الله.  کردم نگاه سمت

 . دهد بها غرورش به الله کردم می دعا ، دل ته از من و بود من به

 :   انداخت الله به بعد و من به نگاهی حمید

 ؟ الله ، آره-

 ، نیست خوب حالش میداد نشان گلویش سیبک شدن پایین و باال. بود بهت در همچنان الله

 : زد لب آرام
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 . آره-

 در پدر دانستیم می همه اما ، خواباند آهنگش درخواست با حمید را جمعیت میان ی همهمه

 برایش شرایط این خودش دید از.  نیست کردنی تحمل عصبانیت و خشم از ، شرایط این

 .ماندم می عواقبش منتظر باید من و بود محض آبروریزی

 نباید مسلما.  زدم بیرون سالن از ، بودند ام خیره که هایی نگاه به توجه بی و کشیدم پوفی

 .داشتم خوبی حس و بودم راضی خودم کار از اما ، شدم می آفتابی خانه در ها مدت تا

 

 

 

 صنم#

 

 خوبی حس.  جوشید می  سرکه و سیر مثل دلم افتاده، بدی اتفاق کردم می حس مدام

 از منفی انرژی همه این.  نشست می پیشانیم  و ها گونه روی سرد عرق مدام ، نداشتم

 آمد؟ می کجا

 سمت بالفاصله.  هستم بد خبر یک منتظر انگار.  شدم بلند تند ، درآمد صدا به که خانه زنگ

 :گرفت تعجب از رنگی اش چهره زود خیلی و کرد سالم ، بود در پشت صدف.  رفتم در

 !پریده؟ رنگت اینقدر چرا ؟ صنم شده چی-

 بودم نگران کمی فقط من.  باشد پریده رنگم دانستم می بعید.  نشست ام گونه روی دستم

. دارد سرمنشایی چه ، حس این دانستم نمی اصال و بود نداده رخ هنوز که اتفاقی نگران ؛

 : بودم هم کالفه بین این

 ...خوبم-

 : آمد جلو نگران

 !نمیده نشون اینو که ظاهرت-

 : گذاشت  پیشانیم روی را دستش

 . بریم درمانگاه تا بهتره اما ، خوبه بدنت دمای ظاهرا-

 : زدم زل صدف ی ترسیده و نگران چشمان در و برداشتم عقب به قدمی

 .کافه میرم ، خوبم که گفتم-

 : کشید را دستم اما برداشتم جلو به قدمی ، اهمیت بی

 خودت؟ با میکنی همچین چرا ؟ نمیدی اهمیت خودت به چرا ؟ تو چته-
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 !چرا بدانم اینکه بی ، دارم دلشوره و نگرانم فهمید نمی نیست؟ خوب حالم فهمید نمی چرا

 . پاسگاه رفتم ، گفتی مهرداد به چرا تو-

 : فرستاد بیرون را نفسش

 به تو به قبال. صنم ، بگم شدم مجبور.  رسید که دنبالت بیام اومدم ، بگم خواستم نمی واال-

 به من.  میمونی خواهر عین برام تو حاال اما میکردم نگاه همخونه و معمولی دوست یه عنوان

 .بیفته بدی اتفاق برات نیستم راضی و نگرانتم  کن باور.  خوردم شیرشو چون ، مدیونم مادرت

 . میکرد گرم را دلم مهربانش لحن و بود صادقانه هایش حرف

 شکایت کال گفتن ، زد زنگ تا.  شناخت می  تو شاکی ی خونواده ، پسره این آوردی شانس-

 .میشیم قضیه منکر کال و میگیریم پس و

 : گفتم متفکر

 میشناخت؟ کجا از-

 : انداخت باال ای شانه

 بدونم؟ کجا از من!  توام میپرسی سواال-

 .نباش نگران اصال ، خوبه حالمم.  کافه برم باید من ، جان صدف-

 بیام؟ باهات خوای می-

 داد می نشان روزها این رفتارش.  کند کم را نگرانیش حجم توانست نمی چیز هیچ انگار

 . آمد نمی خوشم اخالقی چنین از من  اما ، داند می من مدیون را خودش

 . کردم گز پیاده را کافه مسیر.  شوم خارج در از تا کشید کنار ، نارضایتی با

 ... نبود بردار دست بدم حس همچنان و داشتم دلشوره همچنان
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#۱۹۰  

 

 

 

 

 

 اینجا زمانی یک.  گرفت دلم سکوتش از همیشه مثل.  کردم مکثی ، رسیدم که کافه مقابل

 . بود شده سنگ و سرد مجاورش کوه مثل درست روزها این و داشت دیگر رونقی

 که بدی های حس.  دادم فشار محکم ، دست در ، بود زده دکه دِر به که را بزرگی قفل کلید

 .نداشتند را کردنم رها قصد ، بودند شده گریبانم صبح اول از

 هایی قدم با مهرداد.  برگردانم سر شد باعث ، شنیدم سر پشت از که هایی قدم صدای

 داشت عادت ، مرد این.  آمد جالب برایم همیشه مثل تیپش.  شد می نزدیک داشت محکم

 . بپوشد سفید فقط

 سالم و شد نزدیک.  بودم نکرده فکر اش عالقه و عادت این به حال به تا کردم می اعتراف باید

 :گفت ، بود خودش خاص که ظریف لبخندی حفظ با ، کوتاه وگوی گفت یک از بعد.  کرد

 بدین؟ سروسامان زودتر رو اینجا خواین نمی-

 : پرسیدم ، بدهم را سوالش جواب اینکه بدون و خورد چرخ نگاهش با همزمان نگاهم

 بودین؟ اومده که داشتین کارم دیروز-

 : کرد ای سرفه تک

 .  بگیرم رو سفارشا خواستم می.  برگشتم تازه ، آره-

 : رفتم فرو فکر به

 .کنید خبرم قبلش کردم می فکر.  نیست آماده سری این سفارشای-

 :گفت ، کرد می نگاه ساعتش ی صفحه به که همزمان و آورد باال را دستش مچ

 .بود شده تموم کارم اما بمونم بیشتر خواستم می.  شد یهویی برگشتنم-

 اینحال با.  دیدم نمی مرد این با صحبتی هم برای درخودم تمایلی اصال ، کردم پا آن  و پا این

 : پرسیدم می هم مهرداد از ، بودم پرسیده صدف از که را سوالی باید

 گرفتین؟ رضایت ازشون زود اونقدر چطور شما-

 کمی هایش ناخن ؛ کرد جلب را توجهم دستانش انگشتان.  کشید موهایش میان را دستش

 . کشیده سوهان حتی و مرتب.  بود مرد یک ناخن از بلندتر
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 اینجایی من درسته.  جورایی یه  داشتیم مراوده هم با.  شناختم می رو خونواده این من-

 می و شهر این اهالی ی همه مسافرتیم تورای و آمد و رفت ی واسطه به ولی ، نیستم

 .میشناسن  منو البته اونام ، شناسم

 : کشیدم آرامی نفس و گزیدم را لبم

 .ممنونم بهرحال-

 : شد تر پررنگ لبخندش

 . نکنیم فکر بهش بهتره-

 : داد ادامه هیجان با و کرد کج را هایش لب

 کنید؟ دعوت قهوه یه به منو خواین نمی باالخره-

 : دادم جواب ، مالیم لبخند یک با را لبخندش

 .ن کافه داخل ، وسایل تمام-

 : زد هوا در بشکنی

 ؟ کنیم دم اعال فرد ی قهوه یه هم کمک با چیه نظرت-

 های شدن صمیمی با همیشه و باشد داشته شادی ی روحیه آنقدر آمد نمی نظر به

 شما»  بعد ای لحظه ، کرد می خطابم«  تو»  ای لحظه اینکه.  کرد می غافلگیر مرا ناگهانیش

 .شد می توجهم جلب باعث ،« 

 . آمد سرم پشت هم مهرداد.  بیاورم بیرون را وسایل ، کنم باز را دکه در تا شدم بلند جا از

 مات نگاهم.  کردم باز را در ، گفت می اش قهوه کردن دم ی نحوه از برایم داشت که همزمان

 آدم یک آمد نظرم به ، کردم که دقت.  شد ، بود افتاده دکه کف در که بزرگ جسم یک

 را دهانم آب و فرستادم بیرون را ام شده حبس نفس. است کشیده دراز دکه کف در ناشناس

 .رفت دکه داخل خودش و بکشم کنار خواست من از.  شد متوجه هم مهرداد.  دادم قورت

 برایم کشیدن نفس و بود افتاده شماره به ، ساعتی بمب یک شمار ثانیه چون قلبم ضربان

 :گفت که شنیدم را مهرداد صدای.  بود شده غیرممکن تقریبا

 ! مرده-

 تکان را دستم انگشتان توانستم نمی حتی.  رفت تحلیل توانم تمام و شد حبس کوتاه  نفسم

 : دهم

 . آشناست ش قیافه-

 گرفتم در به را دستم!  نشناسم را شهرام ، شد می مگر.  شد کشیده صورتش روی نگاهم

 فریاد برسد چه ، نداشتم زدن حرف نای اما بکشم بلند فریاد یک خواست می دلم.  نیفتم تا

 [۱4:4۲ ۳۱.۰۷.۱۸, ]خیس های اطلسی ! کشیدن
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#۱۹۱  

 

 

 

 

 صنم#

 

 .  میزنه نبضش ؛ کن کمکم تو بیا!  صنم-

 . شدم کافه داخل ، معطلی بدون که داد جانم و روح به ای انرژی چنان ، جمله همین

 فقط موندنش اینجا.  نیست خوب اصال حالش.  بیرون ببرم و شهرام من کن کمک ، ببین-

 .دردسره تو واسه

 : گفتم خشدار صدایی با و ترسیدم

 !نیست؟ خوب حالش ، چی یعنی-

 : آورد باال را سرش تند ، نگران  و دستپاچه

 هدفشونم دقیقا.  میشی تو مقصر ، کنن پیدا اینجا و شهرام اگه ، من حرف به کن گوش-

 از آب ، کنم می ردش جوری یه من.  بستن پشت از درم و تو این انداختنش که دیدی.  همینه

 .سکوت البته و کن اعتماد تو.  نخوره تکون آب

 اش ریخته  هم به حال ، داشت سعی که مهرداد برخالف.  بودند افتاده شماره به هایم نفس

 .زد می فریاد را خرابم حال هم ظاهرم من ، کند پنهان خونسردی نقاب پشت را

 : کردم باز لب سختی به.  کند خارج کافه از را شهرام کرد قصد مهرداد

 چی؟ ، بمیره اگه-

 .نباش نگران اصال تو ، درمانگاه مقابل میبرمش-

 .احساساتم حتی نه ، کرد می کار مغزم نه.  بود نگرانی از فراتر چیزی من حال

 و اراده بی.  بگیرم تصمیم درست که شد می مانع ، ترس همان و بود ترس برترم حس تنها

 خودم به.  باشد آخر ی کننده عمل مهرداد تا شدند تسلیم احساسم و عقل ، ناخواسته

 بخواهم هم هرچقدر.  ام کافه این صاحب فقط من ، نیستم مقصر که من دادم می دلداری

 .است گیر کسی هر از قبل من پای ، باشم شانس خوش

 قد چیز هیچ و کس هیچ به عقلم تنهایی واال ، است همراهم مهرداد که کردم می شکر باید

 .داد نمی
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* 

 طلوع با ، صبح چون ، «معمولی» گویم می... عجیب اما ، معمولی روز ده ، گذشت روز ده

 در چون ،«عجیب» گویم می.  خوابیدم می ، شب فرارسیدن با و شدم می بیدار ، خورشید

 ؛ بود بستری بیمارستان در حاال که شد پیدا مرگی به رو شهرام.  داد رخ فاجعه یک ام کافه

 کافه به حتی ، شد می مانع که ترسی.  ترس یک و بودم مانده من.  نداشت خوبی ضعیت و

 را خواستگاریش جواب تا بیاید بهراد کردم می آرزو دل ته از.  بیایم بیرون خانه از کال یا بروم

 من.  بروم شهر این از خواستم می من.  نبود مهم اش خانواده نارضایتی دیگر برایم.  بدهم

 را وحشتم و کرد می زنده را شهرام ی خاطره فقط ماندنم.  خواستم نمی را ام کافه دیگر

 .بیشتر

 دعوت مرا که بود او.  آوردم می کم ، اول روز همان من ، نبود قلبش قوت و مهرداد حضور اگر

 برایش که اتفاقی و شهرام به تا کرد می قانعم هایش حرف با بار هر و کرد می آرامش به

 .ندهم اهمیت خیلی ، افتاده

 : شد وارد ، زد را اتاقم در اینکه از بعد.  کردم بلند را سرم ، صدف صدای با

 ؟ خانم خوشگل ، خوبی-

 : آمد نزدیکتر.  دادم را جوابش.  بود خوب حالش من برخالف  و داشت لب به لبخند

 ، گفتم دا به.  بودی تر فعال قبال!  میای بیرون زور به و اتاق این به چسبیدی ؟ صنم چته-

 حرفا این از تر داغون حالت نظرم به اما کنه می فکر داره ، شه آینده درگیر ، کن ولش:  گفت

 !میاد

 : آوردم باال را نگاهم

 .شدم بهراد نامعقول خواستگاری درگیر زیادی.  کنم می فکر دارم.  داست با حق ، خوبم-

 .بچسب  و عشق و دل!  دختر خیال بی و منطق  و عقل-

 : نشست کنارم ، ندادم جوابی

 دلخوشیت ؟ چیکار موندی.  میرم و شهر این از کنم می ، باشم تو جای!  صنم دونی می-

 هرز نگاه ، بزنی کله و سر کوچک و بزرگ با چندرغاز واسه ، کافه بری شی بلند صبح چیه؟

 برسی؟ کجا به تهش که بخری جون به رو سلیطه زنای مفت حرف و کنی تحمل و هیز مردای

 و کنه پاک سبزی زندگیش گذروندن واسه ، مجبوره پیری تو که دا مثل یکی بشی نهایتا

 .شدنی بزرگ الیق تو ، شی بزرگ تا تر بزرگ محیط تو برو ، نکن محدود  خودتو! بندازه ترشی

 رسیده نتیجه  به خودم من ، بگوید هم او اینکه از قبل.  کرد درگیر را ذهنم تمام هایش حرف

 و ها آدم ، شهر این از خواستم می ، شوم بزرگ اینکه برای نه ، بروم خواستم می من.  بودم

 ، کنم فراموش شاید.  شوم دور و بکنم اتفاقاتش

 شهرم و کافه از ، میرفتم شده هرطور باید من اما ؟ نه یا آورد می فراموشی دوری دانم نمی

 ، دقت با و آرام.  کنم دوختن به شروع خودم های دست با و ببرم را آینده ی پارچه تا میبریدم

 . باشد تنم ی اندازه باید آینده.  شود گشاد یا تنگ آن از بخشی اینبار مبادا تا بزنم کوک
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  بهراد#

 

 . بودم نرفته خانه به اما ماندم تهران در ، بیستون به برگشتن جای را مدت این تمام

 زنگ چندم بار برای تلفنم همزمان و کرد اعالم را بعدی پرواز ی شماره ، فرودگاه گوی بلند

 را گوشی ترسیدم می هم.  کرد می خودنمایی ، صفحه روی ، پدر ی شماره بار هر.  خورد

 . کنم خاموشش داشتم ترس هم ، دهم جواب

 میکردم خاموش را گوشی اگر اما نیست ناراحت و دلخور دانستم می اما بود عصبانی االن پدر

 .  آورد دست به را دلش جوره هیچ شد نمی وقت آن.  شد می خاطر رنجیده حسابی ،

 پدر طرف از زدم حدس.  بود صفحه روی حمید ی شماره اینبار ، خورد زنگ گوشیم دوباره

 به دادم ترجیح ، بود کاری خبرهای حامل اوقات اکثر در حمید آنجاییکه از اینحال با ، باشد

 .دهم پاسخ تلفنش

 .شد برقرار تماس  و کردم اسمش روی مکثی

 .سالم-
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 :گفت دستپاچگی و ناراحتی با ، بدهد را جوابم اینکه بدون

 ...بیمارستان بیا ، بهراد-

 مقابل نزدیکانم تک تک ی چهره و افتاده اتفاقی چه که شد درگیر ذهنم.  شدم نگران

 .کرد عبور چشمانم

 شده؟ چی-

 .نیست خوب خیلی حالش ظاهرا.  تهران کردن منتقلش االنم ، کردن پیدا بیهوش و شهرام-

 از یکی.  زدم بیرون انتظار سالن از سرعت به و کردم قطع را تلفن.  دهد ادامه ندادم اجازه

 شهرام حال نگران.  بروم بیمارستان به زودتر چه هر تا گرفتم را فرودگاه های تاکسی همان

 نمی هم را فکرش حتی وقت هیچ ، مدت این درتمام و میشناختمش بود سال خیلی.  بودم

 و بود گرفته دلم.  آمد بدم ، بودم کرده سرزنشش بارها که خودم از.  بیفتد اتفاقی روزی کردم

  از تر سنگین چیزی

 و سخت هایم نفس که طوری.  آورد می فشار ام سینه ی قفسه بر ، تنی یک ای وزنه 

 .آمد می باال سنگین

 .  رسیدم بیمارستان به باالخره

 و اند کرده پیدا را شهرام جان نیمه تن ، درمانگاه جلوی ، پیش روز هشت ، فهمیدم بود آنجا

 البته.  کردند منتقل تهران بیمارستان به و داده اطالع اش خانواده به هویتش تشخیص از بعد

 .گرفتند قرار ماجرا جریان در سایرین و حمید امروز

.  بود خورده ضربه سرش به و گرفته قرار درگیری در ظاهرا ، نداشت مناسبی وضعیت شهرام

 به شهرام امروز حال دانستیم می دو هر اما ، دانست نمی چیزی ،  جزییات از هم حمید

 کار ، قیمتی هر به و شده هرطور ، دادم قول خودم به من و ست لعنتی ی پروژه آن خاطر

 ...شهرام خاطر به هم ، خودم خاطر به هم.  کنم تمام را تمامم نیمه

 ، شهر آن از مرا توانست نمی چیز هیچ و کس هیچ.  ماندن برای ، کردم می بهانه را کافه من

 . کند بیرون

 کرمانشاه راهی ، بعدی پرواز با و رفتم می فرودگاه به باید ؛ ندادم اهمیتی.  زد صدایم حمید

 .شدم می

 ام پروژه همچنان بهانه این با تا دادم می ادامه کافه در را جدیدم کار.  بود کاریم روز اولین فردا

 .دهم ادامه را

 ی خواسته و منافع جهت در را جوابم باید او.  چیست صنم قلبی ی خواسته نبود مهم برایم

 .داد می من

 .بود همه  منافع جهت در ، خودخواهی این اما خودخواهم دانستم می
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  صنم#

 

 را تماس طمانینه با و کشیدم آرامی نفس ، مهرداد ی شماره دیدن با ، خورد زنگ گوشیم

 . کردم برقرار

 . سالم-

 دادم که را جوابش. بودم اتفاقش و روز آن درگیر هنوز که من برخالف ، بود انرژی از پر صدایش

 : داد ادامه ،

 اصال روزم اون به ، باشی قوی ، نره یادت ، بگم خواستم فقط.  بیام ، نتونم ممکنه مدتی یه-

 . نکن فکر

 من کردن عمل شرط به اما بود خوب ، مهرداد های توصیه.  دادم قورت سختی به را دهانم آب

! 

  چطوره؟ شهرام-
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 تهران تو عالی بیمارستان یه تو االن.  رسیدن بهش زود ، درمانگاه در دم گذاشتم بردم-

 ، هستم وضعیتش پیگیر ، نباش نگران.  شده قبل از بهتر خیلی م جسمیش وضعیت.  بستریه

 . بگیرم آمار ، بخوای جا هر و هرکی از که دارم آشنا اونقدری

 .  داد پایان بلند نیمه ی خنده یک با را اش جمله

 ناجی حکم برایم هربار!  داد قرار زندگیم مسیر در را او خدا که خوب چه ، گذشت ذهنم از

 و کافه در بودن کلید به توجه با آخر مورد خصوصا.  داده نجات ، لحظه آن بحران از مرا و شده

 می اگر حتی خودم.  شدم می من اتفاق این صددرصد مقصر ، شهرام حبس بودن عمدی

.  بود کرده را اینکار راحت مهرداد اما کنم رد نگهبانی را از شهرام توانستم نمی ، هم خواستم

 :  پرسیدم را سوالم باالخره ، ذهنی کلنجار یک از بعد

 بود؟ کرده اینکارو کی اصال من؟ ی کافه تو بودن گذاشته و شهرام چرا شما نظر به-

 : شنیدم می وضوح به تلفن پشت از را نفسش

 همونجا البد گفتم اولش.  کنم می فکر موضوع همین به دارم روزه چند من ، بخوای راستشو-

 این دیدم بعد اما کافه تو ش گذاشته ، ترسیده ، مرده شهرام کرده فکر طرف ، شدن درگیر

 باید این پس ؟ نداشته قفل مگه کافه اصال.  کرد می قفلش نباید صورت اون در چون ، نمیشه

 نقشه با اینکار پس ، الزمه قبلی ی نقشه کلیدم ی تهیه واسه.  داشته رو دکه کلید جایی از

 . دونم نمی من واقعا ، بوده کی اون حاال.  کنن درست دردسر تو واسه که بوده قبلی ی

 : گفت ، بلند مکث یک از بعد و کرد مکثی

 . کنه اذیتت خواد می.  کنه بازی باهات خواد می یکی من نظر به ، صنم دونی می-

 می باید چرا!  نداشتم کسی به کاری من.  پریدند ترس از چشمانم پلک و لرزید قلبم

 :  داد ادامه مهرداد! ؟ کنند اذیتم خواستند

 هیچی به امروز از کن سعی باشی، خودت مراقب بیشتر تا گفتم.  بترسی که نگفتم رو اینا-

 .  کن حساب من کمک رو هم جا همه.  بده ادامه زندگیت به ، نکنی فکر

 می ترجیح که ، بود گرفته عمق وجودم در آنقدر ترس.  آمد می باال سخت و بود گرفته نفسم

 اینکار من با کسی باید چرا ، پرسیدم می خودم از مدام.   نیایم بیرون هم اتاقم از حتی ، دادم

 میکردم رو و زیر را شهر جمعیت کل حتی داشتند؟ وجود برم و دور نفر چند مگر اصال ؟ بکند را

 ؟ کند دشمنی من با است ممکن کسی چه.  رسیدم نمی نتیجه به ،

. گرفت می تر آرام ذهنم اینطور حداقل.  بوده اتفاق یک ، چیز همه ، دادم دلداری خودم به

 : کشیدم عمیقی نفس

 . نکنم فکر بهش خوام می-

 . کنید می کارو بهترین-

 را حالم او تایید و باشم تایید دنبال که انگار.  برگردد قلبم ضربان نظم ، شد باعث اش جمله

 ی اجازه هایش درگیری و ذهنم به تلفن قطع از بعد و کردم موفقیت آرزوی برایش.  کرد خوب

 . ندادم بیشتری رشد
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 با.  کردم انتخاب چرمی ی پارچه رنگ چند ، وسایل میان.  کنم گرم را سرم گرفتم تصمیم

 از ظریفتر و کنم کارم به متمرکز را فکرم کردم سعی همیشه از بیشتر.  زدم برش را چرم دقت

 . کردم درست را بندها دست همیشه
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 صنم#

 

 

 را مهره دو بین ما.  دوختم رویش ی مهره دو به را نگاهم و داده قرار دستانم میان را دستبند

 با مناسب طرحی ؛ کردم می کار آنجا مکمل طرح یک خواست می دلم.  گذاشتم خالی

 .  شد می جالب و جذاب ، شک بدون.  بیستون ی کتیبه

 تند و شدم غافلگیر زدنش در بدون و ناگهانی آمدن از.  شد اتاقم وارد صدف ، لحظه همان

 : آوردم باال را سرم

 .برگشته خبرداد بهراد  ، بدو ، صنم-

 اش جمله معنی تا کشید طول ، زدم می گیج مفهمومشان در و آورد زبان بر  که کلماتی میان

 ، رسید ذهنم به که را سوالی اولین!  بگوید من به اینکه بدون ، بود آمده بهراد.  کنم هضم را

 : آوردم زبان به
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 !اومده؟ که داد خبر تو به-

 :گفت سرخوش و داد تکان سری

 .اومده ، گفت زد زنگ ، آره-

 : پرسید زبانم اما...!  صمیمی چه:  گذشت ذهنم از

 نگفته؟ خودم به چرا-

 .بده جوابشو زودتر برو نظرم به حاال ؟ داره فرقی چه-

 که کاری و کنم کوچک را خودم بخواهم که نبودم هویت بی و دستی دم آنقدر.  کردم اخمی

 جمله این با ، کردم می تالش چقدر هر.  بودم عصبی هم کمی. دهم انجام ، گفت می صدف

 . گرفت می شکل ذهنم در منفی افکار ، صدف ی

 صمیمی آنقدرها که صدف با! بود داده خبر صدف به چرا! بود؟ نداده خبر من به بهراد چرا واقعا

 !آمدند نمی نظر  به

 . کشیدم پوفی

 ! صنم-

 .کنم استراحت خوام می ؟ بیرون بری میشه-

 بدون چون ، ندادم اهمیتی.  رفت بیرون ، حرف بی اما شد ناراحت و رفت هم در اش چهره

 . بودم شده دلگیر ، صدف از بدانم و بخواهم اینکه

 اتاق از خواست نمی دلم.  زد صدایم پیرزن موقع همان.  نشستم حوصله بی ، رفت که صدف

 .داشت برایم را امن پناهگاه یک حکم ، اتاق این همچنان.  بیایم بیرون

 .بیار رو جارو اون حیاط از برو صنم-

 . شد نمی درست اخالقش این ، دادم فشار هم روی را هایم لب

 یافتن برای و اطرف در نگاهم.  شدم حیاط وارد و کردم عمل اش خواسته به دادن جواب بدون

 از بعد.  کرد توقف همانجا نگاهم ، چرخیدم که بهراد ی خانه سمت به.  خورد چرخی جارو

 تزریق تنم به هیجان و گرفت اوج قلبم ضربان اراده بی.  بود روشن اش خانه چراغ روز یازده

 .شد

.  بود گذاشته جریان در را صدف ، نبود هم خبر بی همچین البته! خبر بی چه ، بود آمده

 ، کردم می فکر بینانه خوش باید.  کند خبر با حضورش از مرا ابتدا داشتم انتظار درحالیکه

 . بود شده اتفاقاتی درگیر من مثل هم او شاید

 خلوت احساسم با بودم نکرده فرصت حتی روزها این.  فروبردم هم در را دستم دو انگشتان

 ، غریب و عجیب اتفاقات پستوهای میان ، بهراد روزها این.  کنم گوش را قلبم ندای و کنم

 .بود کرده درگیرم که هایی حس تمام از فارغ.  شدنم رها برای داشت را برنده برگ یک حکم
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  قلبم  ضربان.  چرخید درخانه قفل ، لحظه همان که بردارم را جارو تا برداشتم عقب به قدمی

 از قبل اما کنم فرار زودتر تا دادم می توان پاهایم به باید.  آمد بند نفسم و گرفت اوج وار دیوانه

 .زد صدا را اسمم وار زمزمه و آمد  بیرون که بود او ، من جانب از اقدامی هر
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  بهراد#

 

 اما ، برود زودتر داشت سعی و شده غافلگیر و میلرزیدند چشمانش مردمک ، شدم اش خیره

 به صورتم دانستم می ، زدم لبخند.  آوردم می دست به را دلش باید.  دادم نمی اجازه من

 به ، شده طریقی هر به بودم خواسته دا از. ندارد عادت مصنوعی و خشک لبخندهای این

 . بکشاندش حیاط

 را عشقم و کند جلب بیشتر را توجهش تا دهم صنم خود به ابتدا را آمدنم خبر خواستم می

 تحت بیشتر را احساساتش شود می ، دیدم کردن فکر کمی از بعد اما دهم جلوه واقعی

 . تر جذاب اتفاقی با گرفت کنترل

 ، خودخواه و باشم بد هم چقدر هر اما بیاورم زبان به تا گشتم می عاشقانه ای جمله دنبال

 ...بود خاص برایم که «صنم» مثل یکی هم آن ، دهم بازی را مقابلم آدم این توانستم نمی

 : را واقعیت البته و گفتم تر ساده
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 خواستم دا از.  شی غافلگیر بذار گفتم اما کنم خبرت نفر اولین خواستم رسیدن محض به-

 .حیاط توی بفرستت

 : کرد ای سرفه تک ، کرده تعجب آمد نظرم به ، شد گرد نگاهش

 دیگه کسای به ، میشه ، بگم ، بخوام درستشو.  داشتند خبر م دیگه کسای من از قبل اما-

 .دادی خبر

 ، حال به تا صنم ، نداشتم خاطر به من و زند می کنایه بود واضح اما نفهمیدم را منظورش

 :گفتم و انداختم باال ابرو شده ریز چشمانی با. بندازد کنایه

 !ندارم؟ خبر خودم که گفتم کی به من ، «صنما» دلخوری چرا-

 :داد جواب ، حرص از پر لحنی با.  شود لبخندش مانع تا کرد جمع را لب

 .نیست مهم--

.  آوردم بیرون ، بودم کرده قایم پشتم قبل از که را گلی شاخه و انداختم باال ای شانه-

 به فقط ، کرد نمی حرکتی و حرف هیچ.  ماند ثابت دستم توی آبی رز گل تک روی نگاهش

 . بود خیره گل

 داری؟ دوستش-

 :گفت ، بیاورد باال را سرش اینکه بدون

 !داریم؟ م آبی رز مگه-

 دختر هر شاید.  نبود الکی کالس و دادن پز اهل.  داشت را خودش مدل...  دیگر بود صنم

 .ندیده ها گل میان رنگی همچین حال به تا ، آورد نمی خودش روی به االن ، بود دیگری

 .سفارشیه و مخصوص ، گل این-

 : خندید

 و زرد رز بگم راستشو.  دارن بندی رنگ ، دیگه گل تا چند و اطلسی فقط کردم می فکر من-

 .باره اولین ، آبی اما بودم دیده قبال قرمزم و سفید

 تنش و کنم تمام را میانمان ی فاصله ، خواست می دلم که  شیرین و گفت می صادقانه آنقدر

 آغوشم میان نداشتم شک.  کنم رهایش راحتی به دادم نمی قول آنوقت.  بکشم آغوش در را

 .آیند می در صدا به هایش استخوان

 بگیری؟ و گل خوای نمی حاال-

 . گرفت را گل و گفت یی« چرا» هیجان و ذوق با

 . دارم حرف باهات ؟ م خونه بیای ، کنم دعوت ازت تونم می حاال-

 برداشت بد ، شد سبب که بود من درخواست شاید ، بود ترسیده انگار ، کرد نگاهم مشکوک

 . کند
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 . خورمت نمی نترس نیومدی؟ م خونه قبال-

 : دادم ادامه و کشیدم هومی

 برات اتفاقی پس ، هستی چلوندنی ، باشی خوردنی اینکه از بیشتر شما ، حاضر حال در-

 .پاست و دست آسیب تلفات نهایت.  نمیفته

 کافه آن به رسیدن برای واقعا!  کند تغییر آنقدر ، تواند می شخصیتم دانستم نمی هم خودم

 . آید می بدم خودم از هم خودم کنم می اعتراف ، باشد همین اگر! بودم؟ شده این

 .بزنیم حرف بعدا ، نیست خوب حالتون شما کنم فکر-

 . بود شده تغییراتم ی متوجه هم صنم

 . گرفتم تو اجازه دا از-

 : کشید عقب زود اما آورد باال را دستش و کرد مکثی ، کردم دراز سمتش را دستم

 .بزنیم حرف ، میام-

 اما جاخوردم که آورد زبان به محکم آنقدر هم را اش جمله.  جدی لحنش و شد محو لبخندش

 . خودش مخصوص رفتارهای همین با دیگر بود صنم

 رفتارش بار هر اما نرم گاهی و بود محکم گاهی او...هم خودش به حتی ، بودم گفته هم قبال

 خواست می دلم عجیب امشب و کرد می  جلب خودش به بیشتر مرا توجه که بود طوری

 ... بگذارم هم سرش به سر کمی
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  صنم#

 

 دانم نمی.  کنم فراموش را پیشم ی دقیقه چند دلخوری شد باعث هایش حرف و حضورش

 راست او فقط من دید از اصال!  داشت را چیز همه به تایید حکم برایم ، گفت می هرچه چرا

 من دید از.  خواست می دلم اما کنم می حماقت دانستم می دلم ته...دروغ بقیه و گفت می

 را طعمش بارها و بارها خواست می دلم که شیرین آنقدر ؛ بود شیرین حماقت یک این

 . بچشم

 ، خورد چرخ اطراف در نگاهم.  کرد بهتر را حالم خانه خنک و مطبوع فضای.  شدم خانه وارد

 : بود گرفته قرار سرم پشت

 کنی؟ زندگی اینجا کوتاه مدت یه خواد می دلت-

 ای نقطه در چون ، برنگردم هرگز و بروم.  خواست می رفتن فقط دلم.  کشیدم لبم روی  زبان

 .دهنده آزار و بودند پررنگ ، تلخ خاطرات ، بودم ایستاده که

 کوتاه؟ چقدر-

 لب و کرد مکثی.  بودم شده خیره منتظرش چشمان در که پرسیدم درحالی را سوالم این

 :  کرد باز را اش شده جمع

 .بخوای تو وقتی تا-

 : دادم قورت را دهانم آب

 ؟ بگی ت خونواده به وقتی تا-

 : بود خونسرد ، کردم که دقت اما شده کج لبش کردم فکر.  کرد مکثی

 بگم؟ نتونستم وقت هیچ اگه-

 .میشه تموم صبرم اونوقت-

 : گرفت قرار رویم به رو و زد چرخی

 میشه؟ چی ، شه تموم صبرت اگه-

 : گفتم محکم لحنی با و زدم زل چشمانش در جدی

 .گم می ت خونواده به خودم-

 : گذراند سرتاپایم از را نگاهش  و زد سینه به دست

 من؟ درخواست به مثبتت جواب میشه نظرات و بحث و این مجموع-
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 جدی من نبود مهم برایش! شده دیگر آدمی اصال.  شده عوض بهراد ، گذشت ذهنم از هم باز

 را خودم کردم سعی فقط ؛ کنم فکر منفی خواستم نمی.  دید نمی ای جدی آدم مرا یا باشم

 : نبازم او مقابل در

 ؟ درخواست کدوم-

 : انداخت باال ابرویی و زد نیشخندی

 ؟ داشتم ازت درخواست تا چند من مگه! کنی بازی داری دوست ظاهرا-

 .جاسوسیم درخواست یکیش ، تا چند دقیقا.  داشتی-

 : بگیرد را خندیدنش جلوی نتوانست

 .آوردم کم کنم می اعتراف-

 ای پیروزمندانه لبخند و گرفته خود به طبیعی ای چهره زود اما ، اعترافش از شد گرد چشمانم

 . کاشتم لبم روی

 ؟ میشه چی خواستگاریم جواب ، خب-

 : انداختم باال ابرویی و زدم سینه به دست من اینبار

 هم با خواین می اینکه.  نمیاد خوشم زندگیم تو عقاید و کلمات بعضی از من ، دونید می-

 زدن سیلی واسه  دارن شالق حکم دیدم از که اوناییه از.  کلماته همون از یکی ، شیم صیغه

 .هویتم و شخصیت به

 : کند حفظ را خوبش ظاهر داشت اماسعی ، شده کالفه بود معلوم کشید، پوفی

 تو ی اندازه به هیچکس از حاال تا نیستم عاشقت اما میاد خوشم ازت من ، صنم  ببین-

 قلمداد داشتن دوست یه سرآغاز و آمد خوش این میشه کردم فکر خودم با.  نیومده خوشم

 .کنیم رسمیش ، بیاد خوشمون هم از اگه که شیم صیغه میخوام همین واسه.  کرد

 از خواستم نمی هم باز اما کند آب را دلم ته که قشنگ آنقدر ، بود قشنگ هایش حرف

 .کنم نشینی عقب ام خواسته

 کن قبول ، دستی دم زنای این یاد ، میوفتم دوم زن یاد.  نمیاد خوشم کلمه این از اصال من-

... 

 : زد لبخندی

 تو ، باشی بد تو اینکه نه...تو بدونن اگه.  بفهمن م خونواده خوام نمی ، ببین منم شرایط-

 .شناختن رو تو اونام شاید بگذره زمان بذار.  صنم دونن نمی اونا اما خوبی خیلی

 : ببرد را دلم هایش حرف با بود بلد امروز چقدر

 ؟ بشناسنم قراره چطور ، نمیبینن منو که اونا-

 : داشتم گفتن برای ها حرف هم من ، میگفت چه هر او انگار اما
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 چیه؟ آخرت حرف-

 .  دائمی عقد شرط به اما ، راضیم من-

 : گفت و زد کننده دلگرم لبخند یک فقط اما بخواد فرصت یا بگوید «نه» داشتم انتظار

 .کنیم می دائمی عقد-

 شدن بهراد همسر نظرم از اما چیست هدفم ، خواهم می چه دانستم نمی لحظه آن در

 .خواستم می که پشتی و بودم دنبالش که آرامشی یعنی

 ...بهتر را حالم و کرد می گرمم  که داشت نیازی حکم برایم بهراد
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 دو مابین بهراد اطلسی گلدان.  انداختم حیاط وسط حوض به را نگاهم و نشستم پنجره پشت

 . شدند می قلبم انقباض و انبساط باعث زنان چشمک و بودند گرفته قرار شمعدانی گلدان

 و راه چند ، راه بین دانست می خدا و نبود معلوم انتهایش که بود ای جاده همان من ی آینده

 پیش را جاده مسیر و شوم جاده این وارد بودم مصر  من اما!  گرفت می قرار مقابلم راهه بی

 هرچه اما ، شدم می راهه بی وارد هم شاید و کردم می انتخاب را درست راه شاید.  بگیرم

 . کنم اش تجربه خواست می دلم ، بود

 زمان و زمین به خواستم می من او برخالف اما باشد پنهانی ما ی رابطه خواست می بهراد

 چطور و میگویند سرم پشت چه نبود مهم برایم.  کردم ازدواج معین بهراد با من ، بگویم

 در حدیث  و حرف هزار و نامشروع ی رابطه انگ سرم پشت نداشتم شک.  شوم می  قضاوت

 باشد که بهراد ، بود این مهم.  بودم کرده ازدواج سابقم همسر دایی با من  که چرا ؛ آمد می

 تا دهند اجازه خودشان به توانند نمی دیگر فرزاد امثال و کنند می نشینی عقب ، عبد و عطا ،

 به مردی و زن هر ، آن از تر مهم و شوند مزاحمم و بکنند ، خواهد می دلشان غلطی هر

 کردم می فکر. کند قضاوتم و کند نگاه خیابانی و هرزه زن یک دید با مرا داد نمی اجازه خودش

 ، محل فروش سبزی زن اینبار.  ندهد شرمانه بی پیشنهاد کسی ، بروم بانک به که اینبار

 ... نچسباند من به را شوهرش برای ریختن دام و تورکردن انگ علنا

 بندهای از شدن رها برای من که رسیدم می نتیجه این به بیشتر ، کردم می فکر چه هر

 . داشتم نیاز بهراد وجود به سنت و ترس

 : کردم زمزمه لب زیر.  کشیدم آهی و شدم خیره ماه تصویر به

 ! ″ من سرنوشت سپردم بهت رو خودم″

 

 

 

 بهراد#

 

 در به و زده سینه به دست ، خانه داخل از.  نبستم را در اما شدم خانه وارد ، رفت که صنم

 دور همین از را م اطلسی گلدان.  بود حیاط وسط حوض ی خیره نگاهم درحالیکه ، دادم تکیه

 هوا که روزها این اما.  باشد ها شمعدانی مابین و حیاط داخل نداشتم انتظار.  شناختم

 . بود برایش مکان بهترین ، حیاط همین ، شد می مطبوع داشت

 من ی آینده  و زندگی...! فکرانه بی چقدر و بودم داده را صنم جواب زود چقدر ، کشیدم پوفی

 چه هر من و نداشتم صعود جز راهی فتحش برای که بود مرتفع و بلند کوه یک مانند ، درست

 دم که را ای وسیله هر ،  قله به رسیدن و کوه این از صعود برای دیدم می ، کردم می فکر

 صنم که لحظه آن عقاید همین برای.  شوم موفق تا داشتم می بر ، رسید می دستم

 و کند پیدا  ادامه کارم تا باشم داشته را کافه خواستم می فقط چون ، داد را آخرش پیشنهاد

 فکر که حاال اما.  دادم قاطعانه جوابی ، مکث ای ثانیه حتی بی ، نبودم عواقبش فکر به
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 شد می مگر.  دارد پیش در بزرگ خانوادگی ی فاجعه یک صنم با ازدواج دیدم می ، میکردم

 !؟ نرسانند حمید گوش به خبر و بسته زبان ، کوچک شهر این مردم و کنم ازدواج صنم با من

 بماند پنهانی ، رابطه این خواستم می اول از.  بودم چاره دنبال حاال و   بودم کرده فکری بی من

 ممکن سخت دیوار یک کردن خراب با فقط آن از گریز که بستی بن.  خوردم بست بن به اما

 و قلب از ، است  ممکن رویم به رو دیوار جنس که کنم فکر این به خواستم نمی.  بود

 اینکه با  من.  کرد نمی قبول صنم اما کنم ثابت را خودم بود قرار من.  باشد هم احساس

 قرار دیگران تهمت مورد و شوم متهم ترسیدم می ، بودم هم سرم پشت های حرف نگران

 کردم زمزمه لب زیر و گرفتم حوض از را نگاهم!  کردم قبول را صنم ی خواسته هم باز.  بگیرم

: 

 ...″ باد بادا هرچه″

  بهراد#

 داشتم ترس آن هر.  بودم شهرام حال نگران.  گرفتم را حمید ی شماره و برداشتم را گوشیم

 ، گذاشتم می سرش به سر و نکرده باورش بارها اینکه از هم همچنان.  بیفتد ناگوار اتفاقی

:  گفت.  پرسیدم شهرام حال از ، سالم از بعد ، تماس شدن برقرار با.  داشتم وجدان عذاب

 راحت حدی تا خیالم.  کند می طی را بهبودیش روند داده اطمینان دکتر و است خوب حالش

 نمی باز ، سربسته رازهای ، زد نمی حرف تا اما بود خوب  شهرام.  کردم قطع را تماس و شد

 نزدیکانش و دوستان از باید ، شد درگیر ذهنم.  بود نیامده هوش به هنوز متاسفانه.  شدند

 نخی سر بالخره ؛ بودند شنیده حرفی یا دانستند می چیزی شاید.  کردم می وجو پرس

 . است دوست ناتنیش خواهر با شهرام ، بود گفته که افتادم صنم یاد.  شد می نصیبم

 . باشد جریان در همه از بیشتر او شاید آمد نظرم به

 «محبوبه» خواهرش اسم:  بود گفته ، آوردم فشار ذهنم به.  شدم بلند سرعت به زده هیجان

 بدون.  بود همین ، زدم تلخی لبخند.  میکرد صدایش «محبوب» ، داشتم خاطر به.  است

 دانستم نمی فقط.  دانست می شهرام مورد در ما ی همه از بیشتر خیلی محبوبه ، شک

 به چطور اینکه اما شود می صنم طریق از دانستم می البته.  دید را محبوبه شود می چطور

 . بود سخت برایم ، بگویم صنم

 لحظه آن در.  بکشانم محبوبه سمت ای بهانه به گرفتم تصمیم ، کردن فکر ساعت چند از بعد

 به که باشد آماده دیگر ساعت یک تا گفتم و دادم پیام صنم به فقط.  کرد نمی کار ذهنم ،

 . برویم بیرون

 . مجبورم که کردم می توجیه را خودم اما نداشتم خوبی حس

 هم خودم برای ، انداختم دستم مچ روی دستبند به نگاهی ، زدن  بیرون از قبل و آخر ی لحظه

 ! بستمش می دستم به همیشه ، روز آن از ؛ بود عجیب

.  کردم حبس کوتاه را نفسم.  بود زده تکیه جیپ به و ایستاده من از قبل ، شدم کوچه وارد

 این از هدف گفتم می چطور.  کنم باز را حرف سر ، توانم می چطور دانستم نمی هنوز

 هست؟ خودم منافع فقط ، مالقات
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 می اعتراف.  زدند می برق امروز عجیب چشمانش و داشت لبش روی لبخندی ، شدم نزدیک

 :داد ادامه و داد سالم هیجان و انرژی با.  ببینمش پرنشاط آنقدر ، نداشتم انتظار کردم

 بگم راستشو.  بیرون بریم بخوای ازم امروز میشه چی ، کردم می فکر این به داشتم صبح از-

 اونم ، کرمونشاهی اعالی فرد کباب دنده صرف به کنم مهمونت امروز ناهار داشتم تصمیم ،

 .کوهستان پارک دل تو

!  بود شده بهتر و گرمتر رفتارش اما بود خودش.  شدم خیره صنم به شوکه و پرید باال ابرویم

 بخوریم هم غذا ، میبرد زمان ای دقیقه سی کرمانشاه تا کردم حساب!  داشت هیجان و ذوق

 من و شد می تلف ، زمان کلی حساب این با...دقیقه سی دوباره هم برگشتنش یکساعت

 .کنم صحبت محبوبه با زودتر خواستم می

 : کردم ای سرفه تک

 .نیست رفتن بیرون برای خوبی روز امروز-

.  گرفت رنگ چشمانش درمردمک ، ناراحتی از ای رگه ثانیه یک در و کرد فروکش هیجانش

 . داشتم وجدان عذاب

 ...که روزیه اولین امروز بهرحال! خوبیه روز کردم می فکر-

 .کند تکمیل را اش جمله نتوانست هم همین برای ، احساساتیست دانستم می

 یک و ، بودند ایستاده کارم و شهرام ، طرف یک!  بود سخت انتخاب چقدر ، کشیدم پوفی

 محبوبه با دیگر ساعت سه ، توانم می قبوالندم خودم به...احساسش و صنم ، دیگر طرف

 نه  و زمان نه شاید.  نبود آسان جبرانش دیگر ، شد می ناراحت صنم اگر اما.  کنم مالقات

 .کند آرامش توانست نمی ، مکان

 .  است منتظر بود مشخص ؛ بود من به نگاهش ، دادم فشار هم روی را هایم لب

 ! دادم ترجیح کارم به را او اینبار من و بود کرده تسلیم مرا او اما بود عجیب

 اینجوری.  نیست بدم میبینم ، کنم می فکر که  االن اما.  م حوصله بی یکم امروز راستش-

 ...سرجاش میاد مم حوصله

 مجبور و شوند می خراب زود ها نقاب داشتم اعتقاد چون ، بودم متنفر زدن نقاب از همیشه

 به داشتن دوست و رضایت نقاب صنم مقابل حاال من و بزنیم چهره به دیگر نقابی میکنند

 دعا باید شاید.  نباشم تعویضش به مجبور هرگز دیگر بودم امیدوارم درحالیکه ، بودم زده صورت

 . نشود خراب نقابم کردم می

  بهراد#

 قبول.  برویم کوهستان باالی های رستوران از یکی به که کرد دعوتم ، رسیدنم محض به

.  میرفتیم محبوبه مالقات به ای نقشه با هم بعد و کردم می تحمل ، ساعت سه فقط ؛ کردم

 که  کنم کاری ، شود می چطور ، کنم فکر زمان این در شد می ، نشد هم بد میدیدم که حاال

 .ببرد محبوبه نزد مرا خودش پای  با صنم
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 اینکه بدون و بود من برای غذا این خوردن ی تجربه اولین این.  دادیم سفارش را کباب دنده

 . کردم قبول ، صنم انتخاب به ایمان با بسته چشم ، دارد طعمی چه و چیست اصال بدانم

 ...پیاز و ریحان کنار ، شده کباب ی دنده. کرد سینیم به ای اشاره صنم

 خورین؟ نمی-

 طعمیه؟ چه کنم می فکر دارم-

 ! عالی-

 : انداختم باال ابرویی

 .عالیه حتما ، میگی تو وقتی-

 .شد جلوییش ردیف ریز های دندان جلب من نگاه  و خندید

 اما.  چنگال و قاشق تا بود خوردن قابل ، دست با بیشتر که جهت آن از ؛ نبود تمیزی غذای

 : واداشت تعریف به را زبانم که آنقدر.  بود نظیر بی اش مزه

 ؟ خورم می کباب دنده که باریه اولین این ، دونستی می-

 : شدند گرد چشمانش

 می غذا همین مهمون خودشو ، میکنه که کاری اولین ، کرمونشاه بیاد کی هر! میشه؟ مگه-

 .کنه

 .کارمم درگیر ؛ نیومدم اینجا تفریح واسه من ، خب-

 : کرد مکثی

.  باشین خوشحال باید خودتونم معتقدم البته.  شد تموم کارتون باشم خوشحال باید پس-

 و راحت خیال با شدین آزاد که حاال.  بودین کارتون درگیر و اسیر کامال میگین شما که اینجور

 .اینجا اومدین من همراه

 خبر اما!  بود خوشحال شدنم راحت خاطر به همه از بدتر!  گفت مطمئن و جدی چقدر

 را گلویم بیخ که بود وجدان عذاب هم باز!  است کارم خاطر به هم آمدن اینجا نداشت

 .کرد نمی رهایم و چسبیده

.  کند سکوت هم او شد باعث سکوتم.  برگردیم و بخوریم را ناهارم زودتر خواست می دلم

 : آمد سرم پشت هم صنم ، کنم حساب را غذا تا شدم بلند

 !من مهمون ، گفتم که من-

 . داشت لبخند همچنان نگاهش

 .کنی جیبتون تو دست نباید ، باهاته مرد یه وقتی گفتن قدیم از-

 : خندید بیشتر
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 ، خواد می  دلتون اگه حاالم.  شدن مرد پا یه خودشون واسه زنام االن.  بود قدیمیا اون اما-

 . کنید حساب بفرمایید ، بشکنه من غرور

 : گفتم ، آمد اینکه از بعد اما کند حساب دادم اجازه و کرد تسلیمم

 . باشی من مهمون و امشب شام که دادم اجازه شرط این به-

 : خندید دوباره

 ؟ بچرخیم اینجا قراره شب تا یعنی-

 ...تو شام یا تره خوشمزه ، کنم می مهمون رو تو من که شامی ببینم خوام می ، اوهوم-

 : کرد جمع را لبش

 .من شام میگم ندیده-

 ...کنیم تعریف و ببینیم-

 خودم اما!  ببینم را محبوبه که برگردیم زودتر بود قرار کردم فراموش ، راحتی همین به

 و بود شاد دلم چون شاید دانستم نمی را دلیلش.  باشم صنم با فقط را امروز که خواستم

 .بود شده عوض کامال تصمیمم ، بود هرچه.  بماند شاد را امروز او خواستم می چون شاید

 من و چیز همه از ، زدیم حرف دو هر.  خریدیم هم جنگلی آلوی...پخته باقالی و خریدیم بالل

 آدم اصال!  بودم بهتر صبح از االن چقدر!  است خوب حالم دختر این کنار چقدر کردم حس

 .بودم شده دیگری

 پیاده بیشتر را ساعت چند این.  کنیم استراحت کمی تا نشستیم ها نیمکت از یکی روی

 : آمد جالب برایم.  بود دستانم ی خیره که انداختم صنم به نگاهی.  بودیم کرده روی

 ؟ شده چیزی-

 کجه؟ چرا قفلش ، دستبند این-

 داشت امکان و بود شده جا جابه کمی قفلش ؛ گفت می راست.  انداختم نگاهی دستبند به

 . بیفتد

 میشه؟ درست چطور-

 . داد قفلش به فشاری همزمان.  گرفت را دستبند ، دست دو با و کرد کمتر را اش فاصله

 ، طرح این واسه ظاهرا ، داشتم می بر بزرگتر باید قفلشو آخه.  بود شده جا جابه ، همون-

 .سنگینه

 : کردم نگاه ، بودند داشته نگه را دستبند هنوز که هایش دست به

 نشه؟ گم-

 .کنم می عوضش ، میارم قفل یه اینبار-
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 راستش دست محکم و ندادم اجازه اما ، بکشد عقب را دستش خواست.  گفتم ای «باشه»

 . بردم فرو چپم دست های پنجه در را

 صنم#

 را هایم دست خانه به رسیدن محض به داشتم عادت همیشه ، کردم نگاه هایم دست به

 ، بود شده ساطع دستانم به دستانش لمس از که حرارتی آمد نمی دلم امشب اما بشورم

 زیر همچنان و گذاشته رد دستم روی گرفتنش دست از که عطری آمد نمی دلم.  شود سرد

 .شود  محو ، پیچید می بینیم

 شاید و است بهتر من حال ، باشد که او اما ، چیست دقیقا ، دل و من ی قصه دانم نمی

 ! داشتن دوست از تعبیریست همین

 : کردم باز را متنش ، شد بلند گوشیم پیام صدای

 .″ کنیم ازدواج رسما قراره ما ، بفهمن تم خونواده که تون خونه بریم فردا″

 از اینکارش با خواست می او.  مهربانی به کردم تعبیرش من و بودنش خوب این بود رویا شبیه

 ، بودند گرم شدنش لمس از دستانم تنها نه حاال ؟ خواستم می چه دیگر.  کند حمایت من

 .داشتند التهاب مهربانیش  و حواس از وجودم تمام بلکه

**** 

 بهراد ، کردم نگاه دیوار روی ساعت به.  زد صدایم صدف ، رفتن از قبل پوشیدم را هایم لباس

 می راحت شرشان از زودی به.  بفهمند عطا و عبد زودتر تا ، داشتم عجله من و بود منتظرم

 .شوم

 درست حلوا خوام می ، مامانمه سالگرد فردا ؛ بگیر زعفرانم من واسه راه بین ، جان صنم-

 .کنم

 کوچه وارد که همین ، کردم خداحافظی تند.  میگوید ،چه نکردم دقت که داشتم عجله آنقدر

 زدن نبض اختیار قلبم ضربان ، دیدمش که همین.  شد پیدا هم بهراد ی کله و سر ، شدم

 . داد دست از را منظمش و پیوسته های

 : پاشیدم ، بهراد ی گرفته صورت به لبخندی

 خوبی؟-

 : است دلخور و ناراحت چیزی از کردم حس ، داد جواب آرام

 نیست؟ خوب حالت-

 : نتوانست اما بزند لبخند کرد سعی

 .ت خانواده پیش زودتر بریم ، خوبم-

 .دستپاچه و بود قرار بی بیشتر ؟ نیست خوب کردم می فکر چرا
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 یکی.  شدیم می جیپش سوار و بود طوالنی ، مسیر خواست می دلم.  شدم همقدمش اما

 ، نبودم بلد را شعر متن اینکه با من و گذاشت می را دیروز ی عاشقانه های آهنگ همان از

 و خواست می را دیروز دلم ، بگویم صادقانه.  کنم همخوانی خواننده با کردم می سعی

 .هایش دست

 حالش چرا ، نبود معلوم که امروز نه خواستم می را براقش چشمان و زیرپوستی لبخند آن

.  کرد باز را در محبوبه ، زدم که در.  ایستادیم خانه مقابل ، مسافت طی از بعد.  است گرفته

 گوشه و نامرتب اما بود قدیمی مدلش ، خورد چرخ درخانه نگاهش ، شد وارد سرم پشت

 و آب بی حوض از.  بخورد ذوق توی شد می باعث که آشغالی و آت از بود پر اش گوشه

 .نالیدم می همیشه که هم خشکش

 : گفتم محبوب روبه

 کجاست؟ انسی-

 : داد جواب ، شد می شنیده سخت که گرفته صدایی با

 . میادش االن ، نونوایی رفته-

 و بود پریده رنگش کردم دقت صورتش به.  گرفته صدایش آنقدر چرا ، گذشت ذهنم از

 شده تفاوت بی خانه این اهل به آنقدر من شد نمی باورم .  بودند افتاده گود به چشمانش

 من که زمانه از و خودم از گرفت دلم ؟ نشدم محبوبه خراب حال متوجه اول نگاه در چرا!  بودم

 .بود کرده رقیب و دشمن ، دهد قرار هم کنار ، خواهر و دوست دو مثل اینکه جای را محبوب  و

 آرام و آورد گوشم نزدیک را لبش  که بود شده داغونش اوضاع ی متوجه ظاهرا هم بهراد

 : پرسید

 !نیست خوب حالش انگار-

 : بودم شده نگران ، دادم قورت را دهانم آب

 خوبی؟ ، محبوب-

 .بود دنیا اتفاق ترین ممکن غیر ، داشتند غم که هایی لب روی خندیدن اما بخندد کرد سعی

 .تو بریم ، خوبم-

 داد می ترجیح اما است سوال از پر ذهنش بود مشخص.  چرخید بهراد و من بین نگاهش

 : کرد ای سرفه تک بهراد.  نزند حرفی

 . نیست خوب حالت منم نظر به-

 : انداخت سمتم به کوتاهی نگاه هم او ، کردم نگاه بهراد به

 . دکتر ببریمت ما میخوای اگه-

 : داد نشان واکنش بالفاصله محبوب

 .خوبم ، نه نه-
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 [۱4:4۲ ۳۱.۰۷.۱۸], خیس های اطلسی

[Forwarded from ایرتوند سمیرا کانال] 

#۲۰۱ 

 

 

 

 

  بهراد#

 

 اینکه بدون برسم شهرام به و کنم باز را سرحرف توانستم می چطور انداختم صنم به نگاهی

 چرخیدم صنم سمت و دادم فشار ارام را هایم لب کند شک چیزی به یا شود دلخور صنم

 بپرسی؟ ازش تنهاشین باهم برم من خوای می میگم-

  بود ما به هم محبوبه حواس کرد نگاهم مکثدار

 تو؟ نمیاین صنم-

 بپرسد صنم شد باعث سوالش

 .نیست خوب حالت مشخصه بریم بهتره نه-

 که دارد اطالعاتی او کردم می فکر مدام میگفت شهرام از باید رفتیم می نباید شد اشوب دلم

 نزدیکم را سرش صنم میداد عذابم کردنش شک و صنم فهمیدن ترس اما بدانم است واجب

 اورد

 .بهتره بریم نظرم به-

  گفتم دستپاچه و هول کردم می کاری باید خواستم می من که نبود چیزی این خوردم ای یکه

 .بود گفته شهرام با دوستیت درمورد من به صنم راستی-

 من از را سوال این انتظار و ست عصبانی بود معلوم هم صنم پرید رنگش و خورد جا دخترک

 را کار بهترین میدانستم خودم اما کردند نمی درک را من و نبودند من موقعیت در ها ان ندارد

 .کنم می

 ...من به هم صنم کرد نگاه صنم به

 نیست خوب حالش یکم شهرام اخه-

 پرسید وحشت با و شد نگران ش چهره
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 چی؟ یعنی -

 باتوجه و بودند کرده پیدا درمانگاه کنار را شهرام اینکه ندارد خبر شهرام روز و حال از بود معلوم

 کرد می ثابت را چیز یک شود می منتقل زود اخبار و است کوچک شهر یک اینجاهم اینکه به

 از که همانطور نکند کردم فکر این به بداند چیزی شهرام از او بودند شده مانع محبوبه اطرافیان

 .شود نزدیک شهرام به بودند خواسته هم محبوبه از شود نزدیک من به بودند خواسته صنم

 چطوره؟ شهرام حال توروخدا-

 واکنشی هیچ کردم نگاه صنم به. بودند نشسته اشک به چشمانش و بود نگران واقعا دخترک

 شهرام مورد در شهر ازمردم او احتماال بود، محبوبه ی خیره فقط و داد نمی نشان خودش از

 من از هم همین برای مدت دراین شک بدون ندارد ازش خوشی دل دانستم می بود شنیده

 .نپرسیده درموردش چیزی

 .بهتره االن اما نبود موب دیروز تا البته نباش نگران خوبه حالش-

 .نمیده خودش از خبری چرا پس-

  نداره تلفن به دسترسی نداره امکانشو فغال-

 بخواهد که نبود خوب انقدر شهرام واال مصلحتی دروغ یک گفتم دروغ را قسمت این البته

 بگیرم اطالعات محبوبه از که بود این وقت االن کردم ای سرفه تک بزند، حرف

 دوست کسی با اینجا خبرنداری تو آورده سرش رو بال اون خبری بی خدا از کدوم دونم نمی-

 نشناسمش؟ من که کسی باشه

 .بزنه زنگ بهم بگید بهش میشه-

  کشیدم پوفی کالفه بود نشده کم همچنان ش نگرانی و اضطراب حجم

 .شهرام خاطر به بده منو سوال جواب-

 گفت کردن فکر کمی از بعد و کرد مکثی

 بود جور خیلی فرزاد با اینجا خب-

 مردک شود می ش چیزی یک بود معلوم اول همان شناختم می را فرزاد رفت درهم هایم اخم

 این برقرارِی از شهرام قصد زدم می حدس من و بود کرده خاطرمان رنجیده هایش حرف ان با

 .کند جمع بود قرار که بود مدارکی خاطر به دوستانه ی رابطه

  نبود؟ ای دیگه کس با فرزاد جز-

 زدن حرف برای است مردد بود معلوم کرد فکر بازهم

 میکنه؟ فرقی چه شهرام حال به جوابا و سوال این-

 .پرسیدم نمی ازتون نبود اگه مهمه خیلی-

 شد بحثمان وارد صنم
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 ! کنیم اذیت رو محبوبه اینکه نه بزنیم حرف انسی با بودیم اومده ما-

 همچنان داشتم تالش هرچند بود کرده م عصبی موقعیت و شرایط زدم موهایم به چنگی

 دادم می  ادامه نباید شده که هم صنم خاطر به ظاهرا. بیایم نظر به خونسرد

 .میایم دیگه روز یه بریم نمیان اگه درسته-

 ...کنید صبر نه-

 امدنمان ی لحظه از بدتر حتی نبود خوب حالش همچنان چرخید محبوبه سمت سرم

 بودن شده صمیمی زیادی باهم جورایی یه بود شده جور وعطام عبد با آخر روزای این شهرام-

 .کردن می مشترک کار داستن انگار

 ...خب-

  پرسیدم نمی چیزی من-

 پرسیدم می را سوالم ترین مهم آخرو سوال باید نداشتم فرصتی

 دیدیش؟ کی بار اخرین-

 نیست یادم روزشو-

 داد ادامه چرخید صنم سمت نگاهش و کرد مکثی

 دارم کار صنم با گفت کافه بره خواست می یادمه اما-

 عرق چندثانیه در و نشست صورتش بر ترس محبوبه حرف این با چرخید صنم سمت به نگاهم

 .شد جاری ش پیشانی و صورت از

  پرسیدم و کشیدم لبم روی زبان

 پیشت؟ اومد-

  پرسیدم دوباره شد طوالنی و عجیب صنم سکوت

 !اومد؟-
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 [۱4:4۲ ۳۱.۰۷.۱۸, ]خیس های اطلسی

[Forwarded from ایرتوند سمیرا کانال] 

#۲۰۲ 

 

 

 

 صنم#

 

 ، وحشت و ترس همه این مقابل که است آن هر کردم می حس ، بود صورتم روی بهراد نگاه

 .ندهد ادامه و شده نرم بهراد خواستم خدا از و بستم پلک.  کنم دق و آورده کم

 .بیایم دیگه روزه یه ، بریم بهتره ، جان صنم...بیاد کسی نیست قرار کنم فکر-

 اما نبود راحت همچنان که خیالم.  بشنوم ، خواستم می که بود ای جمله همان دقیقا این

 و کردیم خداحافظی محبوب از. بفرستم بیرون را ام شده حبس و سنگین نفس توانستم

 خواستم می که بود درگیر فکرم آنقدر.  گرفتیم پیش را خانه مسیر حرف بدون.  آمدیم بیرون

 . برسم اتاقم و خانه به زودتر چه هر

 .منتظرمن برم دیگه من-

.  بود عجیب برایم سکوتش.  عالمم آدم ترین مشکوک میزند داد روزم و حال دانستم می

 اسیر دستانم مچ بالفاصله اما برداشتم عقب به قدمی.  ندهم اهمیتی کردم سعی

 : شد دستانش

 داریم؟ کارایی یه هم با کنم فکر کجا؟-

 و کشاندم خانه سمت به تقریبا.  ریخت هری دلم و جاخورده خشنش لحن و دستان فشار از

 .شدم کشیده دنبالش به واکنشی بی من

 :گفت ، بود همیشه از بلندتر که صدایی با ، شدیم که هال داخل

 !دیدنت؟ بود اومده شهرام-

 : دادم قورت را دهانم آب

 ...خب-

 دیدی؟ و شهرام بهم نگفتی چرا-

 . بزنم را حرفم ، بتوانم داد نمی اجازه ترس ، دادم تکان را سرم

 ! صنم-
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 : کنم باز را گلویم راه کشیدن نفس با کردم سعی

 چند من اصال.  نیومده من پیش اون واقع در ، باشم ندیده اینکه نه یعنی ندیدیم و شهرام من-

  اونجا ، رفتین که شمام.  میرفتم کم خیلی ، کردن خراب رو کافه وقتی از.  نرفتم کافه وقت

 .برم نداشتم دوست ، بود شده جوری یه

.  کرد ول را دستم.  لغزید صورتم روی ، بهراد چشم.  آوردم باال را نگاهم  و کردم مکث

 نفس که نزدیک آنقدر ، شد نزدیک.  بود سنگین دستش ؛ دادم ماساژ را دستم مچ بالفاصله

 . کشید تیرخفیفی قلبم ، کردم می حس صورتم روی را تندش های

 .کرد زمزمه زیرگوشم

 نمی  و دونی می چیزی یه ، زنن می داد که چشمایی ؟ چشماته  تو ترس اون باعث چی-

! بگو من به اما ، نگو هیچکی به تو راز.  نه من از اما ، بترس آدم و عالم از.  بگی بهم خوای

 قرار فقط که ، باشیم شوهر و زن و کنیم ازدواج قراره اگه.  کنم فرق همه با برات باید من

 . باشیم هم جنسی شریک ، نیست

 .گرفتند ُگر هایم گونه و شده ملتهب تنم تمام حرفش از کردم حس من و کرد سکوت او

 ...مصلحت به بنا مگه ، رازی هیچ بدون ، چی همه یعنی شراکت-

 ، بود این واقعیت نه؟ یا است مصلحت بر بنا سکوتم ، گذشت ذهنم از کشیدم لبم روی زبان

 . شدن متهم و ها قضاوت از بودم ترسیده که گناهی بی فرد من

 ثانیه و کرده گرمم دیروز که بود دستی همان این.  کشید صورتم روی گونه نوازش را دستش

 پنهان در نه اینبار را مصلحت و کنم اعتماد شد می...اسیر را دستانم مچ خشونت با پیش ای

 . ببینم حقیقت گفتن در بلکه کاری

 به میانمان ی فاصله همچنان و   ایستاده ام سینه به سینه همچنان ، آوردم باالتر را سرم

 .نبود هم انگشت بند یک اندازه

 اونجا ، نیستی وقتی کردم می فکر مدام.  نداشتم کافه به رفتن واسه میلی هیچ من-

 . نیست قشنگ

 :دادم ادامه.  شده تندتر نفسش کردم حس

 . رفتم همینم واسه.  بهتره اتفاقا ، برم اگه ، کردم فکر که بود بد حالم اونقدر اما روز اون-

 .آوردم می کم نفس  داشتم و شده کمتر ، هوا اکسیژن مقدار  دمم هر با کردم می فکر چرا

 .خواست قهوه ازم اومد مهردادم ، خب-

 .ام زده حرف چرا ، کرد پشیمانم اش شده ریز چشمان و ابرو میان اخم

 ! هستی صمیمی مهرداد با اینقدر بودی نگفته-

 :داد ادامه آمیز کنایه  و زد نیشخندی
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 خاطر به ، کنید می بدل و رد هم شماره حتی و دارین کاری تعامل هم با بودی گفته فقط-

 .کاره

 : دادم قورت را دهانم آب

 ...من-

 کار اینقدر یکی با نمیتونه آدم بینم می اما کاریه کردم فکر.  داری قرار باهاش بود گفته صدف-

 ...مگه ، باشه داشته

 ! کشاند کجا به را قضیه او و گفتم می چه داشتم من ؛ شدم عصبی

 !داری؟ شک من به-
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 :گفت قاطع لحنی با و تردید بدون

 گردای دوره یاد و آدم.  نمیفهممش کال.  دارم شک ،خیلی  مهرداد به اما ، اصال تو به -

 .میخرن افتاده کار از فرشای و بشقاب کاسه ها کوچه تو میفتادن دوره که میندازه قدیمی

 : گفتم دلخور و کردم اخم برایش اما ، ندارد منظوری دانستم می اینکه با

 !فروشم؟ بشقاب کاسه من مگه کنید؟ می تشبیه چی به منو کار دارین شما-

 :گفت نیشخند با و انداخت باال ابرویی
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 داری؟ دوبینی تو یا نفرم چند من« !  شما» شدم حاال ، بودم «تو» ، پیش دقیقه یه-

 : بکشم رخش به را تاسفم تا دادم تکان را سرم

 شم؟ پشیمون یا ، بدم ادامه میدی اجازه-

 .کنم تمامش و بگویم زودتر خواست می دلم هم واقعا ، گفتم حرص با

 .بده ادامه.  زنیم می حرف مهرداد مورد در بعدا-

 افتاده رعشه به بدنم و داشتم بغض ، دادن توضیح موقع.  دادم توضیح را چیز همه وار خالصه

 .دادم توضیح را انتهایش تا و کردم تالش اینحال با ، بود

 بودم نشناخته هنوز را هایش واکنش ،  گذشته به توجه با.  سرزنش یا داشتم عصبانیت انتظار

 .است چگونه منطقش دانستم نمی و

 در غرق و بود سکوت در همچنان.  نشست مبلی روی و گرفت فاصله.  شد طوالنی سکوتش

.  شده سپری ساعت چند یا و دقیقه چند دانستم نمی اصال ؛ رفت دستم از زمان.  فکر

 : شد شکسته سکوتش طلسم باالخره

 یعنی تو ی کافه تو شهرام شدن پیدا مطمئنا!  کردم می چیکار بودم تو جای دونم نمی-

 من به نباید چرا  تو فقط.  باشم جوابش دنبال باید که منه ذهن تو سوال سری یه اما ، دردسر

 !بگی؟

 : انداختم راپایین سرم معذب

 . شد نمی روم خب-

 دور دستی لحظه همان که کنم بلند را سرم خواستم.  بودم منتظر همچنان ، نداد جوابی

 : نشست کمرم

 میشی؟ خواستنی خیلی کنی می اینجوری تو قیافه وقتی دونستی می-

 . شد تبدیل آتش از ای کوره به تنم تمام و آمد می فرود صورتم پوست روی گرمش های نفس

 ، زده هیجان  و گرفته قرار رفتارش تاثیر تحت.  درآمد حرکت به موهایم میان نوازشش دستش

 . دهد ادامه پیشرویش به دادم اجازه قلبم امان بی های تپش به  توجه بی

 هر از بیشتر من باش مطمئن.  نکن پنهون من از رو چی هیچ ، وقت هیچ بعد به این از ، صنم-

 .کنم کمکت  تونم می کسی

 لب روی مستقیما هایش نفس اینبار و گرفته جا استخوانیش و پهن عضالت میان تنم تمام

 : زدم لب آرام.  آمدند می فرود هایم

 .بودم ترسیده فقط من-

 ! نترس من از وقت هیچ-

 : گفتم صداقت کمال در و مظلومانه
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 می اسمتم حتی ، پیش وقت چند همین تا.  بودی من زندگی آدم ترسناکترین زمانی یه-

 . کردم می فرار ترس از ، شنیدم

 : گفت عجبی کشدار و کشید عقب را سرش

 . مهربونم چقدر من بدم نشون بهت خوام می حاال-

 .  کردم نگاهش تیز و تند

 لب مقابل و آورده باال را دستم ، آمدم خودم به.  گرفت قرار هایم لب با مماس و آمد جلو لبش

 . بکشد عقب را صورتش تا دادم قرار هایش

 !نیستیم محرم هم به هنوز که ما ؟ میکنی چیکار داری-

 را جمله این ، داشتم را پیش لحظات هیجان همچنان و بود گرفته شدیدا نفسم درحالیکه

 :داد ادامه و کشید هومی.  گفتم

 .نیست مهم من واسه-

 . بذارم احترام ها حریم و رسوم به دارم عادت چون ، مهمه من واسه اما-

 . میذارم احترام تو حرمتای به منم  خوبه، خیلیم-

 : بود گرفته دستانش اسارت در مرا همچنان اما برداشت عقب به قدمی

 ...اما باشه-

 حال به تا نداشتم خاطر به من آورد جلو را سرش و زد ریزی چشمک ، کردم نگاهش منتظر

 . بودم خوشحال اش تازه کارهای این کشف از چقدر و باشد زده چشمک

 لب روی مالیمی لبخند درحالیکه شدم سرخ بناگوش تا که کرد زمزمه را ای جمله گوشم ریز

 .نکنم نگاهش کردم سعی و بود هایم
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#۲۰4 

 

 

 

 

 بهراد#

 

 استرس.  کردم حبس کوتاه را نفسم ، حمید ی شماره دیدن با ، برداشتم که را گوشیم

 و آغاز پنهانی ، رابطه این خواستم می عمیقا.  باشد شنیده صنم از چیزی ، نکند که داشتم

 . برسد پایان به هم پنهانی

 بالفاصله ، سالم از بعد.  تماس برقراری به شدم راضی بالخره خودم با عمیق جدال یک از بعد

 :گفت

 کجایی؟ ، بهراد-

 . بیستون-

 : برد باال را صدایش

 !؟ چیکار رفتی ؟ نشده تموم کارمون اونجا مگه! چی؟ یعنی-

 :گفتم ، زدم می چنگ موهایم به درحالیکه و شدم بلند جا از کالفگی با

 . میکنم کار دارم-

 .بود شدنش شوکه از حاکی ای ثانیه چند سکوت

 !  نداریم کاری اونجا دیگه کار؟ کدوم! چی یعنی-

 :گفتم خونسرد لحنی با و زدم پورخندی

 .نداره شما به ربطی ، خودمه کار-

 ! مافوقت عنوان به برگردی میدم دستور بهت من-

 . زدم زل کوچه و بیرون به پنجره مقابل و زدم چرخی هال درطول

 ! بهراد-

 .  میرفت باالتر قبل بار از صدایش بار هر و بود کرده ترش عصبی ندادنم جواب

 . دادم استعفا ، یادمه اونجاییکه تا-
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 : شنیدم می تلفن پشت از را پرحرصش و عصبی نفس

 ...بفهمن ت خونواده-

 : پریدم کالمش میان

 خودم واسه چی ، شدم بزرگ اونقدر من بدونن باید ، قائلم براشون که احترامی تمام با-

 .بکنم خودمو زندگی ، بدین اجازه کنید لطف پس.  بگیرم تصمیم

 : گفت که کنم قطع را گوشی خواستم می.  رسید گوش به فقط سنگینش های نفس دوباره

 .خودم با پدرت جواب پس-

 : گفتم مصمم

 .خودم با-

 با و انداختم نگاهی کوچه به دوباره ، ندادم اهمیتی.  کرد قطع را تماس ، خداحافظی بدون

 . برگشتم آشپزخانه سمت به پرده زدن کنار

 ، آورد می و کرد می درست را ما غذاهای صنم که گذشته برخالف ، مدت این و بودم گرسنه

 اما ، گرفتم را صنم ی شماره اینبار و کردم باز را گوشیم ی صفحه هم باز.  نبود غذا از خبری

 تایپ بالفاصله و باز را پیامکش ی صفحه و شده پشیمان ، کنم برقرار را تماس اینکه از قبل

 : کردم

 میکنه؟ چه ما بانوی صنم-

 ی صفحه به چشمم.  بودم شده مصمم ماندنم برای بیشتر ، بود کرده تهدید حمید که حاال

 : داد جواب که بود گوشی

 . خوبم-

 : دادم ادامه سماجت با و نکشیدم پس پا من اما ، مختصر و ساده

 ...بودی تر مهربون خالصه و شام و نهار! میگرفتی تحویل دیگه جور یه قبال شما ، بانو -

 : داد جواب قبل بار از تر سریع

 .زدین نمی حرف بامزه اینقدر قبال شمام-

 کردن صحبت و سرگذاشتن سربه مطمئنا!  بود کنارم کاش.  کرد جاخوش لبم روی لبخندی

 : دادم جواب. آمدم می ذوق سر بودنش از و میکرد ترم سرحال ، حضوری

 .کرد م بامزه ، بانو صنم با زندگی و روزگار چرخ-

 : رسید طوالنی تاخیر یک با جوابش اینبار

 !سقفیم یه زیر ساله چند انگار ، زندگی میگی همچین-
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 نچرخید زبانم اما کنیم زندگی سقف یک زیر را آینده سال چند امیدوارم ، دهم جواب خواستم

 چند در ، کردم می اعتراف خودم برای تر صادقانه.  نبود آینده سال چند به خوش دلم چون ،

 .نبود صنم برای جایی ام آینده سال

 خودت پخت دست با شام یه اینجا بیای و بدی افتخار ، نرفته سقف یه زیر حاال نمیشه-

 کنی؟ درست

 .نمیشه نه-

 جواب چندین و بار چند.  زد ذوقم توی ، رسید دستم به بالفاصله و تاخیر بی که جوابش

 . کردم می پاک زود و شدم می پشیمان اما فرستادم برایش مختلف

 را خودش اختیارات هم او.  کنم مجبورش توانستم نمی ، نداشت آمدن به تمایلی وقتی

 ، دیروز یادآوری از.  گرفته دور که هست هم دیروز خاطر به زدم می حدس البته.  داشت

 می تهش تا ، داد نمی هشدار و کرد نمی برخورد محکم صنم اگر.  شد می داغ تنم همچنان

 جمله ، بدتر همه از و بودم داده دست از را غرایزم کنترل که بودم حضورش مست آنقدر.  رفتم

 .کرد نمی فروکش غرایزم ، گفتم نمی را جمله آن اگر انگار...زیرگوشش آخرم ی

 . کرده جاخوش لبم روی ملیح لبخند یک ، کنم می فکر اش جمله به که هم االن

 .کند درگیر مرا روز تمام که بود خواستنی آنقدر
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 صنم#

 

 لبه از.  نیامد جوابی ، زدم زل گوشیم ی صفحه به چه هر که نداشت جوابی ظاهرا آخرم پیام

 :گفت دیدنم با پیرزن ، آمدم بیرون اتاق از و گرفتم فاصله پنجره ی

 .اینجا بیاد شام بگو بهراد به امشب ، صنم-

 و ناراضی ، بگویم چه بودم مانده.  بگوید را چیزی چنین نداشتم انتظار ؛ کردم نگاهش شوکه

 :گفتم مردد

 .خورده  شام حاال تا اونم احتماال ، دیگه کنید ولش ، نه-

 :داد جواب خشن و سرد ، کرد اخم

 سر برین قراره دیگه روز چهار چیه؟ اداها این فهمم نمی! نمیاد یا ، میاد یا ؛ بگو بهش تو-

 این.  بشناسه رو تو باید اونم! ؟ کنی پیدا شناخت ازش یکم خوای نمی.   زندگیتون خونه

 .بزن زنگتو زود پاشو ، میاد پیش کم فرصتا

 یک قلبم که شرایطی در هم آن! ؟ بگویم نه توانستم می مگر.  نشست لبم روی لبخندی

 با بار هر و بود شده هم بیشتر بهراد سمت به اشتیاقم دیروز از.  زد می فریاد را نامش صدا

 روی هم ریز لبخند یک.  شد می ملتهب تنم و شده تر تند قلبم نبض آخرش ی جمله یادآوری

 .میزد فریاد را خوبم حال که کرد می خوش جا لبم

 : کردم تایپ براش تند.   نبود پیامی از خبری همچنان ، انداختم نگاه که گوشی ی صفحه به

 . ″ منتظرتونیم ، اینجا بیاین شام″ 

 : رسید جوابم بعد کمی

 !″فرستادی اشتباه کنم فکر″ 

 ، بود گرفته شکل وجودم در پیش ی ثانیه چند تا که میلی  و رفت هم در اخمم ؛ برخورد بهم

 پیام خودش دوباره ، شوم خیال بی  خواستم می.  رفت نمی جواب به دستم.  کشید پر

 :  فرستاد

 «  کردی دعوت نفرو چند ظاهرا تو ولی ، نفرم یه من اونجاییکه از″ 

 . شد ام خنده باعث که بود گذاشته خنده آیکون یک هم جمله پشت 

«  دیوانه» یک ، بود نزدیکم و داشتم را رویش شاید.  زد را خانه زنگ که نکشید دقیقه به

 . کردم می نثارش

 . شد قلبم ضربان گرفتن اوج باعث ، خانه به ورودش
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 که صدف.  کردیم پهن زمین روی همیشه مثل را سفره.  کرد احوالپرسی پیرزن و من با بهراد

 هر از بهتر من اما.  بخورد شام تواند نمی و دارد مشکل اش معده آورد بهانه هم پیرزن ، نبود

 گفت بالفاصله بهراد ، رفت که  همین.  بگذارد تنها را ما تا ، آورد می بهانه دانستم می کسی

: 

 .نداره حرف پختت دست که حقا ، ست خوشمزه چقدر-

 : گفتم ریز ای خنده با و گذاشتم بشقاب کنار را دستم توی قاشق

 .نکردم درست غذا وقته خیلی من ، نیست من پخت دست اما-

 :پرسید متعجب و کرد ریز چشمی

 چرا؟-

 مختصر.  نبود چیزی جریان در اصال واقع در ؛ ام نگفته افتاده اتفاقات از اصال ، آمد یادم

 ماجرا ی همه وقتی.  رفت هم در هایش اخم ، مهرداد اسم آمدن با هم باز.  دادم توضیحاتی

 :  کرد خالی را اش بادکرده های لپ حالیکه در ، کردم تعریف را

 !دارن تشریف سوپرمنم خان مهرداد جناب پس-

 ، باشد خواست می هرکسی مهرداد.  شدم ناراحت ، بود تمسخرآمیز آنقدر لحنش اینکه از

 کاری باعث حضورش ، بود آمده که بار هر.  داشت را ناجی یک حکم من برای همیشه اما

 برادر یک عین درست و بود زندگیم سوپرمن ، بهراد خود قول به.  شد می من زندگی در مثبت

 .بشنوم موردش در ناروا حرفی نداشتم دوست همین برای ؛ کردم می حساب رویش ،

 ! توروخدا کنید ول-

 . کن کاری یه ، صنم دونی می-

 . کردم نگاهش سوالی

 واال.  نکنی قاطی من برا رو« شما»  و«  تو»  اینقدر ، کن تمرین خودت با بشین امشب از-

 . آوردم کم جات من

 : خندیدم

 . کرد یخ شاممونم ولی--

 .کنیم موکول شام از بعد به را ها صحبت باقی شد قرار و گفتم را جمله این درجوابش

 زده خواب به را خودش یا و خوابیده یا اما رفتم پیرزن دنبال به.  کردیم جمع را سفره کرد کمکم

 : گفت نشستم تا برگشتم بهراد نزد دوباره بنابراین.  نداد جوابی که بود

 ؟ ست چیکاره دقیقا مهرداد گفتی ، راستی-

 خرید خاصی سراهای سوغات از فقط کنن می هماهنگ.  ارتباطه در مسافرتی تورای لیدر با-

 .میگیرن درصد سرا سوغات صاحبای از و کنن
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 و کشید هومی ، شد تمام که حرفهایم.  داد می گوش دقت با  و گذاشته چانه زیر را دستش

 :گفت

 !داللی جور یه واقع در-

 ...نیست اینجوریام-

 . بود من درک از خارج و مشکوک رفتارش و لحن همچنان

 !داشت آمد و رفت که بازم ، نبود چیزا  این و توریست از خبری اینجا که مدت این خب-

 .سوغاتی عنوان به میفروخت دیگه شهرای ، برد می منو جنسای بیچاره-

 : شدند گرد چشمانش

 ، هست شیراز سوغات تا ، شیراز رفته اونیکه آخه! میکنی؟ باور و چیزی همچین تو ، صنم-

 !چیکار میخواد کرمونشاه سوغات

 . گرفت حرصم ؛ کردم نگاه اش شده کج های لب به

 هم دلخور مرا داشت ، ناراحتی بر عالوه بهراد.  رفت می هم در بیشتر لحظه هر هایم اخم

 : کرد می

 مشکوکین؟ اینقدر چرا چی؟ یعنی-

 .بذارم سرت سربه داشتم دوست... بابا هیچی مشکوکی؟ نه مشکوکین-

 رسید می نظر به ساده سری سربه یک از تر جدی پیشش دقایق های حرف اما نزدم حرفی

. 
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  بهراد#

 

 چیز همه به اینکه از ، آمد می بدم ساده های آدم از همیشه ، کردم نگاه روبرویم دختر به

 و بودند کشته را وجودشان های بره ها آدم که دنیایی در.  بودم متنفر ، کنی نگاه مثبت هم

 . نبود صنم امثال جای ، شد می بیشتر داشت آمارشان روز هر ها گرگ

 جانب از را واکنش  این انتظار ؛ کرد نگاهم شوکه.  شدم بلند جا از تند که شدم عصبی آنقدر

.  بشناسم هم را مهرداد زودتر خواست می دلم.  نبود خوش چندان حالم اما نداشت من

 مهرداد ، نکند ، بودم افتاده شک به که چرا.  بود شده من های اولویت جز حاال که مهردادی

 که بودم ریخته  هم به آنقدر من روزها این چند هر!  باشد داشته ربطی ما ی پروژه به

 .دادم می ربط تعطیلیش و پروژه به را چیز همه ، ناخواسته و خواسته

 این هویت و بروم بیرون خانه این از زودتر ، خواستم می فقط که بودم شده مهرداد درگیر آنقدر

 .کنم پیدا را صحنه در حاضر همیشه سوپرمن

 : شدم بلند جا از و زدم چنگی موهایم به

 .دارم کار کلی ، دیگه میرم من-

 : کرد اکتفا کوچک لبخندی به اما.  خورد جا صنم که آوردم می زبان به تند آنقدر را کلمات

 .اومدی که ممنون باشه-

 انداختم گردنش دور را دستم و رفتم جلو.  خواستم نمی را این من و شده ناراحت کردم حس

 پاشیدم صورتش روی به لبخندی.  کرد نگاهم شوکه و آورد باال را سرش ها گرفته برق چون ،

 پیشانیش گرمای از اما ، شد حالی چه دانم نمی را او.  دادم قرار پیشانیش روی را لبهایم و

 ... خوب احساسم و حال و شد گرم وجودم کل

 . نبود هوس اما ، بود شده هدف برایم صنم شاید خورم می قسم

 ، میشناختم که هایی آدم میان.  زدم بیرون در از خداحافظی از بعد و برداشتم عقب به قدمی

 و بودم اش دلسوزانه های فعالیت شاهد ، مدت این در.  گرفتم را احمدی سروان ی شماره

 و نشدم جزییات وارد.  داد را جوابم ، بود دیروقت اینکه با.  کند کمکم ، تواند می نداشتم شک

 مهرداد» مورد در را موارد ترین جزیی حتی ، است الزم که چی هر خوام می گفتم فقط

 حرف بیشتر ، اداره در فردا شد قرار و داد همکاری مساعد قول ، سروان.  بشنوم «عزیزی

 .دهم توضیح بیشتر من و بزنیم
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 اتاقش به سربازها از یکی توسط و بود کرده مرا سفارش ، قبل از سروان و شدم اداره وارد

 برای را میزش مقابل صندلی دعوتش به ، کردیم بشی و خوش اینکه از بعد.  شدم راهنمایی

 : کرد باز را حرف سر بالفاصله.  کرد انتخاب نشستن

 داری؟ چیکار عزیزی مهرداد این با ، خب-

 !کجاست اهل ، کیه بدونم خوام می-

 : گرفت بازی به را دستش توی خودکار

 نه؟ یا ، بزنم حرفی ، تونم می ، ببینم تا بده توضیح بیشتر-

 !نمیشم  متوجه-

 دنبال و برده بوهایی گفت می نگاهش.  گذاشت میز روی را آرنجش دو و کشید جلو را بدنش

 : بدهم مختصری توضیح دادم ترجیح.  است من جانب از تایید و اطمینان

 داشته ما کار به ربطی ممکنه چیه؟ کاریش ی زمینه ، آدم این ، بدونم خوام می راستش-

 !باشه؟

 ، ثانیه چند از بعد  کرد بازی به شروع دستش توی خودکار با دوباره و گرفت فاصله میز از

 :گفت

 کردین؟ شک بهش شمام پس-

 چطور؟-

 گاهی  که میشه سالی یه ؛ نیست اینجا اهل.  مشکوکه منم دید از ، واال دونم نمی-

  و رفت خب اما ، حرفا این و تور رابط شده ، میکنه ادعا که هست هم ماهی شش.  سرمیزنه

 . حرفاست این از بیشتر یکم آمدش

 .اومده چطور ، بفهمید تونید می خب-

 قاچاق جرم به یکبار اینجاست جالب ی نکته.  میزمه رو االن خاندانش کل ی شناسنامه-

 . شده آزاد نداشتن مدرکی چون اما شده دستگیر عتیقه

 برگه به نیازی که باشه شده رو دستش اونقدر ش شناسنامه از برگ یه همین با کنم فکر-

 .نباشه ش دیگه های

 : زد لبخندی

 از قبل.  پروژه ی تعطیلیه از ناراحتم خیلی من ، معین جناب ببینید.  خوایم می مدرکم ما اما-

 بی عامل که رو کسی دست خوام می.  کردم می کار پرونده روی داشتم ، بگین شما اینکه

 راه دوباره پروژه اونجوری مطمئنم چون.  کنم رو ، شده گناه بی کارگر یه قتل  و پروژه نظمی

 ! شه تعطیل پروژه نذارید کنم می خواهش.  میفته

 . کنم می تالشمو تمام من-

 .کنید جهانی شهرو این میتونید شما-
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 .ایرانه از بخشی بیستونم ، بوده چی ایران بدونن دنیا تمام خوام می من-

 ریزی برنامه به شروع ذهنم در.  دادم می ادامه را خودم کار من ، باشد تعطیل پروژه نبود مهم

 الزم کافه برای که چه هر و بیاید همراهم تا زدم می زنگ صنم به باید حاال همین.  کردم

 .کنیم تهیه هم راهنمایی و کمک با ، داشتیم
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 صنم#

 

 می که هایی وقت شبیه.  دارد تب ام گونه و اند شده داغ هایم گوش کردم می حس

 را متن بالفاصله.  شد بلند گوشیم پیام صدای. بود  آغازش عالئم این و بخورم سرما خواستم

.  کنم عوضش خواست نمی دلم اصال.  بودم نکرده عوض همچنان را«  بهراد» اسم ، کردم باز

 برای بود گفته.  نشاند می لبم ی گوشه ، لبخند و گرفتم می اسمش از خوبی حس یک

 به.  پوشیدم را هایم لباس و شدم بلند.  بیاید دنبالم خودش بود قرار  و بروم همراهش خرید

 .  ماشینش سمت کرد دعوتم.  رفتم بیرون ، زدند را درحیاط زنگ اینکه محض

 : پرسید ماشین استارت با همزمان ، شدم که سوار

 گرفتی؟ و الزم وسایل لیست-

.  بودم کرده لیست کافه برای ، بود الزم را چه هر و مانده بیدار رفتنش از بعد دیشب تمام

 . نداشتم شوقی من ، کنیم اندازی راه زودتر را کافه داشت عالقه که بهراد برخالف

 .داد می مانور کافه روی داشت زیادی بهراد ، داشتم هم بد حس یک البته
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 !فکری؟ تو-

 می اصرار ، دارد خبر کافه به من ی عالقه از چون او ، دادم دلداری خودم به و کشیدم پوفی

 : زدم رویش به لبخندی.  کند شاد مرا دل تا شود اندازی راه آنجا کند

 نکنیم؟ اضافه دیگه صندلی تا چند و میز یه نظرت به-

 : انداخت باال ای شانه

 . نمیبینم لزومی که من-

 .دادم پیشنهاد یه جوری همین-

 همه این درگیر.  بود درگیر هنوز من ذهن اما داد ادامه مسیرش به و زد لبخند حرفم جواب در

 کرد می سعی بگویم بهتر یا!  بود مهربان چقدر روزها این خشن بهراد!  آدم یک وجود در تغییر

 هم لحنش حتی و دیدم می خشم  و سردی یک چشمانش ته گاهی چون.  باشد مهربان ،

 .داشت را حالت این گاهی

* 

 دادیم قرار بهراد ی خانه در را وسایل تمام.  آمدیم خانه به که بود گذشته شام وقت از دیشب

 .کند کمکم تا بودم بهراد منتظر ، وسایل از انبوهی حجم با حاال و بیاوریمشان کافه به امروز تا

 آوردم باال را سرم.  بود نیامده هم هنوز و رفته ، نامعلوم ای بهانه به که شد می ساعتی نیم

 را نگاهم.  بودند برهنه و برگ بی همچنان اطرافش درختان ؛ کردم نگاه رویم روبه حوض به و

 نتوانسته اینکه از گرفت دلم.  کرد می کار اینجا روزگاری که افتادم بهراد یاد ، آوردم باالتر که

 .ماند نصفه و برساند سرانجام به را کارش بود

 زنگ گوشیم که رفت می سر ام حوصله داشت! نمیامد؟ چرا کردم نگاه گوشیم ساعت به

 .کنم عجله دادن جواب برای شد باعث«  مهرداد» اسم.  خورد

 :پرسید معمول های صحبت از بعد

 کنید؟ آماده دیگه روز دو تا منو سفارشی های بسته از تا بیست تونید می-

 مهرداد به آمد نمی بدم و داشتم قبل از آماده ی بسته چندین ؟ خواستم می چه این از بهتر

 .بسپارمشان

 : گفتم صادقانه

 .کنم می درستش امشب همین که باشه کم بسته دو یکی شاید.  دارم آماده واال-

 .کافه جلوی پنج ساعت فردا پس قرارمون پس ، عالی خیلیم-

 کشیدم می خجالت اما بیاید اینجا به نداشتم تمایلی رویش ، بهراد حساسیت به توجه با

 .گرفتم زبان به خجالت با را هایم لب.  بزنم حرفی

 کردم قطع را گوشی خداحافظی بدون و شدم هول ، شد می نزدیک داشت که بهراد دیدن با

 ، رفتم سمتش دستپاچه و تند هایی قدم با.  است خط پشت کسی چه نفهمد اینکه برای ،
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 به را خودش بهراد ، سقوط ی آستانه در و ندیدم را کافه روی روبه سکوی که شدم هول آنقدر

 تعادلم برقراری با و کردم کنترل را خودم ، شد دستانش اسیر که دستم مچ ، رساند من

 . کشیدم سرآسودگی از نفسی

 !دختر؟ کجاست حواست-

 بودمش دیده که اوایلی همان مثل ابرویش بین عمیق دوخط آن و بود درهم هایش اخم

 برایم کردن صحبت ، شد می خشن انقدر چشمانش وقتی ، شدم جمع درخودم.  ترسناک

 .  بود سخت

 ...خب-

 . نیست هیچی به حواستم!  میکنی سیر کجا نیست معلوم هوایی، به سر بس از-

 .بودمش ندیده بداخالق آنقدر بود وقت خیلی.  کردم نگاهش شوکه

 شده؟ چیزی-

 : برد باالتر معمول حد از را صدایش و زد موهایش به چنگی

 ؟ بشه چیزی بود قرار مگه اصال ؟ بشه چی خواستی می-

 : زد چنگ را گلویم بغض نبود، خوش حالش نظرم به

 ...! بهراد-

 : داد تکان را سرش.  زدم صدا بغض همان میان و آرام را اسمش

 مراقبش سپرم می نگهبان به ، همینجا بذاریم بهتره و وسایل صنم، نیستم خوب امروز من-

 . میایم زود صبح فردا.  باشه

 پ باشد مهربان کرد سعی هم باز و نشاند لبخندی اش جمله پایان در

 ؟ بازار وسط کبابی بریم هم با و امشب موافقی-

 چرا اصال ؟ را پیش ای ثانیه شخصیت آن یا کنم باور را االنش مهربان شخصیت این دانم نمی

 یک شور دلم چرا دانم نمی کشید؟ طول آنقدر که بود رفته کجا! ریخت؟ بهم آنقدر یکدفعه

 .زد می را بد اتفاق

 ! صنم-

 . کردم نگاهش

 . بردم می باال صدامو نباید نداشتم، منظوری  من-

 .نداره ایرادی-

 . گرفت را هایم دست لبخندم جواب در

 میکنه؟ گرم منو فقط یا گرمه همیشه تو دستای دونم نمی-
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 برایم اصال.  گرفتم صورتم روی اش شده مخمور نگاه از را نگاهم و دادم قورت را دهانم آب

 می فکر که چیزی تنها به.  شود عوض آنقدر دقیقه چند در باید چرا آدم یک نداشت اهمیتی

 . کنم کنترلش داشتم سعی که بود قلبم تند های تپش ، کردم
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 صنم#

 

 عالئم به سرماخوردگی عالئم از دیگر یکی و بود گرفته هم صدایم امروز ، کردم ای سرفه تک

 و مرتب را کافه بود قرار.  ایستاده منتظرم بیرون ، داد پیام بهراد.  بود شده اضافه قبلم روز

 بود شده عجیب هم امروز.  کرد رانندگی ، حرف بدون ، شدم که ماشین سوار.  کنیم راه روبه

 که هایم سوال جواب مگر ، نمیزد حرفی و رفته فرو خودش الک در اما کرد نمی نامهربانی ؛

 . نپرسم سوالی دیگر دادم ترجیح که طوری ، بود بازکردن خود سر از برای و کوتاه هم آن

 را کار بالفاصله و کرد تن را کارش های لباس ، بهراد ، قبل روز برخالف ، رسیدیم که کافه به

 . کرد شروع

. بود مشهود رفتارش در بودن هول نوعی  به و دارد عجله زیادی کارش در کردم می احساس

 بهراد.  بود دکه روی آویزان نیمه هم کافه در سر تابلوی.  ایستادم کنارش و رفت چهارپایه روی

.  داشت ضربه دراثر پریدگی رنگ بگویم بهتر یا رفتگی رنگ جای چند اما کرد درست را جایش
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 مشکی دوباره را تابلو مشکی ی زمینه.  بیاورم ، بودیم خریده که را هایی رنگ خواست من از

 را تابلو دور که بود این گذشته با تغییرش تنها.  طالیی را آن روی اطلسی کافه اسم و کرد

 چهارپایه از ، شد تمام که کارش.  بدرخشد و باشد روشن هم هوا تاریکی در که زد ریسه

 اینکه از ؛ کنم عوض را حالش خواست می دلم.  بود دمغ و کرده اخم همچنان.  آمد پایین

 نگاهی.  زد می ذوقم توی رفتارش این جورهایی یک و شدم می عصبی شده حرف کم آنقدر

 . زد می برق رویش که طالیی رنگ و انداختم دستم موی قلم به

 : ایستادم مقابلش ، کنم عوض را هوایش  و حال خواستم می بیشتر و کرد گل شیطنتم

 ! بهراد-

 به را مو قلم نوک و شدم بلند پا ی پنجه روی.   دهم ادامه بود منتظر ، برگشت سمتم به

 . کرد نگاهم متعجب  و کشید هم در ابرو ، بودم کرده که کاری شوک در.  زدم بینیش

 !نشی عوض یهو ، بمونه یادت که من طرف از یادگاری یه این-

 به و کشید دستم از را مو قلم غافلگیری یک در و کرد مکثی م رفته باال ابروی روی نگاهش

 بلند جیغ یک لحظه آن خواست می دلم.  کشید صورتم روی پهن و بزرگ خط یک سرعت

 : گفتم فقط و کردم کنترل را خودم اما بکشم

 ! بدین خیلی-

 : کرد باز را شده جمع های لب

 ؟ چرا اونوقت-

 : دادم جواب سرتقانه

 .کردین رنگی صورتمو چون-

 : انداختم زیر به را سرم خجالت از که آنقدر.  کرد نگاهم طوالنی و عمیق

 . میشی نوجوون دخترای عین گاهی اما ، کنی رفتار ها بچه دختر شبیه نمیاد بهت-

 :  شد بیشتر درونیم التهاب ، نشست ام گونه روی که دستش.  شد بیشتر شرمم

 داری؟ تب ، دختر-

 : بود شده دقیق صورتم روی.  کردم بلند تند را سرم

 .سرماخوردی انگار-

 : نشست ام گونه روی و آمد باال دستم

 .خوبم من ، نه-

 : کرد نگاهم مشکوک

 .کن استراحت ، بریم کن تعطیل میگه، دیگه چیزی یه که روزت و حال-
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 نداشتم دوست االن.  داشتم می نگهش ، شده هرطور باید.  افتادم مهرداد با قرارم یاد

 قورت را دهانم آب. گوید نمی چیزی دانستم می و دید می خودش.  بیاورم مهرداد از اسمی

 : دادم

 حالم فرض به. باشه اینجا فکرم ، خونه برم خوام نمی.  کنیم تموم زودتر رو اینجا میدم ترجیح-

 .میکنه بدترم اینجا فکر ، خونه  برم اما بد

 ...آخه-

 . بهراد خوبم-

 و زدم لبخند جوابش در هم من.  دهیم ادامه را کارمان داد اجازه و زد ای نیمه و نصفه لبخند

 مثال ، داد جواب هم تر عاشقانه شد می ، گذشت ذهنم از.  دادیم ادامه کارمان به سکوت در

  ترین آرامبخش حضورش ، باشم داشته هم را دنیا حال بدترین ، باشد کنارم وقتی:  بگویم

 بود ذهنیاتم فقط این چون ، زدم ذهنیاتم به لبخندی.  دردهاست ی همه درمان و دنیا مسکن

 عمق ، کردم پیدا ایمان که روز یک هم شاید ، آوردم نمی زبانش به هرگز من شاید و

 تا نبود ترید و شک  اسم به ای واژه هرگز دنیا در کاش...! گفتم ست طوالنی هم او وابستگی

 ! اشتباه تاوان و شود حسرت که آمد نمی وجود به کاشکی و شاید
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 داشت اصرار خودش اما نیست خوب حالش کردم می حس همچنان ،  گرفتم صنم از را نگاهم

 دقیقه چند هر و بود فهمیده را این هم او ، نباشم نگرانش توانستم نمی.  دهد ادامه کار به

 ترش داشتنی دوست چقدر لبخندهایش نداشت خبر و زد می لبخند رویم به ، اطمینان برای

 خم سر.  رسید ها قفسه رنگ نوبت و بود آورده بیرون را دکه داخل وسایل تمام.  کند می

 موهایم روی خاک و رنگ تا بودم بسته سرم به که دستمالی که بردارم را رنگ قوطی تا کردم

 و رساند را خودش صنم ، کنم بلند را دستمال بخواهم اینکه از قبل.  افتاد زمین روی ، ننشیند

 .برداشت را دستمال

 .کاردان دست سپرد باید و کار گفتن قدیم از.  میفته و نبستینش خوب بود معلوم-

 . گرفت ام خنده داد قرار اش جمله انتهای در که ای ناشیانه و ریز چشمک و زدن حرف نوع از

 ؟ خوام می چی خدا از دیگه ، بدن افتخار اگه ، کاردان خانم-

 : گرفت باال را دستمال و آمد جلوتر.  کردم شیطنت خودش مثل

 .محکمه چه ببین ، میبندم من حاال-

 خم را سرم.  نبود راحت کردن رنگ مثل اینبار اما برسد قدش تا شد بلند پا ی پاشنه روی

 پوست تندش های نفس حالیکه در دقت با و آرام.  نباشد او قد کردن بلند به نیازی تا کردم

 را دستانش حرکت چشمانم مردمک بردن باال با کردم می سعی ، کرد می نوازش را پیشانیم

 . کنم دنبال

 :گفت و برداشت عقب به قدمی ، زد که را آخر گره

 . شد تموم ، بفرمایید-

 خندی؟ می قشنگ خیلی ، دونستی می-

 خندیدن نوع.  بگویم را جمله این نداشتم قصد.  شد ام خیره زده بهت و کرد فروکش لبخندش

 .بود نشدنی انکار ، داد می صورتش میمیک  به لبخند این که جذابیتی و

 کردن رنگ موقع تا دادم دستش را رنگ قوطی. گفت «ممنونی» و شد تر عمیق لبخندش

 .نریزد ها قفسه

 ؟ بدم پیشنهاد یه-

 : گفتم ، کردم می سفید را ها قفسه فرچه با حالیکه در

 .میشه پذیرفته پیشنهادی و انتقاد گونه هر-

 : گفت ، کند اش خنده کنترل در سعی اینکه بدون.  شنیدم سر پشت از را اش خنده صدای

 .شن ست ، اسم تابلوی و دکه بیرون با تا بزن طالیی رنگ دورشونو

 : کردم تجسم ذهنم در را ها رنگ ترکیب

 . باشه جالب باید ، کنیم می امتحان-
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 ناهار ، قبل از من و بود هم ناهار وقت.  کنیم استراحتی خواست ، رنگ کار شدن تمام از بعد

.  بخوریم را غذا هم با تا چید میز روی را وسایل صنم ، آورد را غذا که پیک.  بودم داده سفارش

 ترشی ، این که دانست می یا بود اتفاقی دانم نمی.  بود آورده هم زیتون ترشی باخودش

 : پرسیدم همین برای ؟ است من محبوب

 داری؟ دوست! آوردی زیتون ترشی چطور-

 : انداخت باال ای شانه

 .نیست م عالقه مورد ترشی-

 : انداختم باال ابرویی

 آوردی؟ چرا پس-

 : گرفت دندان به را زیرینش لب

 .نیست مهم-

 !دارم؟ دوست من دونستی می-

 چطور ، بگوید خواست نمی مطمئنا.  کردم نگاهش شگفتی با.  داد تکان سر ، آره معنی به

 .گوید می خودش وقتش به دانستم می چون نکردم اصراری هم من.  داشته خبر

 می باعث ، بود فهمیده را این صنم که این ، کنار به داشتم دوست را زیتون ترشی من اینکه

 هایی زیتون ی همه از تر خوشمزه ترشی این آمد نظرم به حتی.  بگیرم خوبی حس شد

 .ام خورده که ست

 زنگ گوشیم که بود نگذشته زیادی زمان هنوز.  شدیم کار مشغول دوباره ، شد تمام که غذا

 .افتادم دیروز یاد و رفت هم در هایم اخم «کیوان» اسم دیدن با.  خورد

 همه که بود جالب. دهم آب سرگوشی تا بودم رفته پروژه محل به و کرده استفاده فرصت از

 .داشت قرار قبلیش جای همان هم کانکس حتی!  بود نخورده دست همانطور چیز

 ، طوالنی مکث یک از بعد و شوم اطراف ی خیره فقط شد باعث دلتنگی حس ، لحظه آن

 خورد می قسم.  بود بزرگی شوک برایم آنجا ، کیوان دیدن اما زدم چرخ ، اطراف در دوباره

 هدفی ظاهرا هم او.  بماند نصفه کار آمده نمی دلش چون ، است فعالیت ی ادامه هدفش

 تحویلش من اما دهد ادامه را پروژه پنهانی خودش خفا در خواست می و داشت من مثل

 بی من و دهد توضیح تا زد می زنگ مدام هم دیروز همان از.  بودم کرده سرزنشش و نگرفته

 .گذاشتم می جوابش

 خواندنش با و کردم باز را پیام متن.  باشد کیوان زدم می حدس.  شد بلند گوشیم  پیام صدای

 : کردم مرور را متن دیگر یکبار.  لرزید بدنم و تن

 خورم می قسم ، داره سرطان و چهارسالشه دونی می خودت که خواهرم تنها جون به″

 اما نخوردم کسی واسه خواهرمو جون تاحاال هست، و بوده ملیم عرق فقط و فقط من هدف

 ″کردی وادارم تو
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 تماس کیوان با و  گرفته فاصله کافه از ، بگویم چیزی صنم به اینکه بدون که ریختم بهم آنقدر

 ذهنم از ، کردم قطع که را تلفن.  ببینیم را همدیگر مناسب فرصتی در شد قرار.  کردم برقرار

 .  شد هم طوالنی کیوان با هایمان حرف اینکه خصوصا!  نیامده دنبالم صنم چطور ، گذشت

 ، کردم  که دقت بیشتر.  خوردم جا صنم کنار مردی دیدن از و برگشتم کافه سمت به دوباره

 مهرداد با برخوردم در کنم فکر و بخرم زمان تا کردم تر آهسته را هایم قدم.  شناختم را مهرداد

 . کنم رفتار چطور
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 آنقدر و ساعت این نه بود عصر برای اما داشتیم قرار هم با امروز.  خوردم جا ، مهرداد دیدن از

 ما ی متوجه اینکه بدون.  چرخید بهراد دنبال به نگاهم همزمان و دادم قورت را دهانم آب!  زود

 دانم نمی ، شود کم اضطرابم و ترس تا کشیدم آرامی نفس.  بود شدن دور حال در ، باشد

 . است حساس مهرداد روی من تصور از بیشتر خیلی بهراد کردم می فکر چرا

 .زیبا بانوی ، سالم-

 نگاهم همچنان و دادم را احوالپرسیش جواب آرام فقط.  بود سختم اما بخندم کردم سعی

.  شود جلب توجهم ، شد باعث که کرد ای سرفه تک مهرداد.  بود افتاده راه به ، بهراد دنبال

 : زد لبخندی ، دید که را نگاهم

 !نیست؟ خوب حالتون انگار-

 وساز سوخت و فعالیت همیشه از بیشتر امروز دهانم بزاق ، دادم قورت را دهانم آب دوباره

 . کرد می
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 .خوبم نه-

 ...نگاهتون اما-

 شد ریزتر نگاهم اینبار و بود پوشیده سفید دوباره ؛ کنم براندازش کردم فرصت من  و کرد مکث

 بگویم بهتر و ترین عجیب.  تمیز  و براق ورنی کفش جفت یک.  کرد مکث هایش کفش روی و

 از حتی.  پوشید سفید کامال ست یک همراه شد می  که بود رنگی ترین کننده توجه جلب

 قدمی و شد جا جابه جایش در مهرداد. است آشنا هم خیلی کفش مدل این گذشت ذهنم

 : برداشت جلو به

 کردین؟ آماده رو ها بسته من برا بهتره، شیم الکی بحث خیال بی-

 : گفتم و زدم  پیشانیم روی آرام.  بیاورم خودم با را ها بسته کردم فراموش ، آمد یادم تازه

 .بدم بهتون خونه در بیاین ، میشه اگه ، موندن جا خونه-

 : زد لبخندی

 .بیارینش فردا ، نیست مشکلی-

 تحویل را ها آن خانه دِر توانست می درحالیکه!  آوردمش می فردا باید چرا ، کردم تعجب

 :گفت خودش ، بزنم حرفی اینکه از قبل! بگیرد؟

 کردم نمی فکر دیگه ، اتفاق اون از بعد راستش.  دادی ادامه فعالیتت به که خوشحالم خیلی-

 ...بمونید اینجا بتونید

 : داد ادامه ، بگویم چیزی اینکه از قبل و رفت هم در اخمم

 ...راستی ، افتخاره باعث و هستی قوی تو میده نشون این البته-

 : کردم نگاهش منتظر و گرفتم دندان به را لبم ی گوشه

 تنهایی؟ اینجا-

 .نیستم تنها نه-

 : انداخت باال ابرویی

 .سارا دوستت همون ، داری که البته.  داری کمکی پس!  جالب  چه-

 . نگفتم سارا به اصال اتفاقا نه-

 : دادم ادامه افتخار با

 .کنن می همراهیم معین دکتر-

 کم معین دکتر بهرحال.  دهد نجات را تعجبش عمق تا گرد نگاهش و شد می زده شگفت باید

 این با راحت مهرداد که شد می محسوب عجیب اتفاقی مسلما من کنار بودنش و نبود کسی

 : کرد برخورد اتفاق
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 ؟ کنن می کمک بهتون دارن چرا ایشون ، شد تر جالب-

 . شد قبل از تر سنگین لحنش کردم احساس

 که خوبی حس اما شود ناراحت بهراد و بگویم داشتم ترس ، بودم مانده نگفتن و گفتن بین

 مدتیست که شناس باستان معروف دکتر ، بدانند آدم و عالم تا بزنم جار اینکه از ، داشتم

 زده ذوق شد باعث ، دارد من با  نزدیک و واقعی نسبتی حاال ، است من شهر و خاک مهمان

 : بگویم

 . نامزدیم هم با ما-

 : ست مصنوعی اش چهره حالت کردم حس اما کرد تعجب اینبار

 !کنید؟ می شوخی-

 : بدهد تری دقیق توضیح تا بودم منظر و کردم نگاهش گیج ، شدم نمی   متوجه

 ! گرفته بازی به تو  سادگی  چطور ببین ، شیاده یه واقعا مرد اون-

 : گفتم ، زد می داد را حالم که لحنی با و شدم عصبی

 .باشه زنید می که حرفایی به حواستون شما؟ میگین چی-

 ، بمونه اینجا میخواد همچنان ولی ، شده تعطیل ش پروژه اینکه واسه آقا این ، جالبه-

 ...اومده

 بالفاصله چون ، چیست«  بماند اینجا» اینکه از منظورش نفهمیدم من و کرد قطع را حرفش

 :گفت بد لحنی با و کرد ای سرفه تک

 طرفتون بدونید بهتره.  میزنیم حرف هم با موردش در حتما بعدا ولی ، میان دارن معین دکتر-

 .شه بازی شما ی آینده با دم نمی اجازه من آدمیه، چه

 فهمیدم نمی واقعا.  بودم سرگردان و گیج ، بودم شنیده مهرداد زبان از که کلماتی میان

 زودتر خواست می دلم.  چیست ، آورد می بهراد اسم پشت که هایی توهین از منظورش

 رخت از تشتی میان انگار که بود دلم حال ، همه از بدتر.  کنم آزاد چیز همه از را ذهنم

 .زدند می چنگ را وجودم تمام داشتند
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#۲۱۱ 

 

 

 

 بهراد#

 

 علیک و سالم و برگشت سمتم به رویی خوش با مهرداد.  بودم شده نزدیکشان کامال حاال

 افتاد هم صنم به نگاهم بین این.  کردم برخورد ، گرم هم من متقابال.  داد انجام من با گرمی

 زد می داد اش پریده رنگ و صورت روی عرق های دانه.  نیست خوب حالش کردم حس ،

 باشد صبح سرماخوردگی همان ی ادامه شاید آمد نظرم به و شدم نگران.  ندارد خوبی اوضاع

 .هست خوب داشت اصرار خودش اما ندارد خوبی حال بودم فهمیده. 

 خوبی؟ ؟ شده چیزی صنم-

 .  داد تکان« آره»  معنی به را سرش

 : کرد دخالت مهرداد

 .نیستن خوب منم نظر به-

 .خوبم ، نه نه-

 بی خواستم می حتی ، دهم ادامه نخواستم مهرداد جلوی.  لرزید می هم صدایش حتی

 راه ، کرد که سوالی با مهرداد اما برسم صنم حال به  کار تعطیلِی با و شوم بحثی هر خیال

 : شد باز خود خودبه ، کردن بحث

 شد؟ تعطیل رسما دیگه تون پروژه ، معین آقای-

 . زدم می آب به نباید هم گدار بی.  کردم می مکث دادن جواب در خیلی نباید

 .شد حیف نظرم به دارین؟ حسی چه-

 فکر واقعا من.  بود اشتباه اول از کارمون متاسفانه.  بود فایده بی تالش اما ، دارم بدی حس-

 آرزوی یه بگم بهتر یا خیال یه ، روشه اسمش افسانه اما داره حقیقت افسانه این کردم می

 .  شده پخش مردم بین که قدیمیه

 . کنم نمی فکر شما مثل من ولی-

 : پریدم کالمش  میان
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 کار چون.  شد حروم گروهم و من عمر نیم و سال یک ، کنیم می فکر چطور ما نیست مهم-

 .بود نتیجه بی کوبیدن هاون در آب عین درست ما

 : کرد  کج را لبش

 کنه آدما بهشت رو اینجا میتونه دهنده تکون خبر یه ، خودمم منفعت دنبال منم واال، بگم چی-

 نفع به چیز همه اونوقت. شن سرازیر کوچک شهر همین به زیادی گردشگرای و توریست  و

 .میشه من همکارای و من

 .نکنیم  فکرم بهش بهتره دیگه خب اما ، درسته-

 : زد ای نیمه  و نصف لبخند

 !اینجایین که کنین می فکر بهش دارین شما رسه می نظر به اما-

 اما بودم شده اسیر سواالتش دام در کردم می اعتراف باید ، رسید می نظر به هوشی با آدم

 را منفور های نقاب این ، شوم عوضی هم کمی بود الزم.  کردم می عوض را بحث جهت باید

 : نبود ای چاره ظاهرا اما شد می بد حالم هم خودم ، گذاشتم می ام چهره روی که بار هر

 .کنم می فکر دلم به دارم فقط من-

 نداشتم انتظار راستش.  گرفت اش نادیده ، شد نمی که بود واضح آنقدر لبش روی پوزخند

 من پیش کردم می فکر شاید.  دهد نشان ها قصه بد آدم را خودش علنی و رو انقدر جلوی

 .است جهان کل ناجی که کند می سوپرمنی را خودش هم

 .نمیاد  بهتون-

 : شد می تر شده حساب  هایم جواب باید.  داشت غلیظ رنگی پوزخندش همچنان

 .نمیشناسه بزرگ و کوچک دیگه ، میکنه گیر وقتی که ، دل از امان-

 .رو عاشقی خود تا ، کشن می یدک رو« عاشقی ادعای» مردا اکثر ، دکتر آقای دونید می-

 صنم به.  داد می مهرداد به را پیروزی فرصت این و کنم فکر که بودم مجبور هایم جواب برای

 .پریده همچنان اش چهره رنگ و بود گردش در ما مابین نگاهش ، کردم نگاه

 اون از که اونقدر ، دارن گذاشتن وقت ارزش بعضیا باشه، کی عاشق ، آدم که مهمه این-

 .باشن داشته همراه همیشه رو تپنده قلب یه بلکه نکشن یدک رو ادعا و اسم یه فقط عشق

 را عاشقی ی ترانه داشتم من ، شود بیشتر خودم از انزجارم شد باعث صنم لب روی لبخند

 هایی حس درگیر من قلب.  بود دروغ اش پایه که «عاشقانه اعترافات» نام با خواندم می

 تا بودم آمده فقط من.  نبودم هم مدعی حتی من ، نبود تپنده همیشه اما شدند می زودگذر

 صورتم توی و کرده سیلی را ماندنم دالیل داشت هایش حرف و کلمات با مهرداد و کنم صعود

 .کوبید می

 بمونید؟  قراره پس-

 .بخواد صنم وقتی تا موقتا-



 
 

 
 

     

 
Page 547 

 ایرتوند سمیرا خیس های طلسیا

 نیستین؟ موندنی پس-

 حفظ را خودم عادی ظاهر کردم سعی اما زدم می رویش به پیروزبخش لبخند یک االن باید

 : کنم

 .نه-

 کنید؟ می آباد رو کافه این دارین چرا پس-

 هیچ که نخواد اون اگه اینجاست عاشق دونم می.  صنمه دِل خاطر به کافه  این کردن آباد-

 .دادم نمی ادامه وقت

 !بود چه نفسش به اعتماد همه این دلیل دانم نمی.  خندید پیرومندانه مهرداد هم باز

 ! نیستن هزینه و وقت این موافق هم خیلی صنم  خانوِم کنم فکر ولی-

 قدم چند عوضی مردک.  کنم کنترل را خشمم تا دادم فشار هم روی را هایم دندان ، حرص با

 . بود جلوتر من از

 صنم؟ نه مگه ، دارم خبر کافه این به صنم ی عالقه از کسی هر از بهتر من ، نیست اینجوری-

 ترس از حالیکه در.  پرسیدم را سوال این ناخواسته ، بودم چرخیده صنم سمت به درحالیکه

 .بگیرم را هایم گوش ، دادم می ترجیح صنم جواب

 همینه؟ شمام نظر-

 مکث یک و کردن پا آن و پا این کمی با صنم و پرسید صنم از را سوال این که بود مهرداد

 : زد لب ، طوالنی

 .اینجام عاشق من-

 پاشاندم صورتش به کردن پنهان بدون را پیروزیم لبخند اینبار و کشیدم سرآسودگی از نفسی

 .کرد می نگران مرا این و بود خوب هم او حال هرچند. 
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#۲۱۲  

 

 

 

 صنم#

 

 حرف ی دلشوره شد می باعث بود راضی من از اینکه کرد رابهتر حالم بهراد لب روی لبخند

 درواقع بود عجیب خیلی نظرم به هایشان جواب و ها سوال کنم، تر کمرنگ را مهرداد های

 .گرفت می صورت مشترک چیز یک تصاحب برسر که ای مناظره بود مناظره بیشتر

 .دارن دوست رو اینجا دکترم جناب کنم فکر داره زیبایی فضای خیلی اینجا اتفاقا-

 کرد نگاه من به و گفت مهرداد از نگاه پوزخند با و انداخت باال ابرویی مهرداد جواب در بهراد

 .کنیم اندازی راه رو اینجا فردا از بتونیم نظرم به-

 !ریخته مسافر و توریست چقدرم-

 بود من به نگاهش بهراد همچنان

 فضا این کل وگردشگر مسافر که اونوقته عیده دیگه روزه بیست از کمتر میشه گرم داره هوا-

 ...پرکنن رو

 :بگیرد فاصله ما از شد مجبور و خورد رنگ بهراد گوشی لحظه همان

 ..صنم-

 من صمیمی انقدر بود بار اولین چون بودم شده شوکه هم کمی چرخید سرم مهرداد صدای با

 نداشتم را انتظارش بگویم صادقانه زد می صدا پیشوند پسوندو بدون کوچک اسم با را

 سواستفاده ازت نمیدم اجازه من خبره چه برت دورو بدونی بهتره بیا دیدنم به حتما امروز-

 .کنن

 . بدی به هم ان کند زوم بهراد روی باید انقدر چرا نمیکردم درک شدم عصبی

 کردم درهم را اخمم

 .بگو جا همین بدونم چیزی الزمه اگه-

 کشید پوفی کالفه

 !میریزی  بهم قطعا چون خواستی خودت باشه-

  بودم ش خیره عصبانیت و اخم با همچنان
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 و تنگ خوبا واسه دنیا نیست تو امثال واسه جایی دنیا این تو ای ساده و خوب خیلی تو-

 .کوچکه

 البته و گذاشته ش عالقه پای فقط من که بود زده من به را حرفی همچین هم بهراد قبال

 بی آدم یک را من دنیا همه کردم می فکر حاال ولی خودم به نسبت ش پذیری مسئولیت

 .زد رویش توی را هرحرفی راحت شود می که بینند می چلفتی پا و دست و عرضه

  صنم-

 شد دورتر دورو کردم نگاه بهراد به

 ترک شهرو این خواد نمی چون خواد می رو کافه میخواد، رو کافه چون خواد می رو تو بهراد-

 .باشه ش قبلی کار نزدیک خواد می چون کنه

 دادم فشار هم روی را هایم دندان خشم و حرص با

 چیه دروغا این بسه-

 به بشه؟ عاشقت یهویی ممکنه چطور محضه، حقیقت این اما بود دروغ کاش! دروغ؟-

 بیاد شب و هرروز دم می قول بهت کن، فکر کافه این ی دوباره اندازی راه واسه سماجتش

 شد جیم اینکه بعده داری شک من حرفای به اگه ش قبلی سرکار میره م هرفرصتی تو اینجا

 .کجاست میبینی اونوقت دنبالش برو

 رو چندش با بگیرد توانست می لب یک که بود طرحی ترین مسخره لبش روی پوزخند

 گفتم و برگرداندم

 .ورزیه غرض روی از و مسخره حرفاتون تمام ست؛ مسخره-

 داد تکان افسوس با را سرش

 صنم کن وا چشماتو دارم؟ دکتر جناب این با اشنایی برخوردو مگه اصال دارم غرضی چه من-

 این چرا کنید می قضاوتش چرا شناسین نمی و بهراد اصال که شما بازه، بازه چشمام اتفاقا-

 . ست گانه بچه و زشت واقعا کارتون گین؟ می سرش پشت رو حرفا

 یا بزنم حرف سرش پشت بخوام که باشم داشته دکتر با باید مشکلی چه من نظرتون به-

 بگم؟ الکی و چیزی

 چون شد نمی اما بگیرم نادیده را هایش حرف و باشم تفاوت بی خواستم می هم چقدر هر

 بود تر سخت قبل از برایم بهراد باور حاال و زده خط احساسم میان را تردید و شک هایش حرف

 .شیشه خورده ای ذره بدون و است خالصانه بهراد حس کردم می ثابت خودم به باید

 زنید؟ می رو حرفا این که دارین مدرکی چه شما-

 مطمئنا بپرسین خودشون از تونید می ندارم، سراغ معین بهراد خود از معتبرتر ترو زنده مدرک-

 .کنه مقاومت تونه نمی دیگه شده رو دستش ببینه وقتی
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 حال در درون از و زده بهم را حالم حرفش چقدر ندهم نشان مهرداد جلوی کردم سعی

 .شدنم متالشی

 ازت راحت رذل آدم این نده اجازه اما گیرم می تماس باهات دوباره برم باید من صنم-

 .کنه سواستفاده

 شدند پایین و باال م بینی های پره

 .باشین زدنتون حرف مراقب-

 .کنه سواستفاده ازتو بخواد کسی میشم ناراحت واقعا ولی خوام می عذر-

 در اخم و خشم همچنان و ننشست من دل به اصال اما کرد بیان ازحس پر و آرام را ش جمله

 بود نمایان م چهره

 .نیست کن استفاده سو اون-

 امیدوارم-

 زدم داد تقریبا

 .ندین ادامه لطفا-

 .میبینمت فردا-

 صدای وقتی و نکردم هم نگاهش حتی که بودم دلخور انقدر اما بدهم را تاجوابش کرد مکث

  کردم سربلند شنیدم را هایش قدم شدن دور

 ساعت به و نشستم ها صندلی از یکی روی نبود سرچرخاندم هرچی اما بگردم بهراد دنبال تا

 بوق اما گرفتم را ش شماره و شد شکسته مقاومتم آمد؟ نمی چرا کردم نگاه گوشی روی

 با بیاید تا نماندم دیگر کرد ترم عصبی ش طوالنی تاخیر شد نصیبم که بود صدایی تنها اشغال

 .زدم بیرون آنجا از تردید از پرشده ذهنی و عصبانیت همان

 

 

 

  خیس_های_اطلسی#

 ایرتوند_سمیرا#

 

 [۱4:4۲ ۳۱.۰۷.۱۸, ]خیس های اطلسی

#۲۱۳  

 



 
 

 
 

     

 
Page 551 

 ایرتوند سمیرا خیس های طلسیا

 

 

 

  بهراد#

 

 :گفتم و کردم جا جابه دستم در را گوشی

 همین از تونم می اما سرپروژه بیام تونم نمی مدت یه تا دارم مشکلی یه من کیوان ببین-

 آمد و رفت شدن دیده بدون تونی می چطور تو فقط نده ازارت کسی باشم مراقب فاصله

 !کنی؟

 .بدم کامل توضیح براتون من بیاین لحظه یه میشه اگه نباشید نگران-

 کجایی؟ االن مگه-

 .اونجاییم ما. کوچکه باغ خونه یه باغ داخل هست باغ یه کوه چپ سمت-

 :پرسیدم زده بهت و انداختم باال ابرویی

 !ما؟-

 .میشین متوجه خودتون بیاین-

 حیله و دروغ باشم مطمئن دیگر که بود سنگین انقدر کیوان قسم بود شده درگیر واقعا ذهنم

 احساس است، قرار چه از ماجرا شود جالب برایم بود شده باعث همین و نیست درکارش ای

 .است من تصور از تر پیچیده چیز همه کردم می

 از تر پایین والبته چپ سمت که باغی به توجهم چندباری رفتم بود گفته که سمتی همان به

 که عباسی شاه کاروانسرای از قبل بزرگ باغ یک بود شده جلب داشت قرار کوه ی دامنه

 مقابلم بعد کمی و زد صدا را اسمم کیوان شدم باغ وارد بود نشده مرزبندی و کشی فنس

  گرفت قرار

 دکتر سالم-

  برویم بود شده بنا باغ وسط در درست که باغی خانه سمت به کرد واشاره

 .کردی پیدا کجا از رو اینجا-

 زد لبخندی

 دکتر نگیر کم دست مارو دیگه، توانستنه خواستن-

 .باشه مهم ت واسه انقدر پروژه اون کردم نمی فکر واال بودم گرفته که کم  دست-
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 دونه شون همه بود مهم م دیگه های بچه از خیلی واسه نبود مهم من واسه فقط پروژه-

 .گرفتن تماس باهام دونه

 چسبیدم را کتفش و کردم توقف سرجایم

 .دیگه ی ها بچه-

 !چطور کنی؟ اعتماد تونی می چطور اوهوم-

 . دکتر راحت خیالتون دادن پس اعتماد و گذشته آب از شون همه-

 وارد کیوان تعارف به هستند کسانی چه دانستم نمی درواقع نمیشناختمشان هنوز من اما

 زده خالی سیمان راهم داخلش و شده ساخته بلوک با که دواتاق ی خانه یه شده باغ خانه

 .بودند

 های چهره کشیدم می را دیدنشان انتظار اینکه با جاخوردم ها بچه از تن چند دیدن با

 کیوان و کردیم احوالپرسی و سالم داشتم قبولشان و شناختمشان می شخصا که اشنایی

  کرد توضیحاتی به شروع

 که میاد پیش وقتی مشکل نیست توریستی قسمت تو که اینه پروژه محل خوبی دکتر ببینید-

 پیش سرعت با کارو میتونیم ما هوا سردبودن باوجود فعال شن سرازیر سمت این به گردشگرا

 .شه گردش و تفریح مناسب هوا که وقتی تا ببریم

 برداشتم م زیرچانه از را دستم

 سربرسه؟ یکدفعه کسی اگه-

 زد لبخندی

 ها بچه از یکی سنگ یه پشت کوه از قسمت یه روی کردیم جاشو همه فکر نباشین نگران-

 مخصوص دوربین هم و داره دید برای مناسبی فضای هم میده نگهبانی

 نیست؟ سخت یکم نگهبانا جلوی امد و رفت اونوقت-

 .دکتر زیاده خیلی مون فاصله کوهن راست سمت نگهبانام نداره دوربین که محوطه این-

 .بود کرده را چیز همه فکر کیوان ظاهرا فرورفتم فکر به و کردم راکج لبم

 .کنید می چیکار دارین دقیقا االن-

 .برسیم مونده دومتر کنیم، می کوه سمت به رو مسیرقبلی همون-

 کنده بیشتری عمق و طول که میشه متوجه باشه دیده مارو کاوشای قبال که کسی پس-

 .شده

 .امیدواریم شانسمون به فقط موردو این متاسفانه-

 .کامل ریسک یه-

 ..ببریم باال کارمونو سرعت اگه-
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 .پریدم کالمش میان

 مواظب چهارچشمی االن نظرت به نداختن می سنگ کارمون تو که بودن عده یه قبال-

 نیستن؟

 اطالعات اونا که اینه مهمه که چیزی اما دارن نظرمونم زیر نداریم ماشک راستش هستن-

 .بیان سرمون پشت و بریم پیش ما منتظرن اونا کنیم می فکر ما دارن نیاز مارو

 جدی تصمیمشان و نداشتند ترسی هیچ که بود جالب کردم نگاه تکشان تک مصمم چهره به

 همه مطمئنا شویم می موفق داشتم امید کامال دادم فشار هم روی را هایم لب افتخار با بود

 .بود عالی عزم این از من حال اما نبود ما تصورات اسانی به چیز

 همه و سربرسن اخر ی مرحله ممکنه کشه؟ می انتظارمونو خطراتی چه دونید می فقط-

 ...مونو

 پرید کالمم میان علیرضا

 جنبه فقط دادیم قول خودمون به کردیم شروع رو پنهانی کار این وقتی نمیفته، اتفاق این-

 .خوبه ما واسه خیلی کافه تو شمام بودن بگیریم، درنظر کارو مثبت های

 تازه که ای پرنده مثل درست کنم؟ توصیف چطور خوب اتفاق این از را حالم دانم نمی

 .داشتم شوروحال بود اموخته را پروازکردن
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 بود بد حالم و بودم ریخته هم به خیلی.  داد نمی جواب همچنان و گرفتم را اش شماره دوباره

 و بزند چنگ ای شی هر به تا برد می دست ، سقوط حال در که کوهنوردی مثل درست ؛

 .خطرناک ساعتی بمب یک یا ، باشد آویزان طناب یک شی آن نیست مهم

 اینکه جای من  و داد نمی جواب بهراد.  نداد جواب هم باز  و گرفتم را بهراد ی شماره دوباره

 .بیندازد خط رویش ، بود ممکن که زخمی و بودم قلبم نگران ، باشم بهراد نگران

.  کند می بدتر را حالم ، خانه به رفتنم کردم می فکر.  شوم خانه وارد خواست نمی دلم

 . دادم ادامه مسیرم به فکر  بدون و همانطور

 ، لحظه آن در هم واقعا.  بودم گرفته پیش در را سارا ی خانه مسیر ، باشم متوجه اینکه بدون

 هنوز که هایی حرف ؛ دهد گوش هایم حرف به صبوری سنگ چون توانست می سارا فقط

 . باشد دروغ بودم امیدوار

 گونه روی محکم و ماند نصفه سالمم ،  رویم و رنگ دیدن با.  کرد باز را در خودش ، زدم را زنگ

 : کوبید اش

! نیست ت چهره به رنگ کردی؟ درست خودت برا روزیه و حال چه این ، صنم!  عالم خاک-

 ؟ عزیزم شده چی

 : گفتم جوابش در.   نبود آسان من برای گفتنش اما بود شده چیزها خیلی

 .بزنم حرف باید تون؟ خونه تو بریم-

 .کرد هدایتم خانه سمت به وار نوازش و گذاشت پشتم را دستش

 .نداشتند ایستادن رمق دیگر پاهایم چون ، نشستم ها مبل از یکی روی ، شدیم که هال وارد

 .کن تعریف حاال خب-

 .کنم تعریف کجا از باید دانستم نمی دقیقا ، دادم را اتفاقات تحلیل و تجزیه ی اجازه ذهنم به

 شده؟ چه را تو بگو ، خوشگلی ، صنمی-

 برای شروعی دنبال همچنان من اما کند بهار را حالم شوخش لحن با داشت سعی سارا

 . بودم تعریف

 ! صنم-

 : زدم داد عصبی ، گرفتم باال را سرم

 ...شعور بی عوضِی ی پسره ، متنفرم مهرداده این از-

 : بود خیره صورتم روی زدن پلک بدون اش شده گرد نگاه

 !تو؟ چته-

 .زد می بهراد درمورد حرفایی یه...ی پسره-

 :نشست کنارم و آمد سمتم به شده ریز چشمانی با و مشکوک
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 مگه؟ گفت می چی-

 .بود  نگران هم صدایش لحن

 !نداره بهم ای عالقه هیچ بهراد میگه-

 : داد تکانی را ام شانه

 .گفتی قبال خودتم اینو-

 :گفتم حرص سر از و کالفه

 ...برای و نداره بهم خاصی ی عالقه گفت اون-

 . ببینمش بد ای ذره توانستم نمی هم خیاالتم در حتی ، خوردم را ام جمله

 ...صنم-

 ، شده تعطیل پروژه چون:  میگفت.  خواد می منو ی کافه بلکه ، خواد نمی منو:  گفت می-

 .بده ادامه شو قبلی فعالیت تا باشه پروژه محل نزدیک ، کافه واسطه به خواد می

 دروغگوی یک مهرداد: » بگوید من مثل هم او تا شدم اش خیره ملتمسانه و کردم سکوت

 وار ناله شد باعث همین و داد سرتکان تاسف با سارا اما«  کند تایید را بهراد و ست عوضی

 .بزنم صدا را اسمش

 .گزید را لبش

 . صنم ، کن فکر منطقی-

 بگی؟ خوای می چی-

 نمی خواهرش خاطر به ، میخواست هم رو تو حتی اون ، نیستین هم ی لقمه بهراد و تو-

 . شه نزدیک بهت تونست

 : دادم تکان را سرم

 .داشته وجود حسی یه باالخره ؟ حرفیه چه این-

 .نگم دیگه که شم یهویی خواستگاری ، متفاوته زیادی دنیاتون-

. بکشم نفس داد می اجازه نه  و شکست می نه.  نشست گلویم در و شده غده ، بغض

 .بزنم هم حرف توانستم نمی حتی

 : شد حالم متوجه سارا

 کجاست عقلت دونم نمی.  نیست ساختیش تو که قدیسی اون بهراد ، صنم ببین-

 ، کنی بهش نگاه یه رسه، می نظر به سیاست با آدم یه عاشق یه از بیشتر بهراد دخترخوب،

 .نبرده احساسات از بویی هیچ فهمی می

 .کردند می  سالم ، مرگ به دیگری از بعد یکی چشمانم مقابل رویاهایم
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 که بود آنجا درد اما نشستم می ناعشقم عشق سوگ به و کردم می تنم سیاه لباس باید

 ! بودم نکرده تنم را بختم سفید لباس هنوز من
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 به و شد آتشی هایش حرف اما کند آرامم داشت سعی ، شد بیشتر ام شانه روی فشارش

 چشمانم مقابل سوزانش های شعله حاال و زد ، بود کرده تهیه قبل از مهرداد  که خرمنی

 .سوزاند می را وجودم ی ذره ذره داشت

 خوبی؟ ، صنمی-

 :  کردم نگاهش ، فروغ بی

 !نمیاد بهش-

 .زنی می حرف احساساتت اساس بر داری فقط.  کردی تخته عقلتو ، بستی چشماتو-

 .کنم باور تونم نمی-

 دلت تو حرف میذاری اینقدر چرا.  بپرس ازش و بزن زل چشماش تو برو پاشو  من نظر به-

 ، شه جمع که حرف مشترک زندگی تو خصوصا ، نیست قشنگ اصال اخالقت این ؟ بمونه

 . میشه نابود تصورت از زودتر زندگی اون اونوقت.  میشن بیشتر و بیشتر سوتفاهما
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 .بشنون که داده گوش آدما به خدا.  زدن حرف با اونم ، وابکن سنگاتو بشین همیشه

 در امید از هایی جرقه ، داشتند حاال که بودم هایی لب ی خیره من و کرد بیشتر را اش فاصله

 .  آوردند می بوجود دلم

 بگم؟ چی یعنی-

 بهم علنا ، زد می حرفایی یه هادی جانب از میومد خواهرشوهرم مون زندگی اوایل ، ببین-

 یه باالخره تا کردم می تخم و اخم هادی با و خودم تو ریختم می هی منم.  کرد می توهین

 هم به و آروم همیشه هادِی که ریخت هم به من روان چقدر ببین.  شد عصبانی هادی روز

 ، روز  اون از.  میسوزونده آتیش خواهرش فهمیدیم بعد و بزنم حرف شدم مجبور منم!  ریخت

 مشکلی به وقته خیلی خداروشکر.  نکنم پنهون ازش حرفی وقت هیچ گرفت قول ازم هادی

 .برنخوردیم

 کنم؟ چیکار من االن نظرت به-

 : شد بلند جا از

 .اینجا بیاد ، بزنم زنگ بهش من به بده و بهراد ی شماره-

 ! کن ول-

 : کرد اخم

 .لطفا ، بده گوش حرفم به ، صنم-

.  دارد حقیقت ، ام شنیده آنچه کند اعتراف بهراد اینکه از ترسیدم می من کردم، فکر کمی

 آتش میان رویاهایم نظرم به.  بکشم بیرون آتش میان از را رویاهایم خواستم می هنوز من

 .بسوزند کامال خواستم نمی من و ند سوخته نیمه

 چی؟ ، کنه تایید اگه-

 بین از ذره ذره اینجوری موقع اون حداقل ، کنی می گریه جسد بدون قبر رو داری که تو-

 .نمیری

 .سارا دونم نمی-

 .بده رو شماره-

 . بود سارا به هایم گوش گرفت، سارا و دادم را شماره

 .بیفتد کار از قلبم که است االن کردم می فکر لحظه هر و زد می کند شدیدا نبضم درحالیکه

 هم بعد و هستم پیشش من که گفت.  کرد صحبت معمولی و گرم خیلی و کرد احوالپرسی

 خوش» سارا که بود کرده اعالم را موافقتش بهراد ظاهرا.  بیاید اینجا به هم او ، خواست

 .کرد خداحافظی بعد  و گفت ی«  آمدید
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 صنم از خبری ، کردم نگاه هرچه.   برگشتم  کافه سمت به ها بچه و کیوان با مالقاتم از بعد

 از رفته دست از تماس چندین شدم متوجه.  بگیرم تماس تا  کشیدم بیرون را گوشیم!  نبود

 .بودم نشنیده ، بود سکوت روی گوشیم چون و داشتم صنم

 از را گوشی فقط و شدم پشیمان زود خیلی اما شود برقرار تماس تا رفت اسمش روی دستم

 بخشی توانستم می ، نیست صنم که حاال ، شدم کافه کردن تمیز مشغول.  درآوردم سکوت

 که بود مانده کارها بیشتر تقریبا و بودم کارکردن مشغول.  دهم انجام را مانده کارهای از

 برقرار را تماس تاخیر و مکث با همین برای ، نبود آشنا اصال برایم شماره.  خورد زنگ گوشیم

 : کردم

 . بفرمایید-

 معین؟ اقای ، سالم-

 . آوردم نمی جا به اما بود آشنا ، دهم تشخیص را صدا صاحب تا آوردم فشار ذهنم به

 . صنم دوست ، هستم سارا-
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 گرم همین برای کنم جلوه  خوب کردم سعی. کند معرفی  را خودش شد باعث سکوتم

 بالفاصله. « آنجاست هم صنم: » گفت و بروم آنجا کرد دعوتم هم بعد ، کردم احوالپرسی

 راه به صنم دوست ی خانه سمت به و زدم قفل را دکه در  تماس قطع از بعد.  کردم قبول

 . افتادم

 .خریدم شیرینی ای جعبه البته هم راه بین

 ی خانه یک ، شدم خانه داخل مردد.  کردند باز را در ، پرسیدن بدون ، زدم که را در زنگ

 . کوچک حیاطی با طبقه دو معمولی

 او داشتم انتظار.  بنشیند لبم روی لبخندی شد باعث همین و کرد باز صنم خود را ورودی در

 ، کردم که دقت!  کرد  نگاهم فقط صامت ، همانطور اما بدهد لبخند با را جوابم متقابال هم

 هال وارد و گذاشتم صبحش سرماخوردگی پای به ؛ پریده هم رویش و رنگ شدم متوجه

 . گرفت دستم از را شیرینی.   شدم

 .آشپزخونه میذارم باال، ی طبقه رفتن-

 .باشه-

 حالم و داد قرار تاثیر تحت را قلبم که بود مظلومانه  و معصومانه آنقدر چشمهایش حالت و لحن

 .کرد منقلب را

 صنم؟ خوبی-

 .رفت حیاط روی روبه ی پنجره سمت به ، بدهد جوابی اینکه بدون

 ! صنم-

 : بود کرده من به را پشتش

 . «نه» میشه سوالت جواب-

 خودم سمت به و رفتم جلوتر...  بود مشهود کالمش میان در تلخی و عجیب بغض چه

 .بود اسیر دستم دو هر های پنجه میان اش دوشانه حاال.  کشاندمش

  شده؟ چیزی-

 : آورد باال را سرش

 کنیم؟ نمی عقد چرا-

 حق البته.  نداشتم را سوال این انتظار و شده شوکه.  کردم نگاهش پریده باال ابرویی با

 آن به را خودم هم من ، آورد نمی خودش روی  به او چون  اما.  کنیم عقد بود قرار مثال ، داشت

 .حمید فهمیدن دیرتر برای زمانی حداقل  ، بخرم زمان تا بودم زده راه

 ته ، بدی ارزش من به ، بخوای نهایتا.  خوای نمی تو چون ؟ کنیم نمی عقد چرا دونی می-

 بگو رو ساده من.  نشم دردسر برات وقت یه که میاری هم به صیغه یه با رو رابطه این
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 بهم ، نباشی عاشقم حتی  کردم فکر.  نیته و قصد با و یهویی  تو ی رابطه پیشنهاد نفهمیدم

 .کنه می پررنگش زمان ، رنگه کم اگه که حسی.  داری حس

 و داند می را چیز همه که آدمی شبیه.  رسید نمی مشامم به خوبی بوهای هایش حرف از

 .زد می حرف ، فهمیده را نشده تمام بازی نتیجه

 چیه؟ ها حرف این ، صنم-

 : زد زل چشمانم به معنادار نگاه یک با

 چیه؟ دونی می خودت-

 وقت هیچ او اما بود فهمیده چیزهایی صنم افتاده؟ اتفاقی چه دقیقا بفهمم تا کردم کج را لبم

 شروع کجا از و چطور دانست نمی ، ریخت می هم به وقتی.  نبود خوبی ی کننده شروع

 .کند

 .بده توضیح  من برا تو ، دونم نمی من-

 .  شد بیشتر هایش شانه به فشارم اما بکشد عقب کرد تقال

 . خواستی می رو کافه فقط ، خواستی نمی منو تو-

 نکند گریه تا کرد می را تالشش تمام صنم.  شد حبس کوتاه نفسم و خورد سختی تکان قلبم

 .بود افتاده هایش لب جان به دندان با خودش کردن کنترل برای و

 

 

 

 

 

 خیس_های_اطلسی#

 ایرتوند_سمیرا#

 

 [۱4:4۲ ۳۱.۰۷.۱۸, ]خیس های اطلسی

[Forwarded from ایرتوند سمیرا کانال] 

#۲۱۷ 

 

 



 
 

 
 

     

 
Page 561 

 ایرتوند سمیرا خیس های طلسیا

 

 بهراد#

 

 و آرام و کردم جدا اش شانه از را دستانم از یکی.  کرد می ام وسوسه هایش لب سرخی

 در حرف حرکتم مبهوت و مات.  داشتم نگه لبش ی گوشه و کشیدم لبش روی وار نوازش

 .زد زل صورتم به زده بهت  و ماند دهانش

 !ایه؟ مقایسه چه این-

 .چسبید پنجره ی لبه دیوار به ، برداشتم جلو به قدمی هم من و رفت عقب به قدمی

 . بگذری ازش تونی نمی و نداری کارتو تو-

 ی گوشه به فشاری شستم انگشت با کردم، نزدیک را صورتم باشیطنت و انداختم باال ابرویی

 : دادم لبش

 ! دونست یکی کار با لبارو این میشه مگه-

 دلش در هایم حرف با داشتم من.  لغزیدند صورتم روی و درآمدند رقص به چشمانش مردمک

 وجدانی عذاب بار اولین برای اینبار بود عجیب و کردم می روشن رنگارنگ و پرنور های چراغ

 : نداشتم

 ...صنم-

 نمی اینبار ، است خاص لحنم و زده صدا گلویم ته از را اسمش بودم متوجه هم خودم

 .شد می خارج من دست از گاهی اما دهم قرارش تاثیر تحت یا دهم بازیش خواستم

 ، بزنی سر ت پروژه به بتونی و باشی داشتی رو کافه که ، خواستی منو شنیدم وقتی-

 .بهراد ، شدم داغون

 گفت؟ بهت اینو کی-

 :گفت کردن پا آن و پا این از بعد و بزند حرف بود مردد

 .میشم خفه دارم ، بگیر فاصله یکم-

 نفس کرد فرصت.  برداشتم عقب به قدمی و کردم جدا را دستانم ناراضی و گرفت ام خنده

 : کند جور و جمع را خودش و بکشد

 میشناستت کجا از اصال یا ، داره مشکلی چه باهات اون دونم نمی واقعا من.  گفت مهرداد-

 .رسید نمی نظر به ذهنم از دور که زد حرفایی اما

 .مریضه البد ، صنم  نکن فکر بهش-

 ! شناسید می رو همدیگه انگار هستی، جوری یه مهرداد به نسبت توام-

 .کردم کج چپ سمت به را دهانم هم روی هایم دندان فشار با و گذاشته ام چانه زیر را دستم
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 .میگه اینو احساسم البته ، نمیاد نظر به درستی آدم-

 !کنه اشتباه آدم حس ممکنه-

 .میکوبه برام داره ، نشناخته منو آدم این که نکردم اشتباه ظاهرا-

 عقل درگیر من و بود غرق افکارش در و رفته فرو فکر به کامال صنم.  شد برقرار بینمان سکوت

 .کردم می بررسی را اطرافم ی همه داشتم ، نامعلوم ای آینده و احساسم و

 ! بود نامعقول چقدر هم کنار بودنشان صنم و مینو ، مادر ، پدر

 می دلم من و هستند زندگیم های آدم ترین مهم ها آدم این کردم احساس بار اولین برای

 .باشم داشته هم کنار را زندگیم مهم های آدم خواهد

 بگیری؟ قرار م خونواده کنار بتونی کنی می فکر صنم-

 : بود متحیر و سردرگم ؛ کرد نگاهم

 چی؟ یعنی-

 مون گذشته منکر نمیتونیم ، دربیاریم و روشنفکر و خوب آدمای ادای بخوایم چقدرم هر ما-

 قرار م خونواده مقابل درست ، بشی ما ی خونواده وارد بخوای االن تو ، اینه واقعیت.  بشیم

 .خوام نمی اینو من  و میگیری

 : است ناالن دلش حال بود معلوم ، داد تکان را سرش

 ؟ بکشم کنار من ، ترس این خاطر به باید کی تا کی؟ تا--

 .خوایم می زمان ما ، گفتم قبلنم بهت-

 نباید میگی که کنم شلیک ت خونواده سمت به و بگیرم دستم اسلحه ، نیست قرار که من-

 .بایستم ت خونواده مقابل

 : کنم متمرکز را افکارم کردم سعی

 .  صنم ، برس باور این به توام.  میشه درست چیز همه روز یه دارم اطمینان من-

 ؟ شم نابود من که وقتی ِکِیه؟ روز اون-

 . شی نابود ذارم نمی   من-

 که کلماتی.  شوند می خارج زبان از جمله قالب در و شوند می کلمه خودشان گاهی ها واژه

 تحت حاال من  و شوند می نوشته احساس مداد با و شده تراوش ، قلب از بلکه ، مغز از نه

 اتفاقی بود ممکن که بود فردایی از ترسم اما دادم می قول و زدم می حرف داشتم جو تاثیر

 ! کند پشیمانم

 ! بهراد-

 : زدند می برق چشمانش ، کردم نگاهش



 
 

 
 

     

 
Page 563 

 ایرتوند سمیرا خیس های طلسیا

 دم می قول ، بوده ای نقشه و هدف امروزت احساس پشت یا دادی بازیم بفهمم روز یه اگه-

!   بمیره احساسم که روزی به وای.  بمیره احساسم که اونوقته دونم می چون  ، نمونم که

 قرار هیچی تاثیر تحت مرده حس چون کنی خامم حرفا این با تونی نمی کردنش زنده برای

 .نمیگیره

 . داد می برگشت و امید بدون تهدید یک بوی حجتش اتمام و ترساندم می جدیتش و نگاه
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 صنم#

 

 حرف و حضور از که خوبی حال ی  همه با من و بود افتاده شک بذر,  احساسم ی مزرعه میان

 . بگیرم نادیده را َشَکم توانستم نمی ، بودم گرفته هایش

 سمت به سارا همراه من و شدند صحبت گرم ، بهراد و هادی ، آمدند پایین هم سارا و هادی

 : پرسید بالفاصله و چسبید را ام یقه سارا ، شدم آشپزخانه وارد تا.  رفتم آشپزخانه

 شد؟ چی-

 .شده نصبیم سارا مثل دوستی که کردم خداروشکر و دیدم می نگرانی فقط رفتارش در

 .نکرد قبول-

 : گرفت دست در را دستانم  و کرد ریز چشم

 نکرد؟ قبول رو چی-
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 دم را چایی  تا رفت گاز روی قوری سمت به و کرد رها را دستانم ، جمله این گفتن با همزمان

 جوابش ، ربط بی ای جمله با که زدم می پا و دست افکارم میان آنقدر گرفت، ام خنده.  کند

 : دادم را

 و چیز همه داد قول ، «گفته دروغ مهرداد: » گفت اونم ، حرفاش و گفتم مهرداد مورد در من-

 .بیاره در بالتکلیفی این از منم.  کنه درست ، زود خیلی

 می انگار ، گرفت را دستانم هم باز ؛ آمد سمتم زده شتاب و گذاشت کتری روی را قوری

 : بیفتم پا از ترسید

 .بگم چی دونم نمی-

 .سارا ، گیجم خودمم-

 : شود گرم دلم حضورش از تا کرد بیشتر دستانم به را انگشتانش فشار

 .کنه معرفی ش خونواده به تورو کن مجبورش-

 نیست؟ غیرممکن خیلی-

 : فرورفت فکر به و کرد کج را لبش

 .بهتره کنید عقد زودتر-

 ...بفهمم اگه اونوقت-

 خودش میگم هادی به من ببین.  میپیچونه و عقد ، میگه مهرداد که باشه چیزی هدفش اگه-

.  هادی دست بسپارش ، بگی چیزی خواد نمی  تو اصال.  برادرت عنوان به بزنه حرف بهراد با

 .بهراد سراغ میفرستم و هادی فردا ، بگذرونیم خوش خودمون به بیا و امشب

 از را درست توانستم نمی و بود ریخته هم به را ذهنم آمده پیش اتفاقات ، دادم تکان را سرم

 امیدوارم داشت سعی حاال و بود کرده مرددم هایش حرف با خودش سارا. دهم تشخیص غلط

 . چید سینی داخل را ها استکان. گرفت فاصله هم باز. کند

 بگم؟ چی-

 : داد جواب ، میریخت چایی که همزمان

 . نگو هیچی-

 و گذاشت سینی کنار را قندان

 ، بود سارا دست در که چایی سینی همراه و هم با زدم، لبخندی اش خنده جواب در.  خندید

 .رفتیم بیرون

 خوب زدم می حدس اما شدم شوکه که کردند می رفتار راحت هم با آنقدر هادی و بهراد

 .شده بهراد یخ شدن آب باعث هادی بودن
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 فاصله ما از کوتاه عذرخواهی یک با.  خورد زنگ بهراد گوشی که بودیم چایی خوردن حال در

 . گرفت

 : کرد من به رو شدنش دور از اطمینان محض به کرد می دنبال را رفتنش مسیر که هادی

 کردم و برداشت این جواباش و  سواالم از اما داشتم کوتاهی برخورد بهراد با من ، خانم صنم-

 .داره دوست رو شما واقعا اون که

 ادامه اینحال با کرد  درک را حالم.  آوردم تر پایین را سرم  و کشیدم خجالت ، زد که حرفی از

 :داد

 الیق شما.  بریزین دور ویرانگرو فکرای این ، اینه من نظر شده؟ چی گفت من به سارا-

 .کنه می کمک بهتون خدا پس ، هستین شدن خوشبخت

 را اش مردانه نجابت و وقار! بود خوب مرد این چقدر.  آوردم باال را ام رفته سرپایین و کردم جرات

 .  داشت را هادی چون ، بود خوشبخت سارا.  دید رفتارهایش و حرفا تک تک در شد می

 .کردم اشتباه من کنم فکر-

 :پرسید متعجب هادی ، شد بحثمان وارد که بود سارا

 چرا؟-

 :گفت ، میکرد بازی دستانش با درحالیکه و کرد رها را اش گرفته دندان به لبهای سارا

 من ، شه تحریک صنم ، شد باعث اونیکه کنم فکر.  کردم قضاوتش بد و نشناختم و بهراد من-

 ...حرفام با که بودم

 .خورد را جمله ی ادامه

 .نکن عجله زدن حرف تو گفتم هزاربار ، خانومم ، جان سارا-

 .میزنم گند همیشه ، هادی دونم می-

 شیرین حسی قلبم در شد باعث هم به نگاهشان طرز.  کرد نگاهش عشق و لبخند با هادی

 ...داشتنی دوست و بود قشنگ من دید از همیشه عشق. کنم احساس
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 تمام و بودند خوبی میزبانان ، هادی هم  و سارا هم.  کرد تمام را بحث هادی ، بهراد آمدن با

 تدارک( لوبیاپلو) استنبولی شام برای.  کنند استقبال ما از گرمی به داشتند سعی ، مدت

 اش خوشمزه غذای و خوب پخت دست به هم بهراد حتی.  شیرازی ساالد همراه.  بود دیده

 را اشتباهش قضاوت بارها و بارها و شده تسلیم کامال سارا شد باعث همین و کرد اعتراف

 .کند اقرار

 مسیرمان کاش کردم آرزو ، شدم که جیپش سوار.  آمدم بیرون بهراد همراه ، مهمانی پایان در

 این که حیف اما کنیم طی هم همراه را بیشتری مسافت شد می و نبود کوتاه آنقدر خانه تا

 .دارند قرار هم از کمی ی فاصله در هایش کوچه و کوچک شهر

 شهر از زود خیلی و زد دور را شهر ورودی میدان و انداخت خیابان داخل را ماشین ، بهراد

 : گفتم داد می  نشان را بهتم که لحنی با و حرکتش از کردم تعجب.  شد خارج

 کجا؟ میری داری-

 داری؟ دوست آلوجنگلی-

 : جاخوردم سوالش از

 !چی؟-

 : برگشت سمتم به

 نه؟ یا ، داری دوست-

 :گفتم و شدم تسلیم اصرارش برابر در

 .آره-

 !  محشرن آلوجنگلیاش که جایی ببرمت خوام می که  بریم-

 ؟ بریم کجا میخوای شبی نصف-
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 .اونجاییم  دیگه دقیقه بیست تا ، نترس-

 همان جواب اما.  منتظره غیر کاری ، جاده این به زدن و بود نیم و ده ساعت ؛ بودم شده گیج

 : انداختم باال ای شانه.  کرد تراوش ذهنم از پیش دقیقه چند که بود  «کاشی ای»

 شهره؟ کدوم مسیرمون خب-

 .صحنه ، سراب-

 در دوستانم.  کم خیلی ای فاصله با بیستون نزدیک شهری ، بودم شنیده را اسمش

 دوست همیشه.  کردند می تعریف اش العاده فوق فضای از و رفته آنجا بارها دبیرستان

 .بود کرده تعبیر مرا داشتن دوست این بهراد حاال و ببینم نزدیک از را سرابش داشتم

 . کنیم استفاده آرامشش از دو هر تا گذاشت را آهنگی ، مقصد به رسیدن تا بهراد

 کنم می صاف صدامو ، زنم می حرف که تو با»

 کنم می اعتراف باز تو زیبایی به دارم

 روشنه من ی آینده ، زنم می حرف که تو با

  منه دستای تو که توئه دستای دنیام

 کنن می عادت مردن به تو کنار ها ثانیه

 کنن می حسادت همه ، ما رفتن راه به حتی

 

 کشم نمی نفس دیگه ، زنی می زل بهم وقتی

 آرامشم از ترسم می ، تو پیش آرومم اونقد

 

 کنن می عادت مردن به تو کنار ها ثانیه

 کنن می حسادت همه ما رفتن راه به حتی

 

 باش من با اینکه دنیا ی همه به کن اعتمادم بی

 ...تنها من کنار ، تنها من کنار ، تنها من کنار

 

 زود بودم فهمیده جملت، اولین از

 بود تفاهم سوء تو از قبل های عشق
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 شن بد باهات همه ، خوامت می اونقدر

 شن رد ما کنار از ، روز هر حسرت با

 

 باشه که تو حرف میشه، عوض حالم

 همراشه تو عطر بارونه، تو اسم

 

 نیست هیچکس مال که قلبم، از گوشه اون

 « نیست مشخص اصال ؟ شد آروم تو با کی

 

.  بلرزد بدنم  و تن شد باعث هوا سرمای چیزی هر از قبل ، شدیم که سراب ی محوطه وارد

 . بود سردتر جا  همه از سراب هوای ، رسید می آب از که نسیمی و جاری آب خاطر به

 ی تنه از هایش صندلی و ها نیمکت تمام که بود جالب.  کردم می نگاه را اطراف ، شگفتی با

 همین برای بود طوالنی ، سراب فضای.  بودند کرده حفظ را تنه طرح و شده درست درخت

 .گذشت بهراد تصور از بیشتر ، زمان

 بودند کردن جمع حال در که رسیدیم ترشیجات قسمت به مربوط های فروش دست به وقتی

 را من دست ، باشیم همگام هم با اینکه برای و کند بلندتر را هایش قدم شد مجبور بهراد ،

 .گرفت هم

 بهراد و زدم حرف من. زدیم قدم سراب روهای پیاده طول در و دادیم سفارش آلوجنگلی دو هر

 ؛ بود خودمان مورد در چیز همه.  ملی عرق نه  و باستانی آثار نه ، بود کار بحث نه ؛ کرد گوش

 ام عالقه از من.  «دارد دوست فسنجان: » گفت او و سبزیم قورمه عاشق گفتم ، عالیقمان

 را سبز رنگ هردو. دانست بهتر و برتر را نارنگی راحتیش خاطر به و خندید او ، گفتم پرتقال به

 هم مشابه سالیق ، متفاوت های آدم.  میبردیم لذت باران باریدن از هردو و داشتیم دوست

 «. تفاهم»  شود می اسمش که دارند

 .کرد رویایی را خوبم شب ، بهراد

 های آلوجنگلی طعم با شوند می  هم ترش عشق گاهی ، نیست شیرین همیشه که عشق

 معمولی انسان دو داشتن دوست راوِی و باشند ساز خاطره ابد تا است قرار که ای خوشمزه

 ...بهراد  و من جنس از

 کنن می عادت مردن به تو کنار ها ثانیه

 کنن می حسادت همه ما رفتن راه به حتی
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  صنم#

 

 

 : آورد باالتر کمی و گرفت دستانش با را ام چانه.  ایستادیم خانه در مقابل

 .بود اینا از گذشتن ، امروزم اتفاق ترین سخت-

 . بگیرند ُگر هایم گونه شد باعث مستقیمش ی اشاره

 ...زودی به کنم فکر ولی-

 ذوب شک بدون ، سوزان های حرف این حجم زیر چون ، ندهد ادامه تا کشیدم عقب را سرم

 .شدم می

 .شن می نگرانم ، شده دیرم خیلی ، برم بهتره من-

 افکارم به.  شدند می دور که شنیدم را پاهایش صدای ، شدم داخل اینکه از بعد و نزد حرفی

 نگرانم کسی نه؟ یا گرفته اش خنده من خیالی خوش از هم بهراد دانم نمی ، زدم پوزخند

 .هستم کجا ، بدانند تا زدند می زنگ یکبار حداقل واال!  نبود

 بیدار تا شدم خانه وارد ، آرام.  بود شب نیمه از بعد دو نزدیک ؛ کردم ساعت به نگاهی

 . دادم سرعت هایم قدم به و ترسیدم ، روشن های چراغ دیدن با اما ، نشودند

 : پرسیدم ، شده هول.  انداخت دلم جان به ترس ، پیرزن مغموم ی چهره دیدن
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 شده؟ چیزی-

 با و بود کرده سالم زودتر او اینکه از کشیدم خجالت.  کرد سالم دیدنم با و کرد بلند را سرش

 .دادم را جوابش پایین سری

 دختر؟ اومدی دیر چقدر-

 نخوابیدین؟ چرا شما اما بودم بیرون-

 چشمانی با صدف ، کردم دنبال را اش اشاره جهت.  کرد اشاره راست سمت به انگشت با

 خیره رو روبه به ، کرد می مچاله را دستش توی کاغذی دستمال و کرده فین درحالیکه اشکبار

 دستم.  نشستم کنارش و رسانده او به را خودم ، بلند قدمهایی با و شده حالش نگران. شد

 : دادم قرار اش شانه روی را

 جان؟ صدف ، شده چی-

 : آورد باال را سرش

 . شدم بدبخت-

 .ریختگی هم به این دلیل و بودم حالش نگران واقعا

 شده؟ چی مگه.  نگو اینجوری ، عزیزم-

 : زد هقی

 پیش برنامه با چیز همه ، بودم کرده جاشو همه فکر ، کردم تحقیق کلی ، ریختم برنامه کلی-

 !رفتن بین از هام نمونه تمام چرا دونم نمی ، رفت می

 چی؟ ی نمونه-

 : شد بحثمان وارد پیرزن

 بین از هاش نمونه ی همه ظاهرا.  بده پرورش چی چی دونم نمی ، اینجا بود اومده صدف-

 . رفتن

 وقتی.  کردم می درک را حالش کامال.  شدم ناراحت دلم ته از ، بود افتاده که اتفاقی برای

 تلخی ی تجربه هم صدف حاال.  شد بد هم من حال ، شد حادثه آن دچار هم من ی کافه

 .بود غیرممکن و سخت برایش ، بود آمده سرش بر آنچه باور و گرفته

 کشتام تمام دیدم رفتم امروز ، موندم بیدار روز و شب ، کشیدم زحمت همه این ، صنم آره-

 باید من چرا دیگه ، رفت بین از تالشام همه ی نتیجه وقتی.  م زنده من چرا موندم ُمردن،

 .بمیرم خواد می دلم فقط ؟االن ای انگیزه چه با ؟ بمونم زنده

 :  درآمد اشکم که گفت می سوزناک و دل ته از آنقدر

 .کن شروع دوباره ، کردی اشتباه رو کجا ببین-

 : داد تکان زاری و ناله با را سرش
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 .میشه گرم داره که هوا ؛ داد انجام سرد هوای  تو باید و طرح این ، صنم نمیشه-

 : کنم پنهان را بغضم تا دادم قورت را دهانم آب.  بود باریده برایش جا  همه از بیچاره

 نمی ، سردرنمیارم ت رشته از که من.  بشه امید نا نباید آدم  ، هست هم دیگه سال خب-

 ها سال ، آدم خاطرش به که داره اهمیت اونقدر طرحی هر دونم می اما ، چیه قضیه دونمم

 .کنه صرف زمان

 .بده نجات رو زیادی آدمای جون تونست می ، بود پزشکی - علمی من طرح این-

.  کنی پیدا و اشتباه اون ، حوصله با و بشینی باید که کردی کوچک اشتباه یه فقط احتماال تو-

 .اشتباه اون حذف با و بیشتر دقت با بده ادامه دوباره بعدش

 . تونم نمی من ولی ، کنی می فکر اینجوری که صنم خوشبحالت-

  ،« بشر جان ناجی و است مهم طرحش:»  گفت می وقتی ، شود ناامید خواستم نمی

 . کنم کمکش ، شده طور هر دانستم می خودم ی وظیفه

 میبینی اونوقت ، کنی فکر هدفت به کن سعی پس انسانیه و بزرگ هدفت تو ، صدف ببین-

 .تونی می که

 .کنی درک حالمو ، نیستی من جای که تو ، کن ولم-

 .خوردم سختی تکان که کوباند محکم هم به آنقدر را در.  رفت اتاقش به و شد بلند جا از تند

 ! کرد می تحمل باید را فشاری چه!  عصبی و ریخته بهم چقدر!  بیچاره
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 بهراد#

 

 دیروقت تا دیشب ؛ کرد می درد خوابی کم خاطر به سرم.  گذاشتم ام پیشانی روی را دستم

 این با.  کردم بررسی را جوانب تمام و کرده فکر مان کاری های برنامه روی و مانده بیدار

 کار دادن ادامه حال در مخفیفانه ما داشتند خبر قطعا همدستش های آدم و مهرداد ، تفاسیر

 . هستیم

 که را جوش  قهوه.  کنم کم را دردم سر از مقداری ، قهوه یک خوردن با تا شدم بلند جا از

 : بود کیوان از پیامم تنها و اولین.  رفتم گوشیم سمت به ، کردم روشن

 و برن و دور اون مامور تا چند.  نیا هم کافه.  تونستی حتی نیا، پروژه بر و دور اصال امروز″ 

 .″ گردن می و اطراف دارن مدام

 .کردم پاک را ها پیام و فرستادم ای«  حله»  جوابش در

 زدم حدس.  شد قطع تماس ، هم سر پشت های بوق از بعد و گرفتم را صنم ی شماره

 . بود خسته احتماال ، باشد خواب همچنان

 اسپیکر از مالیم موزیک  حالیکه در آرامش گرفتن برای و کردم پر را ماگم ، شد حاضر که قهوه

 .بستم را چشمانم ، شد می پخش

 صنم شاید زدم حدس ، نبودم کسی آمدن منتظر.  شد بلند خانه زنگ که بودم خودم عالم در

 .زده را خانه زنگ ، بزند را تلفن زنگ اینکه جای به و باشد

 به دستی باعجله کردم، مکثی در مقابل.  رفتم در سمت به و شدم بلند جا از تند ، فکر این با

 .باشد مرتب صنم مقابل ظاهرم تا کشیدم موهایم

 و جاخورده ، حمید عصبِی ی چهره دیدن با اما کردم باز را در و نشاندم لبم روی لبخندی

 .برداشتم عقب به قدمی

 : زد پوزخندی حالم دیدن با حمید

 !درسته؟ نبودی من منتظر-

 از ،″ بیاتو:″ گفتم می درحالیکه و زدم چهره به خونسردی نقاب.  ندهم را جوابش دادم ترجیح

 به اتفاقی از بود مسلم.  بست سرش پشت محکم را در و شد داخل. رفتم کنار در مقابل

 .کنم فکر آن به خواستم نمی اما عصبیست شدت

 ...بهراد-

 . حدسم بر بود تایید صدایش بلند لحن

 !خبر بی یهو شده؟ چی-

 !فهممت نمی چرا دونم نمی فقط.  شده چی ، دونی می که خودت-
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 شینی؟ نمی-

 .بدی جواب آدم عین ، خوام می که  دارم سوال تا چند.  نیومدم که مهمونی ، بهراد-

 : نشستم مبلی روی خونسردی  همان با و کردم کج را هایم لب

 .بشینم خوام می ، م خسته من اما-

 لب و شدم چندش دچار نگاهش نوع از که آنقدر.  تحقیرآمیز نگاهش و شد تر غلیظ پورخندش

 . کردم جمع هم در اینبار را ام شده کج های

 داشتی؟ کاری شب نکنه-

 ظاهر حفظ.  رسید نمی مشامم به خوبی بوهای.  فهمیدم را آمیزش کنایه ی جمله معنی

 .بایستم مقابلش در محکم هایی جواب با توانستم می تنها.  نبود ممکن دیگر ، خونسرد

 .کنن نمی کار که شبا-

 .کنن می کارایی یه ، چرا-

 : زدم صورتش به غلیظی نیشخند

 !داشتی تجربه معلومه-

 و تحلیل تجزیه حال در زدند می داد چشمانش.  کرد سکوت و آورد کم سوالم جواب در کامال

 : شد موفق هم بالخره.  است ذهنش اتفاقات کردن رو و زیر

 .مطلب اصل سر بریم راست یک باید ؛ ست بیفایده ، کنایه و نیش کنم فکر-

 پروژه محل بر و دور همچنان ، فهمیده نداشتم شک.  چیست مطلبش اصل بودم متوجه کامال

 . آمدم و رفت در

 !کنی؟ می اینجوری که زدی چی نیست معلوم.  اینجا اومدی صبحی اول واال-

 ، دادم هشدار بهت همه این.  نشده آزاد پروژه از فکرت هنوز! گم می چی دونی می خوب-

 .میکنی داری خودتو کار بازم

 .کنم می مو زندگی دارم اینجا ، نکردم کاری  من-

 : زد زل چشمانم در اش نشسته خشم به نگاه با و کرد مشت را دستش

 البد ، بدی باد به خودتو سر میخواد دلت که ندارم کاری ، ندارم اضافیت غلط به کاری من-

 ...صنم اما داری دوست مرگ

 از واقعا مرد این.  ترسیدم ای لحظه هم من که آورد زبان به فریاد و خشم با آنچنان را اسمش

 .زدم می چهره به خونسردی نقاب باید هم باز.  بود متنفر صنم

 !داره؟ ربطی چه دختر اون به-
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 از قبل من اما ، کافه واسه  شدی نزدیک دختر اون به:  میگم اضافه حرف و حاشیه بدون-

 پاش بدونه اینکه بدون صنم.  گرفتم بخشداری از برات رو کافه مدیریت و رفتم اینجا بیام اینکه

 تو و کاری همچین که دارم نفوذ و آدم اونقدر.  تونم می که دونی می.  شده بریده کافه از

 می ، میکنی عقدش داری گفتن و زدن زنگ وقتی.  بدم انجام تلفن تا چند با و دقیقه چند

 ، کنم تموم تو بهونه که اومدم ، ست کافه هدفت فهمیدم که بعد اما بزنم آتیشت خواستم

 ! صنم بی صنم اما ، تو واسه کافه
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  بهراد#

 

 متناسب و سنجیده باید ، دادم می که جوابی مسلما.  جوابم منتظر و بود من به حمید نگاه

 حس اما ، صنم بدون چه و صنم با چه ؛ بود من به متعلق حاال کافه کلید.  بود می شرایط با

 از شدن دور دانستم می و بودم داده دست از را کارم خودم من ؛ نداشتم اتفاق این از خوبی

 مشتاقانه همیشه و بود اش کافه عاشق صنم.  کند می ناراحت را انسانی هر چقدر ، هدف

 .داد می انجام را کافه به مربوط کارهای

 و قرمز و آبی سیم میان انتخاب حکم من حاالی های حرف.  کشیدم ام چانه به را دستم

 . نبود جبرانی راه دیگر و شد می منفجر بمب ، بریدم می اشتباه را رنگ.  بود نارنجی

 ! درآوردی کجات از دونم نمی رو حرفا این ، حمید ببین-

 : شد حرصی
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 .بهراد کن حفظ ادبتو-

 می.  پدر خاطر به فقط و فقط صنم کمک ، کافه اومدم من. حرفم تو بپر بعد ، بنالم کن صبر-

 می چیه؟ ش مزه ، میده قرار شده انجام عمل تو و آدم وقتی ببینه وایسم جلوش یکم خوام

 .بزنم مخالفشو ساز بلدم منم بفهمه خوام

 !کردی جمع و چیز همه خوب ، نگو چرت-

 .باالمه هوش از که اون-

 : انداختم باال ابرویی جوابش در و داد تحویلم نیشخندی

 ، داره صنم به ربطی نه موندنم این.  بمونم ماه چند تا خوام می کافه تو ، صورت هر در من-

 .کارم نه

 :گفت و کوبید پیشانیش به را اش اشاره انگشت

 نوشته؟ چیزی اینجا-

 : کردم جمع عمدا را هایم لب ، بودم شده متوجه را منظورش اینکه با

 .نوشته چی ببین آیینه تو برو سر یه خوای می ، نمیبینم من که چیزی-

 نمک؟ با گفته بهت کسی-

 ، بردم آشپزخانه به و برداشته عسلی روی از را ماگم.  ندهم را سوالش جواب دادم ترجیح

 : شد آشپزخانه وارد سرم پشت

 ! شده عوض داریتم مهمون-

 : گرفتم آب زیر را ماگ

 .بریزم قهوه برات خواستم-

 جنون حرکت و بود انتظارم از دور بودنش عصبی ، کوبید سینک روی و گرفت دستم از را ماگ

 .غیرمنتظره کامال برایم آمیزش

 من به ، بکنی خوای می غلطی هر.  بشنوم کنارت صنم از اسمی ، بهراد حالت به وای-

 .ما فامیل تو بیاد نباید صنم اما!  درک به برو خودتم اصال.  نداره ربطی

 : بود شده گرد چشمانم

 دونست می باباش بگه که ؟ بازه همجنس پسرت  بگه جا همه بشینه که ؟ میترسی چی از-

  من بگه آدم و عالم پیش که ؟ نفهمن مردم  که ؟ مشکلش به زد گند بدتر ، مشکل حل جای

 ؟ درستن هام بچه ، درسته کارم

 !شو خفه-

 درست کنید نمی سعی چرا ؟ میشه عوض واقعیت ، نگه هیچی صنم ، شم خفه من-

 دادن قرار کنارش و صنم امثال ، نمیشه درمون دردش کسری اگه حتی ؟  بگیرین تصمیم
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 شن دار بچه ممکنه کردی فکر این به ، شد نصیبش خودش مثل یکی اگه حتی نکنید، بدبخت

 ؟... بچه اون و

 : شد پشیمان راه ی میانه اما برداشت خیز سمتم به و کشید بلندی داد حمید

 اما ، کنی بلند من برا صداتو میتونی.  میگم مادرت پدر به ندی گوش ، بهراد زدم  حرفمو من-

 !نمیتونی که اونا واسه

 در شده قرمز چشمانی با درحالیکه و نشاند لبش روی ، کینه و حرص سر از را نیشخندش

 : گفت ، بود زده زل چشمانم

 برداره رو دکه اون کال قراره بخشداری که نه اگه بده ادامه خواستی اگه ، توئه مال کافه اون-

 .میشه باطل کافه مجوز ،

 دادن جواب و مرد این با مقابله توان دیگر.  بکشم پوفی شد باعث اش گونه اخطار ی جمله

 بهم خیلی ذهنم شد، نمی پیدایش اطراف این یا زد نمی زنگ صنم فقط کاش.  نداشتم

  بود ریخته

 ....فکر و کنم استراحت کمی خواستم می فقط االن
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 #۲۲۳ 

 

 

 صنم#

 

 

 

 بیشتر بلکه ، بیاید بیرون اتاقش از شاید تا ماندم بیدار صبح نزدیک تا و بودم صدف حال نگران

 . داد ترجیح زدن حرف و بودن به را شدن حبس و نیامد اما بزنیم حرف
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 خواب صبح ، خستگی شدت از.  برد خوابم کم کم و رفتم اتاقم به و شده امید نا صبح نزدیک

 دست از تماس یک ؛ برداشتم را گوشیم هرکاری از قبل ، شدن بلند محض به.  بودم مانده

 اما گرفتم را اش شماره بالفاصله ، باشد کافه به مربوط زدم حدس.  داشتم بهراد از رفته

 ،  شدم خارج اتاق از. گیرد می تماس خودش ، ببیند را ام شماره دانستم می.  نداد جوابی

 اینکه خاطر به هم من.  بود نگران خیلی ، بروم صدف اتاق به خواست من از دیدنم با پیرزن

 به را در اینبار.  رفتم اتاقش سمت به ، بودم صدف نگران خودم اینکه هم و نشکنم را دلش

 . رفت اتاقش صندلی تک سمت به ، بدهد را سالمم جواب اینکه بدون و کرد باز رویم

 خوبی؟-

 ، بود ریخته هم به واقعا اش چهره.  نشست صندلی روی و انداخت سمتم کوتاهی نگاه

 .کرد جمع سرش چپ سمت را همه و زد کنار صورتش روی از را اش آشفته موهای

 شدی؟ بهتر صدف-

 . شد ریش دلم ، کرد نگاهم ، فروغ بی

 !شدم؟ می بهتر باید نظرت به-

 .بود ها حرف این از تر داغون اما بگیرد انرژی کمی حداقل تا بزنم لبخندی کردم سعی

 کنم برقرار را تماس شدم مجبور ، دیدم که را بهراد ی شماره ، خورد زنگ  گوشیم لحظه همان

: 

 .جانم-

 :  بود خشدار صدایش

 !ندادی جواب ، سالم-

 :گفتم باخنده ، است گرفته و سرد لحنش کردم حس

 .موندم خواب-

 : داد ادامه بعد و گفت «آهانی»

 .نمیرم کافه امروز-

 .نباشم صدف ی شده تیز نگاه رس تیر در تا چرخیدم عقب به

 بیرون؟ بریم خوای می ، خب-

 .برم باید ، نداری کاری ، ندارم حوصله-

 : گفت و آمد سرم پشت به صدف لحظه همان ، شدم شوکه

 . نکن قطع ، صنم-

 :داد ادامه صدف ، بودم شده گیج
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 . دارم کار باهاش ، بگو بهش-

 .کشید دستم از را گوشی و کنم تحلیل ، بود گفته راکه کلماتی تا نداد مهلت

:  بود گفته که بهرادی دیدن به دیگر ساعت نیم تا:  گفت فهمیدم فقط ، آورد زبان بر آنچه میان

 .رود می ،«  ندارد حوصله»
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 #۲۲4 

 

 

 

 

 بهراد#

 

  متوجه ، دقت کمی با.  شنیدم را دیگری شخص سالم صدای که بودم صنم با صحبت حال در

 با و بود آشفته صدف. شود باز صدایم تا کردم ای سرفه تک.  است صدف ، شخص آن شدم

 در که آنجایی از.  ببینیم را همدیگر خواست من از ، بود مشخص کامال ناراحتیش که لحنی

 صحبت تا بیاید ام خانه به صنم همراه خواستم او از نداشتم رفتن بیرون قصد و بودم خانه

 .کنیم

 با خواستم می من مثال ؛ آید می سرت عینا ، کنی فرار چیزی از خواهی می وقتی همیشه

 ! نشد اما ، کنم استراحت ، چیز همه گرفتن نادیده
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 شد داخل تعارف بدون صدف.  کردم باز را در و رفتم در سمت به.  زدند را خانه زنگ زود خیلی

 صدف به رو ، آمدنش از ناامید اما ، ببینم را صنم بلکه تا شد کشیده دنبالش به نگاهم. 

 :پرسیدم

 کو؟ صنم-

 : داد لم مبلی روی راحت

 پاهامو روی موندن توانایی کنید باور.  بشینم تعارف  بدون مجبورم که بده حالم اینقدر ببخشید-

 .دونم نمی دیگه ، داره مهمی کار ، گفت اما ، بیاد گفتم صنمم به. ندارم

! بود ناراحت من کردن صحبت ی نحوه از شاید!  داشت کار واقعا البد ، زدم موهایم  به چنگی

 :داد ادامه صدف

 .دارم زیادی کارای ؛ برم باید چون ، بشینید لطفا-

 را اش چهره کردم فرصت من و انداخت پا روی پا.  چیست حرفش ببینم تا نشستم مقابلش

 حرف به شد باعث طوالنیش  سکوت.  بود مشهود نگرانیش و ناراحتی.  کنم بررسی تر دقیق

 : بیایم

 شده؟ چیزی-

 .بدم پس زمینتونو اومدم-

 : پرسیدم تعجب با ، نشدم منظورش  متوجه

 !زمینم؟ کدوم-

 .کردم اجاره ازتون که همون-

 :  شدم منظورش متوجه ، کردن فکر کمی با

 بخشداری به برین باید ، کردم لغو قراردادمو من.  بود بخشداری به متعلق که زمین اون-

 .بدین پسش

 : کرد هول

 . دادم شما به پیششو پول من -

 !شدین؟ متوجه کامال هم موقع همون کنم فکر ، شد تموم ش قضیه که اون-

 . درسته-

 :داد ادامه و خورد تکانی درجایش

  شهرداری برم بهتره پس-

 من تا ، کند می دست دست بودم متوجه کامال.  بود کرده عصبیم کردنش پا آن و پا این

 عمیقا نه و پرسیدم نه ، خونسردی نهایت با اما.  دهد پس را زمین ، خواهد می چرا بپرسم
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 تاخیر یک با و باالخره.  کنم دخالت ، بود خودش به مربوط که ای مسئله در داشتم ای عالقه

 . شد بلند جا از و داد رضایت طوالنی

 : ایستاد در مقابل

 آب ، بودم کرده رو جا همه فکر من.  میشم موفق کارم تو بودم مطمئن اینجا اومدم که روزی-

 شد باعث چی اصال!  نشدم موفق چرا دونم نمی اما ، مناسب محیط ، سالم کشتای ، هوا و

 ! برن بین از همه هام نمونه که

 هایش صحبت جواب در و افتاده اتفاقی چه شدم متوجه.  دهد توضیح این از بیشتر نبود الزم

 . «متاسفم:»  گفتم فقط

 .است توانش از خارج خندیدن که است ناراحت آنقدر بود معلوم اما ، بخندد کرد سعی

 نمی فکرشو بمونه، نصفه ، کردم شروعش عشق با که طرحی کردم نمی فکر وقت هیچ-

 .افتاد اتفاق این اما بذارم کنار عالقمو مورد کار ، شم مجبور کردم

 : نپرسم نتوانستم اینبار.  بود هم شبیه موقعیتمان ؛ کردم می درکش

  بدین؟ پس و زمین خواین می چرا پس-

 تا کنم فکر بیشتر میرم.  نبود سازگار من ی پروژه با تحقیقاتم نتایج برخالف هوا و آب این-

 .رفته بین از کشتام شخصی دخالت با دارم امید دلم ته البته ، کنم پیدا بهتری جای

 .برداشتم ام چانه زیر را دستم و کرده کج گردنی

 !باشه؟ کسی کار ، ممکنه کنید می فکر چطور-

 : خندید تصنعی

 . پروندم چیزی یه ، جوری همین-

 می نظر به همیشه از تر مهربان ، امروز اش چهره.  شد خارج در از ، لبخند همان حفظ با

 .نداشت را همیشگیش غرور و رسید

 را شهرام خالی جای همیشه از بیشتر ، مواقع این در هم، رفتارش ، بود عجیب برایم آمدنش

 اآلن.  بپرسم شهرام از حالی ، نکردم فرصت که گفت پرت و چرت آنقدر حمید.  کردم می حس

 برای گرفتم تصمیم.  نگیرم تماس او با دادم می ترجیح خودم ، آمده پیش های بحث با که هم

 . بگیرم را پدرش ی شماره ، شهرام حال فهمیدن

 از.  پرسیدم را شهرام حال ، احوالپرسی از بعد.  کرد برقرار را تماس که بود نخورده دوم بوق

 : پرسید ادامه در و گفت اش نکرده تغییر وضعیت

 چطوره؟ تو پدر حال-

 .خوبه ، ممنون-

 . کرده تصادف ، شنیدم شدم ناراحت خیلی-
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 نگرانی از قلبم حالیکه در ، کردم جا جابه دستم در را گوشی ، شنیدم که خبری از شوکه

 : گفتم و نشکستم را خودم. زد می قبل لحظاتی از تر محکم

 .ممنون ، خوبه-

 !شده؟ چه و است خبر چه بفهمم و بزنم زنگ زودتر تا کردم کوتاه را مکالماتمان ، توانستم تا
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 #۲۲5 

 

 

 

 صنم#

 

 و نداد اجازه بروم همراهش خواستم که وقتی نداشتم خوبی حس صدف رفتن به نسبت اصال

 بود نکرده من به ای بدی صدف بیچاره شدم بدی آدم دانستم می ست، شخصی کارش گفت

 نابه قضاوت صدالبته و فکر درموردش بیشتر اینکه برای کردم می محکومش افکارم در داشتم و

 .نکنم جا

 می دلم نداشتم راهم رفتن کافه دماغ و دل شدم خیابان وارد و کردم خداحافظی پیرزن از

 دهانم با را چاکلتی هات میز، یک پشت و صندلی یک روی بیارم گیر خلوت کنج یک خواست

 می ای کافه دلم بگویم تر دقیق بخوانم وار زمزمه را شادمهر های آهنگ از یک و کنم مزه

  نباشم من مدیرش که خواست
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 به حیرت با ندیده چون من و رفتیم کسری با خریدمان روز اولین در که هایی کافه همان از

 را چترها این کردم می حساب ذهنم در داشتم مدام و بودم خیره سرم روی آویزان چترهای

 .ند کرده آویزان نظمی چه با و چطور

 کتابی قهوه و کیک آن کنار شد می خوب است زیردندانم هنوز خوردم روز آن که  کیکی طعم

 پخش را دومش دست های کتاب بساط دستفروشی آمدیم بیرون وقتی میاید یادم خواند هم

 آن از یکی خواست می دلم چقدر بود هایش رمان رنگی جلدهای پی من نگاه و بود کرده

 .کند می هزینه و دهد می پول رمان بابت انسانی کدام بود معتقد کسری اما بخرم را ها رمان

 و شود نمی محسوب ها انسان جزو خودش کسری فهمیدم که بعد اما گرفت دلم روز آن

 .شد رنگ بی مرور وبه کمرنگ برایم افکارش است تر پست حیوان از حتی

 پشت به و آمدم بیرون رویاهایم و گذشته از زد، صدا را اسمم کسی که بودم خودم دنیای در

  چرخیدم سرم

 چخماقی مدل بودند درآمده هایش سبیل هم جدیدا بود، ایستاده موتورش به زده تکیه عطا

 برق هم و قرارگرفته باال سمت روبه هم تا میزد روغن و ژل هم را هایش سبیل نوک بود زده

 .بزنند

 شد تر نزدیک و داد جواب سرش دادن تکان با را سالمم

 .کوچکه آبجی به-

 واژه این برای هم پوزخند حتی چون زدم می دهنی تو که بود آورده برزبان که نسبتی به باید

 :داد ادامه ناچارا دید که را سکوتم نداشتم حرفی ش جمله درجواب بود کم

 درسته؟ شی نزدیک بهش و بگیری آمار پسره این از بود قرار -

  کردم سرتایید تکان با نمیامد خوشم لحنش نوع از

 .کنی موس موس دورش نی الزم شده تعطیل بارشون کارو دیگه-

  کردم نگاهش نفرت با و گرفت عقم بود برده کار به که ای کلمه از

 تازه میگن سرت پشت چی دارن ملت میبینی واکنی گوشتو و چش میگم، دروغ مگه چته-

 کنه عقدت قراره میگن

  هایشان قضاوت و مردم شنیدن از ترسیدم می من و بود برده باال را صدایش

 .میره آبرومون حرفا این زشته-

 .مردم پسر دنبال نمیفتادی راه شد می سرت آبرو تو بریده گیس بیاد بگو بهت چی یه-

 عطا. زدند می چنگ را گلویم و تن و آورده هجوم باهم نفرت و بغض حالیکه در گزیدم را لبم

 کرد اشاره موتورش به و چرخاند اطراف در سری

 دارم کارت باال بپر-

 شدند گرد چشمانم
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 شم؟ این سوار من-

 زد نیشخندی

 مثل نهایت نیست خبرمبرا این از بدبخت نه! تمام و شدی مهندس خانم کردی فکر نکنه-

 .بیرون کنه می پرتت میکنه حال باهات دوروز ش خواهرزاده

 بود زیاد صبرش خداهم نرفتم زمین داخل و نشده آب هایش حرف از که بود باال ظرفیتم چقدر

 ی گوشه از که اشکی قطره. ببلعد را من تا بود نشکافته زمین و شنیده را ها حرف این که

 گرفتم انگشتانم نوک با چشمم

 !ببینی چشم این به رو همه نمیشه دلیل کثیفه ذاتت خودت اگه-

 .دادم ادامه شد م خیره اخم با و کرده ریز چشم

 رسمی کنم می ازدواج بهراد با دارم االنم نبود حدم در چون گرفتم طالق کسری از خودم من-

 .باشم داشته خوبی زندگی کنارش تونم می دونم می چون قانونی کامال و
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 و نکرد فرقی چند هر.  داد تاب باال به رو را سبیلش نوک و شده بیشتر هایش اخم غلظت

 .بود داده پیچ باال به هم اول از چون

 نمیره یادم ولی!  کردم می آدمت واال ، دارم کارت که حیف! درآوردی دم ، نشده فامیل هنوز-

 ...بیفتی کردن غلط به خودت که بگیرم ازت حالی

 : دادم قورت را دهانم آب

 . نیستی هیچی عمل تو ، هورتی و  هارت اهل کال-

 یک از بعد و خورد را اش جمله هم روی هایش لب دادن فشار با اما بدهد را جوابم خواست

 :گفت ، کوتاه مکث

 .بیا دنبالم   میرم من-

 .دارم کار من-

.  نمیشه ساعتم نیم ، بزنم حرفامو بیا ، نکنم ادب جونتو بهراد خوای می اگه ، مهمه کارم-

 .خواست دلت قبرستونی هر برو بعدش

 باالخره کردنم چهارتا دودوتا از بعد.  بودم دل دو عجیب اما رفتم دنبالش به هم من و رفت عطا

 هم بهراد به پشتم حاال!  کند اعدامم که خواست نمی.  دهم ادامه را راهم گرفتم تصمیم

 بالفاصله.  نداد جواب ، گرفتم را اش شماره.  میکردم خبرش رفتن از قبل بود بهتر. بود گرم

 : فرستادم پیام برایش

 ″پدریم ی خونه میرم دارم من ، داره کارم عطا″

 .  انداختم کیفم ته را گوشی و شود ارسال پیام تا نکردم صبر

 باالخره و کرده مکثی ، خانه مقابل

 دلم به بدی حس ، بستم سرم پشت را در اینکه محض به چرا دانم نمی.  شدم خانه وارد

 کردم گردی عقب ، خانه از خروج قصد به و دادم قورت را دهانم آب.  لرزید قلبم و انداخت چنگ

 : شد سبز مقابلم عبد موقع همان اما

 کجا؟-

 : گفتم پته تته با ، بودم ترسیده

 .داشت کار باهام عطا یعنی...هیچی-

 .میری در داری کردم حس ولی ، دارم خبرشو خودم که اونو-

 حس همه این.  بود شده سخت کشیدن نفس برای گلویم راه اما بکشم نفس کردم سعی

 ؟ رسید می مشامم به و افتاده جانم به که بود چه ، تلخ بوی و بد

 .نمیومدم که برم خواستم می اگه ، بابا نه-
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 بیرون جیب از را همیشگیش کلید دسته رفت، در سمت به و کرد عبور چشمانم مقابل از

 : داد قرار چشمانش مقابل را کلید دسته. کرد قفل را در و کشیده

 بیاری شانس یعنی گیره؟ می تصمیمی چه ت واسه سلطان ببینیم تا شد بسته در این-

 .  باشه انتظارت در خوبی ی آینده دونم می بعید ولی ، بیرون نره در این از ت جنازه

 پی ، ترس شدت از قلبم ، بود شده خشک دهانم بزاق اما ببلعم را دهانم آب دوباره خواستم

 و خورد چرخ اطراف در نگاهم.  بود افتاده رعشه به بدنم اعضای تمام و زد می نبض درپی

 : گفت که خواند نگاهم از را افکارم ظاهرا ؟ بودند کجا انسی و محبوب

 بسوزه دلش سلطان اگه.  نی مهم بیانم تازه نمیان، حاالهام حاال ، دهات رفتن محبوب  و ننه-

 ...بد خیلیم!  دختر زدی گند بد.  کنن زندونیت جایی میسپره ، بیرون  بری زنده اینجا از بذاره و

 جریان گفت می بود یکی کاش!  شدم نمی ها حرف این و اتفاقات ی متوجه اصال که من

 . کرد می تعریف برایم را ماجرا کل و داشت خبر چیز همه از که یکی.  چیست

 رقم را بد اتفاقات فقط بار هر و است شده نفرین خانه این ، رسیدم می یقین این به داشتم

 .زند می
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 بهراد#

 

.  است انتخاب بهترین ، پدر ی شماره آمد نظرم به ، بگیرم را کسی چه ی شماره بودم مانده

 قطع را همش سر پشت های تماس و نیست خبری پدر از ، وقتیست چند چرا فهمیدم تازه

 ! نکرد ای اشاره هیچ چرا حمید ، گذشت ذهنم از هم باز ، خورد که بوق.  کرده

 سخت خیلی ، است ناراحت صدایش اینکه فهمیدن ، پیچید گوشی در مینو صدای ، بعد کمی

 . نبود

 . پرسیدم پدر حال از و رفتم مطلب اصل سر مستقیم

 شده ناراحت ، اتفاق این از آنقدر اما کرده جزیی تصادف یک و است خوب حالش که گفت

 دلخور من از و آمده بوجود کدورت ما بین ، آخر بار اینکه خصوصا.  کنم قبول نتوانستم که بودم

 .شود بیشتر وجدانم عذاب شد می باعث همین.  بود

 یک برای.  گرفتم تماس ، شناختم می که هواپیمایی آژانس با ، کردم قطع که را تماس

 . داشتند پرواز دیگر ساعت

 .  بروم فرودگاه به تا برداشتم را وسایلم عجله با و نکردم تلف را وقت

 . بکشم راحتی نفس شد باعث همین و شدم گیشه وارد ، پرواز به مانده دقیقه ده درست

 ، موقع آن تازه.  بیاورم در را گوشیم تا کردم دست ، گرفتم آرام که هواپیما صندلی روی بر

 هم روی محکم را هایم دندان ؛ گرفت حرصم خودم از.  نیست همراهم گوشیم فهمیدم

 .گردم برمی زود دادم امید خودم به و قرارداده

 .ماند خبر بی که بود صنم بابت م ناراحتی بیشترین

**** 

 اتاق سمت به ، گرفتم را پدر سراغ.  آمد استقبالم به مادر ، خانه به ورودم محض به

 .گرفتم پیش را ها پله راه و نکرده معطل.  کرد راهنماییم مشترکشان

 دست توی کتابی و نشسته شومینه کنار ، راکش صندلی روی پدر ، شدم که اتاق وارد

.  داد تکان سری فقط سالمم جواب در ، کرد بلند را سرش ، شنید که را در صدای.  داشت

 : پرسیدم نگرانی با و رفتم جلو ، بود هم در شدیدا ابروانش ی گره

 افتاده؟ اتفاقی چه-

 آشتی قصد و است قهر ها مدت تا یعنی این و داد نشان کتاب خواندن مشغول را خودش

 ، بود جدی اگر و کرده تصادف اینکه فکر.  باشد دلخور نداشتم دوست ؛ گرفت دلم.  ندارد

 . بلرزد تنم شد می باعث ، نداشتمش االن شاید

 ! میخوام عذر ، آمده پیش اتفاقات خاطر به واقعا من ، پدر-
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 می کامال حالیکه در ، بود داده انجام  من میل برخالف تصمیمی و بود کرده خودخواهی

 .بود برداشته مو اینکه با ، بشکند بینمان حریم نبودم راضی اینحال با.  ندارم رضایت ، دانست

 : برداشت را گوشیش و گذاشت کنارش میز روی را کتاب

 .بخورم قرصامو ، بیار برام آب لیوان یه ، مینو-

 جمعمان به هم مینو بعد کمی.  نشستم زمین روی کنارش است، سرسخت دانستم می

 می اخم ، افتاد می من به نگاهش تا و گرفته پیش اعتنایی بی و سردی هم او  ، شد اضافه

 : کنم تر صمیمانه را روابطمان ، بحث سر کردن باز با کردم سعی و کشیدم پوفی.  کرد

 شد؟ چی اصال آخه؟ افتاد اتفاق این کی-

 زندگیت  سرخونه میرفتی و میگرفتی رو الله االن شد می چی ، بهراد گرفتی ازمون و آرامش-

 ؟

 : نزنم پوزخند ،  گانه بچه دیدگاه این به توانستم نمی ، خواستم می هم چقدر هر

 میدی؟  کشش اینقدر چرا ، رفت و شد تموم بود اتفاق یه ، مینو کن ول-

 من برا نگفتی ؟ کردی بود کاری چه اون آخه.  خودخواهی چون ، آبروریزیه باعث کارات چون-

 االن!  نکردی درک منو اصال ؟ خواهرم زندگی تو ندازم می آتش ، نگفتی خودت با میشه؟ بد

 . کنم نگاه شوهرم ی خونواده روی تو شه روم چطور من

 به من از دلگیر شدیدا و بود خودش حرف حرف ، دیوانه ، فرستاد بیرون را سنگینش نفس

 . بودم کرده که کاری خاطر

 را الله باید زودتر ، کنم می عذرخواهی الله از میشم پا حاال همین ، باشم تو جای ، بهراد-

 .بگیری

 بره و گرگ بازی در و کرده فرار انگار ، «بگیری»  میگفت  چنان.  گرفت ام خنده واقعا افکارش از

 تقریبا که خورد می حرص ، پدر بود معلوم اما!  گرفتمش می و کردم می دنبالش باید من ،

 : زد داد

 ″دیگه بسه″

 : کرد متوقف صورتم روی را اش آمده باال نگاه

 دیگه ،  شده آبروریزی قبل بار کافی ی اندازه به.  ذارم نمی من ، بخواد رو الله بهراد دیگه-

 . ندین ادامه بحثشو

 ...!پدر ولی-

 شان ما ی دوباره رفتن جلو.  خواد نمی و بهراد الله کنن می فکر همه االن ، مینو کن تموم-

 می اصرار بازم ، شنویم می«  نه»  که شده چی کنن می فکر.  پایین میاره مونو خونوادگی

 .  کنیم
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 : گفتم محکم و نزدم جا حال این با شد بیشتر بدم حس ، برود شد بلند که پدر

 ...رفت و شد تموم اومد پیش اتفاقی یه-

 می تکان  داشتند حاال که را لبهایش تا بودم منتظر ، کرد نگاهم و برگشت سمتم باالخره

 .کند باز هم از ، خوردند

 میمونی؟ اینجا روز چند نکنم، فکر بهش دم می ترجیح-

 اینکه برای اما.  روم می امروز همین ، گفتم می باید قاعدتا پس ، داشتم تمام نیمه کار کلی

 : گفتم ، بماند طوالنی نیمه و نصف آشتی این عمر و نشود دلخور

 . فعال هستم-

 : خورد چرخی ما بین مینو مغموم نگاه.  رفت بیرون اتاق از و زد خشکی لبخند

 .سگ شده ، نگم که حمیدم از ، میشنوم رو تو ی طعنه شوهر فامیل و فک از دارم روز هر-

 نیست؟ که زور ، کرده غلط-

 حمید و من دعوای و قهر وقت ، بزرگ ی بچه تا دو با و سن این تو کن باور ولی ، بگم چی-

 .نیست

 : کشیدم پوفی
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 چرا؟ دعوا-

 .اینجا اومدم گرفتم کیانازو دست که کرد بارمون درشت و زد زبون زخم بس از-

 : غریدم خشم با و دادم قرار رانم کنار را شدم مشت های دست

 عجب!  گیری معرکه و سرپیری ، میگیریم من و بشر این حال یعنی...ی مرتیکه کرده غلط-

 !  آدمیه

 : بود آشفته ، شد بلند تند

 ...چی خب ، میگرفتی رو الله اگه  بهراد کن ول-

 : پریدم کالمش میان

 ؟ چسبیده رو تو ی یقه آشغال اون که داره ربطی تو به ، نگیرم یا بگیرم رو الله من-

 : کشید آهی

 خوان می که طفلک کسری از اون.  میگه زور ، رسه می بهم کی هر.  منه شانس از اینم-

 .خودم آوارگی از اینم ، بره بفرستنش زور به

 چیه؟ حسابش حرف ، ببینم ، بیاد حمید به بزن زنگ یه پاشو-

 و پدر با.  بره کسری نذار خواهشا ولی.  کشه نمی اعصابم من ، بهراد نکن درست بحث-

 .بزن حرف حمید

 ، کاری پنهان و رفتن این پشت نداشت خبر بیچاره ؛ سوخت می دلم واقعا ، دزدیدم را نگاهم

 می چندشش ما مثل هم او!  شد می حالی چه ، فهمید می مینو دانم نمی است؟ خبر چه

 همچنان یا ، کند پنهان هم را زشتش کار نفس پسرش کردن پنهان با داد می ترجیح و شد

 کرد؟ می حمایت مادرانه

 : کشیدم ام چانه به دستی

 . زنم می حرف باهاش ، فهمم می و حمید  زبان من نباش نگران-

 حمید با بودم مجبور.  رفتم اتاقم سمت به و نکردیم بحثی دیگر ، بود نشسته ساکت همانجا

 .داشتم نیاز گوشیم ،به بمانم روزی چند ، بود قرار که حاال.  بیاورد را گوشیم که بگیرم تماس

 بعد و پی در پی های بوق.  گرفتم را صنم ی شماره ، حمید جای اما خورد تلفن به نگاهم

 .دهد نمی جواب صنم ، داد خبر که صدایی هم

 .نشستم تلفن کنار و فرستادم بیرون را نفسم
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 ننه ترشیجات ی گنجینه ، زمانی که زیرزمینی.  بودم شده سرد زمین زیر این مهمان دیروز از

 هایش ترشی به زدن ناخونک برای ، بچگی عالم همان در و شد می محسوب خاتون

 از بار هر خودم پیش و بودم ننه سیرهای ترشی عاشق من.   شدم می واردش یواشکی

 من و فهمید می ننه بار هر اما.  شدم می لذت در غرق ، خوردم می را سیرها پنهانی اینکه

 دهر ی عالمه او کردم می فکر و فهمد می سیرها بوی از ننه دانستم نمی بچگیم عالم در

 شد می داری نگه ترشی اینجا هم هنوز ؛ خورد چرخ اطراف در نگاهم!  دان چیز همه و است

.  نداشتم آمدن اینجا برای میلی دیگر ، بود ها ترشی گرفتن مسئول انسی وقتی از اما ،

 همان. بودند شده چیده ردیف یک در ها ترشی کنار هم رب و آبلیمو ، آبغوره های شیشه

 به چشمانم تا کردم بسته و باز بار چند را هایم پلک ، کرد روشن را زیرزمین المپ عطا ، لحظه

 در را کمرم راه و جاری  پشتم ی تیره از سرد عرق دیدنش با.  آمد جلوتر عطا.  کند عادت نور

 امروز کردم می باور باید.  شد می گرم بعد ای لحظه و سرد ای لحظه تنم.  بود گرفته پیش

.  بود پدریم ی خانه به متعلق که زمینی زیر.  م ا شده عطا و عبد زندانی ، زیرزمین این در

 مادرم دلم.  دارند درد زندگیم های واژه تک تک دیدم می ، کردم می جدا هم از  که را ها واژه

 پاهایش روی را سرم تا خواست می را ننه دلم ، کنم صدایش دیگر یکبار که خواست می را

 رویاهای در شوم غرق من و کند زمزمه گوشم در را کوردی الالیی یک وار نوازش او ؛ بگذارم

 . ام کودکانه

 : کرد تمسخرآمیز ای خنده روزم و حال دیدن با عطا

 باید:  گفته سلطان متاسفانه.  کنم کارییت یه نمیاد بدم یکی من البته نداریم کاریت ، نترس-

 .بدم تحویلت سالم و صحیح

 . بودم نشنیده هرگز امروز تا که اسمی ، شنیدم می را سلطان اسم که بود بار دومین این
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 : آمد حیاط داخل از عبد صدای

 .راهم تو ، گفت ، زد زنگ سلطان ، باشه بهش حواست-

 ...! بخورمش خوام می انگار...  توام خب-

 . نیست بعید هیچی ازت ، نداری تخم که تو-

 ... میام...  باو بینیم خف-

 به را سرم و گزیدم لب ، شد می بدل و رد داشت راحت بینشان که هایی حرف خجالت از

 عبد سراغ به و ببیند زودتر را پیامم بهراد کردم می دعا ، قلب ته از درحالیکه.  انداختم پایین

 تاخیر این.  برسد سر و کند باز را در لحظه هر بودم منتظر انتظارم و شناخت به توجه با.  بیاید

 .بود منتظره غیر البته و باور غیرقابل برایم

 ذهنم از را منفی فکر این بالفاصله اما باشد نرسیده پیامم نکند ، گذشت ذهنم از ای لحظه

 می سر هم زودی به نداشتم شک ، خواندش می بهراد و رسید می پیام مطمئنا.  کردم دور

 .رسید

 و شد رگ به رگ گردنم کردم حس ای لحظه که آنقدر.  رفت باال سرم تند ، زدند که را در زنگ

 پر نگاه و شدم تنم در پیچیده درد خیال بی ، در پشت آدم حضور شادی از اما ، کشید تیر

 .دوختم زیرزمین در به را امیدم

 : کرد ناامید را امیدم عبد صدای اما

 .  سلطانه ، عطا-

 . بود ترسیده ، عبد صدای

 او از آنقدر دو هر که بود کسی چه دیگر سلطان این نبود معلوم ، شد هول کامال هم عطا

 و بلند که هایش قدم هم بعد ، رسید گوش به مردی و عطا پچ پچ صدای!  بردند می حساب

 را سرم آرام آرام ، افتاد ورنیش کفش  به نگاهم ابتدا ، شد زیرزمین وارد وقتی.  شد تر بلند

 اشنایی از ردی شاید تا ماند خیره صورتش روی زدن پلک ای لحظه بدون نگاهم. کردم بلند

 داد نمی شناخت از بازتابی  ذهنم  انتظار برخالف اما کنم پیدا
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 [۱4:4۲ ۳۱.۰۷.۱۸, ]خیس های اطلسی

[Forwarded from ایرتوند سمیرا کانال] 

#۲۳۰ 

 

 

 

 صنم#

 !شناختمش؟ می نه و بودم دیده نه حال به تا حتی که بود که مرد این

 کمی ریش ته گنده، شکمی با ، هیکلی و چاق مرد یک. گذراند نظر از را سرتاپایم ، مرد نگاه

 درشت چشمانی وجود با ، بیاید نظر به تر تیره اش سبزه پوست ، شد می باعث که داشت

 .داشت ترسناک ای چهره ، مجموع در کوتاهش و گرد بینی و

 .مبادا روز واسه دارین نگهش خوبه،-

 در نفس شد می باعث ضمختش لحن.  است خاک و آب همین اهل زد می داد اش لهجه

 .شود حبس ام سینه

 .میان دیگه روز چند تا خواهرم و ننه ؛ داشت نگهش نمیشه که اینجا-

 : کشید دستی اش چانه به متفکر

 .  کنم می درست خوب جای یه ش واسه دارم ، دارین نگهش روز دو-

 زودتر کردم آرزو دل ته از.  زد هم به را حالم حرفش ی ادامه در آورش چندش و کوتاه ی خنده

 همین به ، دهم اجازه توانستم نمی.  شود خارج تا کرد پشت.  شوم خالص وضعیت این از

 . شناختمش نمی حتی که شوم مردی اسیر راحتی

 هستین؟ کی شما-

 : گفت من به پشت همانطور و برنداشت را بعدی قدم

 .منو شناسی می-

 : برگشت سمتم  به.  آوردم زبان بر را جمله همین ، شناختمش نمی من اما

 .شنیدی اسممو-

 اسمش؟

  سلطان-

 :داد سر ای قهقهه.  آوردم زبان بر را اسم این ، تردید و ترس با
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 .شناختی شایدم ، بکن فکراتو روز دو این تو بشین.  ست دیگه چیز یه اسمم لقبمه که این-

  خواین؟ می چی من از-

 : داشت را اش خنده هنوز

 .فهمی می کم کم اونم-

 : گفتم لجوجانه  ، بود درآمده حرصم ، کرد پشت هم باز

 .بگین االن-

 آنقدر.  زیرزمین در شدن بسته با شد همزمان من آخر خواهش.  شد خارج در از و نداد جواب

 کم بود قرار ذهنیم سواالت حجم کی...بسته در به زدم زل زدن پلک بدون که شد بد حالم

 گشت؟ برمی آرامشم کی شود؟

**** 

 گذر و میشمردم را ها ثانیه ، بهراد آمدن امید با ، روز دو  این طول در من و گذشت روز دو

 . کرد می خاموش را من احساس از ای ذره و آمدنش بر بود بطالنی خط ، هرثانیه

 : سمتم کرد رو تندی لحن با حتی ، شد باز زمین زیر در

 .باشی اینجا نباید میاد ننه فردا ، بریم پاشو-

 می که را طرحی هنوز.  افتاد دستم توی ی کاره نیمه دستبند به چشمم.  شدم بلند آرام

 همان ست کنم می فکر چون ، میبستم دستم به اما بودم نکرده پیاده رویش ، خواستم

 کف روی و کندم دستم از تقریبا را دستبند و گرفت لجم. است بهراد دست ، بند دست

 . کردم پرت زیرزمین سیمانی

 .دیگه بیا ، هستی چی معطل ، صنم هی-

 پشت را فرار های نقشه داشتم ذهنم در درحالیکه  رفتم دنبالش ، بدهم جوابی اینکه بدون

 . کردم می ردیف هم سر

 به گفتم خودم با.  شد ممکن غیر فرارم ی گزینه اولین.  کردند ماشینم سوار ، در دم همان

 خیابان داخل را خودم و کشم می را ماشین ی دستیگره خیابان به ورود و حرکت محض

 . نشستند کنارم ، راست سمت از عبد و چپ سمت از عطا ، نشستم که همین.  اندازم می

 ناامیدی.  دادم فشار هم روی حرص شدت از را هایم لب.  رفت بین از هم فرارم ی گزینه این

 در ماشین. انداخت می چنگ را گلویم رحمانه بی ، بغض و شد می بیشتر لحظه هر داشت

 لبخند ، همیشه آشنای مسیر.  کرد حرکت باستانی ی محوطه سمت به و زد دوری ، شهر

 . دلتنگی و بغض سر از لبخندی ؛ نشاند لبم روی جانی بی

 که بعد.  رفتیم ماشین با ، بود ممکن که جایی تا و کردند عبور نگهبانی جلوی از راحت خیلی

 نمی و بودند چسبیده من به وفادار سگ دو مثل درست همچنان عطا و عبد ، شدیم پیاده

 کوه پشت به که خاکی بخش وارد ، شد تمام که شده سنگفرش مسیر.  بخورم جم گذاشتند

 امتداد باالیی قسمت به و شده کنده کوه دردل که باریک ی جاده یک از شدیم می منتهی
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 این انتهای بدانم خواستم می فقط ، بغض نه ، داشتم ترس نه دیگر.  کردیم عبور ، داشت

 ؟ آید می پیش چه و شود ختم کجا به است قرار جریان
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 [۱4:4۲ ۳۱.۰۷.۱۸, ]خیس های اطلسی

[Forwarded from ایرتوند سمیرا کانال] 

 بهراد#

 

 هم دیروز از!  دهد نمی جواب را هایم تلفن صنم چرا کردم نمی درک ، بودم نشسته اتاقم در

 بزنم چرخی شهر در خواستم می.  شدم بلند جا از مادر صدای با!  بود خاموش گوشیش که

 .شود آزادتر فکرم و بخورد مغزم به هوا تا

 برایم دیگر اینجا!  برگردم بتوانم زودتر که داشت برمی بودنش سرسنگین از دست پدر کاش

 گذشته مثل هایم ریه به اکسیژنش و شهر هوای ، نداشتم دوست را اتاقم  ، نبود قشنگ

 زادگاهم که شهری نه ، بودم کشورم غرب در کوچکی شهر دلتنگ روزها این.  داد نمی جان

 . دنیا شهر بهترین زمانی و شد می محسوب

 : شد سبز راهم جلوی مادر ، شدم اول ی طبقه راهی

 بیرون؟ میری داری-

 . گفتم ای«  آره »

 !شده؟ تموم پروژه نمیگی مگه.  برنگرد بیستون به دیگه لطفا ، بهراد-

 .شده اندازی راه دوباره که فعال-

 ...گفت که حمید اما چی؟ یعنی-

 : پریدم کالمش میان

 .بپرسین ازش تونید می-

 : کرد ریز چشم مشکوک
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 . بود اینجا االن همین اتفاقا-

 و هیجان همان با.  بیاورد مهم امانتی یک برایم بود قرار.  شدم زده هیجان ، زد را حرف این تا

 : گفتم تندی به

 نیاورد؟ مو گوشی-

 شده هول آنقدر.  است دستانش در گوشیم فهمیدم که بود لحظه آن ، آورد باال را دستش

 سرعت به.  بود شده خاموش.  کشیدم دستش از را گوشی بالفاصله و ندادم مجال که بودم

 و نداده مجال ،  زدم شارژر به که را گوشی.  برگشتم اتاقم به مادر متعجب نگاه برابر در و

 زمان کندی این عجیبش سوزش با قلبم و شد می سپری کند و سخت ، زمان.  کردم روشنم

 .کشید می رخم به را

 که آنچه اما ، کردم باز سرعت به را متنش صنم پیام دیدن با ، کردم روشن که را گوشی

 . خورد چرخ اتاق در نگاهم. کرد بیشتر را ام دلشوره ، خواندم

 چون اما بگیرم تماس او با بودم گرفته  تصمیم هم قبال ، داشتم درگوشیم را صدف ی شماره

 . ندادم اهمیت ، نبودم حفظ هم را اش شماره و گذاشته قهر حساب به

 خبری صنم از که شود می روزی چند ، شد مدعی و برداشت را گوشی پیرزن ، صدف جای

 این در ماندن  دقیقه یک حتی.  بمانم داد نمی اجازه وجدانم ، خواستم می هم من.  نیست

 .نبود پذیر امکان برایم ، شهر
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#۲۳۱ 
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 رفتنم دالیل دادن توضیح.  کردند نگاهم متعجب ، دو هر ، مادر و پدر ، برداشتم که را وسایلم

 .  دهم انجام را سخت کار این خواستم می دلم ته از اما بود کار ترین سخت حاضر حال در

 بهراد؟ میری داری جایی-

 .  بود تلویزیون خاموش ی صفحه به نگاهش همچنان سکوت در پدر و پرسید مادر را سوال

 .بیستون گردم برمی-

 : کرد نگاهم مشکوک و شد ریز نگاهش

 !یهویی؟ اینقدر چرا-

 این ، توانستم نمی که بود مسلم خودم واال ، انداختم می دیگری کس میدان در را توپ باید

 : کنم جور و جمع را ناگهانی رفتن

 . دارند نیاز بهم ظاهرا  ؛ بیستون برگرد:  گفت ، زد زنگ حمید-

 . فرستادم بیرون آرام را نفسم.  کرد نگاهم خیره خیره و گرفت تلویزیون از را نگاهش جهت پدر

 . میزنم حرف حمید با خودم ، بمون و امشب یه حاال-

 رود می عبد همراه ، بود شده متذکر پیامش در و داشت برنمی را گوشیش صنم ، شدم مردد

 ! رسیده مشامش به خطر بوی و ترسیده یعنی این. 

 اگر ، دادند می هشدار که هایی نگاه آن از ؛ بود سفت  و سخت نگاهش ، کردم نگاه پدر به

 از دست  صنم ی معصومانه و پرنفوذ چشمان طرف آن اما.  بخشمت نمی راحت اینبار ، بروی

 برایش دو آن داند می خدا حاال و داشت واهمه عطا و عبد از همیشه ؛ داشت برنمی سرم

 : زد دامن نگرانیم به افکارم این!  اند کشیده ای نقشه چه

 ی هفته دو یکی.  ست پروژه آخرای اما بمونم دارم دوست خیلی خودمم من ، مادر نمیشه-

 .دلتوتم ور کال دیگه اونوقت ، کنم می تعطیلش ، نرسه نتیجه به ؛ کنیم کار روش قراره دیگه

 جواب بدون هم را خداحافظیم.  مادر نه و خندید پدر نه اما زدم ام جمله پایان در لبخندی

 : رساند من به را خودش مادر که  بودم در نزدیک.  گذاشتند

 .زنم می حرف باهاش.  نباش ناراحت پدرت از ، جان بهراد-

 ! داد می مو خداحافظی جواب فقط کاش-

 : کرد بهتر را حالم گرمایش ، گرفت را دستانم

 وقتی همین واسه.  بنشونه کرسی به خودشو حرف داره دوست ، دونی می که اخالقاشو-

 .میشه خوب دیگه روز دو ، هم تو  میره مدلی این ، نمیدی گوش

 : کشیدم پوفی

 .واال بگم چی-
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 .کنم می آرومش خودم ، دستمه پدرت قلِق که ، منم اگه-

 راحت را کار ، بلیط تلفنی خرید امکان بود خوب.  زدم بیرون خانه از و بوسیدم را پیشانیش

 . شود می سپری ترافیک در دانستم می هم را پرواز تا یکساعت این.  بود کرده

* 

 فکر کمی از بعد عبد؟ یا و بروم صدف سراغ ابتدا ، بودم مانده مردد ، شدم که بیستون وارد

 . دیدم تری مناسب ی گزینه را صدف باالخره ، کردن

 من اما ، کرد گرمی احوالپرسی و زد لبخندی.  کرد باز را در خودش صدف ، زدم را خانه در تا

 . شوم خبر با صنم احواالت از زودتر تا بپرم کالمش میان خواستم می بار هر

 : گفتم مقدمه بدون و تند به.  برد سر را ام حوصله اش پی در پی های زدن حرف

 ؟ هست صنم-

 : گفت ، طوالنی مکث یک از بعد و داد قورت را دهانش آب.  شدند بسته بالفاصله هایش لب

 .تهران اومده شما با کردیم می فکر راستش.  نداریم خبر ازش-

 ذهنم سوال همین!  نداشتیم قراری چنین ما! کرد؟ می را فکر این باید چرا ؛ شد گرد نگاهم

 . پرسیدم را

 .شد غیب صنمم ، رفتین شما وقتی از دقیقا آخه خب-

 : پرسیدم متفکر و کردم کج لب

 !نداشت ربطی بازم-

 .تواند نمی اما بزند حرفی ، خواهد می کردم حس.  کرد نگاهم مردد و گرفت گاز را لبش

 شده؟ چیزی-

 ...راستش خب-

 : داد جواب سوالم تکرار برابر در و کرد پا آن و پا این

 .نیست مهم ، خیال بی-

 !؟  نیست مهم میگین اونوقت ، نیست صنم روزه چند! نیست؟ مهم چی یعنی-

 ... زدم حرفی یه-

 : گفتم مصرانه

 !میکنه کمک صنم کردن پیدا به اگه-

 . شد اشتباه ، دکتر-

 : کنم کم  اصرارم از تا کرد تسلیمم و گفت ملتمسانه
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 بپرسیم؟ ش خونواده از خواین می-

 : دادم تکان سری

 .  صنمم نگران واقعا ، بیام منم کنید صبر-

 !بود؟ نکرده اقدامی ، لحظه این تا چرا ، بود نگران اگر گذشت ذهنم از اما نزدم حرفی
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#۲۳۲ 

 

 

 

 

  بهراد#

 

 چه یا و عمد سر از چه حاال ، انگاری سهل این اما بیاید همراهم ، کردم می صبر باید شاید

 شده مشت دست و دادم فشار هم روی محکم را هایم دندان.  آورد می در را حرصم ، سهوا

 سمت به سرعت به.  برسانم سرانجام به را کارم تنهایی دادم ترجیح.  کوبیدم هوا به را ام

 .  درآوردم حرکت به را ماشین صنم سابق ی خانه

 را محبوب ابتدا همان.  شد باز در که بود نرفته زنگ روی دستم ، ایستادم خانه مقابل

 : گفت که بود جایی مصیبت  اوج و همه از تر عجیب اما.  شناخت مرا هم او ، شناختم

 نیومده؟ باهاتون کو؟ صنم-

 سوال این و بگیرم را صنم احوال اینجا بودم آمده من. کشیدم نفسی و دادم قورت را دهانم آب

 :گفتم کردن فکر کمی از بعد کنم؟ چه بودم مانده حاال ، بپرسم را
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 که میشه روزی چند فهمیدم االن ، داد نمی جواب شو گوشی صنمم ، نبودم روزی چند من-

 .نرفته هم خونه کال

.  کرده درگیر را ذهنش چیزی بود معلوم.  کرد سکوت ، فکر در غرق و شد مات نگاهش

 : کند باز زبان تا آمد کنار خودش با باالخره

 !نیومده اینجام اما-

 :گفت عصبانیت با و بوده هم در هایش سگرمه ؛ آمد در دم عبد موقع  همان

 چیکار؟ اومدی اینجا ، سوسول بچه-

 : گفتم عصبی لحنی با و کردم اخم او از بدتر

 چی؟ دنبال اومدم کنی می فکر-

 :داد جلو را هایش سینه و ایستاد راست

 !نداریم اینجا بازی سوسول وسایل-

 کو؟ صنم-

 : خندید بلند و کرد حفظ را خودش خونسردی زود خیلی اما ، جاخورد ابتدا

 !؟ میگیری  خبرشو من از ، میکنه  تو با که حالشو  و عشق-

 : ساییدم هم روی خشم شدت از را هایم دندان و کردم نگاهش چندش با ، آشغال مردک

 طلبکاری؟ ، چیه-

 خیز سمتم به و بزند دادی ، شد باعث که زدم اش آمده جلو ی سینه به ای ضربه ، مشت با

 . بردارد

 ، اینجا اومده بار آخرین صنم نیست، نفعت به که دونی می پلیس، زدم زنگ ، بیای جلو-

 .نشده خبری ازش اون بعده اما«  میرم عبد با دارم:»  گفت بهم قبلش خودش

 . زدند می فریاد را ترسش ها همین و شد پایین و باال هم گلویش سیبک پرید، رنگش

 .  رفته یادش داداششو ، شده گرم بعضیا با سرش وقتی از.  ندیدمش وقته خیلی من-

 بود ترسیده و شده غافلگیر حسابی که آنجایی از اما کند حفظ را خونسردیش کرد می سعی

 .کند کنترل توانست نمی را صدایش لرزش ،

 .پلیس سراغ برم باید پس-

 .دارم اعتماد خودم به که من ، برو خوای می هرکی سراغ-

 .کرد می ترم نگران ، عبد انکار این و صنم پیام به داشتم اعتماد هم من

 . خواستی خودت-
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 : رسید سر هم صدف ، لحظه همان که کردم گرد عقب

 بیام؟ نکردین صبر چرا-

 : شد نمی کم نگرانیم حجم ، زدم موهایم به چنگی

 .داشتم عجله-

 شد؟ چی ، خب-

 .نیست اینجا ظاهرا-

 :گفت نگران و فرستاد شالش زیر را اش آشفته موهای

 کجاست؟ پس-

 .  اینجا اومدم ، داد خبر بهم قبلش صنم خود چون دونه می عبد-

 : چرخید عبد سمت به

 کجاست؟ گی نمی چرا-

 .کنار برو شما ، شم نمی طرف جماعت زن با من-

 : شد صدف عصبانیت باعث آمیزش تحقیر لحن

 هستی؟ کی کردی فکر ، میفروشم و میخرم  رو تو مثل تا صد روزی ، بنداز خودت به نگاه یه-

 : زد نیشخندی

 ... بیاد باد بذار ، کنار برو-

 .باش زدنت حرف مراقب ، ادبی بی خیلی-

 !کنی؟ غلطی چه خوای می ، نباشم مراقب-

 : پریدم بحثشان میان

 . فهمه می پلیس فقط و بشر این زبون-

.  برساند را خودش شد قرار توضیحاتی از بعد ، گرفتم تماس سروان با و درآوردم را  گوشی

 . ماندیم پلیس منتظر در دم همان و آورده دست به کامال را خونسردیش دیگر حاال هم عبد

 

 

 

 

  خیس_های_اطلسی#



 
 

 
 

     

 
Page 601 

 ایرتوند سمیرا خیس های طلسیا

 ایرتوند_سمیرا#
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#۲۳۳ 

 

 

 

 بود گرفته هم را خانه بازرسی ی نامه دادگستری از ، من توضیحات به توجه با احمدی سروان

 کال را روز آن ، کرد اظهار عبد اینکه همه از بدتر.  نکردند پیدا سرنخی هیچ ، گشتند چه هر اما

 . داد شهادت هم دوستش و نیامده بیستون

 تشر با و بودم شده غافل هم کار از حتی که آنقدر.  بود کرده ام کالفه صنم از خبری بی

 .کنم جور و جمع کمی را خودم حداقل گرفتم تصمیم ، کیوان

**** 

 صنم#

 

 نم بوی هنوز که گچ و گل از ای دیواره با کوچک اتاقی.  خورد چرخ ، اتاق دیوار و در روی نگاهم

 .شده احداث تازه اتاقک این بود مشخص کامال و داد می تازگی و

 اتاق کوچک و آهنی در سمت  و شدم بلند ، نداشت توجهی من به تلویزیون دیدن حال در عطا

 هم روی ، حرص شدت از را هایم لب ، بود وصل در به که بزرگ کتابی قفل یک دیدن با.  رفتم

 هم باز.  کردم می پیدا را کلیدش باید که بود در همین ، فرار راه تنها ظاهرا.  دادم فشار

 نداشت اطراف به توجهی و بود فیلم دیدن حال در همچنان عطا ؛ خورد چرخ ، اطراف در نگاهم

 گذاشته تهویه برای ظاهرا که بود هم کوچک ی پنجره یک در بر عالوه اتاق در بود جالب. 

 . بودند

 !  دیدم نمی تر اضافه دری که من کجاست؟ اتاق دستشویی پس ، گذشت ذهنم از

 ... عطا-

 «هانی» ، گذاشت می دهانش داخل را دستش کنار های کورن پاپ از مشتی حالیکه در

 . گفت

 . دستشویی برم خوام می-

 : داد جواب ، دهد تغییر را نگاهش جهت اینکه بدون
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 تا دار نگه خودتو بری، تونی نمی ، کشید عشقت وقت هر همین واس ، بیرونه دستشویی-

 . شب

 !چی؟ یعنی-

 : گفتم عصبانیت و بهت میان

 .نشی الزم دستشویی که بخور کم-

 بی.  بود روشن هوا هنوز ؛ کردم نگاه کوچک ی پنجره همان به و شدم پوزخندش خیال بی

 عجیبی دختر من. کرد کاری بشود زمان آن شاید تا بودم شدنش تاریک انتظار چشم صبرانه

 .داشتم امید هم باز ، شد می بسته رویم به دنیا درهای تمام که بار هر ، بودم

 که ظهر مثل. بیاورد شام برایمان ، است قرار دانستم می رسید، سر هم عبد ، شد که شب

 با و شد وارد اما بکند را اینکار دوباره داشتم انتظار.  برگشت در دم همان از و آورد را ناهار

 : آمد سمتم ، نشسته خون به نگاهی

  میاری؟ در رو زرنگا ادای من واس ، عوضی ی دختره-

 .کشیدم جیغ درد از ، برد فرو موهایم میان را مشتش و برداشت خیز سمتم به

 عبد؟ شده چی-

 خبر این سر من، پیش میاد ، داده پیام سوسول بچه اون واس ، صاحاب بی ی حرومزاده-

 . اومد پلیس امروز ، داشتم مصیبت چینیش

 . پیچید سرم در درد.  کشید را موهایم از ای دسته و شدند مشت دستانش هم باز

 دادی؟ خبر بهش چرا-

 . بدهم نداشتم جوابی ، دادم قورت را دهانم آب

 می همینجا و قبرت خوندی، کور اما کنم آزادت جریانات این بعده ، کنم رحم بهت خواستم-

 .  کنم

 و امید من به کلمات همین!  پلیس با هم آن ، آمده بهراد:  گفت آمدم، بیرون زدگی مات از

 : داد می انگیزه

 .نیست مهم  برام.  بکن ، خواد می دلت کاری هر-

 !شد؟ وا زبونت یهو که خوردی کفتر تخم-

 .بود سرویس دهنت واال ، کرده تاکید سالمتت به سلطان که حیف حیف،-

 : خندید بلند ، کردم نگاهش غیض با

 .قشنگه ما واس قضیه این ته ، که نمیمونه اینجوری همیشه-

 . بگو سلطان به برو عبد کن ول-
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 : شد آشفته

 .  نرسید نتیجه به و گشت جارو همه پلیس که فعال ، کرد میشه چه ببینم فعال نگو بهش-

 چی؟ همه حله نباش، نگران َپ-

 نگهش اونجا آوردیم شانس.  حلقم تو اومد قلبم پسر، کشیدم استرس ولی دونم می-

 .نداشتیم

 را هایشان حرف تا کردم تیز را هایم گوش کشاند، ای گوشه به و گرفت را عطا دست  عبد

 از تا دادم می مالش را سرم حالیکه در. شدم نمی متوجه چیزی پچ پچ جز اما شوم متوجه

 مرتب سرم روی بود کنده سرم از عبد که را شالم ، کنم کم ، کشیدم می  که دردی فشار

 .کردم
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#۲۳4 

 

 

 

.  بگذارم کنار ، میکرد سنگینی قلبم روی که را دردی و بغض حجم کردم سعی ،  رفت که عبد

 را دستشویی هم باز... نبود شکستن و شدن خم وقت االن ، داشتم تری مهم کارهای من

 بیرون سمت به و بست دستم به دستبندی ، کند مخالفت نتوانست عطا اینبار.  کردم بهانه

 ، شد دستشویی داخل همراهم.  بود اتاقک همان کنار ، سیار دستشویی یک.  داد هولم

 : زد پوزخندی ، دید که را ام شده گرد چشمان

 .که ببینم رو تو ندارم ای عالقه-

 . خندید بلند ، گفتم «ایشی» اخم با

 بیرون خودش هم بعد و بست ، بود آنجا که ی لوله به و کرد باز را دستبند های حلقه از یکی

 .رفت
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 در نفوذی راه دنبال همچنان  نگاهم اینحال با ، بودند نذاشته فرار برای شانسی هیچ عمال

 .بود فایده بی که شود باز شاید تا رفتم ور کمی هم بند دست با حتی.  خورد می چرخ اطراف

 .کند باز را دستبند خواستم عطا از ، بعد کمی و کردم باز را آب شیِر ، بودم آشفته واقعا

 داشتم اطمینان اما شد می چندشم نگاهش نوع از ، کرد می لمس را هایم دست عمدا

 . بودند کرده اشاره بارها مکالماتشان بین چون ، برنمیاید دستانش از کاری

*** 

 

  بهراد#

 

 آنجا شد می مگر.  خواندم می را صنم پیام بار چندمین برای درحالیکه ، برگشتم خانه به

 خودم به حداقل که کردم می پیدا مدرکی باید.  گوید می دروغ عبد نداشتم شک! نباشد؟

 از که داشت پنهانی دری یا دیگر زیرزمینی شاید.  است خانه آن در واقعا صنم ، شد می ثابت

 .بودند راز و رمز پر همیشه قدیمی های خانه این.  بود مانده دور پلیس نیروهای چشمان

 چک لحظه همان را گوشی اگر من به لعنت.  شدم بلند و کردم پرت میز روی را گوشیم کالفه

 !  نداشت ادعا و کرد نمی سپر سینه مقابلم عبد االن ، کردم می

 . باشد صنم نکند گذشت ذهنم از لحظه یک.   بیایم بیرون خیال و فکر از شد باعث ، خانه زنگ

 را در و رفتم در سمت به تند.  کند وارد هیجان نام به شوکی قلبم به امید شد باعث فکر این

 . رفت هم در اخمم و بخوابد بادم شد باعث صدف دیدن اما کردم باز

 : پرسید بالفاصله و شد خانه وارد خودش اما کنم تعارفش نداشتم حوصله اصال

 نشد؟ صنم از خبری-

 .نشست تلویزیون کنار مبل تک روی ، گفتم آرامی ی« نه. » بود ناراحت و نگران صدایش

 می فکر من حاال تا راستش! ؟ بره و بذاره یهو صنم ممکنه مگه ، میشم دیوونه دارم من-

 من ، نیست خوب حالم اصال ، خبرین بی ازش شمام فهمیدم وقتی از.  شماست با اون کردم

 .ندارم برگشتنم دل دیگه حتی ، شهرم گشتم برمی داشتم

 حرف به داشتم ذهنم در حالیکه در ، گرفتم سمتش دستمالی. کرد گریه آرام و ترکید بغضش

 .کرد تشکر هایش زدن هق میان و گرفت را کاغذی دستمال ،  کردم می فکر هایش

 !باشه؟ من با باید صنم کردین فکر چرا-

 . است محکم و تند لحنم دانستم می ، آمد بند اش گریه و خورد جا

 ...جوری همین خب-
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 ، هستین ما خونوادگی مشکالت جریان در قطعا.  زنه نمی حرفی همینجوری وقت هیچ آدم-

 !ممکنه غیر اتفاق یه من همراه اومدنش دونید می پس

 اون چون ، بیاد همراهتون که کنه راضی رو شما تونسته باالخره صنم شاید ، گفتم ، خب من-

 .بود شهر این از فرار دنبال

 خاطر به خصوصا ، داشت شهر همین به زیادی میل اتفاقا باشه، فرار دنبال نمیومد نظرم به-

 .ش کافه

 روی نشسته های عرق تا کشید پیشانیش و صورت به را بودم داده دستش به که دستمالی

 لحظه که بود دستپاچه و ناشیانه آنقدر حرکاتش.  کرد مرتب را شالش ، کند پاک را صورتش

 ! گذاشتم نمی فشارش تحت کاش ، گفتم خودم به و سوخت برایش دلم ای

 می دستگیرش میان کرد می فکر مدام.  بود ترسیده خیلی ، شهرام جریان سر صنم خب-

 شما به دادن جواب واسه خیلی اون راستش.  بره شهر این از باید:  گفت می ش همه.  کنن

 از زودتر شما با کرد می فکر چون.  بذاره کنار شکشو شد باعث ، اتفاق این اما داشت تردید

 .میشه راحت و میره بیستون

 اطمینان برای هم باز اما بودم فهمیده را شده خارج زبانش از که کلماتی تک تک معنی

 : پرسیدم

 تهران؟ بیاد من با خواست می چون داد مثبت جواب  من به یعنی-

 : شدم عصبی کرد، تایید سر تکان با

 صنمی؟ دوست شی مدعی میتونی چطور-

 : دادم ادامه ، خورد جا

 . بیرون-

 : شد بلند ، ترس سر از و تند که بود بلند آنقدر صدایم

 . گفتم رو شکم دلیل فقط من منتهی ، خوبیه دختر صنم شدین، سوتفاهم دچار کنم فکر-

 : زدم داد بلندتر

 ...بیرون-

 ! معین اقای-

 .رفت بیرون ، دید که را اعتناییم بی کردم، پشت

 روی صدف های حرف ، بستند نقش چشمانم مقابل صنم اخیر روزهای رفتارهای و ها حرف

 بد حالم کردم حس بود؟ کرده انتخاب خودم خاطر به مرا صنم.  انداختند می پارازیت افکارم

 .بیاورم باال را زندگیم کل و بزنم عق خواست می دلم که بد آنقدر ، است

 در و االن داشت هم صحت اگر حتی هایش حرف.  خورد می بهم حالم همه از بیشتر صدف از

 !گفت می نباید موقعیت این
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 همیشه خاص حسی و داشتم دوستش دلیل بی  ، انداختم دستم توی دستبند به نگاهی

 ببندم دست به دستبندی ، خواستم می اگر طبیعتا.  کرد می ساده دستبند این مجذوب مرا

 برندی و مارک هر خیال بی اما!  ساده دستبند یک نه ، بود معروف برندی با دستبند یک ،

 انگشت با را قفلش.  آید می خیلی دستم به کردم می فکر چون ؛ بود دستبند همین انتخابم

 . کردم لمس ام اشاره و شست

 دوست از غیر هدفی با بودم کرده شروع را ای بازی من!  بودند عجیب دنیا های قصه چقدر

 تحت آنقدر ، معصوم و پاک صنم!  بوده دیگر هدفی ذهنش در هم صنم فهمیدم حاال و داشتن

 بود همین!  بکشد نقشه و شود گرگ کمی بقیه و من مثل بتواند هم او که گرفته قرار فشار

 گرداب اسیر را خودش هم او ؛ بزنی پا و دست مدام کرد می وادارت ، گرداب در افتادن دیگر

 عالقه آن صنم فهمیدم اینکه.  بود ما اعمال ی کننده منعکس همیشه مثل هم دنیا. بود دیده

 .بود خودم ی عالقه انعکاس دقیقا ، ندارد من به ، کردم می فکر که را ای

 .بروم تلفن سمت به و کنم رها را دستبند قفل شد باعث گوشیم زنگ

 : شود صاف صدایم تا کردم ای سرفه تک.  زد می چشمک صفحه روی مادر ی شماره

 ! جانم-
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 ؟ جان بهراد خوبی-

 : رفتم آشپزخانه سمت به

 شده؟ چیزی ، ممنون-

 ی نتیجه دانستم می چند هر ، است کرده بحث پدر با زدم می حدس ، بود خسته نفسش

 .شود می تمام مادر نفع به ، باشد هم صدا و سر پر و طوالنی چقدر هر هایشان بحث نهایی

 مینو حتی ، ست بیفایده باهاش منم زدن حرف.  دلگیره ازت پدرت ، اومدی که ای لحظه از-

 .بهراد پیش بریم باید که کفش یه تو کرده پاشو دیشبم از.  کرد وساطتتو هم

 : داشتم کم را همین فقط ، کشیدم پوفی

 .نیست اومدنتون وقت االن!  من جان مادر-

 .دارم کار تا هزار اینجا خودم-

 . دارم گرفتاری من داشتم، کار منم کاش-

 . برگشتم هال به دوباره و زدم را جوش قهوه سبز ی دکمه

 .برگرده تصمیمش از بیای تو اینکه مگه ، جدیه تصمیمش.  کن کاریش یه ، بهراد دونم نمی-

 می چیزی او وقت هر ، شد نمی که  این!  کرد می درک کمی را ها آدم موقعیت پدر کاش

 . کردیم می تبعیت باید هم ما ، خواست

 .ندارم اومدن موقعیت االن واقعا-

 .برگرد و بیا روزه یه ، میکنم راضیش من-

 گله برگشتنم زود این از پدر باز و گشتم برمی باز زدم، چنگ را موهایم و نشستم مبل روی

 آرام ، آورد نمی دست به را چیزی تا که شد می تخس های بچه پسر شبیه گاهی.  کرد می

 خواهد می که است دلیل این به فقط هم هایش کردن اذیت این دانستم می.  نشست نمی

 . باشد من حرف باید حرف ، بگوید ،

 !بگم چی دونم نمی-

 .مایی پیش ناهار ، میکنی حرکت صبح فردا.  منتظرتم ، نگو هیچی-

 وظیفه من واقعا.  بود صنم درگیر همچنان ذهنم حالیکه در ، کردم خداحافظی شده تسلیم

 نداشت را کسی صنم میلیاردیش جمعیت با بزرگ دنیای این در.  بگردم دنبالش داشتم

 توانست نمی دیگر یکی من پیش هم صدف حتی.  بگردد دنبالش بخواهد یا شود نگرانش

 به داشت او ، کنم قضاوتش خوشبینانه خواستم می.  کند نگرانی و داشتن دوست ادعای

 می اما نداشت ربط من به ، بود چه حسادت  این دلیل حاال.   کرد می حسادت صنم موقعیت

 .نگیرم جدی را هایش حرف از کدام هیچ ، دهم می ترجیح دانستم

 قبلی ی  قهوه همان آمد یادم تازه ، کنم خاموش را ساز قهوه تا رفتم آشپزخانه سمت به

 .ندارم قهوه خوردن به میلی هیچ حاضر حال در و ام نخورده راهم
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 : کوبیدم کانتر روی محکم و کردم مشت را دستم

 درک به میکنی؟ چیکار ، کجایی چه من به کردی؟ درگیر ذهنمو اینقدر چرا...لعنتی لعنتی،-

 ...خواستم نمی رو تو منم ؟ خواستی می چی واسه منو که

 بلندی صدای با ماگ.  کردم پرت ای گوشه به ، بود میز روی که را ماگم عصبانیت شدت از

 جمع برای میلی هیچ.   شدند پخش قسمتی در کدام هر اش شکسته های تکه و شکست

 این به هرگز دیگر ، رفتم می که فردا!  درک به بروند رویاهایم تمام اصال نداشتم، کردنشان

 .گشتم برنمی شهر
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 خیلی.  بودند پیشروی درحال و میکردند کار پروژه روی مخفیانه همچنان ،  زدم زنگ کیوان به

 شده سست عجیب ، دیروز همان از اما شوم حاضر پروژه سر هم خودم خواست می دلم

 ساکم داخل را وسایلم ، تماس قطع از بعد.  داشتم شک ام دوباره برگشتن به و بودم

 نگاهی.  نماند جا گوشیم بود حواسم کامال اینبار.  برداشتم هم را تاپم لب کیف.  گذاشتم

 .بود نمانده جا چیزی ، انداختم اطراف به سرسری
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 کردم باز را در.  زدند در به محکم ، برسد دستگیره به دستم اینکه از قبل اما رفتم در سمت به

 ، کرد ام زده شگفت حضورش.  شد خانه وارد سرعت به و حرفی بدون محبوبه لحظه همان ،

 .نداشتم را دیدنش انتظار چون

 .افتاده اتفاقی یه ، معین آقای-

 به.  بود مشهود هم ، ترس رفتارش و نگاه عمق در و رسید می نظر به آشفته و نگران

 دستانش ی دستپاچه و تند حرکات به نگاهم.  کشید را زیپش و آورد باال را کیفش سرعت

 .بود

.  بود  صنم ساز دست دستبندهای شبیه ، کردم که دقت ، کشید بیرون کیفش از ای شی

 : گفتم ، بود دستبند به نگاهم حالیکه در و کشیدم را دستبند تند

 صنمه؟ مال این-

 .کرد می درست دستبندا این از صنم فقط چون ، آره احتماال-

 : دادم فشار دستانم در را دستبند

 ؟ کردی پیداش کجا-

 .دیدمش اتفاقی ، عبد وسایل تو-

 : دادم قورت را دهانم آب و کردم حبس کوتاه را نفسم

 !کجاست  دونه می عبد  هم.  نباشه اگه یا عبده؟ پیش پس-

 میبره نفرو دو غذای روز هر عبد ولی ، بگم چی دونم نمی دقیقا من ، معین آقای دونید می-

 ، نفهمیم اصال ما هست حواسش ، تماساش ، رفتاراش ، کاراش ، مشکوکه خیلی.  میره ،

 .نیومده خونه اصال مدت این هم عطا. شده مرموز خیلی

 : بود انگشتانم میان همچنان دستبند ، کشیدم چانه به دستی

 ...یعنی-

 : پرید کالمم میان

 .مربوطه صنم به ، هست چی هر-

 .زنم می و حدس همین منم-

 جنایی آنقدر جریان این اما ؟ بود خطر در صنم جان نکند.  کنم فکر بیشتر شد باعث سکوتش

 . نبود مربوط صنم به ، باشد پیچیده ، بود قرار هم خیلی اگر حتی!  رسید نمی نظر به

 ...کنید کاری یه باید ، شما معین آقای-

 می نظر به واقعی نگران صنم نبود در که بود هم یکی دنیا این در باالخره ، کردم نگاهش

 .رسید

 کنم؟ چیکارش دونم نمی واقعا-
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 !عبد سراغ برید-

 می گیر ای مخمصه در اینکه مگر.  کرد می انکار هم باز ، رفتم می ، کردم جمع را لبم

 .کند انکار نتواند دیگر که کردم می رو را دستش ای نقشه با و انداختمش

 ؟ میره ساعتایی چه عبد--

 : کرد فکر کمی

 .میره شب هشت و ظهر یک نزدیک معموال-

 . صدف خصوصا نگو، ای دیگه کس به کن لطف.  خبرت از ممنون-

 .نگفتم مامانمم به حتی راحت، خیالتون.  گم نمی نه-

 .  کردی خوبی کار-

 ! کنید پیداش کنم می خواهش-

 به و رفتم می باید یا ، بود  من با انتخاب.  داشتم پرواز دوازده ساعت ؛ کردم نگاه ساعتم به

 با.  بود صنم انتخابم ، تردید ای لحظه بدون.  گرفتم می را صنم دنبال یا و رسیدم می پروازم

 رود؟ می کجا به ببینم که کنم تعقیب را عبد بود کافی فقط ، بود داده محبوبه که اطالعاتی

 . صنم نیت نه ، بود مهم  من نیت نه ؛ گذاشتم زمین روی را ساکم

 چرا.  هستم من پناهش آخرین و پناه اولین که دیدم می را دختری منتظر چشمان فقط من

 و بود منتظرم صنم.  بودم زندگیش اعتماد مورد فرد تنها چون ، بود داده من به را خبر آخرین که

 .دادم می پایان انتظار این به شک بدون من
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 بهراد#

 

 خواست می مسلما.  ندهم جواب دادم ترجیح ، دیدم که را مینو اسم ؛ خورد زنگ گوشیم

 .روم می حتما شود مطمئن و بفهمد را پروازم ساعت

 حرفی: » مادرم قول به.  نزنم حرفی هم محبوبه به دادم می ترجیح ، کردم نگاه ساعت به

 می خدا«.  است تاریخ و رقم بدون اما شده امضا چک مثل درست ، آید می بیرون دهان از که

 ! شد خواهد چک آن از هایی سواستفاده چه داند

 ی خانه در پشت.  نباشد همراهم مدام ترس تا بزنم حرفی کسی به خواستم نمی پس

 چهل  و دوازده نزدیک ، بود گرش در خانه در و ساعت بین نگاهم مدام ، ایستادم صنم پدری

 کردم گرد عقب ، سرعت به.  آمد بیرون موتورش بر سوار عطا و شد باز خانه در که بود دقیقه

 خیابان داخل.  بود کوچه از آمدن پایین حال در خاموش موتور با همچنان.  ماشینم سمت به

 .افتاد راه به باستانی تفریحی ی محوطه سمت  به و کرد روشن را موتورش ، شد که

 چشم و داشت نگهبان چون کند داری نگه را صنم توانست نمی که آنجا ، شد بیشتر تعجبم

 شدنش داخل با. کند همکاری آنها با هم نگهبان اینکه مگر.  کردند می کنترلش زیادی های

 . ماند می ناکام تعقیبم ی ادامه و میکرد غیرممکن مکان آن به مرا ورود علنا

 . بدهم دست از را موقعیت این توانستم نمی ، آوردم فشار ذهنم به

 ، توانست می که بود کسی تنها ، باغ وسط خانه آن در االن او ، افتادم کیوان یاد بالفاصله

 . بگیرد سر از را تعقیب این ی ادامه

 .کند تعقیب را موتورسوار مرد خواستم ، بدهم ای اضافه توضیح اینکه بدون و زدم زنگ

 .شدم دور محوطه از و گرفته عقب دنده ، نکنم تابلو را خودم اینکه برای ، کرد قبول

 هایی نگاه بین ذره زیر همیشه نداشتم شک.  بگیرد را آمارم و شده رد آشنایی میترسیدم

 .هستم

 . داد را کوه دل در آجری اتاقک یک آدرس و زد زنگ کیوان باالخره و گذشت ساعتی نیم

 با و پیاده شود می:  گفت که ؟ دارد وجود نگهبان مقابل از عبور جز راهی:  پرسیدم کیوان از

 .رفت سمت آن به کاروانسرا مسیر از عبور

 . کردم حرکت ، بود داده که آدرسی سمت به ، تلفن قطع از بعد و کردم تشکر
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 صورت به که هایی سنگ از.  داشت وجود مانند زار نی قسمت یک ، جاده ابتدای همان

.  شدم کشاورزی های زمین وارد و کردم استفاده ، بودند شده چیده زار نی عرض در عمودی

 .شود سخت رفتن راه شد می باعث نرمشان خاک و بودند زده شخم تازه که هایی زمین

 ی دامنه تا همانطور  و گرفتم پیش به عباسی شاه کاروانسرای سمت به را ها زمین امتداد

 . دادم ادامه کوه

 در کوچکی آهنی در که داشت قرار آجری اتاقکی ، بود کوه ی دامنه مابین که شکافی میان

 . بود رفته کار به آن

.  بود رفته فاصله این در ظاهرا.  نبود عبد موتور از خبری ؛ چرخاندم ، دامنه اطراف در را نگاهم

 ، رفتم جلوتر

 سیمان بوی ، کشیدم آجرها روی دستی.  شدم هم اتاقک کنار سیار دستشویی ی متوجه

 . شده احداث تازه بود مشخص کامال ، داشتند نم هنوز و دادند می

 می راحت که بود صنم همراه نفر یک فقط اگر.  نبود چشم از دور و امن هم خیلی نظرم به

 . درآورد را دخلش ، شد

 !هدف؟ و نقشه کدام با کند؟ زندانی را صنم باید کسی چرا اصال

 باید االن اما ، است تر منطقی ، ببرم پیش از کاری هوا شدن تاریک با و کنم صبر دانستم می

 گشتم؟ برمی شب دوباره و رفتم می یا ماندم می

 . رسید ذهنم به فکری و کردم جمع را هایم لب ، کردم می فکر عاقالنه باید

 .کنم عملی را ام نقشه زودتر که آوردم بیرون را گوشیم بالفاصله پس ، بود همین کار بهترین
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 صنم#

 

 دانستم می.  نداشت تعریفی چندان وقت هیچ انسی پخت دست ، خوردم میل بی را غذایم

 پسرانش کارهای جریان در هم او دانستم نمی فقط ، کند می درست انسی را غذاها این

 ! خیر یا ، است

 تا بودم منتظر همچنان و داشتم امید هنوز چون ، بمانم زنده تا میخوردم را بدش پخت دست

 کنم تر جور و جمع را زندگیم هم این از بعد داشتم تصمیم.  کنم پیدا نجات ، اتاقک این شر از

 شماری ثانیه بهراد آمدن انتظار در امروز مثل تا بدوزم چشم آینده به بیشتری استقالل با و

 ! بگردد دنبالم که نداشتم اهمیت هم ای ذره برایش اصال شاید دانست می خدا.  نکنم

 : شوم متوجه را مکالماتشان متن تا شدند تیز  هایم گوش ، خورد  زنگ عطا گوشی

 عبد؟ شده چی-

 به ، میکنین حال  و عشق دارین شهر تو خودتون ، کردین زندونیم اینجا.  نزن زر...  باو نه-

 ...میام بخوری گوه خیلی ، بدی من به بقیه برابر دو باید بگو سلطان

 . گذاشتم هم روی را هایم پلک ، خجالت از آخرش کلمات شنیدن با

 : دهد می را جوابش مدلی این بددهن عطای که گوید می چه عبد فهمیدم نمی

 رو مرتیکه اون دختر دارم چون ، بگیرم تون همه از بیشتر باید تنهایی... من فقط ، ها نه تو-

 .  کنم می تحملش

 : زدم داد و شدم عصبی

 .بود قیمتش فروش آدم توی مثل تا هزار من بابای ، بفهم دهنتو حرف-

 : کرد نگاهم و داد فاصله دهانش از را تلفن

 .شو خفه پس ، میدم جر دهنتو اون ، بزنی زر  حرفم وسط-

 : گفتم اینحال با ، شود هم من نصیب ها فحش همان از دهم ادامه میترسیدم

 نره یادت ، نیست اینجوری دنیا همیشه اما نمیام زورت پس...پایین من  و باالیی اون تو االن-

 . نمیره یادم حرفات این من ، شه عوض که جامون ، گرده زمین

 گوش به دوباره من و پرداخت مکالماتش ی ادامه به محلی بی با و شد تر غلیظ پوزخندش

 : کنند تحلیل و کرده گوش دادم اجازه هایم

 بیاد؟ کی قراره سلطان حاال.  کردم ش خفه ، زد زر بابا نه-

 . میزنم حرف باهاش خودمم خوبه جدی؟ عه-
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 .خواد نمی دشمن ، باشه تو مثل یکی آدم داداش یعنی توام... باو نه-

 .بمونن سالم دندونات دم نمی قول ببینمت ، بابا خف... دهه-

 . بود گوشیش به چشمم انداخت، ای گوشه به و کرد قطع عصبانیت با را گوشی

 : شد بلند جا از عطا لحظه همان ؟ رفت می بیرون االن عطا ، شد می چه گذشت ذهنم از

 چند هر.  میکنم گیساتو اون دونه دونه میام ، کنی پاخطا از دست بخوای ، دستشویی میرم-

 . نداری فرار راه

 قصد عجیب امروز خدا انگار. نبرد را گوشیش خواستم خدا از امیدوارانه فقط و نزدم حرفی

 . رفت بیرون گوشیش بدون عطا چون ، بیاید راه دلم با داشت

 مرا که کسانی ی همه بین ، نبود کردن فکر به الزم زیاد.  پریدم گوشی روی ، رفت بیرون تا

 : گفتم ، شد برقرار تماس تا.  بگیرم دادم می ترجیح را بهراد ی شماره فقط ، شناختند می

 ...بهراد الو-

 :  نداشتم، وقت خیلی کند فکر این از بیشتر ندادم اجازه.  کرد زمزمه را اسمم تعجب با

 .میگم بهت آدرسو ، فقط بیا زودتر ، کردن زندونی آوردن منو دیوونه تا دو این-

 : پرید کالمم میان

 خبره؟ چه اتاقک اون توی ؟ پیشتن نفر چند بگو فقط ، کجایی دونم می-

 کجا از اصال! بود نیامده نجاتم برای و هستم کجا دانست می.  آمد بند زبانم و شدم شوکه

 هستم؟ کجا دانست می

 .نداریم وقت بگو زود ، کجایی صنم-

 .نبود اگرها و اما و معما حل فرصت االن ، گفت می راست ، دادم قورت را دهانم آب

 . اینجاست عطا فقط-

 ! احمقایین چه نیست، مشکلی پس-

 : بگویم هم سلطان از است بهتر کردم فکر ، افتادم مکالماتشان یاد

 . بیاد هم آقاهه اون قراره ، میزدنن حرف عبد با داشتن االن فقط-

 : پرسید تعجب و تانی با

 آقاهه؟ کدوم-

 : زدم لب آرام ، نکنم تصور را اش مشمئزکننده ی چهره کردم سعی

 .سلطان ، میگن بهش-
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 شد عوض اینطور حالش که بودم گفته چه! طوالنی سکوتش و شدند تند هایش نفس صدای

. 

 : کرد باز لب باالخره

 .میکنم چیکار دارم دونم می.  نترس تو ، میام االن من-

! بود نکرده اقدامی و دانست می را جایم بهراد.  بودم شده گیج کمی فقط ، بودم نترسیده اما

 ؟ کند کاری خواست می و سوخت دلش ، زدم زنگ که حاال نکند

 ! صنم-

 .آرامشبخش ، بگویم تر دقیق واقع در و بود آرام صدایش

 نکردن؟ که اذیتت-

 دلم ساحل به تا ، زد می موج ناآرام دریای یک های موج مثل درست اش جمله این در نگرانی

 ، شماره کردن پاک از بعد و کرده قطع را گوشی ، دادن جواب بدون.  کند تزریق آرامش

 یا و بود برده کار به سحرآمیزی ی واژه چه اش جمله در دانم نمی.  گذاشتم سرجایش

 می کند و تند را قلبم ضربان و شد می تکرار سرم در مدام اش جمله که بود مدلی چه لحنش

 !  کرد

 بود بهانه دنبال که من قلب به لعنت اما ، نگرانی و دلتنگی ابراز نه و کرد سرایی عاشقانه نه

 شنیده«  دارم دوستت» من و «نکردند؟ اذیتت» بود گفته او. بزند خودش ریتم با برایش تا

 آن دادم ترجیح.  بود همین آره  ،«شده تنگ دلش» بود این منظورش هم شاید!  بودمش

 . کنم تصور «شده تنگ برایت دلم» را جمله

 .همیشه از بهتر حالم و بود قرص دلم حاال ، نشست لبم روی محوی لبخند
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 را چیزی یک اما بزنم در زمانی چه دانستم نمی دقیقا ، برگشتم آدرس همان به دوباره

 می تا که کسی.  کنم کشف را «ملعون سلطان» این هویت خواستم می ، داشتم اطمینان

 اختالل و کرده حرکت سرمان پشت ، بگذارد جای یه خودش از ردی اینکه بدون ، توانست

 .بود کرده ایجاد

 ذهنم در.  باشد لقب احتماال و نیست کسی اسم سلطان کردم می فکر چرا دانم نمی  البته

 . بود مهرداد همان سلطان نداشتم شک ؛ کرد می پیدا اکو اسم یک مدام

 . نگفت هم خودش کیست؟ سلطان ، بودم نپرسیده صنم از چرا اصال

 : پرسیدم بالفاصله ، کوتاه بشی و خوش از بعد و گرفتم را سروان ی شماره

 مهرداد؟ از خبر چه-

 : شنیدم می وضوح به را میزش روی اوراق خوردن هم به صدای ، کرد مکثی

 اقامت شدیم متوجه ، کردیم که تحقیق ، شده خارج کشور از پیشم روز چند ، عمال هیچی-

 . ماجراست این آدم ترین ربط بی اون انگار تصورمون برخالف راستش.  گرفته دائم

 : گفتم سازی حاشیه بدون

 !نفهمیدین هویتش از چیزی چی؟ سلطان-

 ، میزد هم به داشت زمان هم که اوراقی صدای در هایش نفس صدای ، کشید نفس کشدار

 : پیچید

 حریفت سربازای با داری سخت تو که شطرنج بازی عین درست ، عجیبه خیلی ، هیچی-

 شاه ، بری اشتباه حرکتتو اگه ؛ رومیشی روبه شاه ی مهره با یکدفعه ، کنی می مقابله

 .میزنه رو تو راحت

 : پرسیدم سردرگمیم همان میان و شدم گیج

 شاهه؟ ، سلطان یعنی-

 .کمن خیلی اطرافش سربازای که شاهی-

 آدم یه بیشتر.  نیست باهوشی آدم ، هست کی هر سلطان ، کردم فکر همین به منم دقیقا-

 .  کرده پنهان خودشو جعلی هویتی ساختن با که ترسوئه
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 خودم و کردم قطع را تلفن عجله با.  رسید گوشم به نفر چند وگوی گفت صدای لحظه همان

 . رساندم ، داشت قرار اتاقک راست سمت در که بزرگی سنگ تخته پشت را

 قرار دیدم در مهتاب نور زیر حاال که نفرشان سه هر ی چهره به ، شدند تر نزدیک مردها

 . شدم خیره ، داشتند

 هیچ نکند.  شود سست رفتنم پای شد می باعث همین و شناختم نمی را کدامشان هیچ

 می مطمئن باید.  رسد نمی او به دستم هرگز دیگر وقت آن!  نباشند سلطان اینها از کدام

 . کردم می اقدام بعد ، است سلطان ها این از یکی شدم

 هر و شد باز اتاقک در زود خیلی.  بگیرم نظر زیر را حرکاتشان تمام تا کردم تیز را چشمانم

 .شدند داخل سه

 وزش گاهی البته و جیرجیرک آواز صدای جز و بود تاریک هوا.  رفتم جلو و دادم خرج به جرات

 ، مبهم ترس یک از دلم ته شد می باعث همین و رسید نمی گوش به صدایی ، باد مالیم

 کیست؟ «سلطان» فهمیدم می باید اما برگردم که بود هشدار یک این شاید.  شود خالی

 از بعد شهرام که بود مهم آنقدر.  بودم شنیده شهرام زبان از را اسمش بار اولین که سلطانی

 . رفت مرگ پای تا هویتش فهمیدن

 این ناخواسته.  بفهمم را سلطان هویت اما ندهم ادامه را کارم بار اولین برای بودم حاضر

 !بود میان در شهرام جان چون هم شاید ، بود شده مهم برایم غریبه

 . کنم حفظ را آرامشم کردم سعی.  شد بلند قلبم ضربان صدای ، چسباندم در به را گوشم

 . بود فایده بی ، چسباندم بیشتر را گوشم ، شد می شنیده سختی به صدا

 از.  بود شده تعبیه اتاقک راست ضلع در کوچک ی پنجره یک ، چرخاندم اتاقک دور را نگاهم

 . شنید را صداها هم و داشت دید داخل به هم آنجا از میشود گذشت فکرم

 . کنم بهتری ی استفاده ، باز ی پنجره از توانستم می ، بگذارم پایم زیر چیزی ، شد می اگر

 وجود با.  داشت قرار گوشه یک در آجر زیادی تعداد.  خوردم چرخ اطراف در دقت با و کنجکاوانه

 به نگاهی آخر ی لحظه.  چیدم هم روی را آجرها ، کردم می احساس دستم کف در که دردی

 .  ندادم سوزشش و خیسی به اهمیتی.  بود خونی کامال پارچه ، انداختم دستانم

 : کردم حس سرم پشت در را سرد ای شی فشار ، بروم باال آجرها از بخواهم اینکه از قبل

 ...دکتر جناب ، به-

 ترس.  بکشم شده خشک لب روی زبان شد باعث ، انگیز نفرت البته و آشنا صدای  یک

 و داشته برنمی را خونسردی نقاب هیچکس جلوی من اما بود طبیعی چیز یک این و داشتم

 . دادم نمی جلوه را پنهانیم ترس هرگز

 آدم شبیه و داشت صورتش روی مسخره پوزخندی.  برگشتم عقب به پا یه پاشنه روی آرام

 . میکرد نگاهم ، بودند کرده خلق عجیب شاهکاری که پیروز های
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 . زدم لبخند خودش از تر مسخره

 !دیدم؟ جایی رو شما قبال من ، آشنایی ی قیافه چه-

 ، هستم آنجا من ، دانند می همه اینکه فهمیدن شد، تبدیل بلند ی خنده یک به پوزخندش

 شهر این اتفاقات ی دیوانه که منی اما کرد فرار باید ، گفت می سالم عقل.  نبود مشکل

 .شدم نمی محسوب عاقل که بودم شده

 ، من به بدی قناری جای میخوای ، میکنی رنگ داری تو که کالغی اون ، دکی نیار در فیلم-

 .کردم  غالبش کالغ جای ملت به خودم ،  بالدارش نوع از اونم ؛ بود سوسک قبال

 آنها به نسبت که بود هایی آدم دست آن از هم او!  عوضی مردک.  خندید بلند بلند هم باز و

 . نداشتم خوبی حس

 .ندارم داد  و جیغ ی حوصله که ت پاچه اون تو  نره سوسک اون باش مراقب-
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 حلقت تو دندونات االن واال ، خدمتشون ببرم بسته َکت دادن دستور حاال حیف!  بهت لعنت -

 .  بود

 کیست؟ مرد آن بفهمم تا ، ببر حاال همین مرا ، باشد داخل  آن سلطان اگر ، میگفتم باید

 : گفتم جایش به اما  زدم سینه به دست

 .سلطانتون خدمت برم نمیاد بدم اتفاقا-

 !داره نگهت زنده ، سلطان نمیدم تضمین اونوقت-

 .بمونم زنده چطور بلدم که ، منم اگه-

 چطوری؟ اونوقت! جدا؟-

 ...بزنم حرف باهاش ، زودتر خودش پیش ببرم ، بدم یادت بودنو زنده راز و رمز االن نیست الزم-

 تو چشمش خواد نمی سلطان.  تو بریم ، رفتن که اونا بذاریم باید اتفاقا ، دکتر خوندی کور-

 .بیفته تو چشم

 : شد می چندشم همش سر پشت دلیل بی های خنده از

 !میشناسه؟ منو سلطان مگه-

 .گفته که میشناسه البد-

 !نمیشناسمش من ولی-

 . باشیش دیده نزدیک از حاال تا دونم می بعید چون ، طبیعیه-

 !توئه؟ این سلطان االن-

 : پرسیدم را سوال این عمدا

 . توئه آره-

 : گفت اش اسلحه ی دوباره بردن باال با فرزاد اما کشیدم جلو را خودم

 .بکشمت تونم می حتی ، گفته بهم سلطان خود.  کنم می شلیک ، برداری قدم از قدم-

 نه نزدیکیست این به هم من هدف بگویم خواستم می داشتم، دوست را تقابل این خودم من

 . کند می اختالل و مشکل دچار را من خود کار گرفتن دور.  فاصله

 . کنیم می صبر پس-

 .خورد می حرص خونسردیم از بود معلوم

 پشت داشتم قبول کرد، هدایتم ماشین سمت به و گذاشت گردنم پشت را اسلحه سر

 از راحت ، خواستم می اگر اما کند بازی جانم با است ممکن که قراردارد ای اسلحه گوشم

 .آمدم برمی فرزاد پس
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 شوم پیاده کرد مجبورم بعد و داشت نگهم ساعتی نیم.  شدم ماشین داخل ، فرمان به گوش

. 

 به گوشِ بزدل یک چون من و دهد دستور او اینکه.  دیدم می نگاهش در را بودن رییس حس

 . کردم می همراهیش ، فرمان

 . کرد باز را در و رفت اتاقک سمت به

 که نگاهم بعد و زد ، داشت عادت تاریکی به قبل از که را چشمم که بود چیزی اولین اتاق نور

 .گشت آشنا قامت یک پی مشتاقانه

 حرکت بی و ثابت چشمانش مردمک ، دید مرا ، آمد باال نگاهش.  آورد لبم روی لبخند دیدنش

 . ماندند

 باز هم از هایش لب.  است معصوم و رمق بی نگاهش و شده قبل از الغرتر چقدر کردم حس

 : شوند می جاری کلماتی چه هایش لب میان از بشنوم تا کردم تیز گوش ، شدند

 خوبه؟ حالت-

 حالم فقط اما میکرد گله آمدنم دیر از یا ، شد می شوکه آمدنم از باید قاعدتا ، کشید تیر قلبم

 که بود هایش اخالق همین.  خودش مخصوص های مهربانی با...  دیگر بود صنم.  پرسید را

 . کرد می خودش درگیر مرا فکر

 دلم به که خوبی حال ی واسطه به تا بود دل ته از و عمیق لبخند یک ، مهربانی این جواب

 : کنم خوب را حالش ، بود داده

 خوبی؟ تو-

 حالت تمام از تر جاندار ، زد لبخند هم او.  گذاشت هم روی را هایش پلک «آره» معنی به

 و زد می فریاد را دلتنگی ریتمشان که ضرباتی ، شنیدم می را قلبم ضربان تند صدای.  هایش

 باید ، بود هم حالم نگران قضا از که رویم روبه داشتنی دوست و زیبا دختر به االن شاید من

 . نگفتم اما «شده تنگ برایت دلم: » میگفتم

 :  داد هولم جلو به محکم و گذاشت کتفم دو میان را ای اسلحه ادبانه بی فرزاد

 . بیفت راه ، مرتیکه-

 را ادبش بی لحن.  کردم حفظ را تعادلم و ایستادم دوپایم روی اما بودم شده غافلگیر اینکه با

 .کنم جاخوش صنم کنار شاید تا رفتم جلو و گرفتم نشنیده
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#۲4۱ 

 

 

 

 

 بهراد#

 

 . بده موبایلتو-

 جای برایش و دید می مرا خونسردی.  گرفتم سمتش و درآوردم را گوشیم ، اضافه حرف بی

 دور خنگ مشت یک نظرم به اما!  بود کسی چه خودش سلطان دانم نمی! نبود سوالی

 . بود کرده جمع خودش

 . آمد جلو ، بود ساکت ، لحظه  آن تا که هم عطا

 گل داماد دکی آق این دونه نمی مگه بابا ، خودمونه دکی آق ، گفت سلطان که مهمونی َپ-

 . میکردیم قربونی پاش جلوی چیزی ، گوسفندی ، گاوی میگفت ؟ داره جا روسرمون ، مونه

 لب ، درآورد را حرصم آشکارشان های متلک و مسخره لحن ، خندیدند بلند فرزاد با دو هر

 جلوی.  کنم حفظ را خیالم بی ی وجهه همچنان و کنم پنهان را حرصم تا کردم جمع را هایم

 سرش شرم شدت از ، افتاد صنم به چشمم ، لحظه همان.  باخت نباید هرگز نادان های آدم

 که گل برگ ، بگویم و بروم نزدیکش شد می.  بود افتاده هایش لب جان به و انداخته زیر به را

 این.  رساند می آسیب ، دست به که است گل خار آن بلکه ، شود زده خجالت نباید هرگز

 گل خار همان مصداق ، میکنن تمسخر و میزنند نیش راحت اینقدر حاال که هم هایی آدم

 .هستند

 .پیششونم خودم من ، فرزاد برو دیگه تو-

 دندان ، آرامش حفظ برای و شدم عصبی نگاهش طرز از ، شد طوالنی صنم روی نگاهش

 .دادم فشار هم روی را هایم

 .داشتیم حساب تسویه برای وقت ، برود پیش درست ام نقشه دادم می اجازه باید فقط االن
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 صنم کنار و رفتم هم من و کشید دراز تلویزیون جلوی ، خیال بی عطا ، رفت که فرزاد

 .نشستم

 ؛ بود عطا به چشمیش زیر نگاه حالیکه در ، داد جواب من از تر آرام ، کردم سالمش آرام

 از هم او مسلما.  نبود مهم من برای اما ، بشنود را صدایش عطا ، ندارد دوست بود مشخص

 .باشد نداشته ما کار به کاری ، بود گرفته دستور باال

 خوبی؟-

 .  آورد باال را نگاهش

 می.  بگیرم را دستانش تا آوردم باال را دستم.  بود شده کم رمقش اما بخندد کرد سعی

 که دردی با اما.  کردم می آرامش کمی باید.  باشد زده یخ تنش که ترسیده آنقدر دانستم

 که بگیرم را دستش راستم دست با خواستم و آوردم پایین را دستم ، پیچید دستم کف میان

 : گفت خودش

 ؟ شده چی دستت-

 ترس از بود شده خون در غرق ، بودم بسته که دستمالی.  گرفت را دستم لحظه همان و

 : کشید آرامی جیغ

 شده؟ چی-

 . کرد تکرار را صنم سوال ، شد جلب ما سمت هم عطا توجه

 : گفتم ، کنم نگاهش اینکه بدون

 . جزییه خراش یه-

 : شد ناراحت و نگران صنم اما برگشت جایش سر دوباره و گفت «درکی به» عطا

 . کنم بازش بذار ، اومده خون همه این-

 .بستمش همین با ، نه-

 .شه پانسمان باید ،  نبود خونی االن که کرد می افاقه اگه این-

 : کردم ای خنده

 ! اینجا البد-

 الکیه؟ خونریزی  مگه میای، در پا از اینجوری-

 : رفت عطا سمت و شد بلند تند

 .میاد خون ازش داره همینجوری ، شده زخم بد خیلی بهراد دست عطا-

 چه؟ من به خب-

 . کنم پانسمانش باید-



 
 

 
 

     

 
Page 623 

 ایرتوند سمیرا خیس های طلسیا

 ؟ چه تو به ، خب-

 : شد بد حالم کالمش لحن از

 ... صنم-

 . نشنید مرا حرف انگار صنم

 .عطا ، کنم می خواهش-

 شدم تر عصبی فقط ، شوم خوشحال اینکه جای اینبار.  کرد می خواهش من خاطر به داشت

 : ایستادم مقابلش و  شدم بلند جا از تند. 

 .صنم خوبم من-

 برات اتفاقی بذارم تونم نمی من ؛ نمیاری دووم صبح تا.  میره خون ازت داره ، نیستی خوب-

 . بیفته

 .بیفته تو برای اتفاقی نذارم که ، باشم تو کنار که اینجام ، نمیفته برام اتفاقی من-

 .  شد قفل نگاهم در ثانیه چند برای نگاهش

 در و ایستاد می کنارشان الجثه ظریف زن یک که داشت وجود مرد چند دنیا این در دانم نمی

 .دهد نجات را مردش جان خواست می مصرانه ، بود خطر در جانش که شرایطی

 دخترک این خواستم نمی هم طرفی از ، کنم پنهان را لبم کنج لبخند آن توانستم نمی

 .کند خورد را خودش عطا مثل ارزشی بی آدم مقابل ، نگران و مهربان همیشه

 . بودم ایستاده جلوتر حاال و برداشتم قدمی
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 صنم#

 

 این در دهم اجازه توانستم نمی.  نشد کم نگرانیم حجم از اما ، لرزاند را دلم بند اش جمله

 گفت می من به! ؟ بود نکرده درمان ، بیاید من سراغ به اینکه از قبل چرا اصال.  بماند وضعیت

 پلیس با سادگیم تمام با ، بودم هم من!  بود آمده اینجا به راحت خودش وقت آن ، «ساده: »

 : کشیدم آرامی نفس.  کردم می هماهنگ

 .کنم می خواهش ، عطا-

 .کنی التماس مرتیکه این به نمیاد خوشم من ، صنم بسه-

 : کرد سپر سینه جلویش عصبی عطا

 بودی؟ کی با ، نفهمیدم-

 : زد عطا ی سینه تخت به محکم سالمش دست کف با بهراد

 .خودت خوِد با-

 جایش در مقاوم بهراد اما دهد قرار هدف مورد را بهراد ی سینه تخت که بود عطا نوبت اینبار

 : شد عصبی عطا.  ایستاد

 .بمیری که بره خون ازت اونقدر میذارم-

 .کرد نگاهم نیشخندی با عطا. کوبیدم دهانم به را دستم زده وحشت

 .داره دیدن ت قیافه اونوقت ، بره کنه ولت اینم که روز اون بینم می-

 تزریق جانم به که بود  شیرینی حس هایش جمله و بهراد حضور ، نگرانی میان ، لرزید قلبم

 تحول دچار را حالم و شده هایم رگ وارد سمی چون ، گونه هشدار ی جمله این حاال و شد

 .کرد

 مجبور و باشه ت خونه تو گل یه کنی تحمل تونی نمی تو ، جناب نبین خودت مثل  رو همه-

 .بگذرم گل اون از راحت منم نمیشه دلیل.  کنه زندگی ها غریبه با نباشه

 . بود زده جوانه تازه اطلسی همان تعبیر برایم گل گرفت، نبض قلبم

 دعوایشان اینکه از بودم ترسیده.  داد خالی جای بهراد ، برداشت خیز سمتش به عصبی عطا

 زنگ عطا گوشی ، لحظه همان که شنید را ام دلهره و  ترس از پر صدای خدا انگار.  بگیرد باال

 : کرد وصل را تماس بالفاصله.  خورد

 .اینجاست آره-

 .کنم خورد دندوناشو میخواد دلم ، بابا نه-

 .  شرفیه بی چه ببینی که نیستی اینجا تو واال-
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 ازش خیلی ، شده زخم دستش پسره این ، عبد فقط گرفتم، نمیزنمش دست ، بابا اوک-

 . رفته خون

 ؟ کنم چیکار-

 .بمیره میذارم ، باشه من به-

 امشب چقدر.  پاشید رویم به لبخندی ، کردم نگاه بهراد به همزمان  و گفتم ای نکنه خدا

 ! بودند زیبا و ممتد لبخندهایش

 .بیار براش پس ، اوکی-

 : دوختم هایش لب به را نگاهم ، کرد قطع که را گوشی

 .میاره پانسمان وسایل االن عبد-

 : نشست کنارم هم بهراد ، برگشتم جایم سر و نزدم حرفی

 بازی رو بزدال نقش باید گاهی اما خوبه شجاعت ، ننداز دردسر تو خودتو وقت هیچ ، صنم-

 .کنی

 به عجیب من و داشت را خودش افکار همیشه ، بود بهراد او.  کرد قرص را دلم ریزش چشمک

 .داشتم ایمان وجودش

 : پرسید دوباره

 نکردن؟ اذیتت-

 !شده تاکید سالمتمون به ظاهرا ، نه-

 :گفت متفکرانه طوالنی مکث یک از بعد و گرفت دندان به را لبش ی گوشه

 کیه؟ سلطان-

 :  انداختم باال ندانستن سر از ای شانه.  نداد ادامه اما دارد ادامه اش جمله کردم حس

 .شناختمش نمی اصال ، بودمش ندیده وقت هیچ-

 و آورد تر پایین را صدایش. بشناسم را سلطان من ، داشته انتظار داد می نشان نگاهش

 : شد تبدیل پچ پچ به تقریبا

 شکلیه؟ چه-

  همین اهل ، هست بومیم آهان ، کال جوریه یه بعدم.  ست گنده شکمش - چاقه یکم خب-

 .برا و دور

 نمیشناسیش؟ چطور پس-

 .باشه ، جایی ، روستایی ممکنه-
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 !روستاییه مرد یه ، بزرگ عملیات یه پشت-

 سر هایش حرف از خیلی من ؟ برسد ای نتیجه چه به خواست می و بود چه دنبال دانم نمی

 . بود مشکوک چیز همه به کال اما آوردم نمی در

 .باشه اینجایی اصالتش ممکنه ، خب-

 .تره درست این-

 : پرسیدم باالخره ، بود کرده درگیر کامال را ذهنم که سوالی

 !نگفتی؟ پلیس به چرا-

 ! زخمم واسه بیاره سیلینم آموکسی کپسول گفتم می کاش-

 . نکنم اصراری دادم ترجیح هم من.  دهد جواب ، خواهد نمی یعنی کردنش عوض بحث

 .نکنه عفونت که بده داروخونه خود احتماال-

 سمتمان را نایلون تقریبا هم عطا.  داد عطا دست را نایلونی ، شدن داخل بدون ، آمد که عبد

 .بماند کردم خواهش دستش گرفتن با اما شود بلند خواست عصبی بهراد.  کرد پرتاپ

 . کرد سکوت من احترام به

 . کنم پانسمان زخمتو زودتر بهتره-

 : کشید عقب را دستش

 . میدم انجام خودم-

 .خودم ی عهده به بذار ، ندارن دقت چیزا این تو مردا-

 : انداخت باال ابرویی

 ! ست ساده پانسمان یه-

 : کردم لوس را خودم

 . میکنم قهر ، بدم انجام نذاری اگه-

 : کرد ریز چشم ، کند می سالحش خلع ام دلبرانه لحن دانستم می هم خودم

 .باشه-

.  نداشت ما کار به کاری که بود غرق فیلم در چنان عطا.  برداشت را نایلون ، خوشحال

 که هم بهراد.  بود ها چسب و بند همراه هم سیلین اموکسی ، میزدم حدس که همانطور

 :گفت ، دید را نایلون محتویات

 . کردم نگاهش سوالی.  زخم رو بریز پودرشو کن باز و کپسول طرف دو اول-

 .شه بسته زودتر زخم هم ، شه ضدعفونی زخم  هم تا-
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 ریخته زخم شیار روی را پودر دقت با.  داد انجام ، بود گفته که کاری پس ، دانستم نمی را این

 . پیچیدم دستش دور را باند ، استریل گاز گذاشتن از بعد و

 کنم احساس را سنگینش و محکم های نفس وضوح به شد می باعث حدمان از بیش نزدیکی

 .میداد قرار تاثیر تحت هم مرا نفس کدام هر که هایی نفس. 

 :  آوردم باال را سرم ، شد که تمام

 . شد تموم-

 نگاِه فقط اما بزند حرفی بودم منتظر

 .  کرد می نفوذ قلبم تا که نگاهی ، بود صورتم روی عمیقش

 !  بود ملتهب و گرم هایش نفس چقدر.  آورد گوشم نزدیک را لبش ، دید که را نگاهم

 خواد؟ می چی دلم دونی می-

 : کرد دنبال را نگاهم رد هم بهراد ، کردم نگاه عطا به ترسیده

 .فیلمه غرق-

 . نزدم حرفی

 ببوسمت؟ میشه-

 که شرایطی در!  بود دیوانه ، مرد این.  ببلعم را اکسیژن کردم تقال ، آمد بند کوتاه نفسم

 .بود تقاضا ترین مسخره این ، داشتیم

 .کنم بیشتر را فاصله کردم سعی و کشیدم ام شده خشک لب روی زبان
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 ! بهراد-

 . کردم خطاب را اسمش وار شماتت

 : کرد تکرار وار زمزمه

 ببوسمت؟ میشه-
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 #۲4۳ 

 

 صنم#

 

 چه این.  نداشتم هم زدن پلک توانایی حتی ، رسید ممکن حد بیشترین به تنم دمای

 ! بود دور به شخصیتش از! ؟ کرد می که بود درخواستی

 : زد لبخندی ، بفرستم بیرون تر راحت را ام شده حبس نفس تا دادم قورت را دهانم آب

 شنوه؟ نمی رو صدا ولوم این پس-

 : گفت ممکن صدای ترین آرام با و وار اشاره تقریبا ، کرد نگاهم گیج

 .جمعه حواسش چقدر ببینم خوام می-

 می نشان فراریش نگاه ؛ زدم زل چشمانش به.  چیست اش جمله از منظورش فهمیدم تازه

 را لحنش تفاوت شد می مگر.  بود شده بیان دل ته از ، جمله آن.  گوید می دروغ ، داد

 . بودم شناخته را او من! نفهمم؟

 .کنی امتحانش اینکه واسه بود م ای دیگه های راه-

 : زد لبخند
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 .کرد امتحان و راه ترین بخش لذت و ترین شیرین باید همیشه-

 .بود بیست گیریش نشانه که هم الحق و بود داده قرار هایش حرف هدف را قلبم هم باز

 ... بهراد-

 : بچرخد سمتمان عطا سر شد باعث و رفت معمول حد از باالتر صدایم اما کنم گله خواستم

 . کنید حفظ تونو فاصله دیگه ، کردی پانسمانش ، دیگه بسه-

 : گفت می لب زیر حالیکه در

 ! ″عبد بهت لعنت ، افتادیم کیا گیر ، کنن می اجرا هندی فیلم بذاریشون″ 

 : آورد  جلو را سرش ، عطا خیال بی ، بود گرفته اش خنده هم بهراد ، فروخوردم را ام خنده

 کنی؟ می کمکم ، اینجا بکشونم و سلطان میخوام من-

 های گوش و بود کوچک اتاق ، زدیم می حرف آرام خیلی باید.  کردم قبول تردیدی هیچ بی

 . فعال عطا

 .باشه مراقبم بده هشدار عطا به تو ، کنم حمله بهش مثال عطا سمت میرم من-

 ؟ چرا-

 .بزنه زنگ سلطان به شه مجبور خوام می-

 . آهان-

 گنج جای که میدی لوم بگو بهش آخرم در ، گذاشتم کارت سر من که کن دعوا من با بعدش-

 .میدونی و

 !چی؟-

 و زده گند من هم باز اما شنید نمی را پچمان پچ صدای هم عطا که زد می حرف آرام آنقدر

 .چرخید سمتمان عطا سر دوباره ، بردم باال را صدایم

 : شد بلند کنارم از بهراد

 .خوریم نمی هم درد به ما!  متاسفم-

 نبودم پخته و زرنگ آنقدر اما است بهراد بازی شروع دانستم می.  کرد نگاهمان کنجکاو عطا

 تلویزیون به هم من و گرفته بهراد از را نگاهم ، سکوت با پس ، دهم ادامه را بازی این که

 .زدم زل ، اتاق ی گوشه اینچ هفده کوچک

 لحظه.  بشکند را بینمان عمیق سکوت این توانست نمی چیز هیچ ، نبود تلویزیون صدای اگر

 انتخاب نشستن برای را اتاق از دیگر ای گوشه هم او ، ببینم را بهراد تا آوردم باال را نگاهم ای

 . بود کرده
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 مدام ذهنم در حالیکه در ، کردم تایید سر تکان با. کنیم شروع داد اشاره ، دید که را نگاهم

 .بود دنیا کار ترین سخت برایم ، نبودن خودم و کردن بازی.  نکنم خراب تا کردم می مرور

 بودم ترسیده.  کنم شروع داد عالمت شست انگشت با.  رفت عطا سمت به پاورچین ، بهراد

 . توانم می کردم تلقین خودم به.  زد می تند تند قلبم و

 زن نقش ام توانسته زمانی یک دادم دلداری خودم به ؛ شدم مجبور  که وقتی مثل درست

 .بودم توانسته اما رفتم لو زود چند هر ، کنم بازی را شوهردار

 . گرفت قرار عطا سر پشت درست بهراد

 : زدم جیغ.  بود وقتش االن ، کشیدم نفس

 .باش مراقب ، عطا-

 تند جیغم با عطا.  بود محسوس کامال لرزشش و نبود بلند چندان صدایم تالشم برخالف

 : شد شوکه سرش پشت بهراد دیدن از ، برگشت

 کردی؟ می غلطی چه داشتی-

 ! بود گذاشته ام عهده به را سختی کار چه ، آمد می در داشت جانم ، کرد نگاه من به بهراد

 . کنه فرار که بیاره سرت بالیی خواست می-

 گلویش سیبک ، بود بهراد به نگاهم.  کشید بیرون ای اسلحه لحظه همان  و زد پوزخندی عطا

 . کرد می کاری هر و بود دیوانه عطا.  بودم آمده پیش اوضاع نگران ، شد پایین و باال که

 : کشید عقب بهراد!  فهمید می را این بهراد کاش 

 .نکن برداشت بد ؛ کنم نگاه فیلم ، کنار اومدم-

 .معلومه-

 اجرا را نقشه تا کرد بیشتر را جسارتم ، ترس همین.  بیاورد بهراد سر بالیی بودم ترسیده

 : کنم

 . نامرده این ، نخور گولشو عطا-

 ! بود سخت ، بهراد به زشت صفت این دادن نسبت برایم چقدر بود شاهد خدا

 . زده پست ، زدم حدس درست پس-
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 [۱۹:۱6 ۰6.۰۸.۱۸, ]خیس های اطلسی

[Forwarded from ایرتوند سمیرا کانال] 

 #۲44 

 

 

 

 صنم#

 

 : خندید بلند عطا.   کنم تایید بودم ناچار ، کرد نگاهش منزجر بهراد

 . بگیرم حالشو بلدم منم-

 : زد قهقهه عطا هم باز

 سراغ برات خوب کار یه ماجرا این بعده اصال ، دونی می میای، راه داری ، اومد خوشم ، نه-

 مردای زدن تیغ واسه میدی جون خوشگلیت و قیافه با تو.  بزرگ شهرای این میریم ، دارم

 .بزدل

 شخصیت تمام عطا حرف ، کشیدم می خجالت واقع در ، نداشتم را بهراد به کردن نگاه جرات

 .دادم می ادامه را بازیم بود بهتر.  بود برده سوال زیر مرا هویت و

 : خوردم فرو سختی به را بغضم

 .کجاست بیستون گنج جای دونم می من ، عطا-

 یک لحن ، لحن این فهمید می ، بود هوش با  کمی عطا حرص، نه داشت بغض صدایم

 . نیست خورده شکست

 . کرده باورم کردم پیدا اطمینان ، دیدم که را اش شده شوکه نگاه

 : زد داد تقریبا ، گرفته قرار بازی این تاثیر تحت عطا شد متوجه که هم بهراد

 .بگی چیزی کسی به نداری حق تو-

 : آوردم می کم نباید ، گرفتم نفسی

 .کنم می تعیین خودمو حق خودم-
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 خاطر  به چیز همه قبوالندم خودم به اما زدن حرف تند و لحن با ، بهراد برابر در بود سخت

 ؛ باشم روراست خواستم می خودم با ، بودم شده عوض بهراد خاطر به من است، خودش

 .ام شده عوض گفتم می باید

 :  ایستاد کنارم عطا

 .خودمی خوشگل خواهر که حقا-

 مقاومت داشتم بهراد ی خواسته خاطر به فقط. شد چندشم ، بود کرده نثارم که نسبتی از

 هنوز! ؟ برادری چشم جز کرد می نگاه چشمی هر به خواهرش به برادر کدام واال ، کردم می

 برابر در واال ، دهم ادامه را بازی بودم مجبور... داشت تصویر قبل از پررنگتر من ذهن در گذشته

 . زدم می عق باید فقط عطا های حرف

 .دونی می خودت ، بزنی حرف!  صنم-

 . بود مودبانه هم تهدیدهایش بهراد

 .و گنج جای میگم-

 . بگم سلطان به باید-

 نزنم حرفی ، کرد می قانعم داشت مثال بهراد ، کرد می صحبت تلفنی عطا که مدتی طول در

 . کردم می محلی کم و زدم می را خودم حرف مصرانه من و

 برایش لبخندی خواستم.  خواندم می را رضایت نگاهش در ، افتاد بهراد به نگاهم لحظه یک

 . برگشت سمتمان ، دست به  اسلحه عطا.  ترسیدم عطا نگاه از اما بزنم

 .شد می بیشتر ترسم ، دیدم می که را اش اسلحه سر

 و اند ایستاده در پشت داد خبر کسی ، داد جواب بالفاصله.  خورد زنگ هم باز عطا گوشی

 .کرد باز را در  بود، ما سمت نگاهش بدست اسلحه حالیکه در عطا

 می اعتراف باید.  شدند وارد ، بود کرده معرفی سلطان را خودش که مردی همان همراه فرزاد

 .بود بد حالم شدت به و آمده حلقم توی قلبم موجود جو با کردم
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 [۱۹:۱6 ۰6.۰۸.۱۸, ]خیس های اطلسی

[Forwarded from ایرتوند سمیرا کانال] 

 #۲45 

 

 

 

 

 بهراد#

 

 این.  بود معروف «سلطان» همان ، فرزاد همراه مرد ، بود داده صنم که مشخصاتی به توجه با

 داشت که بود وجدانم هم بار این و کردم می هایم بازی وارد را صنم من که بود بار چندمین

 . کرد می سرزنشم همچنان

 دست آدم این که بودم شده درگیرش مدام ، بود آورده را سلطان اسم شهرام که روزی از

 من ذهن در ، بود این دلیلش البته ، ام خورده بازی کردم می فکر االن اما ، کیست نیافتنی

 .بودم  شوکه ناشناس ی غریبه این دیدن با حاال و بود مهرداد شبیه سلطان

 : پرسید ، کرد براندازش کمی اینکه از بعد.  ایستاد مقابلش و رفت صنم سمت  به سلطان

 کجاست؟ گنج جای-

 من به و کرد دنبال را نگاهش رد سلطان ، دوخت چشم من به ملتمسانه و آمد باال صنم نگاه

 : گرفت شکل لبش روی پوزخند از طرحی آنی به ، رسید

 ...اینطور این که-

 : ایستاد من مقابل و گرفت فاصله صنم از اینبار

 !ببینی منو که انداختی راه و بازی این-

 : زدم سینه به را دستم دو خونسرد. ام اولیه تصور برخالف ، بود باهوشی آدم

 . آره-

 نداری؟ گنج جای از خبری پس-

 : شد می بودنشان بلد ادعای که بودم هایی آدم آن از من اصوال اما نداشتم چندانی خبر

 مرگش ی شده امضا ی نامه قضا از که رو صندوقچه یه کلید عاقلی آدم کدوم ولی دارم-

 .قاتلش دست میده ، داخلشه
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 :گفت متفکر و کشید دستی اش چانه به

 .داره گفتن واسه حرف ، ذکاوت و هوش تو که معینه دکتر مقابلم آدم بود رفته یادم-

 .تعریف میشه که این-

 تا یعنی ، داری نگه راضی شیرینتو که کوه دل تو زدی فرهاد مثل  که عاشقی کنم فکر ولی-

 ...ولی کردم می فکر اینجوری حاال

 : شد نزدیکتر و نزدیک. بود دار بو مکثش این ، ترسیدم کالمش تیز و تند لحن از

 گشتین؟ جیباشو-

 .گرفتیم ازش موبایلشو-

 برداشت خیز عطا سمت عصبانیت با و نشست خون به عصبانیت از لحظه همان سلطان نگاه

: 

 چیزی ، گشتینش کردم فکر باش منو ، باشه باهاش  وسیله تا هزار ممکنه احمق ی مرتیکه-

 ؟ نبوده باهاش

 ، بروم شان اداره به خواست من از ، گرفتم تماس سروان با وقتی ، شد می بد داشت اوضاع

 که نقشه این با.  زد زنگ صنم که هم بعد و کنم پنهانش تا داد دستم به ای ساده موبایل آنجا

 دو هر چنانچه بود قرار.  شدم اتاقک وارد ، کند می پیگیری ام ساده موبایل طریق از را اخبار

 زنگ تگ یک ، آمدم تا اما شود وارد پلیس بالفاصله ، ندادم خودم از خبری و گرفتند را گوشیم

 .کردم راحت را خیالشان و زدم

 . بودم گذاشته شلوارم جیب در خیال بی و راحت را گوشی که بودند خنگ فرزاد و عطا آنقدر

 : آورد باال را دستانش سلطان

 جریانه؟ در پلیس-

 : کرد نگاه فرزاد و عطا به خشم با سلطان ، ندادم را جوابش

 بالیی چنان ولی میرم االن ؟ بگیره آمارمونو و بتازه دادین اجازه راحت چطور ، بیشعور احمقای-

 چیه؟ تاوانش خریت نره یادتون که بیارم سرتون
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 ایرتوند_سمیرا#

 

 [۱۹:۱6 ۰6.۰۸.۱۸, ]خیس های اطلسی

[Forwarded from ایرتوند سمیرا کانال] 

 #۲46 

 

 بهراد#

 

 : کرد اشاره همراهش مرد دو به

 .  باشین مراقب تام دو شما ، نرسیده سر پلیس تا کنید فرار زود-

 را اسلحه و آمد سمتم  عصبانی ، فرزاد.  رفتند عجله با. بود فرزاد و عطا به منظورش همچنان

 :  گذاشت ام شقیقه کنار

 .بده گوشیتو-

 .کردم کج را لبم

 : زد داد عطا

 . کن ول اونو  دیره ، فرزاد-

 : شد اش اسلحه جایگاه صنم ی شقیقه اینبار و رفت صنم سمت خودش

 .نداره ارزشی هیچ برام جونشم ، کنم می شلیک واال بده-

 وجود دیگر و بودم داده را خودم خبر که من.  گرفتم سمتش و درآوردم را گوشیم ، تفاوت بی

 : گفت ترسیده و نگران فرزاد ، گرفت را گوشی که عطا. نداشت اهمیتی گوشی این

 .شیم گرفتار مام ، نداره اهمیت ای ذره براش فقط خودشه فکر مردک این ، عطا بریم-

 .  کنیم قفل و در بیارم و قفل کن صبر-

 . دیره ، کن ول-

 . نمیرم ، نگیرم حالشو تا ، داد بازی منو نکبت صنم این-

 .خیال بی و قفل بیاد پلیس ممکنه-

 .کرد شلیک صنم دست به زدنی برهم چشم در و داد فاصله را اسلحه

 . شدیم شوکه همه که بود منتظره غیر آنقدر کارش
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 . داره عاقبت ، بیای فیلم من واس نره یادت که-

 خارج در از فرزاد کمک با و داد خالی جای سرعت به ، برداشتم خیز سمتش و آمدم خودم به

 .  زد صدا را اسمم جان بی ، صنم اما ، بروم دنبالش به خواستم.  شدند

 سرعت به.  نیفتد برایش اتفاقی تا کردم می کمک صنم به باید ، شد سست رفتنم پای

 : رفتم سمتش

 خوبی؟-

 و بود فروغ بی نگاهش.  گرفتم را جوابم و افتاد ، بود جاری بازویش از که خونی رد روی نگاهم

 : نداشتند ماندن باز نای چشمانش

 .میسوزه-

 : چیست سوزش از منظورش کردم می درک من و داد را سوالم جواب

 . دکتر ببرمت ، بیرون بریم بیا-

 احتیاط نهایت با و گرفتم را چپش دست داشت هم حق.  کند کار چه باید دانست نمی اصال

 .بیاورم اش خورده تیر بازوی و چپ دست به فشاری اینکه بدون.  شود بلند کردم کمک

 تا بگیرد اش سینه روی و کرده خم را راستش آرنج خواستم و انداختم گردنم دور را دستش

 . نکند وارد فشاری

  ، آمدیم بیرون در از هم همراه

 : آمد سمتمان به احمدی سروان موقع همان

 ...کیه سلطان فهمیدیم باالخره.  کردیم دستگیرشون ، دکتر گم می تبریک-

 کمی ، ماند دهانش در حرف.  شد صنم ی متوجه تازه ، دید که را ام چهره ی گرفته حالت

 : پرسید ، آمد خودش به که بعد

 شده؟ چی-

 .کنید خبر آمبوالنس یه-

 !تیرخورده؟-

 پوفی.  کند پنهان را دردش ، دارد تالش بود مشخص کامال ، آمد می صنم ریز های ناله صدای

 . کرد مطرح ، شد می که بود سوالی ترین مسخره ، سوال این و بودم عصبی ، کشیدم

 آمبوالنس درخواست ، سیم بی با و گرفت  فاصله.  است مسخره سوالش فهمید هم خودش

 .داد

 : انداختم نگاهی صنم به

 خوبی؟-
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 . بخندد کرد سعی

 .دیده آسیب دستم ، بهراد برم راه میتونم-

 برایش اتفاقی ، شود باعث ریزی خون ترسیدم می من اما گفت می راست.  گرفت ام خنده

 .بیفتد

 .بچسب منو محکم ، نخور تکون-

 .خندیده دل ته از دانستم می اما جان بی و رمق بی ؛ خندید

 با همسو پاهایش داد اجازه و بیفتد بدنم روی سنگینیش تا چسباند من به تر محکم را خودش

 فقط ؛ نداشت اهمیتی برایم اما داشت درد هنوز هم خودم دست که منی.  کنند حرکت من

 .بودم صنم زخم نگران

 . بفرمایید-

 . شد حل مادرم و پدر ناباور و عصبی نگاه در ماتم نگاه.  کردم بلند سر حمید آشنای صدای با

 ی بهانه به ، آغوشم در تقریبا ، بود من همراه صنم!  من خدای! کردند می چه اینجا دو آن

 ...بازویش تیرخوردن

 بود؟ توضیح قابل اصال! ؟ دادم می توضیح چطور باید را اتفاق این

 با روشدن روبه آماده را خودم باید حاال و داشتم آغوش در را ام خواهرزاده سابق همسر من

 .کردم می ها آدم قضاوت از باری کوله
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 با اما رفتم می دنبالشان باید قاعدتا.  شدند دور من به کردن نگاه بدون ، دو هر ، مادر و پدر

 گفت گوشم کنار حمید نیاورم، خودم روی به دادم ترجیح ، نبود ممکن شرایطش و صنم وجود

: 

 .منتظرته ت خونه تو ، بگم بهت ، گفت  بهم ، میاد بدش آبروریزی از پدرت-

 آنقدر تا زدم می حمید فک به محکم مشت یک خواست می دلم لحظه آن در ، کشیدم پوفی

 .نکند باز ، موقع بی و بد خبرهای برای را دهانش

 سختی به ، بودند همراهش که پرستاری و پزشک.  شود آمبوالنس داخل صنم کردم کمک

 .دادند مرا همراهی ی اجازه

 بی تالش دیگر بود مشخص ، شد بلندتر پردردش های ناله ، کشید دراز برانکارد روی که صنم

 .جانکاه ، درد و است فایده

 حالیکه در و گرفتم را دستش همزمان ، کرد آماده مسکن برایش دکتر ، آمد درد به دلم

 : گفتم گوشش کنار ، کردم می نوازش را سرانگشتانش

 . کن دله یک دل ، صنما من با-

 ،  زده برایش دکتر که آمپولیست تاثیر شدم متوجه.  افتادند هم روی چشمانش و زد لبخندی

 از تر متفاوت موالنا شعر از بیت این خواندن هنگام من قلب اما بود چه او حال دانم نمی

 .زد می همیشه

 از یکی راهی مستقیم ، آمبوالنس ، نداشت امکاناتی هیچ بیستون درمانگاه آنجاییکه از

 .  شد کرمانشاه های بیمارستان

 تا بردند عمل اتاق به را او ، همسر عنوان به من رضایت با بیمارستان به رسیدن محض به

 .بیاورند در را گلوله

 . خورد زنگ گوشیم ، بودم عمل پایان منتظر حالیکه در

 .بروم پاسگاه به تعلل ای ثانیه بدون خواست من از سروان

.  شوم سارا دامن به دست شرایط آن در ، کرد مجبورم سروان تاکید اما بودم صنم حال نگران

 شرایطی در این.  کردم حرکت بیستون سمت به ، شد راحت خیالم و آمد سارا اینکه از بعد

 .بود نیامده هوش به هنوز ولی شده جراحی هم صنم که بود

__ 

 

 .معین آقای میگم تبریک دیگه بار یه-

 . انداختم ، کرد می صحبت داشت هیجان و ذوق با که احمدی سروان به نگاهی

 شدن؟ دستگیر باالخره پس-

 .شکر رو خدا ، بله-
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 :  کشیدم ام چانه به دستی

 . شناختمش نمی اصال من ؟ بود کی دیگه سلطان این-

 جا  همین بومیای از یکی فتاحیه، سیروس اصلیش اسم شناختمش، نمی چندان منم واال-

 از بیشتر ، کرده می وارد زمینی راه از و مرز از که کاال قاچاق جرم به ، بوده زندان مدتی.  بود

 .گیرن می اعتراف ازش دارن همکارام ، شده آزاد زندان از که میشه سال یک

 .نیست آشنا برام اصال اسم این چون ، بشنوم تونو تکمیلی توضیحات کنم صبر باید پس

 .میشه معلوم چیز همه ، بگیریم اعترافاتشو-

 بگیرین؟ اعتراف خواین می کی-

 . فردا یا غروب احتماال-

 کیست«  سلطان» اصطالح به یا«  سیروس»  این ، بدانم بود مهم برایم واقعا ، کردم مکثی

 این تمام پشت ، داشتم انتظار میکردم اعتراف باید.  کرده ایجاد اختالل ما کار در آنقدر که

 . دارد برو جا همه که کسی ؛ باشد ها گنده کله از یکی ها اندازی سنگ

 صاحب خودش خواست می حاال ، بود گرم ها خیلی به پشتش هم سیروس شک بدون

 .بخرد پول با را ها منصب صاحب یا باشد منصب

 : آمد سمتم به هادی ، شوم خیابان وارد اینکه از قبل ، آمدم بیرون پاسگاه از

 دکتر؟ خوبید-

 خوب به تظاهر برای تمایلی و نبود خوش حالم زیاد.  کردم سالمی احوالپرسیش جواب در

 .نداشتم هم بودن

 .کنم صحبت باهاتون باید راستش-

 چی؟ درمورد-

 .میشناسمش من ، سیروس مورد در-

 نمی که آدمی هویت دانستن برای کنجکاو و شوم گوش سراپا من ، بود کافی ، اسم همین

 .شناختمش

 .  کنیم صحبت مسیر تو ، بدین اجازه اگه-

 حرف من با ، کنه صحبت باهاتون خواست می اون واقع در ، تونه صاحبخونه مورد در راستش-

 تعریفایی با و حاال اما دیدم می خوبی زن اونو همیشه شون، آشنایی و سیروس مورد در زد

 دونید می اما خورده بازی که آدمی مثل ، غریب جور یه دونم نمی ؛ شدم جوری یه ، کرد که

 به و شده بازی این درگیر خانم صنم اینکه از ، نیستم ناراحت ، خوردم بازی اینکه از من

 .ناراحتم ، خورده رو آدما  این گول من اعتماد

 ؛ ببینم زودتر را ام خانه صاحب تا بودم شده مشتاق اما آوردم نمی در سر هایش حرف از زیاد

 . داشت اعتماد او به هم احمدی سروان حتی که کسی
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 نفس امروز و ایستاده صنم آجرهایش سوی آن ، دانستم می زمانی که ای خانه مقابل

 می شد می زودتر کاش!  بودم نگرانش چقدر.  ایستادم ، شد نمی پخش خانه این در هایش

 می درک امیدوارم. بود من منتظر شک بدون و آمده هوش به االن احتماال!  مالقاتش به رفتم

 . ماندم نمی بیرون این بود بهتر ، افتاد کناری ی خانه به نگاهم ، کوتاه.  دارم شرایطی چه کرد

 برای که ای اطلسی گلدان ، بود نشسته حوض کنار پیرزن.  شدیم داخل هادی راهنمایی با

 . نشست لبم روی لبخندی هایش گلبرگ دیدن از.  بود کنارش ، بودم خریده صنم

 گلبرگ روی انگشتانش اثر انگار.  کند نوازش را ها گلبرگ وسواس با که بود خالی صنم جای

 . بود مانده جا به ها

 را او صنم بس از ندارد؟ اسم مگر زن این گذشت ذهنم از.  کرد سالم پیرزن ، رفتم تر جلوتر

 . بودم کرده عادت هم من ، زد می صدا پیرزن

 و کرد می صدایش پیرزن ، خلوت در.  بود دورنگ زن این مقابل رنگیش یک ی همه با صنم

 نگاه واژه این آوردن زبان به موقع بود اینجا جالب.  کرد می استفاده« دا» ی کلمه از مقابلش

 .داشت لرزشی صدایش و دزدید می
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 .پسرم ، بشین-

 لبخند پیرزن نشست، کنارم هم هادی.  نشستم ایوان به منتهی ی پله اولین روی تعارفش با

 :زد تلخی

 بابتش آدم و عالم که عشقی ، ممنوعه عشق ؟ کردی فکر ممنوعه ی کلمه به حاال تا-

 تالش ، زشت ی ممنوعه این واسه حتی ، کنی حفظش بخوای مصرانه تو اما کنن سرزنشت

 .  داری برمی قدم و میبینی دلتو تو اما کنن می قضاوتت و میبینن و ظاهر فقط ها آدم کنی؟

 ! بودیم ما ظاهرا مخاطبش و زد می حرف خودش با داشت

 ی خانه در حاال که مادرم و پدر! ها آدم قضاوت و ممنوعه عشق ، لرزاند را تنم هایش حرف

 قضاوت از امان و داشتم سری چه شان نوه سابق زن با من بدانند تا بودند من منتظر کناری

 . کردم زمزمه لب زیر را ممنوعه عشق ی کلمه هم باز...ها آدم

 :داد ادامه

 . بودم سیروس عاشق ، زمان یه-

 . شود هایش حرف به متمرکز من حواس و هوش تمام تا بود کافی ، اسم همین

 داغ قدیمی عشق تب باز و گرفتیم قرار هم روی روبه دوباره.  گرفت زن و نرسیدیم هم به-

 کردم خراب سرم پشت زیادی پلهای ، سیروس زن و م خونواده ، خودم به خیانت با من و شد

 این از و شدم ادب میکردم فکر زمان اون.  نبخشیدنم که ای خونواده و موندم من بعدم و

 چند اما شم می عاقل ، میذارم سن به پا دارم که حاال کردم می فکر ، گرفتم درس اتفاقات

 چرا و چون بدون ، کنم بازیش وارد و صنم خواست ازم و سراغم اومد سیروس که پیش وقت

 دختر ؛ گرفت می دلم ، کنم می بدی صنم به دارم ، دیدم می اینکه از مدت این.  کردم قبول

 ...خوبیه از پر قلبش که ای ساده

 :  داد ادامه و کشید آهی

 قدیمیم عشق به جریانات این از بعد که داشتم امید ، دادم می حق خودم به بازم اما -

 ...نیست ممنوعه دیگه عشقم و بود مرده زنشم که حاال خصوصا ، میرسم

 ، بود داده بازی را صنم اینکه از اما چیست هدفش نبود مهم  برایم.  کردم نگاهش بدبینانه

 عصبی آنقدر!  بود عاشقی و عشق دنبال هم هنوز سالش و سن این با!  خورد هم به حالم

 فکر ، عاشقی و عشق جای ، بگویم و بزنم داد لحظه همان ، خواست می دلم که بودم

 ! مردنت و باش قبر سنگ

 . زدم فریاد دلم در فقط را ها حرف این و نشدم خارج ادبم از اما

 باورش ، مدیونم صنم ی خونواده به من ، گفت ، گشتم خونه دنبال وقتی بگو و احمق من-

 . کردم

 . چرخید ، بود ناراحت و عصبی که هادی سمت سرم

 .کردین اصرار خودتون بازم ولی شدم پشیمون کن باور-
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 : کشید پوفی هادی

 . میگه راست اینو-

 دادم قول سیروس به من هستین؟ چی دنبال دونستم می ، دونستم می و گنج ی قصه من-

 . کنه پیدا و گنج اون ، کنم کمکش

 بدون.  کرد سالم و انداخت من به نگاهی.  شد اضافه جمعمان به هم صدف ، موقع همان

 مرا واکنش معنی که بود باهوش آنقدر ، کردم تقدیمش معنادار پوزخند یک ، دادن جواب

 . بفهمد

 . خوام می عذر من-

 . گفت را جمله این تلخ لبخند یک و ناراحتی با

 .نمیکنه درمان رو دردی عذرخواهی وقتا خیلی-

 شم نمی حاضر وقت هیچ اما...اشتباه قضاوتای با و  آدمم منم.  نشناختم و صنم من-

 ، کرد صنم با دا که کاری.  کنم بازی مظلوم آدم یه احساسات با و بگیرم نادیده وجدانمو

 ، کردم اشتباه بارم همون.  خودخواهیه آدم چه داد نشون م قبال دا ، نیست بخشیدنی

 . بخشیدمش

 . ریخت اشک آرام و زد هقی

 با پیرزن ی خواسته به هادی.  هستند تمساح اشک ها حرف این بداند تا گرفتم او از را نگاهم

 خودش ، شد می محسوب جرم شریک و مجرم هم  او بهرحال.  بود گرفته تماس پلیس

 !بوده سیروس کارهای تمام جریان در کرد اعتراف

 . قبل از شدیدتر اینبار ، کرد می  گریه همچنان ، انداختم صدف به نگاهی
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 #۲4۹ 

 

 

 صنم#

 

 باز توانایی چشمانم کردم می حس ، کشیدم ای خمیازه و کردم باز را چشمانم کرختی با

 پیدا را گوشیم تا چرخاندم اتاق در را نگاهم.  بخوابم خواست می دلم همچنان ، ندارند شدن

 . شوند گشادتر چشمانم ، شد باعث ناآشنا محیط اما کنم

 آوردم فشار ذهنم به ، شدم شوکه پیرزن ی خانه جای به بیمارستان تخت روی خودم دیدن از

 . رفتند می رژه چشمانم مقابل دیگری از پس یکی اتفاقات!  کنم می چه اینجا ببینم تا

 که چرخید بازویم سمت سرم تند ، افتادم خوردنم تیر یاد ، اتفاقات آخرین خاطرآوردن به با

 . میزد ذوق توی ، رنگی سفید بانداژ میان

 حالم کردم حس لحظه آن تازه ، رفتند می رژه چشمانم مقابل دیگری از پس یکی ، اتفاقات

 . داشتم هم تهوع و رفت می گیج سرم ؛ است بد چقدر

 باعث همین و حمید انگیز نفرت صدای و بود بهراد آغوش ، داشتم خاطر به که چیزی آخرین 

 .درآید رعشه به تنم شد

 خوبی؟-

 کنارم بهراد داشتم انتظار حداقل ، نداشتم را دیدنش انتظار.  کردم سربلند سارا صدای با

 و بیاورم زبان به را دلخوریم بزنم حرفی خواستم ، کشیدم آرامی نفس و شدم دلخور.  باشد

 خواستم می رسید؟ کجا به ماجرایمان ته پرسیدم می باید ، داشتم هم سوال کنم، گله

 حدس سرم روی روشن مهتابی  و اتاق تاریکی به توجه با البته ، روز یا است شب االن بدانم

 .گذشته شب های نیمه از ساعت زدم می

 ، نداد امان دهانم خشکی و تشنگی اما

 ، زدم لب حالی بی با.  بودند قرار بی آب ای جرعه خوردن برای و بودند شده خشک هایم لب

 : زدم لب سخت ، بود فایده بی اما بگیرم کمک  دهانم بزاق از کردم سعی

 .خوام می آب-

 .بخوری آب نباید گفتن ، بمیرم-

 : زدم لب لجوجانه

 .سارا تشنمه-

 دستمال ، خواست می دلم که داشتم ولع آنقدر ، گذاشت لبم روی و کرد خیس را دستمالی

 .کرد نمی رفع را تشنگیم شدن تر این ، ببلعم را خیس
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 . میخوام آب-

 .زد کنار را موهایم وار نوازش و گذاشت کنار را دستمال سارا ، بود خواهش از پر صدایم

 را هایش نوازش و خندید لبخندم جواب در.  نشست لبم روی لبخندی ، بود کنارم اینکه از

 : داد ادامه

 افتاده؟ برات اتفاقی چه ندادی خبر بهم چرا ، برم قربونت-

 جز ، دهم خبر کسی به که نداشتم فرصتی ، مدت این در ؛ کردم مرور را پیش روز چند هم باز

.  برد باال را قلبم ضربان بهراد اسم. دادم ترجیح را بهراد فقط و فقط هم بار دو هر که بار دو

  بود؟ کجا بهراد ، راستی

 نشست نگاهش در غم از گردی و شد درهم سارا ی چهره ، آوردم زبان به را ذهنم محتویات

: 

 !اومدن مادرش و پدر-

 هم این ، آورد زبان روی مستقیم غیر و آرام باید که هستند کننده شوکه آنقدر خبرها از بعضی

 را خبرش فهمید هم خودش انگار.  شدم سارا حرف مات من همین برای ، بود خبرها آن از

 : گرفت را سالمم دست و گزید را لبش. داده ناگهانی

 .دیدنتون هم با آخه ، میکنه آماده شو خونواده داره ، برم قربونت الهی-

 آرزو دل ته از و نباشد اینجا حاال دادم حق بهراد به.  داد هم دیگری مختصر توضیحات سارا

 . شوند راضی اش خانواده کردم

 .برام میاد دکتر که نزن حرف زیاد حاالم-

 .بزنم لبخندی هم من ، شد باعث که خندید غش غش هم بعد و

 .سارا میاد  خوابم خیلی-

 !شدی بیدار تازه که  تو-

 : گفتم شوخی به

 .بودم بیهوش که  اونو-

 .برد خوابت بعدم یکم ، نبودی ما  متوجه اصال ولی بودی هوش به ، اتفاقا نه-

 کاردکس ، احوالپرسی از بعد.  شد وارد پرستاری و زدند در لحظه همان ، انداختم باال ابرویی

 :  پرسید ، بود برداری یادداشت مشغول حالیکه در و برداشت را تختم کنار

 نداری؟ درد-

 به ، کنم توصیف برایش ، پیچید می تنم در که را دردی حجم توانستم نمی ، گزیدم را لبم

 : زدم لب آرامی

 . دارم درد-
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 باالی سرم به برداشت مسکنی.  کرد آویزان تختم ی میله  به اینبار را کاردکس و زد لبخندی

 نفهمیدم و شدند سنگین چشمانم زود خیلی که بود قوی آنقدر مسکن ، کرد تزریق سرم

 .برد خوابم چطور

 

 

 

 

 

 خیس_های_اطلسی#

 ایرتوند_سمیرا#

 

 [۱۹:۱6 ۰6.۰۸.۱۸, ]خیس های اطلسی

[Forwarded from ایرتوند سمیرا کانال] 

#۲5۰ 

 

 

  بهراد#

 

 مسئول حمید کاش.  گرفته تماس مادر یا پدر طرف از دانستم می ، زد زنگ گوشیم به حمید

 ! شد نمی خانوادگی ، صورت این به شخصی جریان یک تا نبود پروژه این

 فقط ، میکنند هماهنگ هم حمید با حتما ، اند داده دستور باال از ، گفت احمدی سروان وقتی

 .است مجبور پروژه اصلی مسئول عنوان به دانستم می.  کردم نگاهش

 شب  نیمه دوی از ساعت ، انداختم ساعتش به نگاهی ، خورد زنگ بار چندمین برای گوشیم

 .بود گذشته

 روشن های المپ چیزی هر از قبل ، انداختم که را کلید ، رفتم خانه سمت به و کشیدم پوفی

 .کردند جلب را توجهم

 : آمد سمتم به بالفاصله مادر ، بستم که را در

 ! بهراد-
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 فقط سالمم جواب در ، کنم حفظ را خونسردیم کردم سعی.  بود سرزنشگر و عصبی لحنش

 تفاوت این با ؛ نداشت نبرد میدان به ورود با فرقی هیچ ، خانه این به ورودم مسلما ، کرد اخم

 را دیگری کدام هیچ شک بدون که بودند عزیزانم فقط ، نداشتم حریفی من ، میدان این در که

 .کردیم نمی درک

 ...کسری زن با که باشی حیا بی اینقدر تونی می چطور چیه؟ آبروریزیا این-

 : خورد را اش جمله

 ضمن در.  کردم کمکش منم ، کرد کمکم اون ؛ خوردیم هم به اتفاقی چی؟«  کسری زن با»-

 توی اسم یه ی واسطه به.  چرا دونید می خودتونم ، شه نمی محسوب کسری زن  صنم

 !چسبوند هم به زور به رو آدما نمیشه که شناسنامه

 باز گوشمونو و چشم که داد خبر بهمون حمید خداروشکر.  کرد بیشتر یقینمو حمایتت این-

 .کنیم

 .شدم عصبی ، شنیدم که را حمید  اسم

 ، هیچ ، کنید نمی که تموم و دوختن و بریدن رسم این ؟ بزنم  حرفمو منم نمیدین اجازه چرا-

 ! کنید می آدمم تن خودتون تازه

 .باش آروم ، پسرم-

 می چون ، شد می گرم دلم ، کرد می خطاب «پسرم» مرا هایش تخم و اخم میان مادر اینکه

 را حرمتی بلندم صدای تا بگیرم نفس کردم سعی.  است تظاهر یک فقط قهرش فهمیدم

 : نشکند

 مایه جونش از وقتا خیلی.  کیه خرابکاریا این پشت بفهمم که کرد کمک من به صنم ، ببینید-

 .کنه حل منو مشکل اینکه خاطر به فقط گذاشت

 .بود  تو دنبال چشمش اول از اونم پس-

 : داد ادامه تمسخر با پدر شدند گرد چشمانم

 چشم هم ناموس به من ی خونواده افراد من ی خونه سقف زیر بپیچه جا همه مونده همین-

 ! داشتند

 چشمی چه من! ؟ بود زده راه آن به را خودش پدر چرا ، برداشتم اتاق طول در قدمی کالفه

 دقیقا! ؟ بودمش دیده دور ای فاصله از هم آن عروسیش روز در فقط وقتی داشتم صنم به

 .بود من مشابه همین هم صنم

 ، کنم تهدیدش که سراغش ، فرستادم حمید که بود وقتی ، دیدم و صنم که باری اولین من-

 .بگیره طالق صدا بی

 : گفت و کشید بلندی «هین» حرفم شنیدن با مادر

 !کردی؟ تهدیدش-
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 همون بیچاره دختر.  کردم باور منم که بود ساخته صنم از بد دختر یه اون ، خواست ازم حمید-

 داشتن چشم از پدر آنوقت.  میلرزید بدنش ترس از ، دید می منو ؛ ترسید می من از اول روز

 ! میگن ناموس به

 : گفت هم باز پدر اما نداد ادامه مادر

 سابق زن با بهراد»  بچرخه فامیل  تو کن فکر این به فقط ، چیزا این نیست مهم من برا-

 قضاوت چطور!  میشه چی اونوقت ،«  کردن ازدواج »میدونم  چه یا«  داره رابطه کسری

 نگاه از رو قضیه  تو... زناکار و صنم و میبینن زنباره هوسباز مرد یه رو تو وقت اون مردم میشی؟

 ...کن قضاوت خودتو و مردم نگاه بشو خودت.  ببین مردم

 دردشو و شناسن می و صنم مگه مردم ؟ چیه کسری مشکل دونن می مگه مردم! مردم؟-

 ...  میکنن قضاوت  و ظاهر فقط که!  جهنم به برن مردم ؟ دونن می

 ...واال ، بفهمن رو کسری مشکل وقت هیچ نیست قرار مردم-

 : پرسید وحشت و نگرانی با مادر ، دهیم ادامه بخواهیم اینکه از قبل

 داره؟ مشکلی کسری  مگه-

 ظرفیت مادر نه ، مینو نه.  کنیم چه بودیم مانده ؛ کرد نگاه من به هم او ، کردم نگاه پدر به

 .نداشتند را کسری مشکل شنیدن

 .نیست کمی مشکل ، صنم دادن طالق همین-

 حتما و بود زیرکی زن او شناختمش می من اما.  نداد ادامه اما کرد نگاهمان مشکوک مادر

 چیست؟ مشکل این بفهمد تا کرد می را تالشش

 .برسیم نتیجه به بهراد با بده اجازه لطفا خانوم-

 و کرد کمکم اونم ، خواستم کمک یه صنم از من ، باشه صالحمون به بحث ی ادامه نکنم فکر-

 ، داره شو کافه اونم.  تهران گردم برمی ، شه تموم که کارم.  نیست ما بین این از غیر چیزی

 .نداریم ربطی بهم اصال ما

 فقط حاضر حال در من اما.  شکست می احساسش و قلب تمام ، بود اینجا صنم اگر مسلما

 هایی جمله همین واال کنم«  دک»  اصطالح به ، راحت خیالی با را مادرم و پدر خواستم می

 .کرد می بیدار را وجدانم و آورده درد به را قلبم ، آوردم می زبان به اجبار سر از که

 را گلویم بیخ ، شده بیدار وجدان همان انگار ، بگشم نفس تر راحت تا زدم گلویم به چنگی

 . توانستم نمی که بود چسبیده

 صدای.  زدم بیرون خانه از ، دهم توضیحی اینکه بدون.  دیدم می را صنم لحظه همین باید من

 . ندادم اهمیتی اما زدند می صدایم سرم پشت که شنیدم می را مادرم و پدر

 ، است خواب و آورده دست به را هوشیاریش تازه صنم ، بود گفته سارا

 . ببینمش نزدیک از خودم تا رفتم می
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#۲5۱ 

 

 

 

 

 

 بهراد#

 

 نیمکتی روی همانجا و نزدم حرفی ، خوابیده صنم:  گفت ، گرفتم تماس سارا ی شماره با

 به و کشیدم نفسی.  نبود سرد و ساخته من دل با امشب ماه اسفند آخر هوای.  نشستم

 ...صنم و خودم مورد در ، رفتم فرو فکر

 ؛ دیدم می را آینده من اما ، کنم کتمانش ، بخواهم نبود چیزی ، خواستم می را او اینکه

 ، شد می زندگی وارد وقتی ولی بود عشق تب این اسیر االن شاید هم صنم خود حتی

 بود جسارت اهل صنم.  آورد نمی دوام ، شنید می را مردم های کنایه و نیش و ها حرف وقتی

 انصافانه بی رفتارهای و ها حرف بار زیر اش شکننده باطن اما ، بود بودن قوی  به تظاهر اهل ،

 .شد می خورد اطرافیان ی

 کنم مشخص خودم با را تکلیفم داشتم وقت ، صنم بیداری و صبح خود تا شدم بلند نیمکت از

 اولین ؛ بود صنم ، سمت این و بود خونشان هم عاشق که قلبی و بود ام خانواده طرف آن. 

 . بود کرده خودش درگیر مرا که دختری
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.  بودم نگرانش ، نبود وقتی.  زد نمی قبال که جوری یک ؛ میزد متفاوت قلبم ، دیدمش می

 دارد قرار کسی چه ، پروژه اندازی سنگ ماجرای پشت بفهمم خواستم می ، بود مهم کارم

 . باشد سالم و صحیح صنم خواستم می ، همه از قبل اما

 اما نبود عاشق که دلی ، بروم پیش دلم ی خواسته به هم کمی خواستم می بار اولین برای

 .رفت خواهم پیش کجا تا خواستن این برای فهمیدم می باید من و بود خواهان

 این آخر.  بودند صنم و ام  خانواده خودم،:  افکارم ضلع سه همچنان و کردم فکر هم باز

 !شد؟ می ختم کجا به جریانات

 

 صنم#

 

 اینکه با ، نبود مهم برایم چیزی دیگر.  کرد می کامل را آرامشم که  بود چیزی تنها ، بهراد بودن

 ، شوم نزدیکتر بهراد به شد باعث اینکه خاطر به اما ، کرده خیانت من به پیرزن فهمیدم

 . نگرفتم دل به او از ای ناراحتی

 ، سالمتی آرزوی از بعد و آمد مالقاتم به هم صدف ، بودم بیمارستان در که مدتی طول در

 اشتباه آمدنش هم اول از بود معتقد خودش.  برود بیستون از همیشه برای تا کرد خداحافظی

 .شرمندگی ابراز و میکرد عذرخواهی من از بدش رفتار و پیرزن بابت هم مدام ، بوده

 شاید ، دانم نمی!  بودن خاکی آنقدر حاال و پرغرور نگاه آن ، افتادم دیدمش که اولی روز یاد

 دلخواه نه و خودش دلخواه به ؛ چرخد می جور یک روز هر که کردم می باور باید را روزگار چرخ

 . ما

 . داد تلفنی تماس پیشنهاد و شود حفظ دورادور ارتباطمان خواهد می دلش:  گفت آخر در

 بگیرد تماس بار چند ، بود قرار او دانم نمی ، نداشتم ارتباط حفظ این به خوبی حس من اما

 .شود گرفته من جانب از تماسی دانستم می بعید اما

 ؛ بشنوم خواستم می که بود خبری بهتربن این و کرد صادر را ترخیصم دستور ، دکتر بالخره

 رسیدن محض به که کاری اولین ذهنم در... عالقه مورد غذای و گرم ی خانه ، بود آزادی مثل

 ... فراوان دارچین با هم آن ، بود چایی کردن درست ، کردم می خانه به

 دردی چه و بروم نداشتم را جایی من آمد یادم تازه ، گذاشتم حیاط داخل که را قدم اولین اما

 ! کسی بی و پناهی بی از باالتر

 .کشیدم می نفس سخت که سنگین آنقدر ، نشست گلویم در بغض

 در و هادی کنار سارا خود و نشست کنارم بهراد.  شدیم هادی ماشین سوار کرد کمکم سارا

 به رفتن و نشده دستگیر عبد.  رفتند می که مسیری و بود جاده به نگاهم.  شاگرد سمت

  به متعلق ، نبود معلوم دیگر هم پیرزن ی خانه.  بود دردسر با همراه برایم پدریم ی خانه

 .نداشتم آنجا به  رفتن برای هم میلی.  کیست

 ؟ اونجا میایم ، داریم گفتی مامان به ، هادی-
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 .شوند تیز هایم گوش شد باعث سارا سوال

 .نیست مشکلی ، عزیزم آره-

 : گفت لبخند با و چرخید عقب به کامال سارا

 .بره یادت بیمارستان غذاهای طعم ، کنم درست خوشمره ناهار یه که بریم -

 بهتره ، ست خسته صنم کنم فکر.  دیگه وقت یه واسه بمونه ناهار دعوت شااهلل ان-

 .خودمون ی خونه ریم می ، کنه استراحت

 می مزه ، بود آورده زبان به بهراد که را «خودمون ی خونه» ی کلمه داشتم من حالیکه در

 :داد جواب سارا ، کردم

 میگن؟ چی مردم ، ندارین نسبتی هم با شما!  شما پیش بیاد صنم که نمیشه-

 هم حق البته ، داشت واهمه ، حرف از ؛ شناختمش می ، کشید اش چانه زیر دستی بهراد

 های لب به سارا هم و من هم.  شود تسلیم تا بود کافی ، کلمه همین نظرم به.  داشت

 او جای خواستم.  شدم خسته که شد طوالنی سکوتش آنقدر ، بودیم دوخته چشم بهراد

 ، کنم باز دهان من اینکه از قبل اما بکشم را تو مثل ترسویی منت ندارم الزم که دهم جواب

 : آمد حرف به

 .کنیم زندگی خودمون دل واسه و بشیم مردم حرف خیال بی الزمه جام یه-

 .نشاند لبم روی محو لبخندی و گرفت دست به را قلبم نبض دقیقا اش جمله

! ؟ بزنیم دیگری حرف شد می مگر اصال.  شود بسته سارا و من دهان شد باعث که ای جمله

 بودم حرفش و بهراد ممنون چقدر و نداشتم را سارا ی خانه ی حوصله اصال من ، لحظه ان در

 کردیم می آرامی زندگی و بستیم می ها حرف روی کامل را گوشمان روزی شد می یعنی. 

 ؟
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 #۲5۲ 

 

 صنم#

 

 مثل هم من اما بود خوش اش جمله از حالم هنوز.  فرستادم بیرون را ام شده حبس نفس

 خانه به خواستم می.  ندارم ، رسمی نسبتی بدون را بهراد با زندگی امکان که دانستم می

 به جایی هنوز ، کردم جمع را وسایلم.  کنم بحثی سارا جلوی خواستم نمی چون ، بروم اش

 .اجاره برای کنم پیدا را جایی که زمانی تا ماندم می ام کافه در شاید ؛ بود نرسیده ذهنم

 حس ، ماندیم بهراد و من فقط.  کردند خداحافظی هادی و سارا ، نشستم مبلی روی

 . داشتم عجیبی

 و ترسیدم ، نداشتم را کسی حضور انتظار چون.  شد باز خواب اتاق در که بزنم حرفی آمدم

 : شد بلند دستپاچگی با من از بدتر هم بهراد.  خورد بدی تکان قلبم

 کردین؟ ازدواج سالمتی به...!  به به-

 ی همه میان ، خواستم می که بود چیزی آخرین ، حمید دیدن ، دادم قورت را دهانم آب

 . شود می محسوب دردم بزرگترین که ایست گذشته جزو حمید بودم معتقد چون.  دردهایم

 داری؟ رو اینجا کلید دونستم نمی!  حمیدخان به به-

 . داد جواب پوزخند با را بهراد پوزخند

 .کنن باز برام و در که بودن اینجا مادرت و پدر ، نداشتم کلیدم -

 کجان؟ االن-

 .میان ، رفتن بیرون-

 به ، کافی ی اندازه به حمید دیدن ، نبود خوب  حالم.  انداخت من به نگاهی آشفته ، بهراد

 . نداشتم را بهراد مادر و پدر دیدن توانایی و بود پر ظرفیتم.  بود ریخته همم

 : گفتم و شدم بلند

 . میرم من-

 : زد چنگ را موهایش بهراد ، داشت را پوزخندش هنوز حمید

 ! صنم بشین-

 .  شوم منصرف تصمیمم از نشد باعث دستوریش لحن

 داشته خان بهراد با تو دیدار آخرین توام نیست بد ، سابقم عروس بشین ، میگه راست-

 ! بیفته اتفاق قراره چی دونه می چه کسی.  باشی
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 جهت دو در بغض و حرص.  بیاورم باال ، خواست می دلم که زد حرف تمسخرآمیز آنقدر

 .بودند کرده تنگ را نفسم و آورده هجوم گلویم به مختلفم

 ؟ کنی حفظ رو صاحبخونه احترام ، جایی میری نگرفتی یاد شما ، حمیدجان-

 !من؟ کردم احترامی بی-

 بدتره فحشم تا صد از ها کنایه  و لحن همین ، داد فحش ، نیست الزم که احترامی بی واسه-

 .حمید ،

 : بودم شده کالفه بحثشان میان

 . برم من بذار ، بهراد-

 . بگم تون دو هر به باید که هست چیزی یه ، کنید صبر-

 کسری زن خواست من از که باری اولین.  زد زل چشمانم به حمید ، آوردم باال را سرم آرام

 کرده کنجکاوم رفتارش ، گرفت بهراد سمت ای برگه.  محبت از پر کالمش و بود مهربان ، شوم

 . چیست حمید هدف و افتاده اتفاقی چه ، ببیند ماند منتظر فقط من مثل هم بهراد.  بود

 !شکایته؟ ی برگه این-

 راستم دست ناخودآگاه و بریزد پایین هری دلم ، ترس از شد باعث «شکایت» ی کلمه همان

 . پیچید بازویم در درد که دادم تکان را

 اونام ، دادی ادامه کارتو بازم ، شده متوقف پروژه اینکه از بعد تو ، کردن شکایت ازت مردم-

 دیگه، کوفت تا هزار و مدرک و استشهاد ، شده تاییدم ؛ آسایششونی مخل که کردن شکایت

 نمیشه کشیده دادگاه به بازی شکایت این صورتی در اما نشه دردسری که کردم رایزنی برات

 .نذاری شهر این توی تو پا دیگه ، بدی تعهد که

 : کرد پاره را برگه و زد دادی عصبی بهراد.  دوختم چشم ، حمید دهان به شوکه

 .نمیدم تعهدی هیچ من-

 خود ، دادگاه بره پرونده واال.  فرصته یه فقط ، بدی تعهد خودت ، دادن اجازه که این ، بهراد-

 باید همچنان ، زندان بر عالوه ، شهر امنیت در اختالل خاطر به که میبره حکم برات دادگاه

 .  زمانی تا البته نذاری بیستون تو پا باشی متعهد

 ! نداریم قانون تو چیزی همچین اصال ما-

 .میتونه یعنی ، میتونه گفته وقتی ، کردم صحبت پرونده قاضی با من-

 .کنم می شکایت من-

 .شد تموم پرونده این ؛ کرده شکایت ازت فرهنگیم میراث حتی.  بفهم...بهراد-

 دو بین که چشمانی.  بودند شده چشم و گوش وجودم تمام ، بودم آمده پیش اوضاع نگران

 : شنید می ناباورانه را مکالماتشان که هایی گوش و میچرخید ، رویم پیش آدم
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 بره؟ پیش تحقیقیمون کار خوای نمی چرا.  کردی شکایت من از تو ، بگو پس-

 ادامه رو پروژه رفقات که وقتم چند این.  بدی باد به تو عمر کل ، سراب یه واسه خوام نمی-

 .هیچی به هیچی ، دادن

 !شد؟ کارشکنی همه این چرا ، سرابه این اگه-

 برایش دلم عمیقا من و شد می تر عصبی لحظه هر بهراد ، بستم کوتاه را هایم پلک

 !کرد می برخورد تر مهربانانه کمی حمید کاش.  میسوخت

 : برداشت جلو به قدمی چند حمید

 بشنوی؟ و سیروس اعترافات و بیای قراره:  گفت سروان-

 . داد تکان «آره» معنی به را سرش کالفگی با بهراد
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 آثار خوان نمی بیستون مردم ؟ بوده چی کارشکنیا این دلیل فهمیدی می ، میومدی-

 ولی ، نه یا داره واقعیت افسانه اون ، ببینن نمیومده بدشون اوایل ، شه خراب باستانیشون

 بگیریم ای نتیجه اینکه بدون ، میکنیم تخریب شو دامنه و کوه مرور به داریم ، میبینن که همین

 .میشه شروع کارشکنیاشون و مخالفتا ،

 !بکشن؟ آدم خاطرش به باشن حاضر که اونقدر-

 . بوده اتفاق یه اون-

 ! بیچاره شهرام-

 .میشی متوجه ، کنی گوش و سیروس حرفای-

 .باشم ساده اینقدر ، تونم نمی که متاسفم-

 : کشید نفس بلند حمید
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 .بخری جون به و زندون باید ، بمونی شهر این تو بخوای داری، فرصت هفته آخر تا-

 .بسازن پرونده برام ، کردی کمک که ممنونم-

 . بدم نجات جونتو تونم می که راهیه تنها ، کنم می خواهش-

 : انداخت من به نگاهی

 .کنم خالصت دختر این دست از البته و-

 : بودم عصبی بهراد مثل هم من حاال

 .نکنید بازیتون وارد منو-

 .هستی بازی این مرکز تو ، تو-

 ...نکن شلوغش ، حمید-

 اینکه نه ، کنم استراحت بودم آمده.  خورد سختی تکان قلبم ، درآمد صدا به که  خانه زنگ

 ! کنم تهی قالب بدتر ، شنیدم می که کلماتی هجوم میان

 بازی ته ، شدند وارد که بهراد مادر و پدر.  است منتظر بود معلوم.  کرد باز را در عجله با حمید

 چطور من.  کند نابود لحظه همان مرا وجود  تمام خواست می شک بدون ؛ خواندم را حمید

 می من از کسی اگر اما بودم ندیده را جهنم من ؟ بیارم دوام دو  این مقابل توانستم می

 .کردم می بازگو را االنم حال ، کنم توصیف را جهنم حال و حس برایش ، خواست
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 صنم#

 

 می پا قلبم روی که داشت سنگین ای شی حکم ، داشتند برمی داخل به که قدمی هر

 .گرفت می را جانم و گذاشت

 برانداز را تکمان تک داشت ظاهرا ، انداخت تکمان تک به ای نامهربانانه و خشن نگاه بهراد پدر

 : کرد می

 ؟ بدی داری توضیحی چه االن ، بهراد خب-

 می ، دهد جواب بهراد بودم منتظر ، شد شکسته سوال این با بینمان ی آمده پیش سکوت

 .زند می رقم را ما میان سرنوشت ، جواب این دانستم

 !نیست دادنش توضیح به نیازی واضحه که چیزی -

 !داری رابطه باهاش حاضر حال در و داشتی چشم کسری سابق زن به تو که واضحه بله-

 را بهراد دور از یکبار فقط قبل از که من! داشتی؟ چشم: گفت چرا ، شد حبس کوتاه نفسم

 .دانستم می را اسمش فقط و بودم دیده

 فریاد خواستیم می ما هم چقدر هر ظاهرا ، گفت ها آدم قضاوت از ، افتادم بهراد حرف یاد

 . نداشتند شنیدن به تمایلی ها آدم ، بزنیم

 و مرد این طرف از که هایی ظلم خاطر به ، دارم دوستانه ای رابطه کسری سابق زن با من-

 .شده تحمیل بهش پسرش

 : داد جواب ، پوزخند با که حمیدی ، بود حمید به اش اشاره

 !کردین؟ دلم و درد پس...  آخی-

 ... درآد یکی تو چشم تا-

 متوجه مکالماتشان و میانشان برخورد چند از را این.  بود پروا بی ، حمید مقابل بهراد کال

 . بودم شده

 .شه برداشته باید که هست بزرگ مشکل یه وسط این ، نیفتین هم جون به ها بچه مثل-

 .من خوِد شک بدون مخاطبش و بود من روی مستقیم پدرش نگاه

 افتاده اتفاقی چه بینتون حمید و شما نیست معلوم ، پدرجان نمیبینم مشکلی وسط این من-

! 

 چشمی زیر.  کند خاموش را آتشین جنجال این ، احترام حفظ با و آرام داشت سعی بهراد

 انگار.  میکرد دنبال را مکالمات داشت و زد تکیه دیوار به خونسرد.  انداختم مادرش به نگاهی

 کردم سعی.  یافت تالقی نگاهم با نگاهش و کرد بلند سرش که کرد حس را نگاهم سنگینی
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 بفهماند تا داد تحویلم غلیظ اخم یک ابروهایش کشیدن هم در با او اما بزنم لبخندی رویش به

 .آید نمی خوشش من از

 .دارم ش واسه واال!  بینم می کنارت که باشه آخری بار و دختر این ، بهراد-

 . کرد می خطاب این مرا ای شی چون حاال و افتادم مرد این تشکر یاد

 تصمیم برام تونه نمی کسی بدونید باید ولی ، کنید تهدید بلدین خوب دامادتون مثل شمام-

 . بگیره

 !بود؟ چه  تصمیم از دقیقا منظورش دانم نمی

 : پرید بحثشان میان مادرش موقع همان

 .نمونیم جا پرواز از که بریم بهتره.  داریم بلیط ، باشه حواست ، همایون-

 ! بود چه ، کند تمام را قائله ، میخواست  اینکه از زن این هدف نفهمیدم

 .بخوابه رسوایی از قبل جنجال این که بزنم بهراد با مو آخر حرف بذار-

 : گرفت همسرش از را نگاهش

 مثل بعدش. میکنه بیرونت قانون بلکه ، من نه ، باشی اینجا داری فرصت هفته این آخر تا-

 ...تنها ، شدی متوجه ، میای تنها و پایین میندازی سرتو آدم ی بچه

 حس و بود شده ام معده سوزش باعث شدن عصبی کرد، ورتر شعله را قلبم آتش تاکیدش

 .تهوع زجرآور

 و تعیین براش نباید شما که هست شخصی اینقدر ، بیام کی با و بیام چطور بخوام من-

 .کنید تکلیف

 خانوادگی نام کشیدن یدک و فامیلی نسبت یه بشه باشه قرار همراهی اون وقتی-

 .دم می تکلیف تعیین و دخالت حق خودم به ، من ی شناسنامه

 ، بودم بهراد جای دانم نمی ، شد مشت ام معده روی دستم ، رفت می گیج داشت سرم

 را بحث است بهتر ، شده که هم من آرامش برای فهمید می کاش اما ؟ دادم می جوابی چه

 پایان برای بودم حاضر ، است مهم برایم بهراد جواب ، گفتم ، کردم غلط من اصال!  کند تمام

 پرشده آنقدر ظرفیتم.  خواهد نمی مرا:  بگوید بهراد ، تحقیرآمیز کشمکش و جدل این به دادن

 نفس چند با کردم سعی شد، می لبریز ، نمیکردم تخلیه را خودم و زدم نمی فریاد اگه که بود

 : بدهم را توهینات این جواب ، گرفتم که عمیقی

 منه؟ خاطر به بحثا این ی همه-

 ! صنم-

 جای او اما ، نکنم بحثی تا آورد زبان به را اسمم گونه هشدار البته و ملتمسانه که بود بهراد

 : دادم ادامه حال این با میلرزید صدایم ،  کند دفاع من از خودم مثل توانست نمی او ، نبود من
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#۲54  

 

 

 

 

 

 صنم#

 

 .  کرد خواستگاری من از رسما شما پسر-

 و حمید.  داشت لب روی کننده دلگرم لبخند یک بهراد ، چرخید نفر چهار هر بین نگاهم

 .سرد و تفاوت بی ، بهراد مادر و بودند عصبی ، همایون

 : کرد قرص را دلم ، دهم ادامه ، کرد تایید نگاهش با بهراد که همین

 آزارم حرفاتون و کردن خطاب این با بیخود پس پسرتون، دنبال بیام نمیشم پا خودسر  من-

 .ندین

 : کشید درهم را هایش اخم همایون

 .طرفه ما قوم کل با ، بیاره همراهش رو تو بخواد پسرم-

 با که میشم کسی همراه من.  شم طرف قومش کل با بخوام که نمیشم کسی همراه من-

 .بخوان منو افتخار با قومش همون

 . گرفت خفیفی لرزش  بدنم که خندید تحقیرآمیز و بلند آنقدر همایون
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 .بچرخه چطور قراره چرخش دونه نمی کسی ، دیگه زندگیه-

 دلخور و عصبی بهراد. بود سکوت در بهراد مادر همچنان و خندید حمید همراه همایون اینبار

 : ایستاد کنارم

 ...نکن ناراحت خودتو ، جان صنم-

 «جان» مرا حال به تا کردم تمرکز «جانش» روی فقط من ، آورد زبان بر که ای کلمه چند میان

 ! بود نکرده خطاب

 مخالف باید چرا شما خب ، باشه من انتخاب صنم اگه ، فهمم نمی و بحث این دلیل اصال من-

 !؟ کنید

 ، شد خارج زبانش از که اگری به فقط من و من از دفاع در گفت هم پشت کلمه چند هم اینبار

 .کردم فکر

 .شم انتخاب اگر و اما اساس بر ندارم الزم-

 چند جمعی در نبود مهم برایم که بد آنقدر ، داشتم قرار بدی روحی وضعیت در لحظه آن در

 به دادن جواب ، خواستم می که چیزی تنها.  اند ایستاده مقابلم کسانی چه و هستم نفره

 در.  ایستادم می خوردن زمین از قبل ، شکستم می که بار هر من.  بود تحقیرهایشان

 ، شد نمی ختم موفقیت به ام اراده پایان وقتها خیلی ، بودم کرده شروع دوباره بارها زندگیم

 . شدم نمی دلسرد اینحال با

 به میگفتم مدام من اینجاست جالب ، گفت می حمید که چیزی دقیقا!  درازه زبونتم خوبه-

 .داشت حق حمید فهمم می حاال ، باشه دراز زبون نمیاد مظلوم ی چهره اون

 دارم احترامو نهایت من درازی؟ زبون میشه ، شد بارم که حرفهایی برابر در خودم از دفاع-

 . ندین ادامه و بحث این از بیشتر لطفا ، کنم می حفظ

 . کنه پیدا ادامه صنم بدون بهتره بحث این-

 : برگشت سمتم به

 . بریم بهتره ، جان صنم-

 واژه به که است بد حالم آنقدر دانست می انگار.  افزود «جان» پسوند یک نامم  تنگ هم باز

 : شد بحث وارد هم بهراد مادر.  دارم نیاز آمیز محبت های

 ، میکنید شلوغش دارین بیخود ، کنه پیدا رسمیت دختر این و بهراد بین چیزی نیست قرار-

 . رفت پس بیچاره دختر

 . رسید می نظر به عجیبی زن!  سوزاند دل برایم بالفاصله اما زد صدا« این» مرا هم او

 .بزنیم حرف پرواز از قبل تا بیا زود ، خودش خونه ببر و صنم جان بهراد-

 ...خانم-

 . کرد خطاب را همسرش ، تند لحنی با که بود همایون صدای
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 ، بیاره رو صنم مثل دختری اسم ، نداره حق فهمید بهراد هم ، شده بحث کافی ی اندازه به-

 .کنه درازتر گلیمش از پاشو ، نداره اجازه دونه  می صنم هم

 ...مادر-

 و داد قرار پشتم را دستش بهراد.  نماند دور چشمانم از پسر و مادر ابروی و چشم ی اشاره

 یا ، شد ساکت هم بهراد پدر که بود عجیب.  کرد حرکت پدرش سمت به مادرش همزمان

 !بود زیاد ، کرد می که سکوتی برخالف زنش نفوذ و قدرت یا ، کند سکوت دانست صالح

 و نکردم خداحافظی.  نداشتم خانه آن در ماندن به هم میلی دیگر ، بودم زده را هایم حرف

 از که هایی زخم اما دانستم می ؛ بود ادبی بی.  نینداختم عقب به هم نگاهی کوچکترین

 .بخواهد ادبی بی هم کمی دلم شد می باعث ، بودم خورده حرفهایشان

 : آمد بیرون سرم پشت هم بهراد ، آمدم بیرون که خانه از

 .کنم صحبت م خونواده با وقتی تا میگیرم اتاق هتل از برات میرم ، صنم-

 : بود بد حالم

 .نیا دنبالم-

 ! صنم-

 .  شنیدم حرف کافی ی اندازه به-

 : بردارم قدمی ، نتوانم تا کرد سد را راهم

 .بده زمان بهم االنم!  کنن نمی قبولت ، گفتم بهت که من!  دونستی می شراطمو که  تو-

 بدم؟ وقت باید کی تا ، بسه-

 . زنیم می حرفامونو برمیگردم ، هتل بذارم رو تو گفتن؟ چی که دیدی-

 رسیدن به رابطه این ته نداشتم تمایلی دیگر اما بیاورم نه ، نتوانستم که گفت مصمم آنقدر

 چشمان از هم و سودی خونسرد و سرد نگاه از هم ، بودم ترسیده ؟ چرا دروغ.  شود ختم

 ...همایون خشمگین و پرنفوذ

 .سارا ی خونه میرم-

 . بریم هم با ، خوب-

 که ، نباشد یکی عملم و حرف ترسید می انگار اما شود قانع تا باشد قاطع لحنم کردم سعی

 . نداشتم را دیگری جای سارا ی خانه جز که من اما داشت همراهی به اصرار

 . رفتیم راه هم کنار

 ...صنم ، ببین-

 پر االن اما بگویم ، خواستم می که داشتم حرف کلی ، میخواستم نفره دو خلوت هم  من

 . بودم
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 ؟ نگی هیچی االن میشه-

 .کند سکوت خاطرم به کرد تایید لبخندی با اما طوالنی نگاه یک ، کرد نگاهم
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 صنم#

 

 نگرانیش همه این.  کرد را الزم سفارشات و گرفت تماس سارا با بهراد ، ایستادیم در مقابل

 ی لحظه ، ماند همانجا ،  خانه به ورودم تا بهراد.  شد باز در ، زدم که را زنگ.  بود تازه برایم

 . بستم را در و دادم تکان سر برایش آخر

 کنم استراحت ساعتی چند و بخورم مسکن یک میخواست دلم.  میسوزد بازویم میکردم حس

 و دادم قورت را دهانم آب.  شد ظاهر مقابلم سارا مادرشوهر ، برداشتم که را ها قدم اولین. 

 . کردم سالم

 . بردارم دیگری قدمی ، توانستم نمی که آنقدر ، ترسیدم غضبناکش ی چهره از

 ! باشه خر و احمق اینقدر میتونه چطور سارا ، موندم من-
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 از میتواند سال و سن این در زن یک چطور ، کردم فکر این به من اما بود تند کالمش لحن

 ! کند استفاده ای حقیرانه و زشت کلمات چنین

 واقعا کنی؟ می رحم شوهرت دوست به میای اونوقت ، نکردی رحم شوهرت دایی به که  تو-

 کنم نمی باور ؟ باشی داشته رابطه شوهرت دایی به که باشی حیا بی اینقدر میتونی چطور

 ! باشن داشته ای هرزه دختر همچین نازنینی اون به مادرت و پدر

 مردم قضاوت.  زد بهراد که بود حرفی همان دقیقا این.  آمد بند زبانم که کرد بارم درشت آنقدر

 . نداشت ای فایده ، میخوردم قسم و آیه چقدر هر من و ، دیدند می که دورنمایی از

 هر زن این بودم مطمئن من و گذاشت می زن این دهان به دهان ، بود دیگری کس هر شاید

 . کند می فرو سارا چشمان در و کرده خاری را ام اضافه حرف

 با و کردم گرد عقب ، دهم ادامه را مسیرم اینکه بدون سارا خاطر به و خودم احترام خاطر به

 داخل.  خورد زنگ گوشیم که بودم برنداشته قدمی چند.  شدم خارج خانه از تند قدمهایی

 و زدم تماس رد سارا ی شماره دیدن با.  داشت قرار پولم کیف هم و گوشی هم مانتوام جیب

 . گرفتم را خانه ی شماره بالفاصله

 : پرسیدم احوالپرسی و سالم بدون ، برداشت را گوشی که محبوب

 چطوره؟ اوضاعش خونه ، محبوب-

 .فراری عبدم ، زندونه عطا ، ناراحته ننه -

 .شده دستگیر بقیه با هم او کردم می فکر ، کرد سستم عبد بودن فراری همین

 چی؟ یعنی! فراریه عبد-

 فکر که چیزی منظورش بگوید محبوب شاید تا پرسیدم هم باز اما بودم حرفش ی متوجه کامال

 .نیست ، کنم می

 از عبد اما گذاشتن مامور مونم خونه در حاال.  شده فراری ، کنه دستگیرش نتونست پلیس-

 .میره و میاد بام پشت

 حداقل ، باشد من مامن میتواند االن پدریم ی خانه ، شود می کردم حساب خودم پیش مثال

 . نبودند عطا و عبد که حاال

 : داد ادامه نفس یک از بعد که رسید گوشم به هم باز محبوب صدای

 هر س، تشنه خونت به ، باش خودت مراقب ، صنم خونه، میاد بوم پشت از شبا بعضی عبد-

 .صنمه ، فرزاد و عطا شدن زندونی و هاشون نقشه رفتن لو بانِی و باعث میگه بار

.  خورد زنگ بالفاصله ، کردم قطع را گوشی.  نشنوم را محبوب های صحبت باقی دادم ترجیح

 ، کنم تصور را عصبیش ی چهره و درهم های اخم توانستم می.  بود بهراد ی شماره اینبار

 ی خانه به خواستم نمی هم اول از و داشته را فریبش قصد کرد می فکر خودش پیش البد

 . کردم نگاه کوچکم شهر به و انداختم جیبم ته را گوشی ، نداشتم حوصله.  بروم سارا

 ...گرسنه چقدر و بودم خسته چقدر
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 از بعد.  کنم استفاده توانستم می که چپم دست از.  بود ام کافه ، داشتم که جایی تنها حاال

 می که بود جوان مردی سفارش میز پشت.  رفتم ، بود مسیرم در که رستورانی به روی پیاده

 : بودند کرده دعوا عطا و عبد با باری چند.  شناختمش

 فرمایش؟-

 ، بود مقابلش ی چرتکه های گوی کردن پایین و باال مشغول درحالیکه و کند نگاه اینکه بدون

 .آورد زبان بر را کلمه این نامهربان لحنی با

 .خوام می کوبیده پرس یه-

 :  انداخت سمتم آمیزی نفرت نگاه مرد

 . شده تموم-

 :  کنم احساس بیشتر را گرسنگیم شد باعث همین و پیچید  بینیم زیر کباب خوش بوی

 دارین؟ چی مرغ-

 .شده تموم غذا کال-

 عطا و عبد با اش گذشته دعوای به را آن و است نفرت دچار من به نسبت کردم احساس

 به اما رفتم سوپری یک به نداشتم گشتن ی حوصله دیگر آمدم، بیرون ناامید ، دادم نسبت

 :گفت عصبی دار مغازه ، شدم داخل اینکه محض

 !نبردی بین از نجاستت با مو مغازه برکت تا بیرون برو زود ؟ داده راه رو تو کی-

 .ماند باز دهانم

 ، آمدم بیرون.  شوم آب خجالت از شد باعث که کرد نثارم هم ناموسی زشت ی کلمه یک

 : گفتند کنان پچ پچ نفری چند

 .شوهرشه دایی با میگن که ایه کافه دختر همون این-

 را گلویم بغض!  نکردند استفاده هم«  بود»  فعل از حتی و کردند تمام را کار دیگر که اینها

 روحم کردن سیر برای رفتارها درد و ها حرف زخم حجم.  کردم فراموش را گرسنگی ، زد چنگ

 خون خفه داد می ترجیح جسمم ، بود آزرده روحم وقتی!  درک به برود جسمم.  بود کافی

 .بگیرد

 بکشم راحتی نفس توانستم بالخره چکید م گونه روی که اشک قطره اولین
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 ایرتوند_سمیرا#
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 بهراد#

 

 سمت به.  کرد راحت را خیالم جهت هر از و گرفتم تماس سارا با دوباره ، شد داخل که صنم

 هم او مسلما بود راحت مادر از خیالم البته ، کنم آرام کمی را شده پا به طوفان تا رفتم خانه

 .گرفت می پیش را خودش سیاست و نبود جنجال اهل اما بود مخالف بقیه مثل

 : آمد سمتم به پدر ، ورودم محض  به

 !؟ کردم تربیت اینجوری رو تو من ، بهراد نمیشه باورم هنوزم-

 : برسم نظر به خونسرد ، حمید مقابل آمد نمی بدم ، نشستم مبلی روی

 چیه؟ دقیقا االن مشکل-

 ...صنم-

 .دونید می  دلیلشو هم شما ، شده جدا صنم-

 صنم ، مردم به چطور من کردی فکر این به ، ندارم مابینمون غریب عجیب نسبت به که کاری-

 !بهراد ، باش عاقل... ای خونواده نه ، تحصیالتی نه ؟ کنم معرفی عروسم عنوان به و

 کنید؟ معرفیش کسری زن عنوان به تونستین چطور-

 .کرد می فرق شرایطش کسری-

 . پدر ، نبود قربانی گوشت صنم-

 : آمد بحثمان میان مادر

 چیه؟ کسری جریان-

 توضیح مفصال هم رو کسری بحث بعدا تا شه تموم بحث این بده اجازه لطفا ، خانوم هیچی-

 .بدم
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 کرد نگاهش مشکوک هم باز ، مادر اما برد نمی مشکالتش و کسری از اسمی ، پدر مسلما

 :گفت بعد کمی ،

 ... پروازمون ، همایون-

 .نباش نگران ، ترافیکه بدون و سرراست مسیرم ، نیست ای فاصله فرودگاه تا-

 : گفت هشدار با و برگشت من سمت به هم بعد

 . شه می عوض بینمون چیزا خیلی واال.  دختره این بدون ، ای خونه جمعه-

 نسبتمون؟ شه، عوض قراره چی-

 .هست احتمالش-

 اینقدر دونستم نمی ، داره محبتشون  و مهر در ریشه آدما نسبت گفت می همیشه مادر-

 !رنگه بی واقع در و رنگ کم ما بین محبت و مهر

 .کنید نمی تموم و بحث چرا موندم-

 .کرد سالح خلع را پدر هم ، من هم ، داد هشدار که بود مادر هم باز

 هم حمید اینکه از ، بکشم راحتی نفس شد باعث همین و شدند رفتن به راضی باالخره

 .شدم خوشحال رفت می همراهشان

 ی شماره و نکردم تعلل.  نشده خانه داخل صنم ، شد مدعی و زد زنگ سارا ، لحظه همان

 می البد!  شق کله ی دختره.  نداد جواب که هم بعد ، بود مشغول ابتدا.   گرفتم را صنم

 . کجاست ندانم من خواست

 محبوبه از شماره یک.  بود پدریش ی خانه ، باشد رفته ، رسید می نظرم به که جایی تنها

 . گرفتم تماس شماره آن با تعلل بدون ، داشتم

 خودم از که زد حرفی هم آخر در کرده قطع اینکه و گفت تماسش  و صنم از و برداشت محبوبه

 : آمد بدم بیشتر

 به میگن همه ، حرفشه میری هرجا ، دارن بدی نگاه صنم به همه ، شهر این تو ، دکتر آقای-

 اینجا موندنش ، خوننش می خراب و هرزه ، کرده خیانت شوهرش به شوهرش دایی خاطر

 .کنید کمکش ، اشتباهه

 با هم آن ، شده پخش زود خبرها کوچکش شهر در ، بود گفته صنم یکبار ، شد گرد چشمانم

 .شدن کالغ چهل و کالغ یک

 بی ، دلشوره این و بگیرم بدی ی دلشوره شد باعث محبوبه های حرف زدم، چنگی گلویم به

 از خبر خط پشت صدای ، گرفتم را صنم ی شماره.  اندیشم می ای چاره باید.  کرد می قرارم

 . داد می گوشیش خاموشی

 ؟ داشت رفتن برای را کجا او شهر این در ؟ رفتم می دنبالش کجا باید

 !«اطلسی کافه: » بود اسم یک فقط کردنم فکر ی نتیجه
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 قبض ، شناخت می مرا  اینکه با نگهبان.  کردم متوقف را ماشین ، ورودی ی گیشه از قبل

 :گفت خودش ، کردم پرداخت که را پول.  گرفت سمتم را ورودی بلیط

 کافه؟ میرین-

 .آره-

 . کافه سمت رفت دوستتونم-

 : نشدم منظورش متوجه

 !دوستم؟-

 خونواده ، راستی ، میگم.  کنید ازدواج قراره کنم فکر البته کافه، صاحب دختره همین ، بله-

 ...تون خواهرزاده هرحال به ؟ نمیگن هیچی تون

 : گفتم تشر و اخم با

 میزنی؟ حرف خیلی ، گفتن بهت-

 و دوقورت ، درمیارن بازی هرز ، واال:  داد ادامه ، آخر در اما نشنیدم که گفت ای جمله لب زیر

 ...باقیه نیمشونم

 : برگشتم سمتش به عصبی و تند.  کرد تحریک بیشتر را اعصابم اش جمله ، بود پر ظرفیتم

 زدی؟ زر چی-

 : برداشت عقب به قدمی ، ترس از ، بود ترسیده کامال  نگاهم از

 . بودم خودم با-
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.  انداخت زیر را سرش ، کردم نگاهش چپ چپ.  شوم مسلط  اعصابم بر تا کشیدم نفس

 چون ، کنم کنترل را عصبانیتم بود الزم.  رفتم کافه سمت به و دادم تکان تاسف از سری

 کردم؟ می پیدایش کجا از باید وقت آن ، برود هم اینجا از بگیرد تصمیم صنم داشت امکان

 آتل و بانداژ آن در راستش دست و بود داده قرار چانه زیر را چپش دست ، دیدمش دور از

 . داشت نما ، دور از کامال ، رنگ سفید

 نشان نگاهش کرد، بلند را سرش سرعت به ، ایستادم مقابلش و دادم سرعت را هایم قدم

 ، گذاشت جواب بی را لبخندم بار اولین برای اما زدم رویش به لبخندی.  بوده منتظرم داد می

 به خوشایند که تغییری ؛ بود کرده تغییر او درون حسی یعنی این و بخندد نکرد سعی حتی

 .رسید نمی نظر
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 قرار کافه این.  ندارم رفتن برای را جایی من دانست می هم او مسلما ، بودم آمدنش منتظر

 فراموش ، نیست من نام به چیزی اینجا بودم کرده فراموش من اما!  شود خوابگاهم حتی بود

 کردم می خوش دل همیشه اینحال با.  است موقت من کوچک دنیای در چیز همه بودم کرده

 .زندگیم های موقت به

 : گفتم و انداختم زیر به را سرم دوباره
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 ، میرم دارم کردم اعتراص من وقتی ، داد قبض بهم نگهبان ، کافه بیام خواستم که امروز-

 خوردن آب راحتی به فهمیدم ، نیست من مال دیگه کافه این:  گفت نگهبان ، م کافه سمت

 با امتیاز حق یه فقط!  بود پدرم به متعلق اولم از دکه این!  کردن لغو رو قانونی قرارداد یه

 ...راحته قانون زدن دور بودم کرده فراموش ، شد لغو که بود بخشداری

 .نشست مقابلم بعد کمی و شنیدم را صندلی رفتن کنار صدای

 ، خودت قول به که اونم.  بردارم تو سر از دست که گفت بهم خودش ، حمیده کار ، دونم می-

 . بزنه دور و قانون میتونه راحت

 : آوردم باال را نگاهم

 خوای؟ می کافه خاطر به  منو داشت خبر اونم-

 . آره-

 !  ای ساده اعتراف چه-

 . هست سراب شبیه فقط بهراد کنار بودن نداشتم باور که م ساده من ، کردم تلخی ی خنده

 . زد لبخند

 ادامه بازم ، نداشتی من به نیازی دیگه و شد تو مال کافه اینکه وجود با شد باعث دلیلی چه-

 دادی؟

 رو تو ، باشه هم کنار کارتون محل دو هر که صدف و تو بین شد باعث که دلیلی همون-

 .  کنم انتخاب

 کرد تر آرام را دلم اش جمله همین شیرین حس.  نرنجم که داد طوری را سوالم جواب ماهرانه

 : بشناسمش بیشتر میخواستم اینحال با. 

 بود؟ چی انتخابت دلیل-

 .مهمی برام تو چون نظرم به اما نکردم فکر بهش خیلی ، دونم نمی-

 . لرزید قلبم

 امروز.  داشت فرق ، بودمش دیده که اولی روز با مرد این امروز ، آوردم باال کامال را سرم اینبار

 .همیشه از تر کمرنگ ابروانش میان عمیق خط دو و بود لبخند لبش روی

 تغییری ، تواند می روزش هر که روزی هشتاد و صد...روز هشتاد و صد یعنی ماه شش

 روز آن از هم آدم این که دادم می امیدواری باید خودم به.  کند ایجاد آدمی هر وجود در کوچک

 !شده تر مهربان ، بگویم تر راحت و شده عوض مقداری روز هر ، امروز تا

 مهمم؟ برات من ، میکنی فکر چرا بپرسم باید االن-

 .خندید دوباره
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 این و امروز تا من راستش دونم نمی ، بگم جواب در من و بپرسی همینو باید کنم فکر-

 . کردم نمی فکر آینده به خیلی اتفاقات

 میکنی؟ فکر داری االن اما-

 . آره-

 . دادم تکیه صندلیم پشت به و زدم سینه  به دست

 یه برام آینده امروز تا.  دیدم رو آینده  دیگه جور یه امروز اما ، کردم می فکر آینده به من ولی-

 زشتی ظاهر هر پشت ، کنن باور  نخوان مردم که زمانی تا فهمیدم امروز اما بود ساده اتفاق

 .  نیست ساده چیز هیچ ، باشه داشته وجود ممکنه هم قشنگ باطن یه

 : میگفتم باید اما بزنم را حرف این بود سخت برایم ، دزدیدم را نگاهم

 . شدم خطاب بدکاره و هرزه ، رفتم جا هر امروز-

 نگرانی و غم حجم دیگر حاال که بودم کرده فکر آنقدر خودم اما بود چطور او حال دانم نمی

 کوتاه سکوت.  شدم سر که بودم شنیده آنقدر ها قدیمی قول  به.  نداشتم را پیش دقایقی

 : شکست را مابینمان

 رو زن یه خطاهای گرفته یاد ما ی جامعه که تفاوت این با.  خطاکارم و عوضی مرد یه منم-

 خطا واقعا ما بگم که نگفتم اینو.  میگذریم مردها خطاهای کنار از معموال اما بکوبه روش توی

 تو به منتهی ، کاریم خطا اندازه یک به مردم نگاه از تو و من االن بدونی میخوام ، کردیم

 . لفافه در من به و میگن مستقیم

 تغییر را صحبتهایمان جهت ، ادامه در اما دانستم می ، بود گفته  که را چیزهایی این ی همه

 : دادم

 مدام صدف ، شهرامه منظورم ، افتاد کافه توی اتفاق اون و من خواستگاری اومدی وقتی-

 ؟ چرا دروغ.  کنم فرار جورایی یه ؛ برم بتونم که بدم مثبت جواب خواستگاریت به میگفت  بهم

 و لطیفه زن جنس ، بهراد دونی می اما.  رفت میشه تو با ، شد باورم منم که گفت اون اینقدر

 جواب تو به بخونه مغزم تو بخواد صدف اینکه از قبل من.  میده بها احساسش به همیشه

 . بودم شده درگیر احساسم با ، بدم مثبت

 غیر درخواست و بود تو از دلخوریم فقط ، بود داده مثبت جواب تو به احساسم تر قبل خیلی

 .معقولت

 .بزند حرفی او اینبار ، ماندم منتظر
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 تو مثل ، نمیان کنار احساسشون با زود خیلی تو مثل ، صنم نیستن  تو مثل زنا ی همه-

 زود ، میکنی عادت چیز همه به زود ، میای کنار خودت با زود تو ، کنن نمی اعتراف صادقانه

 . میشی بلند زود و میشکنی

.  شی همراهم ، بیای بخوام ازت بلدم چون ، بلدمت خودت از بیشتر ، صنم بلدم رو تو من

 ...میرم دارم منم چون ، بری باید ، موافقم منم ؟ برو شهر این از نگفت بهت صدف مگه

 اما کند نمی شوخی میداد نشان پرحسش لحن و جدی ی قیافه ، کردم نگاهش شوکه

 البد ، بود محال کند؟ رها نیمه را کارش خواست کی واقعا ، بود کارش عاشق که بهرادی

 !  داشت سرش در فکری

 !شده؟ تموم تون پروژه مگه-

 بر بنا و شدم شهر این ملی آثار تخریب باعث من ، بود حمید دست که حکمی طبق-

 . بذارم بیستون تو پامو دیگه نباید واقع در ؛ کنم فعالیتی دیگه تونم نمی ، محلی استشهاد

 پستی موجود چه! شد؟ می چیزی چنین مگر.  بودم شده خیره دهانش به فقط زده شگفت

 هر اما بودند کثافت دو هر ، بود خودش ی ریشه و رگ و خون از کسری که حقا! حمید این بود

 : گفتم که بود گرفته حرصم آنقدر.  خودشان ی شیوه به کدام

 ! متنفرم ازش ، انگیزیه نفرت آدم واقعا حمید-

 .ترسوئه و بزدل ، همه از بیشتر اما انگیزه نفرت حمید-

 همه پشت حمید میگفتم ، شد نمی بسته بیستون ی پرونده و گرفتن نمی و سیروس اگه-

 .اتفاقاته این ی
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 : کرد ای خنده ، بهراد

 ، نیست خیانت اهل اما ترسوییه آدم العاده فوق ، گفتم که همونطور.  نشناختی و حمید تو-

 . کارشه عاشق حمید

 ... بهراد نباش ساده میترسه؟ چی از االن ، شدن دستگیر خالفکارا ی همه که االن-

 : خندید بلندی صدای با اینبار

 ! ساده میگی من به تو ، جالبه-

 : داد ادامه ، آمد نمی بند اش خنده

 زورگوئه، ، عوضیه ، شناسم می حمیدم.  خبره چه اطرافم میدونم خوب ، نیستم ساده من-

 اما زرنگن خیلی ، کنن می فکر که همونایی ، خودشونه حرف ، حرف که آدمایی دست اون از

 .کنه پشت ش حرفه به بخواد که نیست آدمی ، راحت خیالت

 .دیگه نیست البد ، شد می دستگیر اونم ، بود اهلش اگه بهرحال!  بگم چی-

 . بیرون بیا حمید بحث از-

 :داد ادامه و زد زل چشمانم در

 میای؟ من با ، بگو بهم-

.  شود ملتهب تنم تا گرفتند شدت هایم رگ در خون جریان و گرفت ضربان اش خواسته از قلبم

 کجا ، نمیرفتم بهراد با ؟ کنم چه آینده در بود قرار ؟ بدهم داشتم اش خواسته به جوابی چه

 بود قرار بهراد با اصال  ، نبود مشخص احساسش تکلیف هنوز که مردی با ؟ بروم که داشتم را

 !بروم؟ کجا

 . آوردم زبان به بلند را آخرم ی جمله

 .م خونه میای من با-

 ! راحت چه-

 نیست الزم اما میای من با تو وایسیم، حرف کلی جلوی باید ، نیست راحت که معلومه-

 . بدونه کسی

 ! اول ی پله همان سر بود برگشته هم باز

 ؟ ندونن کی تا-

 . کنن قبولت که وقتی تا-

 هم و بودند تلخ هم که روزهایی ، بود گذشته سرم از که روزهایی به ، کردم فکر گذشته به

 ...شیرین

 که جوریه یه مون رابطه مدل چون ، باشیم هم با پنهانی فقط میتونیم که گفتی خودت روز یه-

 . نمیکنه قبولش کس هیچ
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 .کردم گوشزد بهت اول روز همون از من که بود واقعیتی این-

 . داشتم چشم سابقم همسر دایی به دونستم نمی امروز تا-

 ! کردن آگاهمون ، مردم خداروشکر-

 . خندیدیم دو هر

 ، عبد بودن آزاد از جدا.  بمونم شهر این تو نمیتونم م ثانیه یه حتی ، شد ثابت بهم امروز-

 .کنن می سنگسارم کسی هر از قبل مردم این ندارم شک

 . بدم تغییر رو آدما افکار نمیتونم من چون ، بدم دلداری بهت تونم نمی-

 کرد نمی  خام نشدنی های وعده با را من و گفت می را واقعیت ، لحظات این در که بود خوب

. 

 تحصیالت میزان ؛ نیستم  تو حد در من ، هامون نشدن ی همه از جدا ، زد خوبی حرف پدرت-

 .میزنن ذوق تو خیلی تفاوتا این هامون خونواده نوع و

 . نیست مهم من برای چیزا این ، صنم-

 .باشه پنهونی چیز همه  قراره تو دید از چون نیست مهم-

 و وایسم م خونواده جلوی برم که دارم عرضه اینقدر واال ، خودته خاطر به ، پنهونی میگم اگه-

 .میخوام  رو تو بگم

 کرده کلفت را پوستم چقدر زمانه.  بزنم را هایم حرف خواستم می همچنان اما داشتم ضعف

 ! کشیدم می نفس همچنان  که بود

 .خوای می و من بگو فقط وایسی، کسی جلوی  خاطرم به نمیخوام  من-

 : کشید عمیقی نفس و گذاشت هم روی را هایش پلک

 . خوامت می-

 : کشیدم نفسی هم من

 خودم ، بذاری خواستن همین حرمت به میخوام ازت فقط ، چیه خواستنت دلیل پرسم نمی-

 . باشم

 خودمو میخوام چون.  میام خودم با ،  تو با نه اما میام آره ، میگم میام؟ باهات بدونی میخوای

 هستی کسری دایی تو بره یادم میخوام.  شم پدرت عروِس شان و حد در کمی که کنم بزرگ

 .  کنم فکر خودم شدن بزرگ به فقط و

 !صنم فهمم نمی-

 : گذاشتم هم روی را هایم پلک

 فهمیم؟ نمی چطور پس ، بلدی منو میگی تو-
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 : پرسیدم مقدمه بی بدهم هدر را وقت خواستم نمی ، رفت فرو فکر به و کرد سکوت

 کنیم؟ حرکت کی-

 هدفی چه من اینکه ، پرشده سوال یک از ذهنم االن دانستم می.  بود شده سردرگم و گیج

 .بگویم برایش مرور به را هایم هدف میخواستم اما دارم
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 بهراد#

 

 مقابلم امروز راکه صنمی این اما شناختم می را صنم من!  بود شده عجیب نگاهش چقدر

 به هم من.  کند جمع را وسایلش تا رفت پیرزن ی خانه به.  نداشتم خاطر به ، بود ایستاده

 .زدم می سروان با را آخرم های حرف باید ، رفتم پاسگاه

 گذاشته قرار همکاران با.  نداشتم ای چاره موجود شرایط در ، رفتم می  بیستون از داشتم

 فعالیت دوباره بعد وقت چند و باشد ارتباط در تیممان اما کنم تعطیل را پروژه موقتا بودیم

 .کنیم آغاز را پنهانیمان

 :گفت خودش بش و خوش یک از بعد.  شد بلند احترامم به ، شدم که سروان دفتر وارد

 ؟ میرین شهر این از دارین بالخره-
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 : بنشینم تر راحت تا کشیدم را اسپرتم کت ی لبه

 دارم؟ اینم از غیر ای چاره مگه-

 پدرتون ظاهرا نمونید، بیستون شما کنن کاری خواستن مهندس از پدرتون وقتی ، بودم من-

 ...کنم کاری میتونم من بخواین راستش ، دادن قول مهندسم.  بودنتونن اینجا مخالف شدت به

 : پریدم کالمش میان

 . ندارم موندن به ای عالقه دیگه شخصا-

 : کرد نگاهم متعجب

 .کنم باور تونم نمی-

 . کنم جور و جمع شخصیمو زندگی دارم قصد فعال-

 .میکنن کار فدای  و چیز همه که بودین اونایی از شما نظرم به.  نمیومد شخصیتتون به-

 . کند زمینو نیست الزم همیشه گنج آوردن دست به واسه ، سروان دونید می-

 . نشده منظورم ی  متوجه بود مشخص نگاهش از

 یشم  متوجه هم من بدین توضیح تر ساده راستش.  چیه منظورتون بدونم دارم دوست خیلی-

. 

 که بکشی عقب مجبوری گاهی ؟ شنیدین که مبارزه تو نشینی عقب تاکتیک مورد در-

 .  هاست حمله ضد به کردن دلخوش حقیقت در تجربه اما شدی تسلیم ،  کنه باور حریفت

  کشید جلوتر را بدنش و داد تکان سری

 کنید؟ می فکر  من مثل  شماهم پس -

 :پرسیدم فقط است من افکار شبیه که میکند فکر چطور نپرسیدم

 چیه؟ صنم کردن زندانی از هدفش نگفت سیروس-

 اعتراف شما از صنم طریق از ، میتونن گفتن اونا بوده، ناتنیش برادرای درخواست ، گفت-

 !بدن نشون و گنج اصلی مسیر که بگیرن

 . رسید نمی نظر به اینجوری اما داشتن و قصد همین ظاهرا-

 . دقیقا-

 : جانماند ذهنم در سوالی تا کردم فکر کمی

 چی؟ صنم ی کافه کردن خراب مورد در-

 .بوده اون کار ، کرد اعتراف عطا-

 ...شهرام موضوع-
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 خاطر  به منم.  صنم ی کافه تو انداخته شتم و ضرب از بعد نگفت اما گرفت گردن فرزاد اینو-

 .  نشدم جزییات وارد و ندادم ادامه و بحث ، نیاد صنم از اسمی اینکه

 آورده مرحله این در صنم اسم نداشتم تمایلی هم من اما بود مهم خیلی جزییات این شاید

 جای. شد می فاجعه واقعا این از بیشتر ، بود ها زبان سر روزها این کافی ی اندازه به شود

 : پرسیدم دیگری سوال هر

 چی؟ پیرزن اون-

 و دادگاه ی جلسه بهتون خواستین ، میگیره تصمیم براش دادگاه ، بوده جرم شریک بهرحال-

 .میشه برگزار کرمانشاه ، میدم خبر

 .بشه چی قراره که دونم نمی اصال ، بیام بتونم دونم نمی-

 .کردم می جمع را وسایلم ، گشتم برمی خانه به هم من باید بود نمانده حرفی

 ، شود دچار سرنوشتی چه به بود قرار ، میکردم زندگی آن در که ای خانه دانستم نمی دقیقا

 . است منتظرم بیرون:  گفت.  زدم زنگ صنم به ، برداشتم که را وسایلم

 کند کار چه است قرار دقیقا دانستم نمی هنوز.  بود همیشه از سردتر نگاهش ، کردم نگاهش

 .باشم فرمانش به گوش رضایتش خاطر به بودم حاضر اینحال با. 

 .  بریم-

 .نبود همراهش چیزی ، کیف یک جز کردم نگاهش متعجب

 نمیاری؟ خودت با چیزی-

 : زد تلخی لبخند

 کرد مجبورم مغازه اولین تو خواهرتون که بود تنم لباس دست یه فقط ، کردم ازدواج که روزی-

  ، برگشتم دوباره که روزی.  خرید برام سرتاپا ، کنم پرتشون

 . زدم رو کافه اون و فروختم که بود حلقه یه همراهم دارایی تنها

 داشته با اینبار.  برمیگردم زود خیلی چون ، برم خالی دست ، برم اینجا از که امروزم میخوام

 خوام می.  گرفته ریشه خاک کدوم تو من ی تنه کنم ثابت  همه و خودم به که بیشتری های

 . کنم می تالشمو تمام اما سخته.  ببندم رو همه دهن
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 ! داشت زندگی ی آینده به امید همچنان و دهد ادامه خواست می هنوز که خوب چه

 انداختم عظیمش کوه و بیستون به را آخرم نگاه.  شدیم هم همقدم و زدم رویش به لبخندی

 دست به تیشه ، ایستاده کوه روی فرهاد ، کردم سفر زمان در انگار...  شد جوری یک قلبم ،

 ، بیستون ای افسانه گنج دنبال به هم او.  کند می را کوه شیرینش عشق به داشت و گرفته

 . بود تراشیده را کوه این از بخشی

 . داشتند فرق کامال که هایی هدف با زمان از متفاوت ای بازه در مشترک رویای یک

 ، داشتم جان زمانیکه تا و کشیدم می نفس هنوز من اما ، مرد چون ماند نصفه کارش فرهاد

 . رساندم می سرانجام به را طرح این

 ...بهراد-

 چشمانش مردمک کردم حس ، کردم نگاهش سوالی.  آمدم بیرون گذشته از صنم صدای با

 می تالش اما است باریدن ی آماده و اشک از پر چشمانش که کسی مثل درست ، لرزند می

 : شود ها اشک آن ریزش مانع کند

 بریم؟ خوای نمی-

 : آمدم خودم به سوالش با که بودم شده غرق افکارم در آنقدر

 . بریم-

 با را سرمان دو هر ، مسیر طول در.  کردیم حرکت تهران سمت به و شدیم جیپم سوار

 چرخید می صنم سر در که افکاری و خانواده واکنش  به من حالیکه در  ، کردیم  گرم موسیقی

 . میکردم فکر ،

 ، دختر این دلخوشی برای من که داده رخ من در ای معجزه چه ، کردم تکرار خودم با هم باز

 ! شوم کشیده دنبالش به ، بسته چشم بودم حاضر

 : گفت خودش ، تهران به رسیدن محض به
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 کنی؟ پیدا امن ی مسافرخونه یه برام میتونی-

!  برود مسافرخانه به خواست می چرا پس ، بود من مهمان که او شدم شوکه درخواستش از

 : کنم تعارفش دادم ترجیح

 .ما ی خونه ،  بریم بیای من با بهتره-

 ، بخواهم دانستم الزم هم باز ، شد خواهد چه  اینکه و داشتم را آینده اضطراب درحالیکه

 . شود همراهم

 !کنم درست براش دردسر که باشم کسی ی وابسته نیومدم-

 .نمیشم متوجه-

 .بیارم گیر خونه و کار بتونم که جا یه باشم روزی چند فعال-

 برای ، بود کرده زندگی کوچک شهری در را عمرش تمام و داشت سال یک و بیست هنوز

 ، بود کرده اراده که مرحله این در خواستم نمی.  میکرد فکر رویایی زیادی داشت هم همین

 میکرد قضاوت هم خودش پیش شاید. بزنم ذوقش توی ، کند رشد و بایستد خودش پای روی

 . ام آمده کوتاه زود همراهیش از او به ام عالقه نداشتن خاطر به

 .نیست جالب محیطش مسافرخونه-

 .هست  مطمئن و امن ی مسافرخونه چندتایی اینترنت تو کردم سرچ  من-

 . دانست می خودش هم را چیزایی یک  اینکه مثل ، نه

 . هتل میبرمت-

 .کرده را انتخاب این پول خاطر به فهمیدم ، شد مضطرب نگاهش

 . اونجا بریم بیا ، دارم آشنا هتل-

 : پرسیدم ، گرفتم که را اتاق.  رفتیم هتل به و کرد قبول

 !میکنی پیدا کار ، باشی اینجا روز سه-

 : زد لبخندی

 کنم؟ تهیه میتونم کجا از بازارکار ی روزنامه-

 . بود جزم عزمش

 . کنم می تهیه برات-

 بدون.  کنم پیدا ، گشت می دنبالش که را کاری برایش خودم خواستم می حقیقت در اما

 است قرار شده مدعی که این.  میگذرد  چه سرش در ببینم خواستم می ، شود  متوجه اینکه

 بکند؟ را اینکار میخواهد چطور ، کند رشد ،

 . بکشد نفس ، شهر این در تنها دختر این که بروم  و بگذارم همانطور آمد نمی دلم واقعا
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 . هستم پیشنهادم رو من ، بخوای وقت هر ، نیست آسون خیلی کردن زندگی تنها ، صنم-

 ؟ مردم حرف به بزنم دامن که-

 ...ببین ، نه-

 : پرید کالمم میان

 می اگه بشم جدا کسری از قراره دونست نمی هیچکی ، تهران اومدم طالقم واسه وقتی-

 شب چند ، کنم چیکار میکردم فکر مدام ، میشدن مشکوک ، بمونم تهران شب یه خواستم

 . باشم کجا و بعد

 من با مسافت ترین طوالنی ، گرفتم و بوشهر بلیط ، کرمانشاه بلیط جای ، ترمینال رفتم وقتی

 اما درمیومد جونم داشت.  بود شده خشک خشِک بدنم ، موندم اتوبوس تو و مسیر کل ، بود

 صرف و اومدی تو که بعدش و دیدم و شهرام کردم حس لحظه یه ترمینال تو.  کردم تحمل

 ظاهر فقط توام ، نداشتی تقصیری خب! خوشگذرونی به کردی متهمم ، رفتن بوشهر همون

 تو که روزی به ، برسم امروز به که کردم سکوت برابرت در من روز  اون اما دیدی رو ماجراها

 اما کردی نمی باور ، گفتم می و چیز همه بهت موقع همون اگه شاید.  باشی داشته باورم

 . داری قبولم االن دارم ایمان

 رسیدن باور به مرز تا آدما جای نابه قضاوت برابر در سکوت با ، تونستم بار یه اگه

 .ببره زیادی زمان اگه حتی ؛ میتونم بازم ، بکشونمشون

 کند؟ سپری را روزش چند اینکه خاطر به فقط!  بود برگشته و رفته بوشهر تا شدم زده شگفت

 تالشم میخواستم دل ته از.  بماند پاک میخواست و بود پاک صنم.  کردم نگاهش ، تحسین با

 و ایمان ، حرف این به من.  کرد می کمکش هم خدا ، بودن خوب این پاس به.  بکنم برایش را

 . باشد آرزویش از بخشی که کاری!  کنم برایش کاری شد می کاش.  داشتم اعتقاد

 !بود؟ چه صنم آرزوی

 . شد زده ای جرقه ذهنم در

 .بود عاشقش که دادم می را شغلی او به من ، کردم می غافلگیرش باید
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[Forwarded from ایرتوند سمیرا کانال] 

#۲6۱ 

 

 

 

 

 

 صنم#

 

 اطراف وارسی به شروع هم بعد  ، زدم شارژ به را ام شده خاموش گوشی کاری هر از قبل

 . نمودم

 می مرتب و خوب چیز همه ، کردم بررسی هم را بهداشتی سرویس ، زدم چرخی اتاق میان

 . رسید

 . کردند صادر ، خواب دستور و گرفته قرار تیم یک در چشمم و مغز و بودم خسته خیلی

 ؛ داشتم استراحت به نیاز هم واقعا

 .شود چشمانم مهمان ، خواب ، سرعت به شد باعث روز چند این خستگی

 دلیل و اتفاقات مرور با و شدم درگیر ذهنم با خوابم جای بودن آشنا نا و شدن بیدار محض به

 . آوردم خاطر به را هتل در حضورم

 ، کردنش روشن از بعد و کشیده شارژ از را گوشیم

 ، بردارم را تلویزیون کنترل اینکه از قبل.  کنم ای برنامه دیدن سرگرم را خودم ، گرفتم تصمیم

 اما عاقبت.  کنم تعلل ، تماس برقراری برای شد باعث ناشناس ی شماره.  خورد زنگ گوشیم

 . نشناختم اما آوردم فشار ذهنم به ، دادم جواب و کرد سالم ، برداشتم

 ؟...شما-

 .محبیم نمیشناسی؟ چطور-

 :داد ادامه خودش که ، کیست دیگر محبی بدانم تا آوردم فشار ذهنم به

 ...نگین ، محبی افشار-

 خودش معرفی در که بود جالب اما است  نگین همسر مرد این بفهمم تا بود کافی نگین اسم

 متاسفانه اما کنم قطع را گوشی میخواست دلم!  نکرد استفاده بودن نگین همسر عنوان از

 . نگران همیشه البته و بودم بینی خوش آدم همیشه من
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 : گفتم معمولی لحنی با

 . بفرمایید-

 میکنید؟ چیکار االن ، شدم ناراحت واقعا ، شده چی شنیدم راستش-

 داده را جوابش اینکه از شدم پشیمان زود خیلی.  نیامد خوشم اش دوستانه ظاهرا لحن از

 : داد ادامه ، ندارم دادن جواب قصد ، شد متوجه.  بودم

 .کنم نمی کوتاهی بگین ، برمیاد من از کمکی هر-

 ختم کجا به مان مکالمه ، جمله این از بعد زدم می حدس اما بود عادی چیز همه اینجا تا

 باطن موجهش ظاهر برخالف محبی افشار.  کنم قطع را تماس دادم ترجیح.  شد خواهد

 .داشت زشتی

 . کردم سیاه لیست وارد را اش شماره بالفاصله ، زد زنگ دوباره ، کردم قطع تا

 ، بروم صبحانه برای اینکه از قبل

 الزم وسایل مقداری و است موجود کارتم در پول چقدر ببینم تا کردم کتاب و حساب یک

 . میخریدم

 ، داشتم خوبی حس که چرا.  کنم فکر ، بود رویم پیش که ای سختی به اصال خواستم نمی

 خوب عجیب من دل حال اما شد می ناامید و دلسرد باید بود من شرایط در کس هر مسلما

 ! بود

 ! چایی همراه میکردم درست کیک یک!  بود خانه اینجا کاش ، گذشت ذهنم از لحظه یک

 ! شد محو زود چقدر ، کردم اندازیش راه امید هزار با که ای کافه ، بود ام کافه دلتنگیم تنها

 ، نبود راضی هم خدا ، داشتم نما انسان حیوان یک انگشتری از را تاسیسش پول چون شاید

 . برود باال این از بیشتر کج دیوار آن

 مردک...دیگر ی شماره یک با ، نباشد محبی هم باز بودم امیدوار ، خورد زنگ گوشیم هم باز

 .کند سواستفاده من پناهی بی از خواست می عوضی

 : کشیدم ای آسوده نفس ، دیدم که را سارا اسم

 ؟ جانم-

 !خاموشی یا ، میزنی تماس رد یا ؟ شعور بی ی دختره تو کجایی-

 : نشست لبم روی لبخندی تندش لحن از

 خوبی؟ تو-

 !تو نیومدی چرا میذاری؟ قال منو حاال ، کثافت-

 دعوای یک که میکردم بازگو را مادرشوهرش های حرف باید دقیقا االن ، گرفتم دندان به را لبم

 بیفتد؟ بینشان من خاطر به حسابی
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 : کردم نمی را اینکار من هرگز و مسلما

 . کنم ناز یکم خواستم-

 .  خریداریم نازتو جونت بهراد و خودم ، برم قربونت-

 : خندیدم بلند

 . ممنون-

 : کرد مکثی

 . اینجا بیا پاشو حاال-

 . بیستون نیستم-

 . ام آمده بهراد همراه دادم توضیح برایش شمرده و آرام من و کشید جیغی

 اگر که داد قسمم  هم بار چند.  کنم حساب کمکش روی گرفت قول ، شنید که را هایم حرف

 . کند نمی دریغ ، دارم مالی نیاز یا مشکل

 های آدم بهراد و هادی سارا،.  است خوب اتفاقات و خوب های آدم ی واسطه به خوب حال

 آدم ی  همه کردم می تالش من و کردند می منتقل را خوب حال این من به که بودند خوبی

 .کنم خاک ذهنم از ای گوشه در را اطرافم بد های

 

 

 

 

  خیس_های_اطلسی#

 ایرتوند_سمیرا#

 

 [۰۷:۳6 ۱۷.۰۸.۱۸, ]خیس های اطلسی

[Forwarded from ایرتوند سمیرا کانال] 

#۲6۲  

 

 

 



 
 

 
 

     

 
Page 681 

 ایرتوند سمیرا خیس های طلسیا

 

 میخواستم...  شوم رها و کنم پرواز تنهایی خواستم می ، میخواستم خودم برای را امروز

 اش پیله از تازه که بودم شده ای پروانه شبیه دارد؟ حسی چه گشتن و رفتن تنها بدانم

 .  درآمده

 روی بلند هایی قدم با و رفتم رو پیاده سمت به پارک به رفتن برای کودک یک شیرین حس با

 می فریاد گاهی و میکردم باز هم را دستم دو خواست می دلم.  رفتم راه جدول ی لبه

 . میشوم قضاوت هم باز آنوقت دانستم می خوب اما کشیدم

 می فروشی عمده معموال میگفت و داده را آدرسش سارا که خریدی مرکز به پرسان پرسان

 . رفتم ، است ارزان اجناسشان و کنند

 بیرون وقتی حتی ، شد نمی جدا لبانم از خنده ، خرید طول در.  خریدم لباس دست چندین

 . خندیدم فقط ، انداخت کیفم در و نوشت کاغذی روی را اش شماره برایم پسری پاساژ

  ؛ رسید نمی نظر به زشت هم آنقدرها دنیا

 خوشگلی های گلی ماهی و ها فروش دست بساط سبزه، و عود بوی ، آمد می عید بوی

 .بود کرده جلب را توجهم ، فروختند می خیابان ی گوشه گوشه در که

 که بچه ، بخیر یادش!  بخورم را ها بسته داخل سمنوهای آن از کمی میخواست دلم چقدر

 یادش.  بودم سنموهایش عاشق من و پخت می سمنو همیشه خودش خاتون ننه ، بودیم

 تنهایی تا بردم می حیاط ی گوشه به و میکردم جمع را ها سمنو داخل های بادام!  بخیر

 . شیرین و بودند نرم ، داشتند خوبی طعم بخورمشان، و بشکنم

 دعوت را مردم و میخواند شعر حالیکه در ها فروش دست از یکی ، کردم عبور خیابان عرض از

 شال شلیه پرست بنفش شال یک ، کشاند سمت همان به را نگاهم ، میکرد خریدن به

 . بود دستش هم قدیمی

 همه ، بودم دیوانه ، میخریدم را شال این باید ، گرفت شکل لبم روی شیطنت سر از لبخندی

 می را چیزی داشتم من و کنند جلب را شان عالقه مورد مرد توجه که میخریدن را چیزی ،

 ! آمد نمی خوشش آن از بهراد که خریدم

 میلم و خواسته روی پا اما ببینمش ، داشتم تمایل شدیدا اینکه با ، نبود بهراد از خبری روز آن

 . نگرفتم تماسی و گذاشتم

 صبر آنقدر بتوانم روزی نمیکردم باور.  من نه و زد زنگ او نه که روزی سه ، گذشت روز سه

 ! کنم حفظ را خودم غرور و ببرم باال را خود

 خودم ایستادگی و شخصیت ، قبل از بیشتر امروز ، میباختم زود ، اتفاقات تاثیر تحت که منی

 .بودم کرده حفظ را

 چیزها خیلی از هم تنهایی ، شود می فهمیدم ها، خبری بی این به میکردم عادت باید شاید

 .نبودم نگران همین برای ، برد لذت
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 هنوز.  نشست لبم ی گوشه لبخندی ، دیدم که را«  عتیقه»  اسم ، رسید پیامی گوشیم به

 متن.  داد پیام خودش ، آوردم را اسمش تا!  بود هم زاده حالل ، بودم نکرده عوض را اسمش

 : خواندم را پیامش

 ″منتظرتم ، هتل البی تو پایین بیا ، سالم″

 لباس سرعت به.  کنم کم ام عجله از نمیتوانستم هم من ، بود شده پیشقدم او که حاال

 نکردم، را اینکار اما زندگیم شال ترین تکراری پوشیدن برای بودم دودل ، کردم تعویض را هایم

 . رفتم البی به

 گفت چینی مقدمه بدون.  کرد احوالپرسی و شد بلند ، رفتم که جلو.  بود داده لم مبلی روی

: 

 .  بدم نشونت رو جایی یه خوام می ، بیا-

 به بیشتر  هم اینجا هوای و آب انگار.  بود شده تنگ برایش دلم من اما ، بود عادی که  او

 . نبود هایش موقع آن سوختگی آفتاب از خبر و ساخت می مذاقش

 .بود شده همیشه از تر جذاب کردم می اعتراف باید

 ...صنم-

 : زدم نمایی دندان لبخند.  بودم زده گند ، آمدم خودم به

 !غافلگیرانه دعوت یه با اومدی یهو ، بدی خبری اینکه بدون ، کردم تعجب-

 : گفت مکثی از بعد و داد فشار هم روی را لبانش

 . میگشتم شغل دنبال ، بودم بیکار البته ، نبودم بیکار-

 کمال با اینبار و کنم همراهی ، کرد دعوت هم باز.  نکردم هم کنجکاوی ، نفهمیدم را منظورش

 .کردم قبول میل

 از که بود مالیمی موزیک صدای رسید می گوش به که صدایی تنها و فرورفته سکوت در هردو

 .شد می پخش ماشین ضبط

  ماشین توقف با

 :گفت خودش ناگهان ، راه میان.  رفتیم پیش هم مسیر در ، شدیم پیاده

 . خالی  و خشک ، نمیشه که اینجوری-

 ، کند چه ، میخواهد بودم مانده ، ایستاد پشتم و برداشت قدمی.  حرفش از نیامد خوشم

 :گفت که ترسیدم چرا دانم نمی

 . چشماتوببندم میخوام ، شی سورپرایز بده اجازه-

 !بسته چشمایی با ؟ ببینم پامو  جلو چطور پس میشه؟ مگه-

 .کنم می راهنماییت دستام با ، من نه البته.  تو چشمای میشم من-
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 . بکند خواهد می چه ، بدانم تا ، بودم مشتاق و کنجکاو شدیدا حالیکه در شدم همراهش

 که قلبی.  کردم احساس قلبم در محسوس لرزشی دستانش تماس از ، گرفت آرام را دستم

 . بتپد همیشه از تر متفاوت ، است کنارم مرد این که بار هر ، داشت تصمیم

 از.  کردم باز را چشمانم تند ، برداشت که را بند چشم.  ایستادم هم من ، ایستاد بعد کمی

 .شدم شوکه ، بود رویم به رو  که چیزی دیدن

 ای قهوه به مرا ، خواسته کردم فکر.  بود شیشه از تماما بیرونش که شیک ی کافه یک

 : دهد توضیح خودش تا کردم نگاهش.  کند مهمان

 چطوره؟-

 ...!عالی-
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 [۰۷:۳6 ۱۷.۰۸.۱۸, ]خیس های اطلسی

[Forwarded from ایرتوند سمیرا کانال] 

#۲6۳  

 

 

 

 

 و کوچک حیاط آن با خصوصا ؟ گفت دنج مکان این وصف در شد می  این جز ای کلمه مگر

 ! اطرافش  های باغچه

 شده چیده هم کنار شیکی های صندلی و میز اما ، نبود کسی انگار داخلش ، کردم که دقت

 . شدم گیج کمی.  بودند

 کنیم؟ اجاره هم با رو اینجا میخوای-
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 . کرد ترم گیج اش کوبنده خبر

 : زد مالیم لبخند یک.  را استیصالم حجم داد می نشان نگاهم

.  میزنیم کافه یه ، کنیم می اجاره رو اینجا.  میگردی کار دنبال توام ، دادم استعفا که من-

 چیه؟ نظرت

.  چیست منظورش ، شدم متوجه کامال اینبار اما ، چینی مقدمه بدون ، گفت ضربتی هم باز

 جیغی ، داشتم پول آنقدر اگر شاید داشتم نیاز پول به شراکت برای شویم؟ شریک او و من

 کافه این اما کنم کم ، کرد می سنگینی قلبم روی که هیجانی حجم از کمی تا کشیدم می

 سر معمولی ی وسیله چند با بشود راحت که نبود بیستون در ام ساده و کوچک ی کافه مثل

 برای.  بود متفاوت ها نوشیدنی و کیک انواع خوردن در مردم ی سلیقه اینجا!  آورد همش

 سرم در بود فهمیده بهراد انگار.  کرد هم هزینه باید شک بدون ، ها سلیقه این کردن  فراهم

 : گفت که گذرد می چه

.  کنیم مشخصش باید کار اول همون از که داره تبصره و بند سری یه شراکتی هر اما ، خب-

 .ها هزینه به برمیگرده شراکتم این قسمت ترین مهم

 : داد ادامه ، گفتم که«  اوهوم»

 .کنیم صحبت هم با و مون کافه داخل بریم بهتره-

 ...بهراد و من ی کافه!  «مون کافه» ی واژه ، داشت شیرینی حس چه

  برایم.  مسکونیست ی کوچه یک وسط در کافه فهمیدم که بود زمان آن تازه و شدم همراهش

 . بود جذاب و شیک زیادی اینکه با ، شد نمی مشتری پر هم چندان اینجا ، آمد جالب

 . کرد شروع بالفاصله ، بهراد ، نشستن از بعد و زدیم کنار را مان صندلی کدام هر

 کنارش البته و کند بیشتر مرا بهت بار هر و بدهد ناگهانی را خبرها که بود آمده امروز  کال

 . کند قلبم  نصیب دلچسبی شادی

 کوچه داخل چون اما کنم انتخاب و آمد و رفت پر و شلوغ ی محله یه کردم سعی من ، خب -

 ماهانه قراره.  نمیکرد قبول ، رهن عنوان هیچ به صاحبش.  شه ارزونتر اش اجاره ، هست هم

 ، باشیم نداشته درآمدی ممکنه و اوایلشه چون خب اما.  میدیم اینجا درآمد از که بدیم اجاره

 . کنیم  استفاده جیبمون از مدتی باید

 ! من جیب پول جز بود سنجیده را چیز همه ظاهرا

 که ام کافه درآمد! ؟ بود پول چقدر جیب این در مگر ، نشست جیبم روی ، اراده بی دستم

 ، بود مانده همانطور ، ریخت می حساب به برایم مهرداد که هایی پول اما شد می خرج تقریبا

 . بدهم دست از را اندازم پس تمام خواستم نمی.  نبود اینجا اندازی راه حد در هم باز

 بندازی؟ راه رو کافه  این میخوای واقعا تو-

 .باشم داشته کافه یه دارم دوست-

 .شد لبم روی لبخندی اش نتیجه و نشست قلبم در اش جمله
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 .بخوای اگه البته ، باشم کارمندت میتونم  اما بشم نمیتونم شریک-

 . گذاشت میز روی ، بود اش چانه زیر ، قبل از که را دستش و کرد مکثی

 . بدم باالیی مزد دست تونم نمی اما ، قبوله-

 .جایی کردن اجاره حد در-

 کامال ی کوچه یه داخل هم کافه ، کوچیکه سوییت یه پشتش ، خانوادگیه لژ ، کافه باالی

 . امنه و مسکونی

 . بودم دودل هم باز البته داشتم قبول را ها حرف این

 . جوریه یه باز آخه،-

 .گرفت ام خنده.  داشت هم حق ، کرد نگاهم چپ چپ

 .میخوابه اینجا شبا البته و کنه کمکمون قراره مادرمم آشناهای از یکی-

 !؟ شناختم نمی که آدمی با اما نبودم تنها بود خوب بخشش این

 : گفتم ، فکر مقداری از بعد و کردم جمع را لبم

 .میدم جواب بعد ، کنم فکر یکم میشه-

 . داری وقت فردا تا -

 : داد ادامه.  آمد می نظر به دستوری لحنش

 هنوز که کافه اسم تابلوی میمونه فقط.  کنم اندازی راه رو اینجا میخوام ، نو سال از قبل تا-

 تابلوشم که مطمئنم اونقدر که من نباش، نگران ، میشه تایید قطعا اما نیومده مجوزش

 . « اطلسی کافه: » میشه نوشته اینجا در سر زودی به.  دادم سفارش

 آسمون گرفته وقتی ، اطلسی شکسته وقتی

 

 خونمون شریک تنها ، شده تنهایی که وقتی
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 [۰۹:54 ۲۰.۰۸.۱۸, ]خیس های اطلسی

[Forwarded from ایرتوند سمیرا کانال] 

#۲64 

 

 

 

 

 بهراد#

 

 

 فکرم درحالیکه ، بیاید پایین مادر تا ماندم منتظر و کرده شلوارم جیب داخل را راستم دست

 گذشته مثل و تغییر بدون وضعیتش متاسفانه ، رفتم مالقاتش به که امروز.  بود شهرام درگیر

 امید همین ، دستگاه نه بود خودش ی اراده به کشیدنش نفس هنوز خداروشکر اما.  بود

 . باشیم دلخوش شهرام ی آینده به شد می باعث

 را بیستون راز هم هنوز من! ؟ شد نمی بسته من برای بیستون ی پرونده چرا دانم نمی

 حرف ؛ دارد گفتن برای بیشتری های حرف ، شهرام داشتم ایمان و دانستم نمی افسانه

 .کند می باز را ذهنم ی نشده حل معماهای گره که هایی

 .رفتم سمتش به قدمی ذهنم کردن متمرکز با و آوردم بیرون جیبم از را دستم مادر آمدن با

 آوردی؟ گیر ت خاله واسه خونه ، بهراد-

 نگرانید؟ اینقدر چرا ، آره بگم بار چند-

 . نگرانشم-

 تکرار رو جمله همین بار هر چرا.  میکنه زندگی تنهایی داره سال پانزده خاله من مادر دیگه-

 !میکنید؟

 .نیست خودم دست-

 : کشیدم پوفی

 . بیرون بکشه آب از خودشو گلیم چطور بلده خودش خاله ، مادرجان نداره نگرانی -

 .بود تر راحت خیالم من پیش میومد ، مادرجان دونم می-
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 می  که هایی زن آن از ، بود ای عرضه با و جسور زن خاله.  تکراری بحث این به  ندادم جوابی

.  افتاد راه دنبالم به هم او ، رفتم در سمت به.  هستند مرد پا یک خودشان برای ، گفت ، شد

 به و شدیم ماشین سوار هم همراه.  بردارد من از جلوتر را هایش گام تا ایستادم در نزدیک

 .کنیم مان خانه مهمان روزی چند حداقل را خاله تا کردیم حرکت فرودگاه سمت

 ازدواج دیگر همسرش از جدایی از بعد ، داشتنی دوست بسیار و بود ساله چهل زنی ام خاله

 . نکرد

 آبشان زیاد همین برای!  بود شان از دور شغلش ، پدر دید از و داشت را بانوان آژانس مدیریت

 خواست من از ، بود شده تمام اش خانه قرارداد که آنجایی از.  رفت نمی جوب یک در پدرم با

 . کنم اجاره برایش ای خانه ، برمیگردد مسافرت از تا

 شدت به و محکم ظاهری که مادر برخالف.  گفتم صنم از برایش ، آمده پیش وضع به توجه با

 او به را چیز همه شد می و بود منطقی و محکم واقعا خاله ، داشت استرسی و شکننده

 . گفت

 درگیر وجدان از و شود مزخرف بازی یک وارد صنم ام شده باعث اصرارم با من ، گفتم او به

 . گفتم هم ام شده

 راحت صنم از کامال را خیالم که بود مهربان آنقدر خاله.  کند زندگی صنم با مدتی که کرد قبول

 همراه او دانستند نمی ام خانواده هنوز.  نگوید چیزی کسی به صنم مورد در بود قرار.  میکرد

 تا کرد می ترش رو ، دید می را نامم و نمیزد حرف من با پدر هم همینجوری.  است آمده من

 .  بخشد  مرا راحتی به نیست حاضر کنم خطایی هر ، دهد نشانم

 بین این.  باشد مهمانمان روزی دو یکی پدر نبود در و مادر اصرار به تا آوردیم  خانه به را خاله

 اندازی راه را کافه هم و بچینم را خاله وسایل هم ، نو سال از قبل تا و بگیرم کارگر هم من

 .کنم

**** 

 تمام کافه کارهای تقریبا ، بودم خاله با صحبت گرم حالیکه در نشسته میزها از یکی پشت

 را کافه تنهایی به توانست می صنم واقعا دانم نمی ، باشد اش افتتاحیه فردا بود قرار و شده

 آسیب دست وجود با حتی.  کنم کمکش مورد این در نداشتم تصمیم اما ؟ نه یا کند مدیریت

 باید صنم داشت عقیده هم خاله.  دهد انجام را کارهایش کرد می سعی هم اش دیده

 .نشود لگدمال من های بازی هود رابین زیر نفسش به اعتماد تا کند اداره را اینجا تنهایی

 : زد نیشخندی ، دید که را ام خنده ، گرفت ام خنده خاله تعبیر از

 . خوبه حالت معلومه-

 : کردم نگاه پرنفوذش چشمان به

 .میشم عالی ، میبینم که رو شما-

 ؟ باالیی ی طبقه دختر یا من-
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 از بیشتر لحنش و خاله نگاه نوع از.  بود کار مشغول باال ی طبقه در که بود صنم به اش اشاره

 این شیدای و عاشق میکرد فکر که بود خوش دلش.  زدم پوزخند ، بزنم لبخند ، بخواهم اینکه

  درحالیکه!  ام شده دختر
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 [۰۹:54 ۲۰.۰۸.۱۸, ]خیس های اطلسی

[Forwarded from ایرتوند سمیرا کانال] 

 هم من خواسته خدا از ، ندارد را من با ازدواج به تصمیم کرد اذعان خودش صنم که همین

 .بستم را اش پرونده ای اشاره کوچکترین بدون

 وقتا بعضی اما بکشم عقب کردم سعی من ، نیست خوب بازوش هنوز صنم ، خاله راستی-

 .بیاد فشار بهش میترسم

 من.  برداشته حساسیتاش از دست بگو بهش ، جان بهراد حساسه زیادی دیگه وجدانت این-

 . جان خاله ، دونن نمی که بقیه ، حساسی دختر این رو اینقدر وجدانت خاطر به تو دونم می

 . زد تعمدا که ای کنایه از فهمیدم را معنیش بالفاصله که بود واضح آنقدر اش جمله بیان نوع

 .بگم غریبه جلو نمیگیرم که واال ، میگم شما به فقط ، میشناسین منو شما چون خب-

 ! صنم خوشبحال-

 انداخت بهم هم «خودتی» که هایی نگاه از یکی.  کرد کج را هایش لب و انداختم باال ابرویی

: 

 .نباشی روراست دلت با تو وقتی تا نیست خوشبحالش همچینم البته-

 ! نبودین مدلی این که شما ، جان خاله-

 : خندید بلند

 !شد عوض مدلم ، ندادم دلت به دل چون-

 . ندادم جوابی

 ! پیچونه می مدل یه مو سوالی هر یعنی.  میزنه حرف سخت چقدر ، توداره خیلی صنم ولی-
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 دچار زندگیش از مرحله این تا که داشت مهارت آنقدر اگر او! ؟ پیچاندن و صنم ، کردم تعجب

 زرنگ خیلی های آدم مختص ، پیچاندن.  ها سادگی همین خاطر به آنهم!  شد نمی اشتباه

 .گنجید نمی شخصیتش در و نبود صنم ذات در که بود صفتی دقیقا زرنگی و بود

 چی؟ یعنی-

 . میترسه ازم انگار ، کنه نمی اعتماد بهم اصال ، واال دونم نمی-

 که است درست! نداشت؟ اعتماد خاله به صنم بروم، فرو فکر به شد باعث خاله ی جمله

 .   بگذارد جواب بی را سوالی بخواهد که نبود هم آدمی اما داشت حرفی کم شخصیت

 اعتماد حاال ، خورده تون صاحبخونه زن از که ایه ضربه خاطر به شاید میگم من بهراد البته-

 .  کنم اعتماد راحت تونستم نمی ، بودم منم مسلما داره حقم.   شده سخت براش کردن

 بگم؟ چی-

 .کنم چیکار دونم می.  خودم به بسپارش ، هیچی-

 هر در را آخر حرف ، مادر عین دقیقا.  بود برخوردار باالیی ذکاوت و هوش از مادر مثل هم خاله

 خاله بودم نگران فقط.  ام سپرده خوبی آدم دست را صنم دانستم می.  زد می خودش کاری

 کوچکتر خیلی که مکانی در هم آن ، شده ساکن ، شاپ کافی یک باالی ی طبقه در اینکه از

 . بیاورد دوام نتواند و باشد ناراحت ، است قبلیش ی خانه از

 

 

 

 

 

 �بخیر شبتون دل عزیزان سالم

 پرش بعد پارت از قراره و دارین اینجا تا رو رمان.  داره دلیل یه فقط کوتاهه پارت  اینکه خب

 دعوت ادامه خوندن به رو شما که میفته زمانی پرش در مهمی اتفاقات.   باشیم داشته زمانی

 . میکنم

 ��همراه و مهربون و خوب آنقدر اونم هستین که  ممنون

 ️☺پذیرام جان گوش با رو نظری نقطه هر
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 بعد ماه هفت و سال یک#

 

  بهراد#

 

 تاثیر مغز مرکزی اعصاب بر مسکن داروی یک مانند درست که دارند وجود هایی آدم دنیا در

 را مسکن همان حکم برایم هم صنم.  کنند می آرامت ، درد کاهش  بر عالوه و گذارند می

 ، شدم می خسته که بار هر ، برگشتم کارم سر حمید اصرار با دوباره اینکه از بعد ، داشت

 . کرد می آرامم که بود محلی تنها اطلسی کافه

 ، میکرد تعریف برایم را روز طول اتفاقات هیجان با او.  خندیدم می هم من او های خنده میان

 . کردم می گوش دقت با من و گفت می غریبش و عجیب های مشتری از

 صنم فقط ، شدم می کالفه بیجایش اصرارهای و پدر از ، میبریدم آدم و عالم از که بار هر

 . دهد التیامم هایش حرف با میتوانست

 ، بود حال وسر شاد دختر یک حاال و بود کرده عوض را اش روحیه کل دانشگاه به رفتن اینکه از

 موافق نه ، داد صنم به را رفتن دانشگاه پیشنهاد خاله که اولی روز.  بودم خوشحال واقعا

 معتقد خاله اما نبود مربوط من به اصال ای مسئله  چنین در دخالت واقع در.  مخالف نه ، بودم

 و روحیه رفتن باال برای بلکه ، صنم تحصیل رفتن باال و مدرک گرفتن برای فقط نه دانشگاه بود

 . میبرد باال را نفسش به اعتماد شک بدون که است خوب معاشرتش آداب

 در ایستاده من ، دانشگاه در حضورش ترم اولین در حاال و بود موافق کامال هم صنم خود

 .کند همراهیم و شود تمام کالسش تا بودم منتظر ، رویی روبه خیابان

 سوار ، بلند نفس یک کشیدن با و کرده رها آرنجش روی را پشتیش کوله ، آمد باالخره

 : پرسیدم همیشه مثل.  داد جواب ، گرم را سالمم.  شد ماشین

 ؟ خبر چه-

 . بود خندان  و براق همیشه مثل نگاهش ، انداخت سمتم نگاهی

 .بگیرم فاکتور و دانشگاه ی بوفه بودن بسته بخوام اگه البته ، نبود خبری امروز کال-
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 : شد معترض که  گفتم آهانی ، کشید تعمدا را «بوفه» ی کلمه

 !نشدی؟ مستقیمم غیر درخواست ی متوجه واقعا-

 : انداختم باال ای شانه

 داشتی؟ درخواستی مگه-

 رو روبه به ، کشید می آغوشش در بیشتر را اش کوله حالیکه در و کرد درهم را هایش اخم

 تلنبار های حرف تا بماند دلش در چیزی ، ندهد اجازه وقت هیچ خواستم او از یکبار.  شد خیره

 زبان به را دلش های حرف و کرده گوش نصیحتم آن به گاهی او.  ندهند آزارش آینده در شده

.  بوده بینمان قراری چنین رفت می یادش و انداخت می گوش پشت اما گاهی و آورد می

 اما ، است  گرسنه حسابی یعنی این و«  است تعطیل بوفه» ، بود گفته که حاال همین مثل

 ! داشت یقین من داشتن غیب علم با زیادی ها وقت بعضی کال ، گفت نمی مستقیم

 نگاهش ، ماشین توقف با.  داشتم نگه ، بود مسیرمان در که رستورانی روی به رو را ماشین

 .زد لبخندی رستوران تابلوی دیدن از و گرفت را

 .باشی گرسنه شاید گفتم-

 : شد پررنگتر لبخندش

 بدنم سیستم کل دیگه.  داریم کالس بکوب ساعت هشت ، روزه مزخرفترین ها دوشنبه-

 .میشه اختالل دچار

 دانشگاه به شد می ماه دو از کمتر اینکه با ، بود شده عوض هم زدنش حرف ی نحوه حتی

 . بود گرفته قرار آنجا فضای تاثیر تحت حسابی ، بود رفته

 کرد جلب را توجهش رستوران شیک فضای.  دادیم سفارش پیتزا دو هر ، شدیم رستوران وارد

 : گفت ، دقیق کاو و کند یک از بعد ،

 شایدم یا مدلی؟ این رستوران یه یا میشم هتل یه مدیر ، کنم تموم درسمو من نظرت به-

 !کنم بزرگ خودمو ی کافه

 : نشست لبم روی لبخندی سوالش نوع از

 در چی دونه می خدا هم اونموقع تا.  میگذره سال چهار دقیقا ، بگیری لیسانستو تو تا-

 .انتظارمونه

 : کشید آهی و زد سینه به دست

 سرنوشتتو کامال که میفتن اتفاقات سری یه ، پیشبینیه غیرقابل خیلی زندگی بازیای آره-

 امروزمو آرامش فردا من شاید ، دونه می کی.  باشی مقاوم اینه مهم اما کنن می عوض

  که دونم می اینقدر دیگه اما بده نشونم شو مبارزه و جنگ روی زندگی باز و باشم نداشته

 .بیارم دووم ، میتونم

 سعی که کسی.  کردم مقایسه ، بودمش دیده پیش سال دو که دختری با را رویم روبه دختر

 دختری.  آورد می در را محکم های آدم ادای بیشتر و نبود محکم  اما باشد محکم ، کرد می
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 بود لرزان تنش آنقدر.  بود کرده م شوکه پیشنهادش با استیصال اوج در بارانی شب یک در که

 . کرد حس را وجودش دردهای تمام ، شد می که ، بغض از پر صدایش و

 . بود خوب حالش و خندید می امروز

 . بود کرده پنهان غشش و غل بی لبخندهای زیر ، داشت اگر بغضی

 احساسات دچار گذشته در اینکه از هرگز من و بود خوب دوست یک من برای ، امروز صنم

 . نبودم پشیمان ، نکردم ختم ازدواج به را مان ساده ی رابطه و نشده

 بار زیر ، بدتر و نداشت را من ی خانواده با مبارزه توانایی روزها آن ی دلمرده و خسته صنم

 . شد می خورد فقط هایشان حرف

 . گرفتیم را مان زندگی تصمیم ترین درست صنم و من ، زمان آن معتقدم هم هنوز
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  صنم#

 

 لباس تا ، رفتم کافه به بهراد همراه ، داشت عصرانه حکم واقع در که غذایی خوردن از بعد

 هم روی را هایم پلک ای دقیقه چند بتوانم تا کردم کم را ضبط صدای.  کنم عوض را هایم

 . کنم استراحت و بگذارم
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 و من نه بگذاریم احترام هم های خواسته به بودیم گرفته یاد مدت این در کال ، نکرد اعتراضی

 منطقی مردی ، بهراد از سرنوشت و بود کرده بزرگ مرا روزگار بازی.  نبودیم لجاجت اهل او نه

 . بماند منتظرم شد قرار ، شدم پیاده من کافه نزدیک.  بود آورده بار پخته و

 توجه و بود چشم در کامال دور از «اطلسی کافه» تابلوی.  انداختم کافه به نگاهی همانجا از

 در فنجان از تر باال و داشت قرار قهوه فنجان یک اش نوشته پایین که تابلویی.  میکرد جلب را

 تابلو کل.  بود شده حک ، بنفش اطلسی گل یک ، شد می بلند آن از  که بخاری انتهای

 و دادم سرعت هایم قدم به.  بودم شده خاصش ی سلیقه عاشق من و بود بهراد ی  سلیقه

 سمت سرعت به ، بودیم کاشته ها باغچه دور تا دور که هایی اطلسی به نگاهی نیم از بعد

 . رفتم ورودی در

 اینجا بستن ، کرد می کجی دهن من به ، کافه ای شیشه در پشت «است بسته» ی تابلو

 . بود سخت برایم

 هم ها آن برای آنروز.  میکردند اداره نحو بهترین به را کافه غیابم در معموال سعید و شیما

 کنم رد را بهراد دعوت خواست نمی دلم عنوان هیچ به هم من.  نبودند و بود آمده پیش کاری

 کسی  چه اش خواننده نمیکرد فرقی برایم حتی.  داشتم را کنسرت به رفتن آرزوی همیشه. 

 . کنم اش تجربه میخواستم فقط ؛ باشد

 . رساند می آرزو این به مرا داشت ، زندگیم دوست بهترین ، بهراد امشب و

 وقت چند که تابلویی به افتاد چشمم که کردم را ها پله از رفتن باال قصد و شدم کافه وارد

 که روزی در ، گوشم زیر کوتاه ی زمزمه آن یاد به فقط.  بودم خریده خودم برای خودم ، پیش

 : خواندم را شعرش متن همیشه عادت به و سرخوشی با.  شدم آمبوالنس سوار و خورده تیر

 « کن دله یک دل صنما من با »

 را شعر بیت ی ادامه ، رنگ آبی ماژیکی با بهراد هم اش شیشه روی

 : بود کرده کامل

 « کن گله آنگه ننهم سر گر »

  من لب روی لبخند شد می باعث و مینوشتش دوباره مصرانه ، شد می کمرنگ که هم بار هر

 . بگیرد شکل

 .  کردم عوض را هایم لباس عجله با

 ؟ اینجایی ، صنم ، عه-

 :  ایستادم رویش روبه.  بود کار سر باید االن قاعدتا.  نداشتم را خاله دیدن انتظار

 نرفتین؟ سرکار سالم-

 . کردم باز یکی یکی را تنم مانتوی های دکمه

 کنسرت؟ برین نبود قرار مگه ؟ چیکار اومدی تو.  بردارم مو شناسنامه اومدم-
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 . کنم عوض لباسامو اومدم-

 .  سرکردم شالی و مانتو ، زدیم می حرف که همزمان

 خونه؟ نرفتی چرا-

 .پشتی سوییت گذاشتم آوردم لباس دیشب ، بود دور مسیرم از چون-

 خاله ، افتاد روال روی کافه کارهای و گذراندیم لژ پشت سوییت در را مدتی اینکه از بعد

 ، کار نه باشد آرمانشان محل فقط خانه تا ، کنیم جدا  خانه از را کارمان محل داد پیشنهاد

 .گفت می درست که هم الحق

 جدا لبانش از خنده و برد نمی باال را صدایش هرگز.  بود مهربانی زن ، داشتم دوست را خاله

 . رساند می آزار کسی به نه ، گفت می دروغ نه.  شد نمی

 و شنید می بود؛ صبور سنگ بیشتر او ، بودیم هم دل و درد پای یک که دیدم خوبی او از آنقدر

 . میداد دلداری

 .نشده دیرت تا برو ، کردی خوبی کار-

 . کردم گرد عقب

 . کن صبر-

 : آمد سمتم

 . دختر ، برس خودت به  یکم کنسرت میری داری-

 . خاله دیره-

 : گرفت سمتم لبی ژل

 رنگشون یکم ، رنگن کم لبات  این ولی.  نداری نیاز هیچی به ، خوشگلی خودت ماشااهلل-

 .میشی عالی دیگه ، میکنی

 لب روی گرفتم، او از را رژ.  کردم می فراموش من بار هر و گفت می من به را همین بار هر

 : گفتم چشمکی با و برگشتم سمتش به هم بعد زدم هایم

 . شدم ماه حاال-

 : بوسید را راستم ی گونه

 .ماهی همیشه تو-

 همیشه او چون!  داشت فرق خواهرش با زن این چقدر.  کردیم خداحافظی هم از خنده با

 . برگشتم بهراد نزد خیلی ، خاله مجدد تشر با.  میکرد برخورد سرد  و جدی

 من و نبودند خیره هایش نگاه بود وقت خیلی.  انداخت ساعتش به سپس و من به نگاهی

 هایم کردن عوض رژ حتی ، کنم تعبیر چطور خودم برای را نگاهش سادگی این دانستم نمی

 . نداشت تاثیری هم
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 . نشده شروع سانسمون تا بریم زودتر-

 . گفتم «اوهومی» و خوردم را م خنده

 وقتی.  داشتم عجیبی حس ، کردم حس قلبم در هیجان از موجی ، کنسرت سالن به ورود با

 عسل ماه تیتراژ به ام عالقه سر از فقط ، کنم انتخاب را محبوبم ی خواننده خواست من از

 . است چطور کنسرتش فضای دانستم نمی اصال و کردم انتخاب را«  یراحی مهدی»

 

 

 

 

  خیس_های_اطلسی#

 ایرتوند_سمیرا#

 

 [۰۹:55 ۲۰.۰۸.۱۸, ]خیس های اطلسی

[Forwarded from ایرتوند سمیرا کانال] 

#۲6۷ 

 

 

 

 و جیغ از زده هیجان من و کرد می گوش را آهنگ ظاهرا و زده زل رو روبه به خونسرد بهراد

 اما کنم خالی را هیجانم و بزنم جیغ ها آن مثل میخواست دلم ، خواننده با مردم همخوانی

 : آورد جلوتر را سرش بهراد.  کشیدم می خجالت بهراد جلوی

 نمیکنی؟ همخوانی خواننده با بقیه مثل چرا-

 شد می باعث ، بود شده پخش سالن بسته فضای در اطراف از که بلندی های همهمه

 : گفتم معترض.  بودم دوخته چشم هایش لب حرکت به بیشتر و بشنوم را صدایش سخت

 ساکتی؟ چرا خودت تو-

 .جون دختر ، گذشته سنی ازم دیگه من-

 روزهایی همان.  انداخت می ، بودمش دیده که اولی روزهای یاد مرا گفتنش جون دختر طرز

 .میلرزیدم خود به ابرویش دو میان اخم از که
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 .بخونیم باهم رو بعدی آهنگ بده قول-

 چی؟ ، نباشم حفظ اگه-

 :  برسد هم گوش به صدایمان تا میزدیم داد دو هر تقریبا

 . میخونیم رومتنش از باال میارم و آهنگ اسم اینترنت تو-

 : کرد ریزی خنده

 ؟ عاشقتم بودم گفته-

 عاشق از منظورش هم االن و نکرد اعترافی چنین وقت هیچ ، بود نگفته که است معلوم

 به انداختن آتش برای هم همین اما قلبیش، ی عالقه و عشق نه بود شیطنتم خاطر به شدن

 . کرد می کفایت قلبم جان

 : داد فشاری و گرفته دست در را انگشتانم بهراد.  گرفت اوج ، سالن در خواننده صدای

 . کنیم همخوانی شد قرار-

 بقیه و خواننده با همخوانی  به شروع دو هر و آوردم باال گوشیم روی را آهنگ متن بالفاصله

 . کردیم مردم

 

 دروغ های آدمک از ،  سیاه شب از برگشتم»

 فروغ بی های قلب از ، شدن بیهوده ترس از

 گی ترانه بی زخمی ، من ساز ترانه روح

 «خستگی سرد ی سایه ها لحظه تمام روی

 و تعبیر خودم برای را شعر ی کلمه به کلمه داشتم ذهنم در حالیکه در میکردم همخوانی

 و کرده فرار کسری و حمید مثل هایی آدم از ، مزخرفم و سیاه زندگی از من.  میکردم تفسیر

 . بودم برگشته شهرم به

 خسته روحم.  نفهمد را شکستم راز کسی تا زدم کاری هر به دست دلمرده، و بودم خسته

 به خواستم می فقط و بودم بازنده زندگی کثیف های بازی با جدال در.  بودم آورده کم ، بود

 . بمانم زنده طریقی

 ترانه از شکفتم من و رسیدی تو اینکه تا»

 بهانه بهترین زالل صدای از شکفتم من

  مهربونی داری تو خورشیُد رنگ

 «قلبمو های کوچه میشوره و میباره که بارونی مث
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 ، دیدم دیگران با را متفاوتش باطن که کم کم اما بود ترسناک اوایل ، دیدم را بهراد اینکه تا

 ، کند سواستفاده من رنج و تنهایی از بارها و بارها توانست می او.  گرفت دیگر معنایی برایم

:  میگفت خودش البته.  وجدانش پای ماند مردانه او اما ، غرایزش و بود مرد.  نکرد اما

 زمانی شاید.  بود کرده کتمانش اما شده درگیر هم او احساس بودم معتقد من ، «وجدان»

 به اینکه از.  بودم مدیونش داشتم که خوبی ی روحیه خاطر به امروز اما کتمانش از بودم دلگیر

 آشنا «سیما خاله» زمین موجود ترین نازنین با مرا و کرد حمایتم ، کنم رشد داد فرصت من

 .کرد

 را روز یک آغاز نوید تابیدنش با ها صبح که خورشیدی  همان.  بود من زندگی خورشید ، بهراد

 .میساختمش باید خودم  که روزی ، داد می

 توئه پابند شعر توئه جنس از روحم»

 توئه آهنگ به زنده من ی پوسیده نوای

 باش من با همیشه ، باش من با همیشه

 باش موندن توان ، توست با من تمام

 باش من با همیشه ، باش من با همیشه

 «باش موندن توان توست با من تمام

 بیایی تو اینکه.  بماند همین   باشد قرار مان رابطه اگر حتی!  باشیم هم با همیشه کاش″

 تو...  ببین را قهوه روی قلب طرح ، بگویم شوخی به و کنم درست  قهوه برایت من کافه

 و بکشی جلوتر را میز روی اطلسی کوچک گلدان تو ، کنم اخم من قلب؟ کدام بگویی و بخندی

 تو مثل من اما بخندم ، شود من نوبت اینبار.  میبینم اطلسی گل از طرح یه بیشتر من بگویی

 .خندیدن بلند به ، میکنند وادارم که دلند ته از آنقدر من های خنده.  خندم نمی آرام

 سرخوشی این کنم می اعتراف روز یک من و شوم می سرخوش زیادی گاهی گفتی خودت

 ″توست وجود و حضور خاطر به فقط

 لبخندی.  چرخیدم سمتش به و آمدم خودم به ، شد بیشتر انگشتانش زیر که دستم فشار

 : گفت بلند صدایی با گوشم کنار و آورد جلوتر را سرش ، زدم

 باش من با همیشه ، باش من با همیشه»

 «باش موندن توان ، توست با من تمام
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 هرم از گوشم ی الله و بودند ملتهب هایم گونه هنوز.  کرد حرکت ماشین  و بستم را کمربندم

 .داغ هایش نفس

 کجا؟ بریم داری دوست-

 بهتر شاید ، نه یا کنم فرار فکرش از بتوانم تا ببرم پناه خانه به میخواست دلم حاضر حال در

 حرف و رفتارها تمام و بود شده دوستم او بود ها مدت.  کردم می فکر او به تر عمیق ، بود

 . کنم عوض را نگاهم ی دریچه بود الزم شاید.  دیدم می دوستی ی دریچه از را هایش

 خونه؟ بریم میشه-

 نیستی؟ گرسنه-

 .سیرم ، خوردم هوله هله کلی ، نه-

 . باشه-

 آپارتمان یک پنجم ی طبقه در پیش ماه ده  که ای خانه ، رفت خانه سمت به دیگری حرف بی

 ی سلیقه با بود جور و جمع و شیک ، داشتم دوست را مان خانه.  بودیم کرده اجاره ، نوساز

 . خاله

 را آپارتمانی و زینتی های گل انواع خاله که داشت هم بالکن یک ، بود صورتی ، خانه دیزاین

 شب نیمه گهگاهی که بود بالکن روی هم فلزی صندلی سه و میز یک.  بود داده قرار آنجا در

 .  میکرد دعوت شعر خواندن به بالکنش در مرا ها

 تا میبردم پناه خانه بالکن به ، کنم داری زنده شب ، خواستم می که گاهی هم کنکور از قبل

 .شود خوابیدنم مانع آزاد هوای

 فشار خودت به زیاد گفت می خاله.  گذشت روزها آن شود نمی باورم هم هنوز!  بخیر یادش

 در را در را هتلداری مدیریت ی رشته همین توانم می:  گفت می ، نشوی اذیت تا نیاور

 . شوم قبول سراسری دانشگاه حتما بودم مصر من اما.  بخوانم آزاد دانشگاه
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 نظر از بودم خوانده را دانشگاهی پیش دروس تمام قبلش سال و بود ناقص هم دیپلمم چون

 ...بودم آماده کامال هم ذهنی

 داد نمی احتمال کسی و نشد جالب هم خیلی شدن قبول تهران برای ام رتبه اینکه با 

 به شدگان قبول ی عالقه عدم و امسال باالی ظرفیت خاطر به ، شوم قبول تهران دانشگاه

 .رساندم را قبولی ی نمره ، رشته این

 شده؟ چیزی نیستی؟ اینجا کال امروز ، صنم-

 :  گفتم«  هانی »

 . دارم امتحان فردام ، م خسته یکم ، نه-

 !نگفتی؟ چرا-

 ؟ رو چی-

 :گفت ، میکرد نگاهم چپ چپ حالیکه در و کشید پوفی

 !داری امتحان فردا اینکه-

 .میکنی  لغو و کنسرت ی برنامه گفتم خب ، آهان-

 : انداخت باال ابرویی

 ! عجب-

 .کنی لغوش خواستم نمی ، داشتم هیجان خیلی-

 :  داد تکان سری افسوس با

 ! رفتیم می  دیگه روز یه-

 . بعد سال یه میفتاد باز-

 هاتم نمره مراقب ، صنم اما نمیکنه درست رو چیزی منم سرزنش ، گذشته که اتفاقیه دیگه-

 .باش

 را پدرها ادای ، حامی نقش در خواهد می بهراد ، رسیدم می نتیجه یک به فقط اوقات گاهی

 . آمد نمی خوشم ، باشد داشته نیتی چنین اینکه از اصال من و بیاورد در

 :  رساند را خودش خاله اما نشود داخل داد ترجیح بهراد ، انداختم در داخل را کلید

 .برو بعد بمون ساعتی یه ، تنهاییم مام تو بیا ؟ بهراد کجا-

 : بودم کرده بهانه را فردا درس خودم ، انداخت من به نگاهی  بهراد

 . نمیکشه مغزم االن دیگه من ، خب-

 :  زد پوزخندی
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 . کن مجبورش-

 .نکنید خواندن درس به مجبور هرگز را ها بچه-

 صرف فقط! نداشت ایرادی که من ی جمله کشید، هم در را هایش اخم چرا دانم نمی

 .بودم آورده زبانش به کجی دهان با و شوخی

 . دارم کار ، خاله ممنون-

 داخل کرد اصرار دوباره همین برای فهمید انگار هم خاله.  بود عصبی و ناراحت هم لحنش

 بهراد از قبل خواسته خدا از هم من.  کرد قبول که گفت چه گوشش در دانم نمی.  شود

 . شدم داخل

 را ابروهایش بهراد.  آورد کرده سرخ زمینی سیب برایمان و رفت آشپزخانه به بالفاصله خاله

 : برد باال

 ؟ بدی کشتنمون به قراره ؟ خاله چیه  این-

 ... بهراد ، نشو لوس -

 . امشب داده خوردم به کلی صنم بابا_

 . کرده خوب-

 : گفتم خاله ی جمله ی ادامه در و خندیدم بلند

 ! میزنه غر پیرمردا مثل چه-

 :گفت ، بود ناراحت هم و عصبی هم که لحنی با ، شد بلند جا از تند بهراد

 .میده گیر وقته چند ، منتظرمه مادر-

 پسریش ی نوه فکر االن اینکه عوض ، شدی گنده مرد ، دیگه میزنه شیرین منم خواهر...!  وا-

 ! شده شروع گورش و گیر تازه باشه

!  بود خوب پیش دقیقه چند تا البته نبود حال سر ظاهرا بهراد اما خندیدم خاله با همزمان

 به و شدم بلند تند ، کنند کاری بخواهند بقیه اینکه از قبل.  درآمد صدا به در زنگ موقع همان

 ، بهراد مادر حضور اما.  کیست چه در پشت ، ببینم کردم نگاه چشمی از.  رفتم در سمت

 .شدم الل ،«  کیه؟» ، پرسید می که خاله سوال جواب در که آنقدر ؛ کرد غافلگیرم در پشت

 بار هر و نیاید اش خانه سمت به دعوتش بدون کسی بود کرده کاری خاله ، مدت این در

 .ماندیم می کافه در شیما همراه من ، داشت ای مهمانی

 کجایی؟ ، صنم-

 : گفتم وحشت با و دادم قورت را دهانم آب

 . خانمه سودابه-
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 بهراد#

 

 چنین منتظر کالفگیم ی همه با.  بود کرده کنجکاوش مطمئنا ، خاله نزد حدم از بیش بودن

 . کند اقدام زودتر داشتم انتظار حتی بودنش تیز بی توجه با ، بودم جانبش از واکنشی

 کنیم؟ چیکار حاال-

 : شد بلند غرغرکنان خاله

 ما ، نگیرین تون رابطه واسه جدی تصمیم یه و بردارین بازیتون اروپایی این از دست شما تا-

 . بدیم ادامه بازی موشک قایم به باید

 صنم و من ؛ بود خاله با حق.  انداختم نگاهی ، خندید ریز نگرانیش و ترس میان که صنم به

 دلیلش شاید ، دانم نمی.  بودیم کرده پنهان ، خوب دوست دو شکل در را احساسمان تمام

 هایش حرف میان صنم که امشب اما ، داشتیم دوستی این از همیشه که بود خوبی حس

 ناراحتی به زود خیلی که ترسی.  ترسیدم ، کرد خطاب پیرمرد مرا و بچه را خودش ناخواسته

 . شد تبدیل

 صنم شاید اصال ، میکردم معلوم را احساسم تکلیف باید.  کرد درگیر مرا فکر ، کلمه دو همین

 .کند ازدواج ، است بزرگتر خودش از سال شانزده که مردی با نخواهد

 . کردم احساس قلبم در عمیق سوزشی

 .میزدم حرف مادرم با بود الزم شاید

 .کن باز و در برو ؟ موندی کجا ، بهراد-
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 . شدم صنم نبودن متوجه ، چرخید که نگاهم.  آمدم خودم به ، خاله تشر با

 ؟ کو صنم-

 .اتاق بره گفتم-

 ؟ ببیندش مادر نیست بهتر-

 من زبان از حرف این نکند باور هم ، داشت حق.  کرد نگاهم ، شده گرد چشمانی با خاله

 .شکنند می را ها احساس ، راحت که تلنگرند کلمات بعضی دانست نمی اما شده خارج

 ظاهرا تو و من ، کن باز و در فعال ؟ بدی ش سکته خوای می االن ، آوردی در ادا همه این-

 .بزنیم حرف هم با باید

 در.  کرد هم در را هایش اخم ، افتاد من به نگاهش تا مادر.  رفتم در سمت به حوصله بی

 :گفت عصبانیت با سالمم جواب

 خبره؟ چه خونه این تو بدونم میخواد دلم خیلی-

 قانع را مادر مهارتش با که بود خاله خود کار و نداشت ربطی من به ، سوال این جواب اصوال

 .کند

 جون؟ سودی اومدی خوش-

 ت خونه میدی پناهش بدتر ، نزنی حرف هوا به سر پسر این با نداشتم انتظار تو از ، سیما-

 !؟ چی که

 .نشستیم سمتش دو در هم خاله و من ، نشست مبلی روی

 !شم نمی متوجه چی؟ یعنی-

 .بگیره زن زودتر باید بهزاد بال و اال ، کفش یه تو کرده پاشو ، حساسه همایون-

 مربوطه؟ من به کجاش االن این ، سالمتی به خب-

 . بردم لذت پرسیدن سوال در مهارتش و خاله خونسردی از

 .بزن حرف باهاش بشین ، بدی پناهش اینکه جای-

 : خندید بلند خاله اما خوردم هایم لب دادن فشار با را ام خنده

 واسه شده ای گنده مرد لعنتی ، سالشه ده پسرش انگار ، میگه جوری یه من خواهر-

 .خودش

 : چرخاند خاله و من بین را نگاهش حرص با مادر

 .عصبیم  ؟ بگم چی-

 . نشدین موفق دقیقا ، بگیره زن بهراد خواستین همایون و تو ، یادمه  من که روزی از واال-
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 ...سرتقه بس از-

 .نیست رضا دلش بهرادم ، بده رضایت دلش که کنه ازدواج باید وقتی آدمی هر-

 .دونه نمی همایون ، میدونم رو اینا من-

 .خوته دست که قلقش-

 .کنه ازدواج باید دیگه ، میکنم فکر منطقی خودم آخه-

 .دارم سراغ براش خوب دختر یه من-

. کشاند هم پی در را مادر و من ی خیره نگاه که بود غیرمنتظره آنقدر ، خاله خبری ی جمله

 : زد چشمکی من به مامان چشم از دور خاله

 .کنم می جور و موقعیت ، بدین فرصت بهم یکم ، کردم پیدا مناسب دختر یه-

 ؟  ایه خونواده چه از ؟ کیه آخه-

 ش خاله با کردن فوت مادرش و پدر البته،.  هست شاغلم و دانشجو ، خانمه ، خوشگله-

 .کنه قبول و بهراد امیدوارم ، متعصبه روش و داره دوستش زیادی ش خاله فقط ، میکنه زندگی

 که موقعیتی.  چشیدم می را خندیدن بلند طعم بار اولین برای ، نبود کنارم مادرم اگر مطمئنا

 به چیز همه ، گویند می راست.  مادر پسند مورد اما بود واقعیت عین ، گفت صنم از خاله

 . دارد بستگی ها آدم قضاوت دریچه

 .کنه نمی پسند و هیچکی ، درآورده کفرمو دیگه که  بهراد ؟ بگم چی-

 پسرم؟ نه مگه نپسنده،  میکنه غلط اینو-

 فهمیده را خاله منظور که من.  کردم سکوت اش باالرفته ابروهای و تهدیدآمیز لحن برابر در

 .داد می پیشنهاد مادر به را روزهایم این های زدن نبض دلیل ترین اصلی داشت او و بودم

 بگم؟ چی-

 پسندی؟ می موقعیتشو بگو-

 .دونم نمی همایون ولی ، آره که من-

 .توئه اول حرف آخرش حرف همایون ، کنم تکرار باید من ثانیه هر-

 : خندید ریز مادر

 .ببینم رو دختره بار یه حداقل-

 : داد جواب خاله تا کردم حبس کوتاه را نفسم

 .نیست امکانش ، نشه معلوم تکلیفشون مسائل سری یه تا-

 ...سیما ولی-
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 .دارم خودمو دلیل من.  بده گوش ، سودی میکنم خواهش-

 : انداخت باال ای شانه مادر

 .بگیره زن فقط میگم که رسونده ای مرحله به منو دقیقا بهراد-

 : گفت شیطنت با خاله

 نداره؟ مشکلی ، بگیره کیو هر یعنی-

 .نکن اذیت... سیما توام دیگه نه-

 : خندید خاله

 .کردم پیدا برات شو فرشته یه ، نباش نگران-

 صرف برای خاله که هایی ظرف ، ترسیدم لحظه یک.  خورد چرخ اطراف در مادر متفکر نگاه

 و کرده عمل زیرک همیشه مثل خاله اما بود نفر سه برای ، بود گذاشته رویمان پیش خوراکی

 .  بود برداشته را صنم های ظرف قبال
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#۲۷۰ 

 

 

 

 

 برخالف ما ی خانه بالکن بودم، خیره درختان ریزان برگ و حیاط به و ایستاده خانه بالکن روی

 .شد می محسوب پدر سیگارکشیدن برای جایی بیشتر و بود خلوت خاله خانه
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 که اوردم پناه بالکن به شد روشن هوا تا بودم بیدار صبح خود تا برگشتم مادر با که دیشب

 .کند کم را تنم گرمای خنک هوای

 دوسال با امروزم احساس اما شود ختم کجا به ها قوس و کش این انتهای بود قرار دانم نمی

 .داشت فرق هم دیروز همین با هیچ که پیش

  بگیرم رو روبه از را نگاهم شد باعث م گوشی زنگ

 .خاله جانم-

 موندی؟ کجا بهراد-

 .م خونه-

 .بیا کن سعی زودتر دانشگاه رفته صنم داریم، کار کلی کنی چیکار امروز بود قرار کو حواست-

 اگر که داشتم کار کلی است صنم تولد آمد یادم تازه کردم مرور هارا تاریخ و کردم فکر امروز به

 میفتاد عقب جنبیدم نمی

 گوشه فقط و کرده حفظش هم هنوز که دستبندی انداختم نگاهی دستم توی دستبند به

  بودند شده پوسیده کمی هایش

 می که هایی ان از نبودم خاص چیزهای خریدن آدمی من بود این واقعیت کردم قطع را تلفن

 که روزی همان نشود فراموش ها خاطره از ها مدت تا که بخرند العاده فوق کادوی یک توانند

 پالکشم که دادم سفارش زنجیر و پالک یک بگیریم جشن را صنم تولد گرفتیم تصمیم خاله با

 .بود فارسی زبان به صنما اسم

 .بود همین خالقیتم نهایت

 .کنم فراهم را جشن مقدمات تا برگشتم را کادو جعبه و رفتم اتاقم به

* 

 شیما با کافه تزیینات شود پذیرایی صنم از فقط اینجا در امشب تا بودیم کرده تعطیل را کافه

  نصب کنار و درگوشه سفید و قرمز بادکنک بود توانسته تا بودالبته

 .بود همیشه از تر متفاوت اطلسی کافه و کرده

  گفت بود ساعت به نگاهش درحالیکه سعید

 .بیان االنه دیگه-

 فراموش تولدشو کنه فکر ندیم محلش اولش تو بیاد که سرجامون بشینیم عادی بیاین اوهوم-

 .کردیم

 تو بیاد خب کنیم وانمود رو چی اینجاست تزیینی وسیله همه این جان شیما همسرگلم-

 .خبره چه میفهمه سریع
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 هم خاله حتی بود سعید با حق درحالیکه! ش ناراحتی بود دار خنده گرفت، رو دلخور شیما

 .نبیند را ش خنده کسی تا کرد پشت شیما نشدن ناراحت برای و گرفت ش خنده

 .شه انگیز خاطره براش باشه جوری یه باید خب-

 .میشه انگیز خاطره براش هم ساده تبریک یه قدردانیه دختر صنم-

 دادم تکان سری خاله حرف تایید در

 :گفت شوق با خودش بگوییم چیزی اینکه از قبل رفتیم استقبالش به همه صنم آمدن با

 .بود یادتون منو تولد که ممنون-

 به گرمی لبخند کردند نفوذ من قلب تا کلمات همین و ریخت کلمه چند در را احساساتش اوج

 . کردیم شروع تر رسمی را مراسم خاله درخواست با و زدم رویش

  بودم داده سفارش خودم را کیک

 .داشت قرار کوچکتر و صورتی قلبی وسطش که ساده قرمز قلب یک

 .کرد نگاه من به کیک دیدن با صنم

 .توئه ی سلیقه مطمئنم-

 تبریک برای بهانه کوچکترین تولد بود، خوب هم من حال خندید می و بود خوب حالش اینکه از

 .میکرد ذوق و میداد جلوه اهمیت پر را کوچک اتفافات همین صنم اما بود داشتن دوست و

 .دید می هم ش معنوی بعد از را هرچیزی بهای و بود قدردان خاله قول به

 گرفت را دستم خاله

 .خوشگلتره کیکشم از ندیدی کادوشو تازه-

 کرد من سمت به رو

 .بده رو صنم کادوی بهراد-

 برنامه از خیلی نداشتم عادت اصوال خبرنداشت من کادوی از خاله کرد غافلگیرم درخواستش

 کنم  خارج جیبم از جعبه شد باعث خاله مجدد اصرار بگویم کسی به هایم

 .زدند دست همه کشیدم بیرون که را گردنبند

 .صنم گردن بندازش بهراد-

  کرد دراز سمتم را دستش صنم نه یا داشتم را اجازه این دانم نمی

 .ببندی برام خودت و گردنبند  که میدم افتخارو این بهت-

 تک به تک از میکردم حس روزها این کال امد می خوشم هم میکرد شیطنت گاهی اینکه از

 .شوم می خرسند رویم روبه دختر رفتار و حاالت
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 به کرد جمع نما دندان لبخندی با را ش شده دراز دست کردم مشت دستم در را گردنبند

 اخر قدم اینکه از قبل اما برسانم حداقل یه را میانمان ی فاصله تا برداشتم قدم چند سمتش

  کوبید کافی های شیشه به محکم کسی بردارم را

 شده پیج کادو بزرگ جعبه یک حالیکه در بازگشت سرعت به و رفت در سمت بالفاصله سعید

 . داشت پستش در

 چیه؟ این-

 .آوردن خانم صنم واسه پیک-

 .است شده غافلگیر کامال و نداشته را انتظارش بود معلوم چرخید صنم سمت بالفاصله نگاهم
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 #۲۷۱ 

 

 

 صنم#

 

 در که ای شده کادوپیچ بزرگ ی جعبه به ، بهراد انگشت دو میان آویزان گردنبند از نگاهم

 قفل گردنم بر بهراد دستان لمس میان گردنبند اینکه از.  داد مسیر تغییر ، بود سعید دست

 و رفت جلوتر بهراد.  کردم می نگاه را بزرگ ی جعبه آن بد حسی با و شدم ناراحت ، نشد

 : گفت ، کرد رویش و زیر کمی اینکه از ،بعد  گرفت را جعبه

 ! «عزیزم صنم مبارک تولدت» نوشته روش-

 این در مسلما و بدانند را تولدم که دارند وجود نفر چند دنیا این در ، گذشت ذهنم از ناخواسته

 محبوب و انسی ، عطا ، عبد. ″ رفت می اش خانواده اعضای سمت به آدمی هر ذهن مواقع
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 و بگیرد شکل هایم لب روی پوزخند از طرحی ، شد می باعث فقط کدام هر نام آوردن  ،″ 

 . بود سارا ، میشناختم که کسی آخرین

 زندگیم محل از آدرسی هرگز و داشتم تلفنی ارتباط فقط سارا با من ، بهراد ی خواسته به اما

 هیچ تحت کس هیچ بود معتقد.  است تر راحت خیالت آنوقت ، میگفت بهراد چون ندادم

 دویمان هر برای و نیست مطلع هم واقعا چون ، بگیرد سارا از اطالعاتی تواند نمی شرایطی

 من به او جانب از آسیبی که نگران ، بهراد همچنان و بود فراری عبد همچنان.  است بد

 .برسد

 .بود مانده بدبین اتفاقاتش و بیستون به نسبت بهراد کال

 کیه؟ طرف از ، شه معلوم شاید کنید باز ؟ کنید می استخاره چرا خب-

 ، دادم تکانی خودم به خاله حرف با

 ؛ گرفت سمتم را جعبه روی کارت همه از قبل.  کرد باز را جعبه و شد کار به دست بالفاصله

 : بود نوشته رویش که تبریک کارت یک

 . ماند دلم به همیشه مهرش  اما دیدمش بار اولین برای پیش سال دو که دوستی برای″ 

 ″ صدف                                        

 فشاری از بعد.  برد خاطرش از را چیز همه ثانیه چند برای ام حافظه و کرده قفل مغزم انگار

 غروری همان با ، گرفت شکل چشمانم مقابل صدف تصویر ، خاطرات مرور و آوردم مغزم به که

 . بودم دیده اولش نگاه در که

 :گفت متنش خواندن از بعد و گرفت دستم از را کارت بهراد

 !داره؟ رو اینجا آدرس صدف مگه-

 : کرد جلب را توجهم که بود چیزی اولین لبش روی نیشخند

 ! ندادم کسی به که من-

 . دونم می-

 : آمد کالممان میان خاله

 .بگه تبریک دیده الزم دوست یه عنوان به  بهرحال ، بهراد نیست مهم اونقدرام-

 : کرد نگاه را کارت دوباره بهراد

 !بگه تبریک میتونست قبلم سال-

 چیه؟ جعبه  داخل کادوی ببینید نمیخواین حاال-

 پشمالو خرس یک دیدن از ، ببینم را جعبه محتوای شدم کنجکاو هم من شیما درخواست با

.  کند خوب مرا حال نمیتوانست پشمالو خرس یک اصوال.  شدم غافلگیر کمی ، جعبه داخل

 . داشتم را حس این که نشست نمی دلم به هدیه صاحب هم شاید ، دانم نمی
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 ! خوشگلی خرس چه-

 . بود شده خیره دستم توی خرس به ذوق با که بود شیما

 میاد؟ خوشت ازش-

 : کرد نگاه سعید به شیما

 ! داشتنیه دوست خیلی خیلی-

 و زیبا اصال آمد می نظرم به همچنان اما کنم تر دقیق ، خرس آن به را نگاهم کردم سعی

 نه ، داشتم صدف با ارتباطی چندان من نه اما بود زشتی کار هدیه دادن هدیه.  نیست جذاب

 برقشان که باچشمانی و زده ذوق شیما عوض در.  بود ام عالقه مورد و محبوب هدیه این

 .بود خیره پشمالو خرس به ، بود محسوس

 .ندارم بهش نیازی من ، داری دوسش اگه-

 : برداشت عقب به قدمی انکاری حالتی با و آورد باال را دستانش

 .خودته ی شایسته ؟ حرفیه چه این ، جونم صنم نه-

 .نمیاد خوشم چیزا این از من راستش-

 .گرونن خیلی عروسکا این اما-

 : خندیدم

 من ، محبته یه پشتش ، میشه خریده که ای هدیه هر ، نیست مهم برام قیمتش اصال-

 من برای ارزشی و محبت ، هدیه این پشت میگه احساسم و دونم می و محبت اون ارزش

 . محبت با اما کنم می تقدیمش تو به منم.  نیست

 : آمد کنارم خاله

 .فرستاده برات هدیه عنوان به صدف بهرحال.  نمیکنی خوبی کار ، صنم اما-

 .کرد نمی بدگویی بار چندین صنم پشت واال.  نبوده صنم دوست وقت هیچ صدف ، خاله نه-

 اهمیت برایم اما گفت ، بود زده هایی حرف  سرم پشت صدف که باری چند از برایم بهراد قبال

 آن به و گذاشت جا ، سر پشت همان باید را سر پشت حرف بودم معتقد چون ، نداشت

 .نداد اهمیتی

 .خودت واسه ، جان شیما بگیر-

 : گفت ، دید را اطمینانم وقتی ، کرد نگاهم مردد

 .  دونم می شما طرف از هدیه یه اینو اما نمیشناسم و صدف من-

 .بپردازیم مراسممان ی ادامه به خاله دعوت با تا دادم را جوابش لبخند با

 : کردم آرزو یک فقط ، شمع کردن فوت موقع



 
 

 
 

     

 
Page 710 

 ایرتوند سمیرا خیس های طلسیا

 کسی دیگر که جایی در ، کنم نگاه را اطرافم و بایستم غرور با شهرم از ای نقطه در روزی»

 . « دارند باورم همه و کند نمی قضاوتم

 نگاهش.  کرد تالقی ، بود حرکاتم ی خیره که بهراد نگاه با نگاهم ، کردم باز که را چشمانم

 دلم که آنگونه را هایش محبت تمام میخواست دلم و قلبم های تپیدن دلیل همچنان

 .  کنم تعبیر ، میخواست

 این به من و بود اش خانواده خاطر به فقط تعللش و خواست می را من نگاه  این با ، مرد این

 ... بود روشن عجیب دلم چون گذاشتم می احترام تعلل
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[Forwarded from ایرتوند سمیرا کانال] 

 #۲۷۲ 

 

 

 

 بهراد که سفیدی تخته.  شدم خیره رویم روبه ی تخته به و گذاشته  ام چانه زیر را دستم

 . دهم انجام را درسیم های تمرین تر راحت تا ، خرید برایم

 سخت شدیدا ، دادن درس موقع...  بود بهراد خوِد ریاضیم معلم!  بودم گذرانده را روزهایی چه

 کار به درس این در را تالشم تمام ، شدن تنبیه ترس از شد می باعث همین.  بود جدی و

 .بگیرم

 . بودند خوبی های همدم و همراه اما داشتند همراهیم در کمی عمر سوییت این و کافه این
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 از جدید سالی در روز اولین که امروزی ؛ شد کشیده امروزم سمت فکرم و کشیدم آهی

 فقط ، نبود قرار دیروز و دیشب ، میکردم احساس چرا دانم نمی و شد می محسوب زندگیم

 با شدم، بلند جا از و بستم را کتاب!  بود وقوع شرف در هم مهم اتفاق یک و باشد تولدم

 ، بود ایستاده در پشت که بهراد دیدن از ، رفتم در سمت به ، خورد در به که ضربه چند صدای

 . کرد می هماهنگ قبل ،از بیاید اینجا ، خواست می که بار هر چون.  شدم شوکه

 : گفت ادامه در و کرد سالم.  ماند خیره ، داشت دست توی که رزی شاخه روی نگاهم

 نه؟ شبیهن.  خریدم آبی جاش به ، نیاوردم گیر بنفش رز-

 گرفتم گلبرگهایش لمس با را گل.  گرفت سمتم را گل و شد اتاق داخل.  بودم شوکه همچنان

. 

 بدی؟ بهم و خریدم برات که گردنبندی میشه-

 را گردنبند و رفتم ، بود سفید تخته راست سمت در و اتاق در که میزی کشوی سمت به

 . آوردم بیرون

 : آمد نزدیکم

 ؟ کنی ش استفاده بالفاصله که باشی داشته دوستش اینقدر میکردم فکر-

 : داد ادامه ، است ناراحت لحنش کردم احساس

 نیست؟ محبتی و ارزش من دادن هدیه پشت میکنی احساس نکنه-

 : آمد جلوتر ، دید که را ام چهره حالت ، برگشتم سمتش به تند

 کنم فکر ، اومده بدت و کردی تعجب م جمله از میده نشون نگاه این! صنمی تو بود رفته یادم-

 .ترسیدم زیادی منم

 :گفتم ، شد می شنیده سخت که صدایی با

 ترسیدی؟ چی از-

 . شدنم پیر از-

 : نداشتم را جمله این انتظار

 !کنی؟ می شوخی-

 : داشت نگه هوا روی و گرفت دستم از را گردنبند

 !سنی اختالف و بینمون ی فاصله از-

 !سنی اختالف-

 به خواست می دلم اما بودم فهمیده کامال را منظورش.  دادم تکان سری ، آره معنی به

 .نیاورم رویش
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 .نخوریم هم درد به سنی تفاوت این با میترسم ، آره-

 : زدم لبخندی

 چیه؟ سنی اختالف از منظورت اما ، نمیدیم اهمیت سنی اختالف به خیلی کوردا ما-

 :گفت و خندید هم او

 ؟ نمیدین اهمیت سنی اختالف به جهت چه از کوردا شما خب- 

 بشکافم؟ میخوای ، دکتر جناب جهت خیلی از-

 :گفت ، کوتاه مکثی از بعد و کرد جمع سمتم به را هایش لب

 .شد علمی قضیه-

 : گفتم شیطنت با و گرفتم گردنبند سمت را دستم

 !بندازه برام بدم افتخار صاحبش به بود قرار چون ، نکردم ش استفاده-

 دارم؟ رو اجازه این االن-

 .چیه ت ترسیده های نگاه دلیل ، ندونم وقتی تا نه-

 همیشه خاله.  بپرسم را ذهنیم های سوال بودم گرفته یاد روزها این.  شد طوالنی سکوتش

 بود داده یادم خاله.  کند نمی کم را دختر یک حیای و عادیست گوها و گفت این ، گفت می

 .بزنم هم را حرفم ، متانتم حفظ عین در

 . کنم جدی مونو رابطه خوام می-

 .باشم شنونده فعال من و بزند حرف بهراد بود الزم نظرم به ، کردم سکوت من اینبار

 عوض حِس این حرمت به! صنم نکرده تغییر بینمون هیچی ، احساسمون  و زمان گذر جز-

 . اطرافم های آدم احساس تغییر و زمان گذر به کنم می خوش دل ، شده

 .  ماند  ثابت دهانش روی چشمانم و لرزید قلبم

 ، جسوره و بزرگ دیگه حاال روم روبه صنم دارم ایمان چون ، بزنم حرف م خونواده با خوام می-

 دونم می.  نیست متزلزل شخصیتش گذشته مثل ، کنه دفاع خودش از و بزنه حرف میتونه

 نگرفته نشات وجدان عذاب از من احساس دونم می! دونم می احساسمو تکلیف حاال ، خودم

 .داشتنه دوست ، حس این ی ریشه دونم می ،

 بلد همیشه ، مرد این.  شد ریش ریش ، آورد می زبان به که هایی واژه این از وجودم بند بند

 .نکرده اشتباه انتخابش در داد نشان قلبم و کند بازی من قلب با بود

 بخشی هم تو حاال و دارم دوستشون چون ، بذارم احترام م خونواده به گرفتم یاد من ، صنم-

 و چیز همه ی میانه که کنم می تالشمو تمام من.  احترام قابل و منی داشتن دوست از

 .بکنم و اینکار میدم قول ، بگیرم



 
 

 
 

     

 
Page 713 

 ایرتوند سمیرا خیس های طلسیا

 آمد بند هیجان از زبانم اما ندارد را ها واژه این شنیدن توانایی قلبم ، کن تمام گفتم می کاش

 . بود

 که مشکالتی به توجه با مون آینده و گذشته به توجه با میخوای؟ منو ام تو بگو بهم فقط-

 هستی؟ کنارم سنیمون اختالف ، همه از بدتر و هست
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 #۲۷۳ 

 

 

 صنم#

 

 که مسیرهایی و میکنم نگاه خودم به ؛ میکنم مرور را اتفاقات  و کرده سفر ، زمان گذر در فکرم

 مبارزه توانم می من.  بندد می نقش ذهنم در اراده یک ، همه از بیشتر و داده قرار رویم پیش

 . بود شکوفا درختی حاال و کرد رشد ، زد جوانه قبلم در پیش ها مدت که حسی خاطر به کنم

 تو چون ، بدم ادامه هم فعالیتمو باید ، بخونم درسمو باید  بگم تو به نباید االن من قاعدتا-

 آدما به خوردم قسم چون.  شهرم به برگردم قراره روزی یه دونی می.  میدونی رو اینا خودت

 خاطر به اما باشم داشته نیاز خودم کردن ثابت به اینکه نه! کیه واقعی صنم ، کنم ثابت

 . کنم ثابت خودمو باید مادرم و پدر روح آرامش و سربلندی

 با او و بزنم حرف بود من نوبت حاال ، انداختم سکوتش در غرق و متفکر ی چهره به نگاهی

 : داد می گوش داشت دقت
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 بی آدما به نگرفتم یاد من.  شم کسری و حمید چشم تو چشم نمیتونم وقت هیچ من -

 نیستن بلد و انسانیت و حرمت مفهموم که آدم دو این مقابل در ندارم شک اما ، کنم احترامی

 .میشه حفظ ت خونواده حرمت همیشه اما. کنم می هم محلی بی ، نه که احترامی بی ،

 ، امروزم خاطر به حداقل.  کنم تحمل ، دادم قول خودم به اما میکنن بدرفتاری باهام دونم می

 که چیزی اون رابطه این ته اگه حتی.  دارم رضایت احساس خودم از که جایگاهیم تو چون

 .نمیشم پشیمون امروزم تصمیم از من ، نشه ، میخوایم

 : کشید عقب هم او گرفتم فاصله میز از

 .باش داشته باور همیشه اینو ، شه حرمتی بی بهت نمیدم اجازه  من-

 پس ، شه حفظ آرامشم و کنم زندگی خودم دل برای مدت این ، دادی اجازه که همونطور-

 دست از شونو اراده بره دیدن با ها آدم که دنیایی تو.  نیست سخت تو مثل آدمی کردن باور

 . ارزشه با خیلی این ، موندی آدم تو ، میشن گرک  و میدن

 حال زمان به و کردیم سفر ها گذشته از ، گذشت زمان.  ماند ام خیره او و کردم سکوت من

 .رسیدیم

 ؟ ببندم برات و گردنبند میدی اجازه-

 به شروع هایش دست ، فاصله کمترین با ایستاد پشتم.  شد صادر اجازه هایم پلک بستن با

 . کردم فراموش را کشیدن نفس ای لحظه برای ، زد کنار را موهایم ، کردند کار

 و تعهد زنجیر بود قرار و شده قفل گردنم دور که زنجیری و او و بودم من ، کرد توقف زمان

 را گردنم پشت اش افتاده شماره به های نفس ، بستم را هایم پلک.  باشد داشتنم دوست

 .میکرد مورمور را تنم و گرم

 با فاحش تفاوتی قلبم های تپش ریتم کردم احساس حتی ، میلرزید داشت وجودم بند بند

 ، بعد بار و بود تند ریتمشان یکبار ، زدند می درمیان یکی انگار که هایی تپش. دارد همیشه

 .کند

.  گذاشتم دستانش روی و برده باال را دستانم ، بردارد را دستانش ، بخواهد اینکه از قبل

 . داد می غافلگیریش از خبر که بود سنگینش های نفس صدای فقط و نزد حرفی

 خدا بهر از ام شده مجنون-

 .کن سلسله یک خوشت زلف زان

 او خواست می دلم.  بودیم کرده نصب شاپ کافی داخل تابلوی روی که بود شعری ی ادامه

 .باشد حفظ از را شعر این

 :گفت گوشم کنار  و آورد نزدیک را سرش

 شدی چله در کف به پاره سی-

 کن چله ترک منم پاره سی
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 : چرخید سمتش سرم و کردم بیشتر دستانش به را فشارم

 .بزنم حرف م خونواده با میرم امشب-

 ، ترسید می بار هر که افتادم قبل یاد.  بودمش ندیده مصمم آنقدر حال به تا!  بود جدی چقدر

 یک پای میخواست فقط ، جسارت نه و داشت جرات نه روزها آن.  بدانند چیزی ش خانواده

 ...امروز و بماند ، گرفت می نشات وجدانش عذاب از بیشتر که خواستن

 ما میل باب اتفاقات اگر حتی آینده در دهد اطمینان من به که خواستم می را جسارت این من

 .ایم کرده را تالشمان حداقل ، نرود پیش

 .کنم می آماده چیزا خیلی برای رو خودم امشب-

 . گذاشت هم روی تشکر معنی به را هایش پلک

 را تالشم ، نداشتم آینده به امیدی اگر من و است سخت ، احساس و عشق کردن عوض

 عوض دیگر ای گونه به را مسیرم هم شاید.  دهم ادامه قبل مثل را سخت راه این کردم می

 .بود امیدبخش و روشن من روی پیش ی آینده اما کردم می

 : گفتم ، کردم می لمس را گردنم در کرده جاخوش پالک دستم با حالیکه در و گرفتم فاصله

 .هستم-

 : گفت و گذاشت هم روی نفس به اعتماد با را هایش لب

 . آخرش تا-

 .داد می را آینده خوش روزهای ی مژده که بود مهمانی لبمان روی کرده جاخوش لبخند
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[Forwarded from ایرتوند سمیرا کانال] 

 برمی کافه به سریعتر باید ، کنم ترک را کالس زودتر تا انداختم ام کوله داخل را هایم کتاب

 زوج سعید و شیما.  دهم انجام خودم هم را کافه کارهای ، بود این تالشم تمام.  گشتم

 ، کافه به تعلقم حس میخواست دلم من اما گذاشتند نمی کم کردن کمک در که بودند خوبی

 .نشود کمرنگ هرگز

 . بودیم کرده تهیه فرم لباس کافه برای شد می سالی یک ، رفتم کافه سمت به عجله با

 .رنگ یاسی شال با همراه ، بودند کرده نواردوزی یاسی  رنگ با را دورش که سفید مانتوی

 رو من به شانس وقتی از.  کنم کمک سعید و شیما به زودتر تا کردم عوض را هایم لباس

 شلوغ هم کافه ؛ شد مستقر کنکوری معتبر و بزرگ اموزشگاه یک ، کافه ی کوچه در و کرده

 . شد

 . بود شلوغ ، معمول طبق هم امروز

 .شد آشپزخانه وارد عجله با شیما که بودم مقابلم دسر ظرف تزیین مشغول

 .ببیندت میخواد ، داره کارت خانومه یه بیا ، صنم-

 دیگری چیز هم شاید یا سرو ی نحوه از است قرار ها مشتری از یکی هم باز دادم احتمال

 دوم ی طبقه در خانوادگی لژ قسمت به شیما دنبال به و کردم تمام را دسر تزیین. بگیرد ایراد

 غیرمنتظره دیدنش.  شد سبز مقابلم صدف ، آخر ی پله سرگذاشتن پشت محض به.  رفتم

 .بود دنیا اتفاق ترین

 . شدم خیره او به زده بهت

 فشارم محکم و کشید آغوشم در که شد چطور نفهمیدم اصال ، کشید خوشحالی از جیغی

 : داد رضایت سخت ، بکشم عقب را خودم کردم سعی.  داد

 وفا؟ بی ، میکنی چیکار-

 ادامه در کردم سعی.  بگویم چه محبتش جواب در دانستم نمی دقیقا و بودم شوکه همچنان

 ی متوجه.  دیدم نمی دوست را صدف چون ، بود سخت برایم اما بگنجانم ای کلمه سالمم ی

 : شد شدنم سرسنگین

 .کنم دعوتت ازدواجم جشن برای اومدم فقط-

 .نشست لبم روی لبخند ، خبر این از

 .کرد دراز سمتم و کشید بیرون کیفش از کارتی خوشحالی با ، دید که را لبخندم

 نمیاد خوشت من از خیلی میکنم حس اینکه با.  باشی توام دارم دوست خیلی من ، صنم-

 .بیا حتما شده که اونم خاطر به ، انتظارته چشم واقعا که هست یکی اما

 : شد درگیر فکرم

 !منه؟ منتظر کی-
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 .بنده همسر یعنی داماد جناب-

 !شناسد؟ می مرا مگر! ؟ باشد من انتظار چشم باید داماد چرا.  کردم نگاهش شگفتی با

 !شناسم؟ می و داماد  من-

 .میشناسین رو همدیگه خوب خیلی  دو هر آره-

 کیه؟ دوماد مگه-

 : زد لبخندی

 ...مهرداد-

 !  صدف و مهرداد ، گرفت شکل چشمانم مقابل اش چهره و شد اکو سرم توی مهرداد اسم

 ! باشند داشته هم با خاصی برخورد یکبار حتی نداشتم خاطر به و بودند دور هم از زیادی
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#۲۷4 

 

 

 

 

 . نشستیم هم کنار و کرد نشستن به دعوت من از صدف

 .بود شده تنگ برات دلم خیلی-
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 صدفی وقت آن ، کند نمی دلتنگی ابراز صمیمی و گرم آنقدر هم سارا حتی گذشت ذهنم از

!  میکرد استفاده آمیز اغراق کلمات از داشت ، بود بزرگ ی فاصله یک بینمان همیشه که

 ! بود شناخته ساده خیلی مرا احتماال

 . ممنون-

 یه ، میکردی زندگی آلپم اگه کنم فکر ، دختر دوستی کافه کال چطوره؟ بارت و کار خبر؟ چه-

 .کافه میکردی و راه بین جوبیای کابه این از دونه

 : کردم ای سرفه تک ، خندید

 کردی؟ پیدا کجا از منو آدرس-

 نیستی؟ خوشحال ، اومدم من اینکه از واقعا تو اینکه مثل ، نه-

 .نمیاد خوشم ، زنن می حرف سرم پشت که آدمایی از-

 : انداخت باال ابرویی

 اونقدر.  گرفتم سراغتو تلفنی و حضوری بار چند بپرس سارا از ، گشتم دنبالت خیلی اوال-

 . میدونه بهراد فقط گفت و دراومد دهنش از که شدم پاپیچش

 دیگر است دهان ،« است بهتر نداند هم سارا: » میگفت که فهمیدم را بهراد اصرار دلیل تازه

 .باشد خروجیش هم انتظار و بینی پیش قابل غیر کلمات است ممکن ، شود باز که همین...

 کرد گل شیطنتم اما بپرسم ازش که سراغش اومدم معینه، آقای جناب کار این گفتم دیگه-

 و سر و دارن تشریف عاشق ظاهرا آقا این...  به به ، دیدم که کنم تعقیبش بذار گفتم و گفتم

 بیام سراغت لحظه همون خواستم ، اینجایی تو فهمیدم بعدم.  بره که داره جا یه بزنی تهشو

 ... نزدیکه تولدت دونستم می.  زشته دیدم ولی ،

 : گفت هیجان با و کوبید هم به را دستانش یکدفعه

 ؟ اومد خوشت من ی هدیه از راستی-

 : کشیدم لبم روی زبان

 .ممنون-

 .باشه بغلت داشتم انتظار االن ، میشی عاشقش ؟گفتم ؟ اومد خوش ازش ، من جان-

 به دادم دلداری خودم به اما  شو خفه ، بگویم او به ، خواست می دلم که خندید بلند آنقدر

 .رود می زودی

 . بود خوب-

 کجاست؟ االن-

 : بدهم را سوالش این جواب خواست نمی دلم اصال
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 همه از بدتر ، زده زنگ مهرداد بودی گفته ، ریختن هم به مو کافه گفتی؟ منو بد چرا نگفتی -

 میزنه زنگ بهت بهراد میکردی وانمود الکی ، خوام می کردن فرار برای  و بهراد من بودی گفته

 ازدواج داری مهرداد با االن خودت که اینجاست جالب!  رفتی بیرونم باهاش گفتی حتی ،

 ! میکنی

 که نداشتی چیزی من دید از تو.  کردم می حسادت بهت واقعا من ، صنم داری حق خب-

 بهت بهراد اینکه از.  دیدم می باال خیلی خودمو عوض در ، کنه جلب و مرد یه توجه بخواد

 ...میکرد توجه

 : پریدم کالمش میان

 !میومده خوشت بهراد از تو که نگو-

 . نشدم دیده متاسفانه که همین ، شم دیده منم خواست می دلم فقط ، نه که معلومه-

 : انداختم باال ای شانه

 . بگم چی-

 ... شعوریم بی آدم دونم می-

 توهین از ها آدم اصوال چون.  کرد نمی اعتراف بودنش شعور بی به راحت آنقدر آدم من نظر به

 نادم صدف کردم می باور باید ، شرایطش در مگر ، بودند گریزان و بیزار خودشان به کردن

 است؟

 ! بودمتون ندیده هم با آخه کردی؟ ازدواج مهرداد با چطور-

 گفت هیجان با و زد برقی نگاهش ، بودم پرسیده کنجکاویم ارضای خاطر به فقط را سوال این

: 

 بود نشده جلب بهش چندان توجهم اما بودم دیده ت کافه تو و مهرداد باری دو یکی راستش-

 که بعدم.  شدم همکالم باهاش بار اولین برای ، دنبالت اومد اینا و مسمویت ی قضیه سر تا

.  بود برداشته مو شماره.  زدم زنگ تشکر واسه بهش ، نیاد پیش برات مشکلی ، کرد کمک

 از یعنی بود عاشقانه پیام یه ، داد پیام بار اولین بهم!  کردم ذوق چقدر دونی نمی...  وای

 و دادم اشتباه که رسید ازش دیگه پیام یه ، بدم جواب اومدم تا اما میمردم داشتم خوشحالی

 . بود کرده عذرخواهی

 ... کنم ش خفه لحظه اون خواست می دلم آی یعنی

 .« بگیر درست نیستی   که کور: » دادم پیام حرصم از ، داد پیام فرداش دوباره

 . مهربونه خیلیم ؛ خوبه خیلی مهرداد ، زد زنگ

 های صندلی داشتند که مشتریانی و انداختم کافه دیوار و در به را نگاهم من و کرد سکوت

 . کردند می اشغال را اطرافمان

 . هام خورده شیشه خاطر به ، ببخش منو صنم-
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 .بزنم لبخندی ، شد باعث اش صمیمانه لحن

 ...ببخش منو لطفا ، باشه مونده دلخور ازم کسی ازدواجم از قبل نمیخواد دلم-
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 بهراد#

 

 « محبی سیما مدیریت با بانوان ی ویژه ، بهار سرویس تاکسی: » کردم نگاه آژانس سردر به

 . راست و چپ سمت در ، اتاق دو با راهرو یک ، داشت بزرگی تقریبا و شیک آژانس خاله

 .بود شده نصب آن سردر روی مدیریت تابلوی و بود راست سمت در خاله اتاق

 خاله اتاق وارد ، شد صادر اجازه اینکه از بعد.  کنند هماهنگ خاله با تا ایستادم در دم همان

 : کرد برخورد گرم همیشه مثل ؛ شدم

 جان؟ بهراد خوبی-

 . ممنون-
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 روشنش سبز رنگ با و بود شیک هم کارش دفتر. نشست مقابلم و شد بلند میزش پشت از

 . داشت خاصی آرامش

 ؟ اینورا از ، خب--

 .زدم حرف صنم با امروز-

 . شده شکسته زبانم طلسم باالخره ، شد نمی باورش شاید ، کرد نگاهم چپ چپ

 ! خاله-

 کنم؟ باور-

 !من؟ شوخیم اهل-

 : خندید

 .یهویی شایدم ، بود منتظره غیر یکم-

 ، رسیدم نتیجه به باالخره و بودم شده درگیر احساسم با من بود ها مدت ، کردم سکوت

 دستش از خواست نمی دلم و داشتم دوست را صنم  من.  نیست جایز بیشتر تعلل و سکوت

 .بدهم

 . کنید کمکم خوام می-

 . میدم انجام ، بیاد دستم از کمکی هر بودم گفته قبلنم من خب-

 ؟... یا ، بهشون بگم خودم دونم نمی-

 ایجاد صورتش های حالت در تغییری اما بودم واکنشش منتظر ، کرد نگاهم سکوت در خاله

 .نشد

 ! خاله-

 .من با ش بقیه ، بگو صنم از ، کن صحبت پدرت با برو-

 چی؟ یعنی-

 بزنی خواستنتو استارت خودت باید تو ، شروعشه در اصلش اما ، میدم ادامه ،من کن شروع-

 می ، بقیه سر زیر ست توطئه یه میکنه فکر واال ، جدیه خواستن  این بفهمه پدرت که

 ؟...که شناسیش

.  شماست با حق ، خونه میرم دارم! نشدین متوجه منظورمو ظاهرا اما ، شناسمش می آره-

 باید خودم ، منه شخصی ی مسئله این ؛ میدم حق بهتون ، نکنید کمک بعدشم اگه حتی

 به پشتش باشم مطمئن میخوام.  بیاره کم میترسم ، باش صنم کنار شما ولی کنم حلش

 به خوام نمی.  نداره و کسی واقعا صنم اما دارم مو خونواده من بیفته اتفاقی هر.  گرمه یکی

 .  شه دلزده و ناامید من خاطر
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 می ، کنم می مرور زندگیشو که بار هر.  میدم قول بهت اینو ، نمیشه ناامید وقت هیچ صنم-

 که درسایی اینه مهم ، آدما ی همه مثل داشته اشتباهم شده، بلند شکستن اوج تو بینم

 .میگیره  یادشون خوب

 .شما با صنم ، میرم من پس ، درسته-

 می هم خودم کردم فکر ، مقصد به رسیدن تا شدم ماشینم سوار و رفتم بیرون آژانس از

 . انجامش به بودم مصر اما دنیاست کار ترین سخت ، مادر و پدر کردن متقاعد دانستم

 و ببیند مرا هم خدا تا گرفتم آسمان به رو را سرم و کشیدم بلندی نفس ، شدم خانه وارد

 . کند کمکم

 کنارش مادر.  بود اخبار مرور حال در و قرارداده رویش روبه را تاپش لب ، معمول طبق پدر

 سرفه تک ، نبود من به حواسشان کدام هیچ.  شدند می صحبت هم باهم گاهی و نشسته

 به قدم چند شد باعث که دادند را سالمم جواب.  شد جلب من به دو هر ی توجه.  کردم ای

 .بردارم سمتشان

 جان؟ بهراد خوبی-

 . بود درهم هایش سگرمه همچنان پدر و پرسید هم را احوالم همیشه مثل مادر

 .کنم صحبت باهاتون اومدم-

 ؟ مورد چه در-

 : نماند تردید برای جایی که دهم جواب ، کوبنده و محکم کردم سعی

 ...ازدواجم-

 آرزویشان مسلما ، آمدند کش هم پدر های لب دیدم وضوح به ، زد محسوس لبخندی مادر

 .کنم فکر امایی و اگر هیچ به خواستم نمی...اما بود

 !شدی ازدواج به راضی باالخره پس-

 .رسیدم تفاهم به ، دارم دوستش که کسی با باالخره-

 .ماندند ام جمله مات دو هر

 میشناسیش؟ کی از مگه-

 ...پیش سال دو از-

 : کشید هم در ابرو زود خیلی که نیامد خوش باالیش هوش با مادر مذاق به جمله این مسلما

 ! داره نظر در خوب دختر یه برات ت خاله ولی-

 .دختره همون دقیقا-

 : بست را تاپش لب ی صفحه پدر ، کشید راحتی نفس مادر
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 چیه؟ جریان-

 .خوبیه دختر ، گفت می ، گرفته نظر در بهراد واسه دختر یه سیما-

 : کشید دستی اش چانه به پدر

 .بهترینه انتخابش ندارم شک ، ست پخته و عاقل دونم می اما درمیاره حرصمو سیما اینکه با-

 . میبردم باال را جسارتم باید ، فرستادم بیرون را ام شده حبس نفس

 داره؟ تحصیالت ، کیان از خونواده-

 . کنه می زندگی ش خاله با ، دانشجوئه ، نیست باال خیلی سنش-

 ش؟ خاله چرا-

 . دهد نشان واکنش مسئله همین به ، پدر زدم می حدس

 .کردن فوت مادرش و پدر چون-

 تنهاست؟ ساله چند ، کنه رحمتشون خدا-

 .شه خاله با ، نیست تنها-

 : گفت ، نتراشد ای بهانه پدر اینکه برای مادر. کرد سکوت ، مادر تذکر جواب در پدر

 ، شناخته  و دیده سیما و دختر اون میکردم فکر من راستش ، ببینیمش مام الزمه نظرم به-

 ...نکنه ترسیدم لحظه یه همین واسه.  میشناسیش قبل از توام دونستم نمی

 .داشت معنا هزاران سکوتش

 .شناختمش می خاله از قبل من-

 که ست سختی امتحان چه این خدایا.  شد سنگین نفسم ، دیدم که را مادر دستان لرزش

 بگیری؟ من از کردی اراده

 .بود فهمیده کامال مادر اما نبود متوجه همچنان پدر

 شناسیم؟ می و دختر اون مام-

 . زد می نامنظم و تند قلبم.  کردم تایید ، سر تکان با

 کیه؟ دختر اون-

 . صنم-
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  بهراد#

 

 کنم می اعتراف ، چرخید پدر سمت نگاهم ، بود داده قرار خودش مخاطب مرا ، مادر اینکه با

 . دهد رخ زندگیم در اتفاقی چنین امروز کردم نمی فکر وقت هیچ

 : شد بلند پدر

 ! آشناست اسمش-

 : داد ادامه ، کرد می جواب و سوال داشت که بود نکرده باور انگار اما بود تند لحنش

 شناسمش؟ می منم-

 .کردم تایید سر تکان با

 کجاست؟ اهل-

 از قبل که بود شده مطمئن دیگر اما مادر ، شود مطمئن تا بود پرسیده را سوال این مسلما

 :گفت ، دهم جواب من اینکه

 بودن سراب یه پیش سال دو اتفاقات و حمید حرفای کردم فکر چیه؟ بازیا مسخره این ، بهراد-

 سابق زن دنبال چشمت دختر همه این بین ، میگی گستاخی با و اومدی امروز اما

 !کسراست؟

 تا که دهنش تو کوبم می چنان دست پشت با خودم ، باشه خوری گوه به قرار ، کرده غلط-

 . بره یادش زدن حرف ، عمر آخر
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 اما است خودش حرف حرف ، کنند فکر آدم و عالم ، خواست می دلش که بود کسی پدر

 . کرد ام شوکه شخصیتش از ُبعد این!  نبود دهن بد هرگز

 .برسیم نتیجه به زودتر ، بزنیم حرف دوستانه کنم فکر-

 دوستانه حرف هم با باید مصلحت و خیر کدوم ی واسطه به!  کنی می شوخی!  دوستانه-

 بزنیم؟

 .خداست با مصلحت و خیر-

 ذره نمیدم اجازه پس ، بزرگه آبرویی بی یه تو خواستن ته دونم می من ، بهراد داده عقل خدا-

 .بده بادش به تو مثل یکی ، کردم جمع که آبرویی ذره

 و عزت ش ریشه که آبرویی ، میخوره باد همون درد به ، بره باد به مدلی این قراره که آبرویی-

 .کرد عوض اسمشو باید ، نیست آدما به احترام

 : انداخت سمتم آلودی غضب نگاه

 ! باشم نداشته نگه رو کسی احترام و عزت نمیاد یادم-

 عزتش که میگین صنم از جوری یه و کنید می احترامی بی من ی خواسته به دارین حاال همین-

 .بره سوال زیر

 . بیفته کار به عقلت تا میدیم هشدار داریم-

 .مصلحتمه دنبال عقلم-

 .بگیره صورت ازدواج این نمیدم اجازه بهت من-

 .نامعقوله تون خواسته این چون ، نمیدم اجازه منم-

 پشت خواستم نمی تنها مبارزی چون من و کرد حمایت پدر ی جبهه در و آماده هم مادر اینبار

 شناسایی را مسیرم ، قبل از من و بود سخت خانه این در بودن.  شوم پنهان سنگری هیچ

 .بودم کرده

 ...انتظار شما از حداقل ، مادر-

 : گفت فریادوار و شود تکمیل ام جمله نداد اجازه

 ...مینو بیچاره...  کسری بیچاره ، میشکنه دلشون کسری؟ به یا کردی؟ فکر مینو به-

 : کشیدم پوفی

 .کنم سنگین سبک و جوانب ی همه که داشتم وقت انقدرم ، کردم فکر چیز همه به-

 .داده نشونت اشتباه  و سنگین و سبک ، طرف ، پسر بود اشتباه ترازوت-

 و صنم من.  میکنه باز هم روی تو و رومون داره فقط بحثا این من نظر به ، پدر دید چشمم-

 .باشیم هم با همه ، خواستن این تو خواد می دلم افتخار نهایت با و میخوام
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 . تلخه ما برای بودنت این ته.  نشی دادن تاوان به مجبور بابتش که خوبه وقتی بودن-

 !بدیم؟ قراره تاوانی چه مگه-

 .میدم اهمیت من ، اشتباه یا غلط! مهمه برام مردم حرف گفتم بهت بار هزار ؛ آبرومون-

 !؟ پدر داره اهمیتی چه حرفشون ، کنن گویی یاوه و مفت بخوان وقتی-

 .بشنوم متلک و درشت بار هر نمیخوام ، باهاشون میشم چشم تو چشم همیشه وقتی-

 پدر.  ست بیچاره که ، میگن چی سرش پشت فردا ، بترسه ، برداره قدمی هر آدم قراره اگه-

 . میشم چی صنم دادن دست از با من فردا که کن فکر این به ، بیا راه من دل به یکمم ، من

 .بقیه عین توام ، فارغ فرداش ، عاشقن روز یه مردم روزا این ؛ نمیشی هیچی-

 خوام می و صنم من:  میزنم آخرمو حرف ، شم فارغ روزه یه که نکردم فکر مدت همه این من-

 خودم چون ، باشین راضی شما  خواسته ازم صنم چون بخواینش هم شما مهمه برام اما

  باشین راضی شما خوام می

 .فهمیم نمی همو حرف انگار-

 . بفهمیم باید-

 : زد فریاد

 این تو جایی بعد به لحظه این از.  بفرما ؟ خوای می و صنم تو ، بهراد نیست کار در بایدی-

 . مرده پسرم میگم آدم و عالم به ، بیاری منو اسم نداری حق حتی ، نداری خونه

 ! همایون-

 . نکرد توجهی اصال پدر اما دهد نشان را اعتراضش تا زد صدا را اسمش فریادوار مادر

 . شنید می صدایی نه ، دید می را کسی نه ؛ بود عصبانی

 اما می خونه پسر تو بازم ، هیچی که کنی فراموشش ، تونستی اگه ، بکن فکراتو شب تا-

 .میگیرم ختمتو مجلس خودم فردا پس ، نه اگه

 میگی؟ داری چی ، همایون-

 چاپ اعالمیه ، میگیرم مسجد ، میدم انجام ختمشو کارای فردا سودی، ، گفتم که همین-

 .بیفته زندگیم تو آوری شرم اتفاق چنین نمیدم اجازه اما میکنم

 . همایون نمیفهممت-

 زبان به عصبانیت اوج در که هایی حرف اما میکردم هضم را پدر عصبانیت داشتم مبهوت و مات

 . بود نشدنی هضم برایم ، بود آورده

 ! شمام پسر من! ؟ پدر من ارزش اینه-

 ...بیرون-
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 : آمد سمتم بغض با مادر

 .زنم می حرف باهاش من ، برو-

 از اش خواسته  احترام به ، دهم آزارش نبودم راضی ، آورد رحم به را دلم اش ملتمسانه نگاه

 . زدم بیرون خانه

 

 

 

 

  خیس_های_اطلسی#

 ایرتوند_سمیرا#

 

 [۱6:4۷ ۲۹.۰۸.۱۸, ]خیس های اطلسی

[Forwarded from ایرتوند سمیرا کانال] 

#۲۷۷  

 

 

 

 

 

 این ؛ انداختم ، بود شده پارک بیرون که ماشینم به نگاهی.  زدم چنگ را موهایم  کالفه

 وقتی.  گذاشتم همانجا را ماشین ناراحتی و بغض شدت از.  بود خریده برایم پدر را ماشین

 .نداشت اهمیتی هدیه این دیگر ، گذاشتم کنار و زد می حرف مردنم از راحت

 نبود بیا کوتاه ، کند فروکش عصبانیتش وقتی تا پدر.  نبود من ی خانه ، خانه این حاال از ظاهرا

 .نکند خالی را پشتم مادر بودم امیدوار فقط. 

 .انداختم خیابان به سپس و ساعت به نگاهی

 ! رفتم می کجا باید دقیقا االن
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 داخل شیما و سعید ، بود خلوت کافه.  دادم را کافه آدرس تردیدی بدون و شدم تاکسی سوار

 از قبل تا رفته باال ی طبقه سوییت به گفتند ، پرسیدم که  صنم از.  بودند نشسته آشپزخانه

 .بخواند درس کمی کافه شلوغی

 و گفت می کننده امیدوار ی کلمه چند شاید ، دیدمش می باید اما رفتن باال برای شدم دودل

 . داشتم نیاز صنم کنار بودن به من! ؟ شد نمی متوجه پدر چرا!  برد می باال مرا های انگیزه

 ...او و باشم خودم خواستم می االن اما  بودم خودم سالها

.  گفت ی«بفرمایید» ، زدم در و ایستادم سوییت در پشت ، رفتم باال را ها پله ، تردید بدون

 . بودند برش و دور هم کاغذها از انبوهی و نشسته میزش روی خودش ، شدم که وارد

 . نبود ریختگیش هم به متوجه اصال خودش اما گرفت ام  خنده اش ژولیده موهای دیدن از

 داری؟ امتحان-

 .نمیره مغزم تو هیچی انگار اما ، آره-

 . نشستم رویش به رو و برداشتم را هال ی گوشه صندلی

 : شد دقیق صورتم روی نگاهش تازه

 ؟ ریختی هم به ؟ نیست خوب حالت-

 . خوبم ، نه-

 گفتی؟ بهشون ، نمیاد نظر به-

 . ندادم جوابی

 .نکنند قبول زدم می حدس-

 : شد بلند جا از تند!  کردند نمی قبول فقط کاش ، گفتم دلم در

 . میام االن-

.  کردم میز روی کاغذهای سرگرم را خودم ، بست که را در ، کردم نگاه رفتنش بیرون به

 اش قیافه توانستم می!  بخواند درس اینکه جای ، بود کرده خطی خط خودکار با را بیشترشان

  اشاره انگشت دور گرفت می را موهایش از ای طره ؛ کنم تصور دروس کردن تمرین موقع را

 هم را موهایش ، زد می خط را رویش پیش کاغذ ، خودکار با که همزمان ، پیچاند می اش

 .کشید می

 یک همراه.  دوختم چشم صنم به و گرفتم میز روی کاغذهای از را نگاهم ، اتاق به ورودش با

 : شد وارد گاوزبان گل  بزرگ لیوان

 .شده چی بگو بعد ، بخور اینو اول-

 آرامم ، نوشیدنی این با داشت سعی و شده ماجراها درگیر روانم دانست می همیشه مثل

 .کند
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 .گذاشت  لیوان داخل را قاشق ، کردم نگاه ، میخورد قل لیوان روی که درشتی عمانی لیمو به

 .نشده حل هنوز نباتاش-

 : گفت بعد کمی و شد زدن هم مشغول خودش ، کردم تشکر

 . خوردنه ی آماده-

 خوری؟ نمی خودت-

 .آرومم آروم همین واسه ، پشتمه کوه مثل معین خان بهراد یه دونم می من ، نه-

 دانستم می که سوزشی.  کردم حس را قلبم سوزش ، نوشیدنی از قلپی خوردن با همزمان

 من برای هایت خنده ، گفتم می او به روز یک شاید.  بود صنم ی کننده دلگرم ی جمله حاصل

 .میدهند زندگی بوی

 ...خب-

 : گذاشتم زمین روی را لیوان

 .کردن مخالفت و گفتم بهشون-

 .دونستم می خودم اینو-

 . کنیم ازدواج ، بخوای منو نظر ؛ میشه چی دونم نمی-

  کنم؟ صحبت پدرت با میشه-

 منفجر ، زدی می را هایش سیم از کدام هر که بود ای ساعتی بمب شبیه االن دقیقا پدرم

 . کند می صنم با هم را برخورد بدترین نداشتم شک.  شد می

 . بدیم فرصت بهش باید ، کنه هضم و جریان نتونسته فعال-

 بود؟ اینجا کی امروز ، بدونی اگه ، بگم برات جالب چیز یه بیا ، بهراد کن ولش-

 : آورد شوقم سر کردن تعریف در هیجانش

 کی؟-

 .صدف-

 . کردم هم در را هایم اخم ، شود پیدایش زودی به زدم می حدس ، هدیه این با

 .کردی می بیرونش-

 ...چیزا این و کرد عذرخواهی کلی ، شد می زشت ، بابا نه-

 :  زدم پوزخندی

 . مرگه گرگ ی توبه-
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 ، ببخشمش خواست ازم حتی ، دیدم دروغ و بدی ازش ، خودمم شناسمش می ، دونم می-

 .کرد دعوتمون عروسیش برا خب ولی نمیشه فراموشم کاراش بدونه که ندادم جواب

 شده تر ترش ، لیمو شکستن خاطر به حاال که را گاوزبانی گل از قلپی دوباره و کشیدم پوفی

 .خوردم ، بود

 .نمیام ، گفتی می کالم یه-

 . دعوتی توام-

 . بری داری حق تو نه ، میرم من نه ، بیام محاله-

 می خب ، شنیدم و داماد اسم وقتی اما برم عمرا گفتم خودم به موقع همون من خدا به-

 ...داره حق من گردن به مهرداد دونی

 : گفتم صنم ی جمله ی بقیه به توجه بدون ، مهرداد اسم شنیدن با

 داره؟ ربطی چه مهرداد به-

 .کنه می ازدواج داره مهرداد با صدف-

 نمی خارج ذهنم از هرگز که بود اسمی مهرداد.  بود شده جالب برایم ، کشیدم جلوتر را تنم

 و بیخود آدم یک فقط دیدم از صدف اما ، داشتم ایمان ماجرا آن تمام با ارتباطش به که چرا شد

 . ام شده اشتباه دچار شناختم در فهمیدم می حاال اما بود حسود

 خواست می خودش مهرداد که حاال ، باشد داشته ماجرا  آن با ارتباطی توانست می هم صدف

 . شویم رودررو هم با خواستم می خدا از هم من ، ببیند را ما

 ....او گناه  کردن ثابت دنبال من و بود من از چیزی دنبال او

 . عروسی میریم-
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#۲۷۸ 

 

 

 

 

 وضعیت این در نمیامد دلم ، بودند سست پاهایم ؛ کردم نگاه شهرام به ، اتاق در پشت

 ای مختومه ی پرونده از ، پدر های حرف از میکرد درد دلم.   بزنم حرف بودم آمده اما ببینمش

 تحت ، نامعلومی بازی در را ام آینده داشت زیادی که ای گذشته از و بود باز همچنان که

 .میداد قرار شعاع

 .داشت سوزش و کرد می درد ام سینه ی قفسه روزها آن ، گفتم می اگر نبود اغراق

 و بود شده سیاه کرد، مکث صورتش روی نگاهم.  رفتم داخل و دادم جرات پاهایم به بالخره

 نبود گذشته جذاب و حال سر شهرام از خبری.  بودند زده ته تا بهداشت خاطر به را موهایش

 .رسید می نظر به استخوانی کامال حاال گوشتیش صورت ،

 و افتادم هایش شوخی یاد.  چسبید را گلویم بیخ و شده بغض ، غم و شد ریش دلم

 را خطاهایش و شده حاضر پدرها نقش در بار هر من و کند اذیتم داشت عادت ، دعواهایمان

 ، نشناختم را شهرام من ؛ بودم گرفته وجدان عذاب کنم می اعتراف...آوردم می رویش به

 ! بودم کرده هم شک او به حتی

 . دادم ماساژش کمی ام شده مشت دست با ، سوخت ام سینه ی قفسه هم باز

 : نشستم تخت کنار صندلی روی

 .نکردم نگاه بهت رفیق یه مثل وقت هیچ من ولی  ؟«  رفیق»  میگفتی بهم همیشه یادته-

 داشتند روح و قلب هم مردها! ؟ کنند گریه نباید مردها میگفتند چرا ، بود شده سنگین نفسم

 این تا بزنم داد ، بزنم زار میخواست دلم.  بود شده تمام هم من ظرفیت ، محدود ظرفیتی با

 که مردها بگوید و بزند ام شانه روی کسی که ترسیدم می اما کنم کم را درد و بغض از حجم

 .کنند نمی گریه

 : دادم قورت را بغضم

 روی ، شده عوض انگار روزا این بودن خوب معنی دونم نمی ، خوبه حالت ، میگه که دکتر-

 که اینی ؛ نیستی خوب تو من دید از اما!  خوبی میگن ولی ، حرکت و حرف بی افتادی تخت

 . نیستی تو ، تخته روی

 : دادم ادامه ای خفه صدای با ، میداد آزار را گلویم همچنان بغض

 شه، دود زحمتمون ماه چند حاصل بذاریم نباید ، پاشو.  دارم نیاز بهت ؛ پاشو ، رفیق پاشو-

 سلطان بگو بهم پاشو...نشد ، نیستی تو چون اما شیم معروف ، جهان  تو پروژه این با بود قرار
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 میدم قول منم.  خودته کار معما این حل.  نیست سلطان زندانه  تو اونیکه دونم می کیه؟

 .کنیم رو هم با دستشو تا بیا هوش به زودتر تو فقط.  بره در مهرداد ذارم نمی ، بکنم تالشمو

 : کشیدم پوفی

 که خوبی اون ، میگن دکترا که خوبی اون نه.  شو خوب زود ، منتظرتم ، شده تنگ برات دلم-

 همکار زوج تو و من چیه؟ دونه می...  خوردنام حرص و من ، شوخیات و تو ، بودیم قبل مثل

 .تفاوت کلی با هستیم ای دیوونه

 اما کرده چه پدر با بفهمم زودتر خواست می دلم.  زد زنگ گوشیم به مادر ، شدم بلند جا از

 خیالم اما کرد نگرانم درخواستش.  بروم اطلسی کافه به خواست من از فقط توضیحی بدون

 .شد نمی چشم در چشم مادر با و داشت کالس وقت دیر تا امروز صنم ؛ بود راحت

 می نفس ، تند و شد می پایین و باال اش سینه ی قفسه ، انداختم شهرام به نگاهی

 .کشید

 .بیا توام ، میرم من-

 . آمدم بیروم اتاق از و دادم تکان دستی هوا در برایش

.  شدم کافه وارد و دادم قورت را دهانم آب ، شود می آینده در و شده آنچه مورد در نگرانی با

 به سالمم جواب در و کرد حفظ را اخمش دیدنم با ، بود نشسته ها صندلی از یکی روی مادر

 .نشستم رویش روبه.  کرد اکتفا ، سر تکان

 : چرخاند می آرام و بود گرفته را اش قهوه فنجان ی دسته

 نیست؟ صنم-

 .دانشگاهه االن نه-

 کی؟ تا-

 : انداختم ساعتم به نگاهی

 .میشن تموم کالساش  دیگه ساعت سه-

  یک و کرد می نگاه اش قهوه فنحان به ، کند نگاه من به اینکه از بیشتر ، شد طوالنی مکثش

 : دهد نشانم هم را دلخوریش تا کرد سرگرم ، فنجان آن با را خودش جورهایی

 ؟ کردی عادت بهش خیلی-

 . بود سرد لحنش چقدر

 دیدی می ، نمیخورین هم درد به اصال دیدی می ، مینداختی کار  به عقلتو!  نمیشه باورم-

 ... درشت و ریز مشکل هزاران شروع یعنی ازدواجتون

 هم حاال همین.  کنم فکر داشتم فرصت سال دو.  کردم فکر مسائل این ی همه به خیلی-

 می صنم هم و من هم ؛ برمیایم واقع در ، برمیام پسش از دونم می اما ندارم مشکل کم

 .انتظارمونه در چی دونیم
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 .داغه ت کله االن-

 با تونستم می ، بودم سال و سن کم و تجربه بی اگه شاید ، نیستم ساله بیست پسر من-

 رو همدیگه ، حرف با مون همه میخواد دلم اما بنشونم کرسی به حرفمو بدهنی و گستاخی

 .بذاریم احترام هم ی خواسته به میتونیم ، نشدیم هم قانع.  کنیم قانع

 بهراد؟ ، چیه مشکل دونی می-

 : بپرسم شد باعث طوالنیش مکث

 چی؟-

 به باید ما میکنی فکر تو ، کنم قانع رو تو خوام می من و کنی قانع منو میخوای تو که اینه-

 احترام ما ی خواسته به که  توئه ی وظیفه کنیم می فکر ما و بذاریم احترام تو ی خواسته

 .بذاری

 شدن قانع از منظورم.  بودم نکرده فکر ماجرا بعد این به حال به تا من ، گفت می درست مادر

 کردیم می فکر بین این ما از کدام هر و مادرم و پدر نه ، بود خودم ی خواسته با کردن توافق

 ! کند نمی درکمان دیگری
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 همه نگاهش ، لحنش ؛ بود دیگری زن او امروز.  برود فکر به شد باعث مادر از من سوال

 .بود همیشه با متفاوت چیزش

 از بود گرفته وجدان عذاب هم خودش ، شد آروم آروِم ، زدم حرف پدرت با رفتی که دیروز-

 . بود ناراحت و دلگیر ازت ، صبح باز اما بهت حرفاش

 !مادر بود رحمانه بی خیلی-

 .نبود دل ته از اما-

 .نشست دلم رو ، شد زخم حرفاش نیش-

 .  میشه ترمیم زود ، بخوری خودی از که نیشی-

 ! دردناکتره ، برعکس-

 .کنی فراموشش ، شو حاضر-

 کنید؟ فراموش شو گذشته و صنم حاضرین شما-

 می کم دادن جواب در شاید! ؟ کرد می سکوت هایم سوال برابر در آنقدر مادر چرا دانم نمی

 .بگوید تردیدهایش از خواست نمی و بود دودل شاید و آورد

 : گفت بلندتر و!« صنم ی گذشته: » کرد زمزمه زیرلب

 چیه؟ کسری مشکل-

 وسط را مشکلش و کسری پای نداشتم انتظار ها بحث این میان ، خوردم جا سوالش از

 .بکشد

 .خواست نمی کسری اما خواستیش تو که داشت مشکلی چه صنم نخواست؟ و صنم چرا-

 : فرستادم بیرون را نفسم

 .خوردن نمی هم درد به-

 ؟ ندیده کسری که دیدی صنم تو چی تو ببینم خوام گین؟می نمی صادقانه چرا میشه؟ مگه-

 . بفهمه منو تونه می ، مادر خوبه خیلی اون-

 : داد تکان راست و چپ به را سرش شود، کالفه که بود مادر نوبت اینبار

 ! فهمم نمی کاریتونو پنهون و سکوت دلیل-

 ! فهمیده ، نکند گفتم خودم با و گرفتم دندان به را لبم ی گوشه

 کسری مشکل از ؛ بوده چی تو و صنم ی گذشته دونم می منم حاال ، زدم حرف ت خاله با-

 بیماره روانش اون.  کنی کمک کسری  به خوام می اما ، دروغه کردم هضمش بگم!  گفت هم

 . درده همین واسه روانشناس و دکتر کنیم، درمانش هم با تونیم می ، داره نیاز ما کمک به  ،
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 وقتی اما شدم ناراحت و م خورده جا ابتدا ، بود شده خبر با کسری مشکل از مادر اینکه از

 !  دانسته صالح یعنی ، بگوید بود داده ترجیح خاله

 همه ، بود شده فهمیدن و شنیدن از بعد ی اولیه شوک همان دچار من مثل هم!  مادر بیچاره

 می حل را مشکلش ، حاذق روانشناسی داشتم تصور و داده نسبت ، بیمار روان به را چیز

 . کند

 . بگو چیزی یه ، بهراد-

 حرفی منتظر ، میزد فریاد ملتمسش لحن و نداشت را اش اولیه خونسرد و دلخور ظاهر آن

 حاال. بگیرد قرار  مشکالت این جریان در مادر خواستم نمی من.  است من جانب از بخش امید

 همانطوری را واقعیت باید او بافت دروغ یا و کرد سرش به دست شد نمی ، دانست می که

 . بزند حرف حمید و پدر با حداقل تا دید می ، بود که

 خیالش عین حمید که شرایطی تو اونم ؟  کنیم حل باید ما رو کسری مشکل االن واقعا-

 نیست؟

 .ناراحتم حمید سکوت و خیالی بی از خیلی-

 .شه چاره تنها ، دونه می شاید-

 !ممکنه مگه-

 باشه حاضر روانشناس یه که نداره روانشناسی ی ریشه کسری مشکل ، اینه واقعیت-

 روانش و روح در ریشه کسری مشکل کردم صحبت روانشناس چندین با من ، کنه پذیرشش

 کنن کمکش تونن نمی خارجی عوامل نیست روحی  بیماری دچار کسری اونجاییکه از ، نداره

. 

 : داد تکان را سرش ناباوری با

 کسری حال کنی کمک من به تو اصال ؛ صنم خاطر به ، میاد بدت کسری از تو ، بهراد نه-

 .میدم ازدواجتونو ترتیب خودم من ، شه خوب

 را واقعیت باید اما میکرد کنترلش در سعی و داشت بغض ؛ نشکند را خودش کرد می سعی

 بودنش گریزان وجود با کسری حتی ، دارد ارادت اش نوه دو هر به دانستم می.  پذیرفت می

 .شد می محسوب محبوبش و بزرگ ی نوه ، مادر برای هنوز

 افردای  مشکالت عوامل و علت مورد در که داشتم قبل از  مقاله یک ، آوردم بیرون را گوشیم

 .  بود کسری چون

 :  گرفتم مادر سمت را گوشی

 . بخونید-

 می ، شد ریش دلم که بود شده غرق اش صفحه در آنقدر ، گرفت را گوشی لرزان دستی با

 . بودم کرده تجربه را لحظات این تمام ، فهمیدمش
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 چطور که بودم پدر و حمید عجب در هنوز من و بود سخت مصیبت  این باور ، بود خراب حالش

 ! کردند نمی فکر شان  خیالی بی عواقب به و بود مردم از جریان این کردن پنهان دردشان تنها

 را فاجعه عمق قبال ظاهرا ، گرفت سمتم را گوشی شدم، بلند هم من ، شد بلند جا از مادر

 هم او شاید ، دانم نمی بود، رسیده باور به حاال و بود نکرده باور هم شاید.  بود نکرده درک

 ! بود شدن چندش همان ی نتیجه ماتی این و شده چندشش

 ! مادر-

 رفتنش مانع کردم سعی ، رفتم دنبالش به.  رفت بیرون و برداشت را کیفش من به توجه بی

 . نکرد هم نگاهم اما شوم

 . مادر کنید صبر-

 هم مادر ، کرد نگاه مادر به متعجب.  بود آمده انتظارم از زودتر ، رسید هم صنم ، لحظه همان

 قدم به و گذاشت جواب بدون هم را صنم سالم.  شد رد تفاوت بی اصال اما کرد نگاهش

 . بخشید سرعت هایش

 :گفت صنم که بروم همراهش داشتم قصد و زدم صدایش هم باز

 شده؟ چی-

 .فهمیده رو کسری مشکل-

 :داد ادامه و گفت «وایی ای» صنم

 .دنبالش میرم من ، اینجا بمون-

 صنم.  برود اینحال با خواستم نمی ، گذاشتم کنار را تردیدم ، شد می دورتر داشت مادر

 . افتاد راه مادر دنبال به و نکرد تعلل.  دید که را سکوتم

 .کردم حرکت سرشان پشت فاصله با هم من
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[Forwarded from ایرتوند سمیرا کانال] 

#۲۸۰ 

 

 

 

 صنم#

 

 و مات ی چهره این با هم آن ، بهراد مادر دیدن انتظار مطمئنا ، بودم گیج افتاده اتفاقات میان

 .  نداشتم را مغموم

 ماتم این دلیل دانستم نمی اینکه با ، سوخت برایش دلم لحظه آن ، گفتم می اگر نبود دروغ

 . چیست زدگی

 برای کسری، هویت به بردن پی دادم؛ حق او به فهمیدم؛ را خرابش حال دلیل اینکه از بعد

 !بود سخت بودند ارتباط در او با که کسانی

 که منی ؛ هستم من فقط ، کند آرامش ، شرایط این در تواند می که کسی تنها دانستم می

 کرده انتخاب را مرگ ، عفتم و مرگ میان و کرده سپری کسری با را وحشتناک ساعت چند

 . بودم

 . کردم می حل را گذشته باید ام آینده ی مسئله برای من ، بگذرم تفاوت بی توانستم نمی

 : دادم سرعت هایم قدم به

 ...خانم سودابه-

 اجازه اما داشت گذر قصد و نکرد اعتنا.  ایستادم مقابلش و دویدم تقریبا اینبار ، نکرد توجهی

 .زد نمی هم حرف ، ندادم

 بزنیم؟ حرف هم با میشه ، خانم سودابه-

 می ، زند می فریاد را مدت این درد نگاهم دانستم می ، دوخت صورتم به کوتاه را نگاهش

 . میکند تسلیم را او چشمانم ی جاذبه دانستم

 .شود بیشتر تاثیرپذیریش تا کنم استفاده هم کلمات از توانستم می

 ! بشنوین من از هم کمی کاش اما ، شدین شوکه دونم می-

 . برم خوام می-

 انگشتانم میان را سرانگشتانش دوستانه کردم سعی و گرفتم را دستش اما گفت تند و سرد

 : دهم نوازش
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 نشون بقیه و شما فرار ، شنید رو واقعیتا و موند باید رفت، و گذاشت راحت نمیشه همیشه-

 ...واقعیت شنیدن از ترس شماست، ترس ی دهنده

 در قراری بی یک.  بود درگیر خودش با انگار ، کرد نگاهم خیره خیره ، کشید را دستش تند

 . آمد کوتاه باالخره اما بود مشهود رفتارش

 ؟ بزنم حرف هم با تا کافه بریم و بدین افتخار میشه-

 کردم اشاره.  شد می نزدیک داشت که افتاد بهراد به چشمم لحظه یک ، داد تکان را سرش

 . زد دور را خیابان سرعت به گردی عقب با و شد متوجه ، شود خارج تیررس از

.  برود کارش سر گفتم اما داشت کنجکاوی قصد شیما.  آمدند جلو دیدنمان با سعید و شیما

 یک به بیشتر سوییت البته ، شد سوییت وارد ، کردم راهنمایی دوم ی طبقه به را بهراد مادر

 . شد می محسوب من خواندن درس محل تقریبا که چرا ، بود شبیه آموزشی کارگاه

 . کاوید می را اطراف ، دقت با نگاهش

 درسی وسایل مجبورم ، میخونم درس میام کارم بین چون ، کتابه و کاغذ پره اینجا ببخشید-

 .بذارم اینجا مو

 .نشست هال ی گوشه چرم مبل تک روی تعارف  بدون و نزد حرفی

 داخل ، لیوان دو همراه و آوردم بیرون رانی عدد دو ، بود هال داخل که کوچکی یخچال از

 بیشتر تا نکنم تلف را وقت دادم ترجیح ، داشتم باال هم بسکوییت همیشه.  گذاشتم سینی

 .بزنیم حرف

 .بزنیم حرف بود قرار ، بشین-

 : دادم قورت را دهانم آب

 . شماست با حق بله-

 را لبخندم کردنمان صحبت طول در داشتم سعی ، نشستم رویش به رو و برداشتم را صندلی

 .بیاورم دست به را دلش خواستم می ، ندارد من از خوشی دل دانستم می ، کنم حفظ

 .شد می محسوب درستی ی شیوه ، محبت  و مهربانی

 خوبین؟-

 . نداد را جوابم

 . ندارین مشترکی ی نقطه هیچ بهراد و تو ، کنم می نگاه چی هر-

 : ماند من منتظر و کرد سکوت

 ...بلبل و گل میشد زندگی که باشه داشته وجود مشترک ی نقطه آدما بین بود قرار اگه-

 نداری؟ دوست بلبل و گل زندگی-

 . بدونم بهتر زندگیمو قدر تا کنم تالش و بجنگم هام خواسته واسه خواد می دلم من-
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 .دارین هم سنی اختالف ، نیست یکی هاتون خونواده سطح و سوادتون سطح-

 از هم ای ثانیه برای وقت هیچ که ورزم می عشق.  میبرم باال سوادمو ، کنم می مطالعه-

 از همیشه من به محبت با هم اون.  داریم خونوادگی سطح اختالف هم با نگذره ذهنش

 .کنه می پاک هامونو سن تفاوت ذهنم

 . بلبل و گل زندگی همون واقع در و رویا میشه این خب-

 .دونیم می هامونو داشته قدر ، کردیم تالش چون که گفتم-

 کاغذها از یکی.  بودم گذاشته هم روی مرتب را کاغذها ، انداخت میزم به نگاهی و شد بلند

 .کردم می خطی خط تمرین موقع که هاییست برگه آن از شدم متوجه پشت از ، برداشت را

 این حمایت آینده در دادم می دلداری خودم به باید.  نشست لبش روی لبخند ای ثانیه برای

 دارم؟ را زن

 : نشست مبل تک همان روی دوباره و گذاشت میز روی را کاغذ

 داشتی؟ دوست رو کسری!  احساست و ازدواجت شب از ، بگو کسری از-
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#۲۸۱ 

 

 

 

 آروم ، نوازش و ناز با که محبته ش اولیه بذر ؛ بالغه درخت یه مثل درست ، داشتن دوست-

 اون زمان گذشت با ، شن می محکم هاش ریشه و گیره می ریشه ، کنه می رشد آروم

 فقط من ؛ نکرد نوازشم  و ناز کسی ، ندیدم محبتی من اما.  میده میوه کم کم ، بالغ درخت

 . شدم انتخاب

 : دادم ادامه و کشیدم آهی
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 حالیکه در ، کنم راه به سر رو نداره اخالقی ثبات که عنصر سست پسر یه تا شدم انتخاب-

 اما ، من حرفای شنیدن  سخته براتون دونم می ؛ انتظارمه در چی دونستم نمی خودم

 . کرد رفتار من با حیوون یه شبیه کسری

 ؟ شدند اتاقم وارد وقتی شدم حالی چه دونید می

 تا چند دیدن با من.  میشن سوپرایز رویایی و شده تزیین اتاق یه دیدن با نوعروسا ی همه

 نکرده زیبا قرمز های شمع و رنگارنگ گالی با منو ی حجله.  شدند پرپر رویاهام ، گنده مرد

 اون... بود کرده کریه و زشت کثیف آدم تا چند حیوانی خوی منو عروسی ی حجله ، بودند

 . دنیاست ته برام اینجا ، گفتم خودم به ، لحظه

 : دادم نشانش را بریدگیش رد و بردم جلو را دستم

 به همیشه واسه دلم رو که زخمی بر عالوه تا! عروسیمه شب یادگار این ؟ میبینید اینو-

.  زدم دستمو رگ ، بدم حقارت به تن تا میمردم باید ، بمونه هم نشونه و رد این ، موند یادگار

 یادگرفتم.  کنم شروع و بمونم تا بیمارستان به رسوند منو کسری اما میمیرم بودم مطمئن

 بهانه با کنم انتخاب تونم می حالیکه در ، واهی های بهانه به اونم ، شم انتخاب نباید دیگه

 . «عشق» نام به ای

 ... صنم-

 . گفتم لب زیر آرامی«  جانم»

 میشه؟ چندشت کسری از-

 هم ترحم قابل که انگیزیست نفرت موجود کسری ، گفتم دل در و «نه» گفتم سر تکان با

 .هست

 برام ، حموم میبردمش خودم سالگیش چند تا ، مادربزرگشم من! میشه چندشم من اما-

.  کرد می زنده و بودم شده مادر تازه که روزایی خاطرات ، من کوچولوی پسرک بود بخش لذت

 . پوشیدم می تنش خودم ، کردم می ست وسواس با لباساشو

 به هم ؛ بود وابسته بهم خیلی ، بخوابه ما ی خونه شبام خواست می دلش حتی زمانی یه

 نمی دیگه که دور اینقدر ؛ شد دور کم کم ، رسید که نوجوونی به اما.  همایون به هم ، من

 می که حاال.  نشه بیشتر دوریمون نمیکردم تالشی منم ، شد تندخو و غد ، شناختمش

 . م زده بهت ، شده عوضی اینقدر کسری ، فهمم

 .کند حفظ را صالبتش داشت سعی و کرد نمی گریه اما داشت بغض

 ... خانم سودابه-

 : دهم ادامه ماند منتظر

 .باشین ناراحت ازم خوام نمی من-

 . نامردن همایون  و حمید-

 : نشنید را من ی جمله اصال
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 من ببینید.  باشید  من طرف کمی و بهرادین مادر کنید فراموش ثانیه چند برای فقط شما-

 بسازم؟  مو زندگی و خودم تا دارم حق چقدر

 : شد بلند جا از

 . میرم دیگه من-

 : گفت رفتن از قبل اما نداد را سوالم جواب

 . خوبی تو-

 .کرد امیدوارم حدی تا هم معنی بی ی جمله همین

 

* 

 گذشت  با امیدوارنه من اما باشد داشته برگشت برای قصدی اینکه بدون ، رفت بهراد مادر

 . بپرسم چیزی بهراد از نداشتم هم را رویش.  بودم آمدنش منتظر همچنان ، روز چند

 ، برداشتم را مانتوام و کشیدم آهی

 به کردن فکر با کردم سعی.  باشم آماده ی آماده عروسی برای تا پوشیدم را هایم لباس

 میخواست دلم. کنم دور اش خانواده و بهراد از لحظاتی برای را افکارم ، امشب عروسی

 بودم ممنونش هایش حمایت بابت همیشه ، ببینم را مهرداد

 نداشتم صدف از خوشی دل اینکه با.  بودم خوشحال ، میکرد ازدواج داشت اینکه از امروز و

 .نکنم فکر ، بود ذاتش در که هایی شیشه خرده به داشتم سعی ، مهرداد ی بواسطه اما

 ... صنم-

 : گفتم ، زدم می گوش به را هایم گوشواره آیینه جلوی داشتم حالیکه در ، بهراد صدای با

 . جانم-

 . بریم بهتره-

 . میام االن-

 و کرده رها بازم موهای روی را مجلسی شال

 و شیک ظاهرم ؛ انداختم نگاهی  خودم به قدی ی آینه از ، برداشتم عقب به قدمی چند

 . کرد می راضیم همین و بود مرتب
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 با ، بود گذاشته که سبزی لنز.  کشاند خودش دنبال به را نگاهم ، شد که ماشین سوار

 می اعتراف اما بود جذاب برایم همیشه صنم.  بود داده تغییر را اش چهره کامال کاملش آرایش

 . داشتم دوست هم را اش چهره تغییر این کردم

 : گرفتم را اش چانه دستم با ناخودآگاه

 .یار زیبای ی چهره و صنم این و منم-

 : زد لبخندی

 !کردی عوض و شعر-

 .کردی عوض تو قیافه توام-

 ؟ شدم خوشگل حاال.  بدم تنوع خودم به داشتم دوست-

 را دستم.  بود گرفته گر تنم ، بود لبریز داشتنش دوست حس از قلبم ، شد تر عمیق نگاهم

 که صنم.  کردیم می حرکت باید ، ام نداده خودمان دست کاری ماشین وسط تا.  کردم جدا

 : پرسید ، بود نشده حالم متوجه انگار

 ؟ شدم بد نکنه-

 . خوبی-

 شیطنت با پیشمان دقایق صحبت خیال بی ، آورد باال را دستش و نزد حرفی.  گفتم را همین

 چنین رانندگی موقع شود متوجه تا کردم نگاه چپ چپ.  کند مرتب را موهایم داشت سعی

 : خندید بلند.  است خطرناک کارهایی

 . کرده کوتاه خیلی جلوشو ، شده ضایع مدلش خب-

 . دادم مدلشو خودم-
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 ! باشی بدسلیقه نمیومد بهت!  عه-

 : کرد خودش به ای اشاره

 .نشسته کنارت سلیقگیت خوش بارز ی نمونه هرحال به-

 او مثل هم من میخواست دلم.  آورد می شوق سر مرا همیشه دلش ته از های خنده

 همین ، کردم اکتفا لبخندی به.  بود سخت برایم ، بود این واقعیت اما بخندم و کنم شیطنت

 .داشت قبولم و شناخت می خودم سبک با مرا او ؛ بود کافی صنم برای لبخندم

 ؟ نمیاد خوشت مهرداد از گفتی قبال یادته ، بهراد-

 .ها ماشین بیگاه و گاه های سبقت و بود روبه به حواسم حالیکه در ، گفتم ای«  آره

 همون جز به ، بیاد پیش ای دلخوری امشب نمیخوام دلم ، داشت لطف من به همیشه اون-

 دلش واقعا مهرداد هم اونجا میکنم فکر من ، کردی تایید بعدا خودتم البته که گفت بدتو که بار

 .سوخت برام

 امشب اینکه شرط به اما بگم بهت میخوام چیزی  یه بعدا مهرداد مورد در ، نباش نگران-

 .کنی جمع حواستو

 چی؟ یعنی-

 .شود می شوکه ، شیادیست چه مهرداد بفهمد که روزی دانستم می

 . میدم توضیح-

 به رسیدن تا داشتم دوست را اخالقش این ؛ نکرد سماجت و گذاشت احترام ام خواسته به

 .شدم می صحبت هم صنم با هم گاهی و دادم ادامه مسیرم به سالن

 گذشت ذهنم از.  افتادم حمید با شان رابطه یاد ، شناختم را صدف پدر ، شدیم سالن وارد

 . است شده دعوت هم حمید حتما

 : آمد سمتم به صدف پدر

 . معین دکتر جناب... به به-

 عنوان به را صنم ، دادیم فشار را همدیگر دست.  بود آمده خوشم مشربیش خوش از هم قبال

 : پرسیدم ادامه در ، کردم معرفی نامزدم

 کجاست؟ حمید-

 : پرید رویش و رنگ کردم احساس

 شما دادن ترجیح جان صدف.  دارن مشکلی شما با ظاهرا ، کنم دعوتش نذاشت صدف خب-

 این اما انتخاب این از بودم ناراحت عمیقا ، بگم صادقانه منم ، باشین مراسمشون توی

 .اومدین خوش هرحال به.  کنم دخالت خیلی تونستم نمی من ، خودشونه مال عروسی
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 ته در میزی.  نکنم شک صدف محبت و رفتار این به که باشم بین خوش خواستم می خیلی

 حمید برای را پیامی بودم دودل ، آوردم بیرون را گوشیم کردیم انتخاب نشستن برای سالن

 . کنم تایپ

 ... بهراد -

 . بله-

 چرا ، میکنه زندگی شیراز بود گفته قبال ؟مهرادم نیست همدانی صدف  مگه ، میگم-

 !؟ گرفتن اینجا عروسیشونو

 باشیم مراسم این در صنم یا من خواستند می ها آن ، شد می چیز یک فقط سوال این جواب

  چرا؟ واقعا اما ،

 .اینجان فامیالشون احتماال ، دونم نمی-

 .بپرسم دارم دوست-

 اینجا به بازی اون ته و کردیم شروع بازی یه باهم تو منو روزی یه ، صنم نکن اصال اینکارو-

 ...پس ، نکرده راضی رو تو و من هنوز تهش ببین اما رسیدیم

 : انداختم ، بود گر جلوه سالن وسط رقاصی پیست در که نوری رد به را نگاهم و کردم سکوت

 .رقصن استاد انگار رقاصاشون-

 .چرخید ، وسط پیست سمت به صنم سر ام جمله با

 .  رقصن گروه همون احتماال چیزا این و میکنن استخدام رقاص گروه عروسیا تو شنیدم-

 .نیست بعید ، هوم-

 .زیاده تعدادشون یکم البته-

 .نمایشه فقط عروسی این میکنم حس-

 بشه؟ چی که-

 . دونم نمی خودمم-

 ، مهرداد و صدف.  کنم ارسال حمید برای را ام شده تایپ پیام کردم متقاعد را خودم باالخره

 و گذشتند میزها میان از ما به رسیدن با اما دادند تکان سر همه برای.  شدند سالن وارد

 . آمدند سمتمان

 را صداقتش من میخواست او ، باشم خودش مثل کردم سعی.  کرد احوالپرسی ، گرم مهرداد

 .خواستم می را همین متقابال هم من و کنم باور

 . اومدین مراسممون به و دادین افتخار بهمون خوشحالم-

 . باشین خوشبخت امیدوارم و میکنم خواهش-
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 . صنم خانوم و شما همچنین-

 صدای.  زد زنگ هم حمید ، موقع همان.  شوند دور دادند رضایت باالخره و کردم تشکری

 بعدا تا کردم قطع را تماس ناچار ؛ بزنیم حرف راحت داد نمی اجازه ، شد زیاد دوباره که موزیک

 .کنیم صحبت
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#۲۸۳ 

 

 

 

 

 درست بود چسبیده من به بیشتر جشن طول در مهردا شد، تمام بالخره شان سوری جشن

 .دهد نشان شیرین را خودش داشت سعی که ادمی مثل

 فردا بود خواسته حمید کردم چک را م گوشی های پیام حرکت از قبل شدیم که ماشین سوار

 خمره وحود به مشکوک که قدیمی ی خانه یک قدمت روی تهران نزدیک ببینیم را همدیگر

 .بیاید همانجا عصر فردا خواستم درجوابش بودیم کاوش درحال بود قدیمی های

 .راببنید من صبح فردا میخواست هم او! بود داده پیام هم مادر

 بکنم استراحتی تا برسانم را صنم زودتر دیدم بهتر. داشتم پردردسری فردای تفاسیر این با

 خونه؟ بریم-

  دارم کوچک کار یه کافه برو نه-

 .رفتن و بستن دیگه که االن-
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 .کافه بیام زود صبح تونم نمی بردارم فردامو کتابای باید اره-

 را اهنگی همزمان و بود م رانندگی به حواسم. رفتیم کافه سمت به و نکردم مخالفت دیگر

 کردم احساس لحظه یک میکرد، م همراهی مورد این در هم صنم البته میکردم زمزمه زیرلب

 :گفت که کردم نگاهش شد ساکت

 اونجا؟ ن کیه اونا بهراد-

 .بودند عبود درحال مرد دو آوردم باال را نگاهم صنم ی اشاره با

 .شناسم نمی-

 !بیرون اومدن بودن داخل کردم حس یعنی اومدن؛ بیرون کافه از انگار ولی شدن رد شاید-

 .خبره چه ببینیم داخل میریم حاال زد تهمت مردم به حس سِریه نمیشه بگم؟ چی-

 را کتابش صنم رسید، می نظر به مرتب چیز همه بازکردیم را کافه در و رازد دزدگیر ریموت

 .رفتم خودم ی خانه به رساندمش خانه به اینکه از بعد و برداشت

**** 

 پگدر کردیم می بحث و دعوا هرچقدر پدر و من بروم، خانه به شدم مجبور مادر با قرارم طبق

 هایم کودکی ی خانه به زیادی عرِق یکی من حداقل شد می تنگ هم برای دلمان اخر

 خانه وارد اشتیاق با و کنم مدفون ذهنم از ای گوشه در را پدر های حرف کردم سعی. داشتم

 .آمد استقبالم به مادر شدم

 تا زد چشمکی کند می چه اینجا پرسیدم ابرو و چشم اشاره با شد تعجبم باعث خاله حضور

 .ریختم بهم کنجکاوی خاطر به بدتر اما کند راحت را خیالم

  نداد جواب را سالمم حتی پدر

 .بشین جون مادر-

 .نشستم مبلی روی

 شما ازدواج به و شم خر که کردن دورم اومدن مادرت ی خونواده بهراد نباش متعجب انقدر-

 .بدم رضایت

 را من جمله این با بعد و کرد اخم ابتدا دیگر بود پدر. گفتند جونی از دور همزمان خاله و مادر

 .آورد بیرون دوخواهر و خوپش ی جلسه ازشوک

 .کن نگاه من دختر عنوان به صنم به فقط االن تو همایون ببین-

 :داد ادامه بلندتر اما نشنیدم که زد حرفی زیرلب پدر

. مردمه حرف فقط و فقط من بحث ش خانواده نه موقعیتش نه صنمه، نه االن من بحث-

 .اهلل بسم کنید عوضش میتونید اگه نمیشه عوض که عنوانی

 ...بهراد خاطر به کنم چه اما نیستم راضی اصال منم خب-
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 بدیم؟ اجازه باید ما بکشه خودشو باشه قرار بهراد-

 .کنه ازدواج خواد می فقط اون بکشه، خودشو خواد نمی بهراد کنیم فکر منطقی-

 اخه؟ بگم چی! حمید به! مینو به. بگم چی مردم به من بعد فهممتون نمی اصال-

 .کیه زنش فهمه نمی م کسی میکنه ازدواج بهراد-

 زن کنه فکر ادم نگین جوری یه! کردبن فراموش و مونوادگی زهرمارای و کوفت و مهمونی-

 .داد جاش جیب تو میشه که کبریته

. میدن منفی حال و حس چون داد قرارش نباید غلط افکار برابر در که جواهره تکه یه زن نه-

 .قراردادن امان در میگم من کردن پنهون میگی شما

 کمک بهراد به میخوای حاال کنی کمک نتونستی خودتم به تو گفتم بهت هزاربار سیما ببین-

 .کنی

 .کشید کالفگی سر از بلندی نفس خاله

 .کنیم مشخص و بهراد زندگی تکلیف میخوایم! منه؟ بحث االن-

 ...مگه هست نه من اخر و اول حرف-

 .زدیم حرف باهم ما همایون-

 انچه برخالف قرارداشت من ی جبهه در هایش دلخوری ی همه با مادر که بود جالب برایم

 زیرکی و سیاست از البته بود گذاشته تاثیر رویش صنم های حرف! دهد نشان داشت سعی

 مادر چطور هم و بیاورد دست به را پدر دل چطور خودش بود بلد هم که داشتم خبر هم خاله

 .کنند آرام را پدر که کند راضی را

 تحت انقدر پدر حاال که بودند نظرداده و کرده بحث حسابی هم من امدن از قبل ظاهرا

 .کرد می پا به طوفانی دوباره واال قرارداشت تسلطشان

 شه؟ ختم کجا یا چی به قراره اصرار همه این ته-

 .بدهند جوابی چه بودند مانده واقعا شد مادر و خاله سکوت باعث ش جمله

 کمه؟ براتون این پدر شه ختم من دل به قراره-

 دهم دخالت را خودم دیدم الزم

 .شد طوالنی صورتم روی نگاهش باشد گذار تاثیر لحنم کردم سعی

  بزنم حرف دختر اون با باید-

 چرا؟-

 .ندارم شو اجازه-
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 قبولش همچنان یعنی! زد نمی صدا اسم به را صنم هنوز وقتی بگویم چه دانستم نمی

 .شود ختم صنم تحقیر و توهین به صحبتشان ترسیدم می نداشت،

 .شکنم نمی حرمتشو نترس-

 .داشتم تردید همچنان اما نکنم مخالفت کردند اشاره مادر و خاله. خواند را دلم حرف

 ...اینجا بیاد بگو صنم به پس-

 .برود پیش خوب چیز همه کردم آرزو دل ته از کشیدم پوفی
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 کرده حفاری را کیلومتریش پنج عمق تا که بود داالن یک شبیه جایی ، قدیمی عمارت ته

 در فرهنگی میراث که ای نقشه طبق باالخره شدیم موفق ، پیش یکساعت همین و بودیم

 .کنیم پیدا ارزش با ای مکشوفه ، بود گذاشته اختیارمان

 تقریبا ما کار آنجاییکه از و بود شده شلوغ عمارت ، سازمان مارمورین و پلیس حضو خاطر به

 .کنیم صحبت هم با که شدیم آماده حمید همراه ، شد تمام
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 کردن صحبت راحت برای ، بود ثابتش پای همیشه حمید که بود سنتی فروشی بستنی یک

 . کردم قبول هم من ، داد پیشنهاد را همانجا

 حمید.  بود سرد هوا اینکه با ، رفتیم فروشی بستنی همان سمت به ای اضافه حرف بدون

 .بزنیم را هایمان حرف زودتر داشتم دوست.  داد سفارش زعفرانی پرمالت بستنی عادت طبق

 ! کرد شروع بازیشو منوچهر بالخره پس-

 خواند چشمانم از را سوالم حمید کیست؟ دیگر منوچهر ، بیاورم یاد به تا آوردم فشار ذهنم به

: 

 . صدف پدر-

 ای؟ بازی چه-

 از بازی ی دوباره شروع ، میشه تموم داره بیستون ناتمام ی قصه ، بهراد باش خوشحال-

 .میشه ختم صنم یا تو به که کردند پیدا ردی اونا یعنی ، منوچهر طرف

 . بودم متعجب ، آورد می را صنم اسم راحت اینکه از بیشتر ؛ کردم نگاهش زده شگفت

 بدی؟ توضیح کامل  و درست میشه ، حمید شدم گیج یکم-

 اون ی پرونده ، گفتی خودتم که همونطور ، بیستون اتفاقات به برمیگرده چیز همه ، اوکی-

.  شد ترس دچار ، بود گرفته ازشون زیادی اطالعات شهرام چون فقط ، نشد بسته اتفاقات

 کنه بازی و سلطان نقش خواستن سیروس از ؛ کنن بازی به شروع شد باعث ، رفتن لو ترس

. 

 .نبود سختی کار  ذهنم در اتفاقات چیدمان

 .انتظارشه در حکمی چه دونسته نمی ؟ ست دیوونه مگه-

 یکی اون پشت ، ست ساده مرگ یکی پشت اما اعدام، یا باشه سرطان با میتونه مرگ-

 .ت خانواده تامین و وعید و وعده کلی

 . نشدم  متوجه-

 .مرد زندان  همون تو ، شه صادر براش حکمی اینکه از قبل و داشت سرطان سیروس

 آن به مربوط اخبار حتی و ایستاده دور واقع در.  نداشتم خبر مرگش از اصال ، پرید باال ابروهایم

 . کردم نمی هم دنبال را اتفاق

 . خب-

 دلیل یه با ، صدف اومدن به اصرارش خاطر به خصوصا ، بودم کرده شک منوچهر به قبال-

 هواش و آب که منطقه کلی با ، میکنه زندگی همدان خودش که کسی واسه اونم مسخره

 !بیستونه مشابه

 مهرداد اون به بیشتر اما نمیومد خوشم صدف از کال نکردم، فکر این به حاال تا من!  جالب چه-

 .داشتم شک
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 میکنم حس ، کنم باور نمیتونم واقعا من اما رسه می نظر به گناه بی العاده فوق که اون-

 .باشن اون دست ی بازیچه منوچهرم و صدف حتی

 نزدی؟ بهم رو حرفا این قبال چرا خب-

 .کنم ت خفه خودم وقتایی یه میخواست دلم شقیات کله دست از-

 . داشت هم حق بیچاره ، گفت را اش جمله عصبانیت و حرص با کامال ، زدم نیشخندی

 .کنار کشیدم می من ، میگفتی موقع همون-

 دختره اون ، همه از بدتر.  میکردی خراب رو ما های نقشه کل فقط ، کنار میکشیدی تو عمرا-

 .بود باهات هم

 : کردم درهم را هایم اخم ، کیست منظورش بفهمم نبود سخت خیلی

 ؟ شین قائل ارزش و شخصیت کمی هم دیگران واسه الزمه کنید نمی فکر-

 .میشم قائل ارزش حتما داره ارزششو که کسی واسه-

 مثل.  اونه ، باشه داشته مشکل باید شما با که کسی ، شده برعکس چیز همه کنم فکر-

 ! کردی فراموش رو کسری مشکل اینکه

 تو کسری که همین ، زندگیش خونه سر بشینه تونست می آدم عین اما ، نرفته یادم نه-

 . بود کافی ، داشت زن اسم مردم

 را هایم اخم!  میکرد برخورد ناعادالنه واقعا صنم مورد در حمید ، کردم نگاهش زده شگفت

 : کشیدم در هم از بیشتر

 .دارم نیاز صنم به االن منتهی ، کنم می تعریف برات مفصل روز یه من و صنم ی قصه-

 .نه ، میگم نشنیده-

 نه؟ چی-

 .باشین نداشته صنم کار به  کاری-

 معماهای از یکی کلید که داره خودش همراه چیزی یه ناخواسته یا خواسته صنم ، بهراد-

 .  ماست

 ؟ خب-

 کنه؟ همکاری باهامون باید ، نداره خب -

 درگیرش بهتره ، حمید.  دونم می بعید صنمه؟ دست چی اصال کرده؟ تعیین   باید این کی-

 ...و کردم اشتباه خودم من روزی یه ، نندازیم خطر به شو زندگی و نکنیم

 : پرید کالمم میان

 . بزنم حرف صنم با باید من-
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 با میخواستند ، دو هر ، پدر هم و حمید هم ؛... بودیم افتاده گیر مصیبتی چه ، کشیدم پوفی

 ! بزنند حرف متفاوت موضوعی مورد در صنم

 : شدم بلند جا از عصبی

 . کنید فراموشش-

 .ماند همانجا دیگر اصراری بدون اما حمید.  زدم بیرون مغازه از ، کنم نگاهش اینکه بدون
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.  کردم چک را گوشیم ساعت بار چندمین برای ، بودم ایستاده دانشگاه خروج در نزدیک

 به دوباره و کردم طی را حیاط عرض ، کالفه.  نبود ، نرگس ، همکالسیم از خبری همچنان

 بابت.  رفتم سمتش به بلند هایی قدم با و خوشحال ، آمد باالخره ، انداختم نگاه در ورودی

 برمیگشتم کافه به زودتر باید ؛ گرفتم او از را هایم جزوه عجله با.  کرد عذرخواهی آمدنش دیر

. 

 از.  بگیرم پس را ام جزوه نکنم فرصت دیگر داشت امکان و بودیم خورده امتحانات ی فرجه به

 چند خودکار با را جزوهایم ، دبستانی های بچه دختر عین ، داشتم خواندن درس شوق بس

 . بودم مرتب و تمیز همیشه و نوشتم می رنگ

 .کنند استفاده هایم جزوه از راحت خیالی با نرگس امثال شد می باعث بودنم مرتب همین

 . رفتم خیابان سمت ، دادم جا ام کوله داخل که را جزوه
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 . دارند نگه و شوند متوجهم ها تاکسی تا کشیدم عقب ، کرد ترمز پایم مقابل ماشینی

.  نداشتم را دیدنش انتظار ، خوردم جا حسابی ، بود شده پیاده ماشین از که صدف دیدن با

 :  زد رویم به لبخندی صدف

 برسونمتون؟ میدین افتخار ، بانو صنم-

 : نداشتم همراهیش به هم تمایلی چون کردم تعارف ، داد جوابم و خندید بلندتر ، کردم سالم

 .نمیشم مزاحم ، ممنون-

 جلوتر ، زدم لبخندی بالفاصله دیدنش با ، شد پیاده راننده سمت از هم مهرداد ، موقع همان

 . بود کرده غافلگیرم هم او حضور.  آمد

 خوبین؟-

 می محسوب کسی همان من برای هنوز مهرداد.  کردم برخورد گرم احوالپرسیش جواب در

 اینکه بر عالوه من کارهای فروش با او ، داد می بها و ارزش کارم به روزها بدترین در که شد

 داد می من به هم خوبی حس بلکه ، داد نجات ، بودم دچارش زمان آن که ای پولی بی از مرا

 .بود استقاللم از گرفته نشات که حسی ،

 کافه کدوم گفتم منم.  کافه بریم میخواد دلش گفت ، میکردیم صحبت داشتیم صدف با امروز-

 ؟ خودمونه کورد دختر کافه از بهتر ای

 .انداخت غنچ به را دلم ، شود می حل آب در که قندی چون تعریفش

 مهمون که اینه ، کنم براتون ، میتونم که کاری کمترین محبتاتون پاس به ، افتخارمه باعث-

 .شین اطلسیم کافه

 : پرسید مشکوک و انداخت باال ابرویی صدف

 محبت؟ کدوم-

 همه فروش زحمت.  جاجیما و کیف با میکردم درست که دستبندایی ؟ نیست یادت مگه خب-

 .بود مهرداد آقای با شون

 . شده ناراحت کردم حس اما گفت «آهانی»

 نداشتی؟ خبر مگه تو ، صدف-

 !بودین صمیمی هم با هم شما کنم فکر خب داشتم، خبر ، چرا ؟ هان-

 .میگیره خوب حس ازش ، باهاشه وقتی ناخودآگاه آدم ، خوبه اینقدر صنم-

 . کشیدم ام مقنعه به دستی زده خجالت

 . خب ، آره-

 چون بود نکرده شک مهرداد و من ارتباط به مسلما نیست، دوستانه صدف لحن کردم حس

 ماشین سوار.  بودم خبر بی سارا جز ، همه از مدت این در من دانست می کسی هر از بهتر
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 ترسیدم صدف واکنش از ، بخواهم اینکه بدون.  کرد تنظیم صورتم روی را آینه مهرداد ، شدیم

 . نباشم آینه مسیر در تا شدم جا جابه جایم در ،

 ! کندین دل دیار و شهر از یهویی ، خانم صنم خب-

 : گفت حرصی صدف

 .  کردن می رفتار باهاش ها زده طاعون شبیه مردم ؟ طفلک کنه چیکار-

 .ایستادین خودتون پای روی شما که خداروشکر ، نیست مهم اما!  ها قضاوت از امان-

 بهراد از جلوتر االن ، میکردم ول یکی من رو تو همین.  پشتشن همه ، خب داره شانسم-

 !بودی

 چرا واقعا اما نبود سختی کار ، هست پربغضش ی کلمه این پشت منظوری چه اینکه فهمیدن

 و کرد کم را ماشین سرعت فهمید هم مهرداد ظاهرا! ؟ بود شده سوتفاهمی چنین دچار

 میان از من و داد توضیحی برایش و برد صدف گوش کنار را سرش ، بود توقف حال در تقریبا

 . « نکن شک بهش اصال ، پاکه خیلی صنم»  شنیدم هایش جمله

 حس ، بود رسیده گوشم به هایم فضولی بگویم بهتر یا و کنجکاوی میان که جمله این از

 .نشوند سمعم استراق ی متوجه لبخندم نمودن پنهان با کردم سعی اینحال با.  گرفتم خوبی

 .بود یکرنگ و خوب مهرداد ، داشت دورویی  و دوپهلو شخصیتی که صدف برخالف

 : داد قرار خطاب مرا دوباره و برد باال را سرعتش مهرداد

 کجایی؟ نمیگفت صدف به چرا خانم سارا ، راستی-

 .بودم خواسته ازش من-

 تنگ ت واسه بردرانه دلش ، داره وجود مهردادیم یه شهر این آسمون زیر نگفتی...  بابا ای-

 .میشه

 ، بود چه هر ، داد خودش به که ی «برادر» عنوان یا ، بود سحرآمیز ی جمله آن تاثیر دانم نمی

 .بود کرده آرام را صدف ظاهرا

 کرده فرار چیز همه از جورایی یه ، باشم تنها مدت یه میخواست دلم.  میخوام معذرت واقعا-

 .بودم

 چرا؟ دونید می ، کنه فرار گذشته از نباید وقت هیچ آدم دارم اعتقاد من ، دونید می-
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 : گفتم حس بی

 چرا؟-

 .کنه درگیر تو  آینده ی همه که باشه چیزی ممکنه ، گذشته تو چون-

 و صندوقچه همان جز داشتم چه من ؛ کشید سرک ام گذشته های کوچه پس   میان ذهنم

 را آن فرزاد فقط.  لرزیدم محسوس ، بود صندوقچه در که آنچه خاطرآوردن به با ؟ محتویاتش

 . شوم شان خواسته تسلیم تا کرد تهدیدم یکبار هم همان خاطر به دارم خاطر به و بود دیده

 .بود احمقانه هم ترسم شاید ، دانم نمی

 ...صنم خانوم-

 : آدم خودم به

 ؟ بله-

 بیستون از خودتون با که چیزایی به دارین شاید فکر؟ تو رفتین کردم احساس ؟ شده چیزی-

 میکنید؟ فکر ، آوردین

 . نیاوردم خودم با چیزی گوشیم و تن لباس جز ، خودم و بودم خودم که من ، نه-

 نمی محسوب  من اموال جزو ، صندوقچه آن مسلما ، بانکیم های کارت از گرفتن فاکتور با 

 . شد

 چی؟ که اومدی خالی دست ،  بوده زده سرت به حسابی ، صنم...!  وا-

 .بودم تر راحت-

 بخواد که داشته چیزی... دوستی... عزیزی یادگاری ممکنه آدم باالخره آخر ، ای دیوونه میگم-

 . باشدش داشته خودش با همیشه

 : انداختم نگاهی ، میخندید حاال که صدف به
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 .بکشونمش ور اون و ور این بخوام که نداشتم خاصی چیز ، دونم نمی خب-

 مسافرت باهامه، همیشه ، مامانمه واسه دارم شعر دفتر یه خودم من االن چیه؟ دونی می-

 .میبرمش خودم با ، میرم جا هر ، میرم

 چرا میکردم فکر داشتم.  کرد مرتب را موهایش و آورد پایین را ماشین جلوی ی آینه همزمان

 شیشه پشت و زیرزمین همان در همیشه!  نبردم جایی خودم با را جعبه آن وقت هیچ من

 ترس جعبه آن به نسبت حسم تنها چون هم شاید ، بود مانده قدیمی کمد ته در آبغوره های

 دادم می ترجیح ، دارم نگهش بخواهم اینکه جای همین برای ؛ نداشت ارزشی برایم  ، بود

 .نروم هم سراغش اصال و بماند مخفی

 .کردم می داری نگه ازش چشمام مثل ، داشتم ارزشی با چیز همچین اگه منم شاید خب-

 .  بود عادی رفتارش همچنان مهرداد اما شد درهم و ناراحت صدف ی چهره کردم احساس

 جا همه که باشه داشته یادگاری و خاطره ی جنبه برام ، باشه قرار که چیزی منم واال-

 .ندارم ، کنم حملش

 . بینم می خودم عین رو همه من شماست با حق ، درسته خب-

 : گفت شیطنت با مهرداد

 .مهربونی و خانم بس از-

 : گفت جوابش در لوس لحنی با و ورچید لب صدف

 . آقایی شمام-

 که میگن عاشقانه بد و لوس اونقدر بعضیا: » گفت می  که افتادم نرگس حرف یاد ناخودآگاه

 .  گرفتم را ام خنده جلوی هم روی هایم لب دادن فشار با... « . بیاری باال خواد می دلت

 داخل به و شدم پیاده آنها از قبل.  داشت قرار آن در کافه که شد ای کوچه وارد مهرداد

 . پذیرفتند میل کمال با ، کردم دعوتشان

 صدف ، آمدم بیرون که همین.  بپوشم را فرمم  لباس تا رفتم باال به ، شدیم که کافه وارد

 : کرد ای خنده ، کردم نگاهش سوالی.  بود اتاقم در پشت

 دیگه؟ ته خونه اینجا ، فضولی اومدم-

 م خونه دونی می ، کردی تعقیب منو دیگه که تو استراحتمه، و خوندن درس محل ، بابا نه-

 .کجاست

 :زد نمایی دندان لبخند

.  اینجا به رسید اونم ؛ کردم تعقیبش و دیدم و بهراد بار یه فقط من ؟ دونم می کجا ، بابا نه-

 .عشقشه ی خونه کنم فکر

 .  ندادم جوابی ، زد چشمکی
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 .کنم می دعوتت مم خونه ، خواست دلت-

 یاد به ، مهرداد بی البته میام شب یه حتما ، بازیم مهمون درگیر فعال... خدامه از که اون-

 .مجردیامون

 زیادی شیرین و تلخ خاطرات هم با که میکردند یاد اینگونه شان مجردی از کسانی مسلما

 چیز هر یا نیاز سر از گاهی و شدیم می محسوب همخانه فقط که او و من نه ، داشتند

 .میکردیم دل و درد کوتاه ، دیگری

 .میشم خوشحال حتما-

 دلشان چه هر و هستند من مهمان گفتم.  نشستیم میز یک پشت  و رفتیم پایین به هم با

 .  نکرد قبول مهرداد اما دهند سفارش ، خواهد می

 و توریست کار به کاری دیگر که گفت کارش از مهرداد ، بیشتر ، بود ای حاشیه هایمان صحبت

 که بود خوبی شرکت هم ظاهرا است، کار به مشغول دوبی در شرکتی در فقط و ندارد لیدر

 .بود آمد و رفت در و گرفت می مرخصی راحت

 گیاهیش ی نمونه روی تحقیقاتش همچنان و دهد می ادامه فعالیتش به شد متذکر  هم صدف

 .دارد ادامه

 . بودم خوشحال ، مهرداد خصوصا دیدنشان از و بود خوبی روز برایم کل در
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 . نداشتیم مشتری دیگر و بود وقت دیر ، بود رفته بیرون خرید برای سعید

 میزها روی من و بود کشیدن طی حال در شیما ، شدیم نظافت مشغول و بستیم را کافه در

 . کشیدم می دستمال را

 گوشم در هندزفری ،  نمانم کار از اینکه برای.  بود سارا ، خورد زنگ گوشیم موقع  همان

 .دادم ادامه هم کارم به ، کردم برقرار را تماس که همزمان و گذاشتم

 ؟ نداشته که اینا و اذیت برات صدف؟ از خبر چه ؟ صنم خوبی-

 : زدم طعنه شوخی به هم باز ، نداشته بدی نیت سارا دانستم می اینکه با

 ... دادی که آمارمو  -

 .دارم وجدان عذاب هنوز کن باور-

 .میشه کمتر صدف از حرصم ، مهربونه قبل مثل که میبینم و مهرداد حداقل ، نداره عیب-

 نمیای؟ برا  و دور این خبر؟ چه دیگه ، خوبه-

 . خوبه جام فعال ، نه-

 کردیم قطع ، کردن دست دست از بعد که نداشتیم گفتن برای حرفی ظاهرا.  خندیدیم دو هر

 رفتم استقبالش به آمدنش از خوشحال ، «کنم باز برایش را کافه ددر داد پیام بهراد بالفاصله. 

: 

 خوبی؟-

 گاهی.  بود گرفته دستانش میان را دستم هنوز درحالیکه ، نشست ها صندلی از یکی روی

 خیال این از!  کنم فرارمی کرده فکر نکند گذشت می ذهنم از که میداد فشار محکم آنقدر

 : نشست لبم روی لبخندی

 خوبی؟ پرسیدم-

 ... نیست خوب حالم هم من که ، نباشی خوب تو ، گفتم دلم در ، دهد جواب اینکه از قبل

 .بزنه حرف باهات میخواد پدرم هنوز-

 به رسیدن برای توانم می من میکرد باور باید اما دیدم نگاهش در را استرس ، گفتن موقع

 . شدم می وارد ها حادثه متن در خودم باید گاهی.  بجنگم هایم خواسته

 .بزنیم حرف هم با ما الزمه نظرم به! میدی نشون حساسیت داری خیلی-

 .کنه توهین میترسم-

 .چیزام خیلی شنیدن ی آماده من باش مطمئن-

 .میزنن زخم روحتو که میشن زخم گاهی ، نمیشن زده ساده حرفا ی همه-
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 .نباش نگران ، بهراد دونم می رو اینا ی همه-

 . میام همراهت منم فردا ، پس-

 ! بخوره منو نیست قرار-

 .بگه ، خواست دلش چی هر ، رسید جوش ی نقطه به وقتی ، بدم اجازه نیست قرارم-

 .  برمیام ش عهده از من-

 .باشه راحت خیالم منم بذار اما ندارم شک-

 از ؛ بودم خوشحال من اما فهمید چشمانش حالت و کالم لحن از شد می را این ، بود نگرانم

 ؟جز خواستم می چه من مگر ، میاورد جا را حالت ، قند آب مثل که هایی خوشحالی  آن

 پیگیر وجودش همه با ، ایستد می کنارم شرایطی هر در مردم ، باشم مطمئن که همین

 . بمانم مبادا تا  است ام آینده  و گذشته

 ؟ بیارم برات میخوری چیزی -

 : انداخت ساعتش به نگاهی

 ...خوندنت درس به اگه نداری؟ مشکلی شم مطمئن فردا واسه اومدم فقط ، نه-

 : پریدم کالمش میان

 . گذروندم امروز از تر سخت روزایی  من-

 . دونم می-

 .شی نگران نداره دلیلی پس-

 : گفتم که شود بلند خواست

 ، دیدمش بار هر اما بیارم کم جلوش ، ببینمش میکردم فکر ، فهمیدم صدف مورد در وقتی-

 . امروز همین مثل باشم عادی کردم سعی

 : نشست سرجایش دوباره ، بود شده خیز نیم حالیکه در

 ؟ دیدیش امروز مگه-

 : کشیدم پوفی

 این داره کلکی یه بودم مطمئن ، نبود مهرداد یعنی ، شد پیدا ش کله و سر بازم واال ، آره-

 بدی چیز ، تو مورد در زنیاش زیرآب جز!  بدبینم بهش خیلی من شایدم... دونم نمی.  دختر

 .کرده حساسم همونم انگار ، ندیدم

 : کشید جلوتر را تنش ، شده کنجکاو ناگهانیم خبر از بود معلوم که بهراد

 نمیگی؟ چرا ، خوب دختر ، خب-
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 : کردم جمع را هایم لب

 .گفتم ، حرصیم صدف از چون فقط ، که نبود چیزی حاال-

 !  آقا مهردادم ، بده صدف ، اوهوم-

 .میزند طعنه بفهمم نبود سخت

 بده؟ بهش منم حس که دونی می ، اومد سوسه من واسه بارم یه خانتون مهرداد-

 : دادم جواب بینانه خوش

 ... بود نگرانیش از که اون-

 هایش خوبی تمام با مهرداد ، کردم می فکر که منطقی ، کنم اخم شد باعث چپش چپ نگاه

 : گرفت نشنیده را حمایتم بهراد.  کند خراب بهراد علیه را من ذهن بود کرده سعی

 میگفتن؟ چی ، خب-

 ...فقط ، اطلسی کافه بیایم بودن گفته بعدش ، کنن گردی کافه میخواستن-

 : شد تر کنجکاو بهراد ، کردم سکوت

 چی؟ فقط-
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 نظر به عجیب ، من ی گذشته درمورد هایشان جواب و سوال ، کردم می فکر داشتم که االن

 .کرد تایید مرا هم مهرداد واال ، صدف های سوال البته ، رسید می

 ...صنم-

 .پرسید می ازم گذشته  به مربوط های یادگاری یه و گذشته مورد در مدام صدف خب-

 ؟ پرسید می چی دقیقا-

 که دارده مهم یادگاری یه من به ، کسی ، مادری ، پدری بدونه میخواست ، میشه دقیقش-

 ؟ باشم داشته نگهش خودم برا

 : داد صندلی به را کاملش ی تکیه و زد نیشخندی

 به که داری چیزی تو میکنن فکر ، بودن اونا هم کافه ریختگی هم به دلیل پس ، شد جالب-

 .میخوره دردشون

 ! فهمم نمی-

 رو؟ چی-

 ! نداشت ربطی من به واقعا سواال این ، خب-

 دنبال ، من نظر از مهرداد ، ببین.  نکردی شک بهشون ، نداری ت گذشته تو خاصی چیز چون-

 ! عجیبه برام ؟ دونه می چی تو به ربطشو حاال.  میگرده و ای افسانه گنج اون جای

 میکردم مرور خودم با را هایشان حرف ی کلمه به کلمه که حاال ، کردم فرو هم در را انگشتانم

 : گفت وار زمزمه. کشیدند می حرف زبانم زیر از داشتند ، رسیدم می نتیجه این به ،

 باشه؟ تو پیش چی ممکنه یعنی-

 برایم که چیری کشانده، سمت این به را آنها من نزد چیزی چه وجود ، نبود مهم برایم دیگر اما

 باور برادر و حامی یک مثل را مهرداد من.  بود اعتمادم سقف ی دوباره ریختن ، داشت اهمیت

 . بودم کرده

 : گفتم ، بهراد سوال به توجه بدون

 داده؟ بازی منو مهرداد یعنی-

 خودم رویایم در اما هستم مهمی آدم نمیکردم فکر نشست گلویم در بغض ، کرد نگاهم بهراد

 با که هایی جاجیم و ساز دست دستبندهای آن خیالیم دنیای در ، دیدم می مفیدی آدم را

 می پا و دست برایشان ملت که داشتند طرفدار آنقدر ، بودند شده کیف خودمان دست

 .  شکستند

 اولین داخل را من زحمات تمام حاصل شاید ، مهرداد و میماندم بیدار صبح تا امید این با من

 ! کرد می پرت آشغال سطل
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  ، شد بیشتر بغضم فکر این از

 گونه روی آرام ، اشک های قطره و کشیده ته مقاومتم شدم متوجه هایم گونه شدن خیس با

 . شدند سرازیر هایم

 : زد کنار را میز بهراد

 ... صنم-

 ...صورتش روی مهربونی نقاب اون...  خیلی ، بهراد آشغاله خیلی-

 .ماند ناتمام ام جمله و زدم هق

 : گذاشت ام شانه روی را دستش بهراد

 نقاب رفتن کنار با ، باشه قرار.  نیستن ، میدن نشون اونیکه آدما از خیلی ، کنی عادت باید-

 .میشی نابود که ، بریزی هم به اینقدر ها

 : کرد لمس را هام گون روی اشک انگشتش با

 . شن ریخته دور عوضی آدمای واسه ندارن ارزش ها اشک این ، همینه دنیا-

 : برگشت گالب شربت لیوانی با زود خیلی و رفت آشپزخانه به

 حالت و میکنه سرمستت چقدر گالب عطر ببین و بکش بو قبلش اما ، شی آروم تا بخور -

 .میشه خوب

 نکنم فکر نامردیش و مهرداد به کردم سعی.  بخورم را شربت تا کرد کمکم ، کردم را کار همین

 .  باشد من ی قصه خوب آدم او داشتم دوست دلم ته هنوز ،

 : گفت گوشم در آرام و گرفت دستم از را لیوان

 مربوط که کی هر با گفته بهراد بگو ، سراغت اومدم اینبار ، نکنی فکر بهش  دیگه کن سعی-

 .بدم جوابشونو که هستم خودم ، من گردن بنداز رو همه.  کنم رابطه قطع باید ، گذشتمه به

 آرام دریا صدای ام شنیده اما بشنوم را امواجش صدای تا ام نزده قدم دریا کنار حال به تا

 دارد مادر رحم در جنین دور آب صدای با زیادی شباهت گویند می.  دنیاست صدای ترین بخش

 انسان ، ناخودآگاه ، است مادر با اش ماهه چند ارتباط و جنینی دوران ی کننده تداعی چون و

 مرد همین صدای ، من برای آرامش نهایت نداشتم شک اما کند می دعوت آرامش به را ها

 .کند می تنظیم هم را قلبم ضربان و کشیدن نفس ریتم گوشم زیر هایش زمزمه که است
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 خوبی؟-

 استرس ؛ بود دروغ ، خوبم ، گفتم می موقع آن اینکه ، کنم می بلند را سرم بهراد سوال با

 به داشتم نیاز من ، زدم لبخندی اینحال با.  ریخت می فرو داشت قلبم درون چیزی و داشتم

 . توانم می کنم ثابت بهراد و خودم

 .زدم می فریادش باید امروز که بود من از بخشی توانستن این اصال

 طرفش دو در که شده موزاییک حیاطی ؛ شدیم حیاط وارد هم قدم به قدم ، کرد باز را خانه در

 .  بود کرده ایجاد را جالبی تضاد درخت دو زرد و سبز و داشتند قرار سرو و افرا های درخت

 . کرد می خنک را وجودم درختان نسیم

 حتی.  کرد کم را استرسم از بخشی افرا مانند پنجه های برگ روی ،  رفتن راه خوب حس

 بر شمرده و آرام را هایم قدم.  نبود مصنوعی لبم روی لبخند دیگر که شد زیاد آنقدر لذتم

 . میداشتم

 بهراد.  کردیم توقف پاگرد در و رفتیم باال را کوتاه ی پله سه ، رسیدیم ورودی در مقابل باالخره

 . داشتم نظر زیر را خانه حیاط نگاهم با همزمان من و گذاشت زنگ روی را دستش

 انگار اصال!  شد بیشتر آرامشم ، گذاشتم خانه این در را پایم که ای لحظه از چرا دانم نمی

 . بود کرده ام زده هیجان ، آشنایی خوب حس!  شناختم می را اینجا بود سالها

 خواست نمی و بود من نگران هم او.  بود اما باشد اینجا نمیکردم فکر ، کرد باز را در خاله

 ؛ بود نگذاشته تنهایم زمینیش های فرشته با که بودم خدایم ممنون من.  بگذارد تنهایم

 . بودند کنارم و نگران همیشه که هایی فرشته

 . دلم کردن گرم برای بود دیگری امید هم خانه مطبوع گرمای ، شدیم خانه وارد
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.  داد جواب غریب و سرد ، کردم سالمش.  بود نشسته مبلی روی ، تفاوت بی بهراد مادر

 سرد به باید ، نداشتم بابتش ای نگرانی پس« !  است من موافق مادرش» بود گفته بهراد

 فقط.  داشت نیاز زمان به ، اتفاقات هضم و من قبول برای  او بهرحال.  میگرفتم خو هم بودنش

 ...معین همایون ماند می

 ، ناهنجار و شده ناکوک دوباره قلبم.  شدم پدرش کار اتاق وارد ، بهراد و خاله راهنمایی با

 .شد هم تر ناکوک ، رفتند که بهراد  و خاله.  کرد می نوازی آهنگ

 را تالشم تمام اما شدم نمی پاهایم لرزش منکر.  بردارم محکم را هایم قدم کردم سعی

 . نباشد محسوس لرزشش میکردم

 .گرفت رو بالفاصله و کرد بلند سری هایم قدم شنیدن با ، بود نشسته میزش پشت

 چند هر.  آمد می نظر به سختی مرد ، برگشت دوباره ترسم.  ماند جواب بدون ، کردم سالم

 توانستم نمی من اما است مادرش دستان در پدرش تصمیمات کلید که بود داده دلداریم بهراد

 .کنم باور

 با شد باعث همین و بود داشته نگه خودش معطل مرا ، کنم چه دانستم نمی واقعا االن

 .بیفتم لبم پوست جان به دندان

 . افتاد خون ، بسه-

 . شدم دستپاچه ؛ داد هایم لب به ای اشاره ، انگشت با اما نشدم منظورش متوجه ابتدا

 : کرد اشاره رویش روبه گرد و چرم مبل به و آورد تر پایین را دستش

 . بشین-

 شده کم میانمان ی فاصله یعنی ، نشستن به کرد می دعوتم که همین ، دادم امید خودم به

 . ام برداشته جلو به قدمی و

 خوبین؟-

 . نداد جوابی ، رفت می انتظار که همانطور او و کردم شروع من

 . انداختم زیر را سرم معذب.  شد طوالنی صورتم روی اینبار نگاهش

 کنیم؟ شروع کجا از االن-

 .داشت امید جای هم باز و دیگر ای فاصله برداشتن یعنی این ، زد حرف

 .کمتره دردشون و تر سطحی زخمشون که جاهایی از-

 : کشید دست اش چانه به

 چیه؟ ، بندازه درد تنمو که زخمی بزرگترین دونی می-

 : کند کامل را اش جمله ماندم منتظر
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 همچین ته شک بدون پس.  میگیره نشونه قلبمو که خنجریه همون ، زده آبروم به که زخمی-

 .مرگه فقط و فقط عقایدم و من واسه  آبروریزی

 سرش جونمو نمیشدم حاضر من ، نبود مهم اگه.  مهمه م خیلی ، مهمه آبرو ، اینجوری نگید-

 از تر مهم من آبروی و عفت دیدم ، من ی معامله واسه برداشت قدم کسری که شبی.  بدم

 . بدم نشونتون رو واقعی زخم بذارین پس ، زخم گین می دارین.  جونمه

 گرفتم چشمانش مقابل در را دستانم مچ ، زدم باال کمی را مانتوام آستین
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 همونی ، میزنی خودت به خودت که زخمایی اون از ؛ واقعیه زخم یه رد این ، کنید نگاه خوب

 خودتو ، شی حاضر اینکه ، خودشه رو اسمش...  خودکشی.   خودکشی میگن بهش که

.  معین آقای ، گرفتم و تصمیم این که بودم رسیده خط ته به من!  نحوی هر به اونم ، بکشی

 . شد موندگار عمر آخر تا که ای نشونه و خط این شد کسری مثل یکی با من زندگی ارمغان

 روح و من ، این و بود پررنگ ذهنم در هنوز زندگیم شب ترین تلخ ، بود افتاده رعشه به بدنم

 . داد می عذاب را ام کشیده درد

 عده یه غلط افکار خاطر به آینده تو ممکنه که میگین آبرویی زخم از شما ، معین آقای آره -

 همراهم عمرم آخر تا قراره رو شما ی نوه آبرویی بی زخم من و ترسین می ، بخورین دیگه

 .باشم داشته

 : دادم ادامه هم باز و کنیم فکر کمی دو هر تا شدم ساکت
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 اصال ، بشین آدما حدیث و حرف خیال بی بارم یه ، کنار بذارین نسبتتونو و کسری بارم یه-

 حفظ واسه دیگه دختر یه ها خونه از یکی سقف زیر دنیا این توی کیم، من کنید فراموش

 بی کنین؟ می چیکار ، میشنوین صداشونو شما قضا از ، میجنگه عوضی تا چند با داره آبروش

 میشین؟ رد تفاوت

 می تحلیل را ام گذشته و من باید ، کرد می پیدا کردن فکر فرصت باید ، کردم سکوت هم باز

 . گذاشت می من جای را خودش ای لحظه شده حتی ، کرد

 حرف تاثیر تحت توانست می هم باز ، باشد چه هر خواست می ذاتش حاال ، دیگر بود انسان

 .کند درک را حالم هایم

 .ست کسری با ت گذشته من موضوع!  نیستی تو اصال من موضوع-

 حدتون در م خونواده ، کمتره سوادم سطح ، گفتین یادتونه ؛ هستم منم شما موضوع اتفاقا-

 نیستن؟

 اون فقط و فقط ، من مخالفت اصلی دلیل واال.  کنم تحقیرت خواستم چون ، گفتم یادمه-

 .دخترمه پسِر با نسبت و شناسنامه توی اسم

 . انداختم اش نوه و او میان ای فاصله کردم احساس من  و«  نوه» نگفت اینبار

 .کرد خرج حساسیت نباید ، مرده که  چیزیم واسه ، مرده نسبت اون-

 و سر تو بیفته راست و سرباال تف بشه که ، هست که ش جنازه اما مرده نسبت این ، آره-

 .پیشونیم به بشه کوبیده و طعنه بشه که خودم صورت

 نفعه به ، ببرین وقت هر و دشمن ی ریشه.  دشمنه ؛ نیست دوست ، میزنه طعنه اونیکه-

 .خودتونه

 میکنه؟ نگات معنادار داره و ایستاده روت روبه کسری که جمعی  تو بری میتونی فردا تو-

 . نکردم فکر بهش خب-

 مدل از حتی ، فامیلیم باالخره بری باید ، میشناسن رو تو که فامیلی تک تک جمع تو یا-

 . دشمنیش

 . اومدم و گذاشتم اون و این حرف سر بار یه من...خب-

 .نزنی دم و بشنوی و بمونی سخته--

 . داره ارزششو اما سخته آره-

 .جون دختر ، توجیه میشن ش همه اینا-

 : زدم نیشخندی

 و پدر ، گفتین همینو شمام حاال و «دخترجون» ، گفت بهم ، دیدم و بهراد که بار اولین-

 بهم طالقمو شرط بود شده مامور ، دونید می آخه.  مشترک حس کلی با...  دیگه پسرین

 ...بگه
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 تصمیم از قبل تا کنی مطمئنم که میگی برخوردتون اولین از داری ، هستی باهوشی دختر-

 . نداشتی ای رابطه بهراد با تون جدایی به

 . داشتم را منظور همین دقیقا

 ، کنم تخلیه عصبانیتمو خواستم فقط اما دارم شک تون رابطه به ، گفتم بهت روز یه درسته-

 . شدین جدا هم از چرا کسری و تو دونم می کسی هر از بهتر من واال

 : کشید بلندی نفس هم او ، کشیدم نفسی

 ...صنم-

 : گرفت شکل لبم روی لبخندی ناخودآگاه.  بود بهراد شبیه هم کردنش صدا لحن

 راز میتونستی ، بیاری بار به آبروریزی میتونستی تو ، نیستی بد تو چون ، نمیاد بدم ازت من-

 باشه یادت حتی ، بودم ممنونت همیشه من.  نزدی اما بزنی جار آدم و عالم پیش رو کسری

 . کردم تشکر و دیدمت بیستون تو بار یه ،

 . فهمیدم حاال اما بودم نفهمیده و تشکرتون دلیل روز اون هرچند ، یادمه-

 مخاطبش تا برگشت من سمت دوباره و انداخت سرش پشت های کتاب حجم به نگاهی

 : شوم

 . خوری نمی بهراد درد به اما خوبی تو ، صنم-

 چرا؟-

 پاسخ تا کرد مکث او ، من برعکس و بودم پرسیده مکث  بدون اما بود چطور لحنم دانم نمی

 : دهد

 می اونو بهرادم مطمئنم چون ، نمیگه نه اینبار که یکی ، دارم نظر در و یکی بهراد برای  من-

 .خواد

 : پرسیدم منگ و گیج انداخت سوزشش به و فرورفت قلبم درون چیزی

 کی؟-
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 ایرتوند_سمیرا#
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#۲۹۱ 

 

 

 فشارشان با را پاهایم لرزش آمد فرود احساساتم تمام روی محکم سیلی یک چون ش جمله

 .آمد می سراغم به بالفاصله و شده من یار بغض امروز.. کردم پنهان پارکت کف روی

 از تا کنم احساس را سوزشش خواستم می دادم وفشارش گرفتم دندان به را زیرینم لب

 کنم بغض خواستم نمی بکاهم کرد می سنگینی قلبم روی جمله این گفتن که دردی حجم

 .داد می موفقیتم عدم از خبر شدم سنگین نفس و گرفته گلوی اما

 زد حرف باالخره

 تو اینکه نه شه؛ عروشم گرفتم تصمیم حاال همین که کسیه دارم نظر در براش من اونیکه-

 خود به چون دم می رضایت فقط نه؛ باشی قرارداده تاثیر تحت منو یا باشی زده حرف قشنک

 همین!  ست شده تموم بهراد من واسه ببینیم همو بهراد منو نیست قرار بعدش گفتم بهرادم

 .نمیمونه حرفی دیگه

 !گرفتین؟ نظر در منو-

 کرد تایید سر تکان با

 و دخترم ان من گفت می حاال و دارد درنظر خودش را دختری گفت اولش بودم شده گیج کمی

 بیاید دستم کار حساب تا بود گذاشته تهدید یک هم ش جمله ته

 بزنم بهم پسرتونو و شما بین ی رابطه اینجا نیومدم من معین اقای ببینید-

 .اومدی این واسه نگفتم منم-

 مطمئنم برم میدم ترجیح باشه نداشته رو شما بهراد من حضور خاطر به باشه قرار وقتی اما-

 .همینه بهرادم ترجیح

 مطمئنی؟ بهراد درمورد-

 کرد می حکم مصلحت گاهی اما کنم تضمین اینده در را خودم اخالق حتی توانستم نمی من

 .نکنم ناامید را است بخش امید کلمات منتظر و جوابم به کرده دلخوش که ادمی

 .مطمئنم بله-
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 همیشه واسه بهراد اینه شرطم اما وصلت این به م راضی من باش مطمئن منم درمورد پس-

 .کنه فراموش مارو

 !رضایت نه اجباره این-

 .کنه حلش زمان گذر شاید که جبرایی اون از اما اجباره درسته-

 .نکرد حل واگه-

 .کنی خوشبخت پسرمو بدی قول باید تو-

 هم را ش خوشبختی اما بگذارد کنار را پسرس بود حاضر امد می نطر به خودخواه لرزید قلبم

 .خواست می

 ! فهممتون نمی درواقع نمیفهمم-

 بهراد و  تو با بخوام اینکه از من میکنه آروم و خوش دلتو که کن رفتار جوری دنیا تو دونی می-

 میرم وقتی میخوام من نمیمونه خوش دلم حال اونجوری چون شم؛ نمی آروم کنم آمد و رفت

 به خوام می سنده؛ حرفش بزنه حرف که همون معینه همایون این بگن ادم و عالم جمع تو

 دور راه رفته سخته شغلش پسرش میگن تهش نباشه بهراد. شن بلند احترامم به جمعیت

 از بگن نکرد رحم خودشم ی خواهرزاده به پسرش که یاروئه همون این بگن خوام نمی اما

 .کنه تربیتش درست و بمونه پسرش روی جلو نتونست بود عرضه بی بس

 چیه؟ جریان دونید می که شما-

 .میکنن قضاوت دیدگاهشون براساس و اتفاقات ادما-

 .کنیم عوض ادمارو دیدگاه کنیم تالش یکم نمیشه-

 میشه؟-

 به. کرد می درد م سینه ی قفسه شده، سخت برایم کشیدن نفس کردم می احساس

 گرفتم هوا در موجود اکسیژن از آرامی دم سخت

 داشت؟ وجود مگر نشد کار اصال شد می که بود معلوم

 ... خب بدونن رو ماجرا اصل مردم اگه-

 پرید کالمم میان عصبی

 میشه نه برد بینش از میشه نه که ننگه لکه یه ماحرا اصل سرباالست، تف ماجرا اصل-

 .بیشتره پسرم گذاشتن کنار از دردش من واسه ماجرا اصل انداخت، دورش

 نبودم او جای چون هم شاید دانم نمی بگویم؟ غلط تفکر این به داشتم چه میگفتم چه

 .دیدم می خودم ی دریچه از اتفاقات

  خوان نمی منو که بذارم پا ای خونه تو کنم قبول برام سخته معین اقای-

 .بذاری پا خونه این تو نیست قرار-
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 .خواین نمی منو شما-

 اگه ش خونه بریم باید ازت خواستگاری واسه گفت میشی محسوب دخترش تو گفت سیما-

 شناختمت که اونطور بگو بهراد به نمیشه روت اگه میدیم انجام بگو داری شروطی و شرط

 اون با بگی سیما به میتونی پس! بگی هاتو خواسته بهرادم به نذاره حیات و حجب ممکنه

 دیگه؟ راحتی

 وبیشتر نداشت رضایت اما خواست می پسرش برای را من بود شده الل زبانم گفتم می چه

 و بود پسری و پدر ی رابطه از تر مهم برایش مردم حرف کند طردمان میخواست  ؛ بود مجبور

 !خواستش نمی که عروسی شوم عروسش تا میاید م خواستگاری به فرداشب میگفت

 دادم تکانی را سرم

 .خواستم می  من که نبود چیزی این-

 .شد تسلیم باید گاهی اما نیست کدوممون هیچ ی خواسته-

 .شین تسلیم زود نمیاد بهتون-

 .بری میتونی-

 واقع در کرد بیرونم محترمانه داد نشانم را ورودی در دست اشاره با

 تا شویم تسلیم بود الزم شاید ندهم، ادامه دادم ترجیح هم من و ندهد را جوابم و داد ترجیح

 .نکنند سنگینی دل روی و نشوند حسرت رویاها
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 بهراد#

 

 خواستگاری به داشتم ها مدت از بعد و باالخره حفیقت؛ خود هم شاید سراب؟ یا بود رویا

 کیلو دردلم شد می باعث همین. رفتم می زندگی دختر ترین داشتنی دوست و ترین مهم

 .کنند آب قند کیلو

 صحبت از زدیم حرف تلفنی نداشتم را صنم دیدن فرصت اصال ، بود رفته صنم همراه خاله

 است مرتب و خوب چیز همه داد اطمینان فقط نزد حرفی بود کرده پدر با که هایی

 رانندگی ی حوصله شد متذکر و گرفت سمتم را سوییچ پدر آمدم بیرون خانه از برخدا توکل با

 دلخوری و ها اخم این دلیل پس رسیدند توافق و رضایت به باصنم اگر بود عجیب برایم ندارد

 چیست؟

 کردم قبول خواسته خدا از من و ند گذاشته خواستگاری قرار امشب خاله با بود گفته فقط

 و بود سکوت جوابم اما کنند م همراهی خواستم ومادر پدر از ایستادم گلفروشی یک مقابل

 شاد حرمت به داشتم انتظار گرفت دلم. زد می فریاد را شان کیلی بی که دوابرو میان اخم

 داد می نشان رفتارشان اما کنند م همراهی م زندگی های شب بهترین از یکی در بودنم

 .دیگری چیز هیچ نه و دارد اجبار ی جنبه فقط حضورشان

 زیبا و چشم تو زیادی بود کرده تزیین خودش ی سلیقه با فروشنده که بنفشی رز گل دسته

 .باشد داشته دوست هم صنم بودم امیدوار امد خوشم که خودم بود

 .دهیم ادامه مسیرمان به تا شدم ماشین سوار دوباره و خریدم هم شیرینی

 که نکردیم حرکت متری چند هنوز

 کشیده کرد می صحبت مینو با داشت که دهانش سمت به نگاهم خورد زنگ مادر گوشی

 باید کنم اعتراف خواستم می. بود چیز همه به حواسم و شدم حساس من امروز شد

 .است قلبم ظرفیت از ببشتر هیجان و دارم استرس گفتم می

 مینو؟ تو کجایی-

 چیکار؟ رفتی اونجا-

 در را من ترسید می انگار کرد نگاه من به و گرفت نگرانی  رنگ یکباره به مادر زده بهت نگاه

  بگذارد آمد پیش اتفاق جریان

 کرد نگاه من به دوباره

 .میایم االن باشه-
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 بدانم را ش جمله گفتن برای مادر دلیل یا افتاده اتفاقی چه بپرسم بخواهم که اینکه بدون

 :گفتم خودخواهانه

 .خاله جزخونه نمیرم جا هیچ من-

 کرد نگاهم دلخور مادر

  بریم بهتره میکنه پا به ابروریزی داره صنم ی کافه رفته مینو-

 انداخت پدر به نگاهی

 گفتی؟ بهش تو-

  گفت نداشت هایش سگرمه کردن باز به تمایلی همچنان که پدر

 رو؟ چی-

 .بهراد و صنم قضیه-

  گفتم حمید به-

 .کافه رفته مینوام حاال مینو، دستم کف گذاشته اونم-

 دادم تغییر کافه سمت به را مسیرم و بشنوم بیشتری اوضیخ تا ندادم مجال دیکر

 نبرد را صنم ابروی رحمانه بی مینو تا بود کرده تعطیل را کافه سعید خداروشکر رفتیم کافه به

 و تازی یکه فرصت انگار که مینو رفتنشان با بروند شان خانه به خواستم شیما و سعید از

 زد فریاد بود شده فراهم عصبانیتش کردن تخلیه

 .بهراد میکنی داری غلطیه چه این-

 غلطه؟ کردن ازدواج-

 .غلطه کسری سابق زن با ازدواج-

 .اورده سابقش زن سر چی کسری نگفت بهت ما سروقت فرستادت و کرده تیزت که حمید-

 ...بهراد-

 نمی حرفی کردم اشاره سر تکان با زد، صدا را نامم وار سرزنش و امد گفتگویمان میان پدر

 کرد داری میانه خودش پدر زنم

 نباشه حرف پس کنن ازدواج باهم دوتا این دیدم صالح-

 کنم؟ بلند اشنا و دوست بین ور اون ورو این سرمو چطور فردا من پدر ولی -

 . کنم می  بلند من که همونجور--

 !بیاین کوتاه راحت شما محاله-

  سرمیگیره ازدواج این نخوام چی خوام می چی من نمیشه سرش ظاهرش قسمت-
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 :زد داد تر عصبی

 باورکنم تونم نمی اصال-

 دیدن بروم در سمت به شدم مجبور ندهد ادامه مینو شد باعث خورد کافه در به که ضرباتی

 گفتم که وقتی امد می نظر به دستپاچه بخورد قهوه تا آمد کافه به گفت کرد غافلگیرم صدف

 نکنم ای کنجکاوی که بودم خودم مسائل درگیر انقدر هم من رفت بالفاصله است تعطیل کافه

  گفت بالفاصله مینو رفتنش با

 .دعوته اونم البد اومد که صنمم دوست-

 نیشدارش ی جمله به توجه بدون ببینند را صدف همه بود شده باعث  کافه ای شیشه در

  گفتم

 شناسیش؟ می کجا از تو-

 شد پررنگتر پوزخندش

 دنبال اومد شهرشون برگشت صنم اینکه از بعد که صنمه دوست همون این نیست یادت مگه-

 !وسایلش

 باصنم برخوردی هنوز من که بود زمانی به مربوط کرد می تعریف ان از داشت که اتفاقی

 گذرد می چه او به نداشت اهمیتی برایم زمان ان در مسلما و نداشتم

 لحظه یه دور از توام دیدمش؛ مینو ی خونه تو وقتا اون اشناست صدف دختره این گفتم من آره-

 . بودیم کسری خونه مون همه روز اون دیدیش

 شناخت را صدف هم مادر
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 بود؟ چی دنبال دقیقا
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 .باخودش برد چی نفهمیدم اصال گشت وسایلشو اومد دونم می چه-

 سرش کوتاه که حدی در بودم دیده را صدف هم من شد پررنگ هم من ذهن در روز ان کم کم

 اشنا نظرم به فقط همین برای کرد پشت من به دوباره که نکشید هم ثانیه به اما برگرداند را

 آمد

 بی ان از خودش و داشت او که چیزی هم شاید یا بود صنم دنبال هم اول از بشر این پس

 .بود خبر

 شین رد من ی جنازه رو از مگه چیه؟ جریان بگید بهم نکنید منحرف منو ذهن نکنید سعی-

 .دختر اون خواستگاری برین

 تا فهمید می را حقیقت شد می کاش کردم نگاهش حوصله بی کرد پا به قشقرق بازهم مینو

 بیاید کوتاه کمی حداقل
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 بهراد#

 

 : برد باال را صدایش هم پدر
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 دلیلمم ترین اصلی.  داشتم خودمو دلیل ، سربگیره ازدواج این ، گفتم اگه من ، مینو کن صبر-

 قبول ، نبود موجه ای ذره دلیلش شاهده خدا.  بهراده با حق استثنائا مورد این تو ، اینه

 بهراد واسه ، کنید باز گوشاتونو خوب ، گم می تون همه به ، کردم قبول اگه االنم.  نمیکردم

 .   ندارم بهراد اسم به پسری من دیگه بعدش اما میکنن عقد زود خیلیم ؛ خواستگاری میریم

 : بردم باال را صدایم ، شنیدم که چیزی از زده بهت

 ! پدر-

 . همین-

 :  آورد باال سکوت ی  نشانه به را دستانش

 .کنم نمی قبول من-

 . نمیتونم من اما بگذری تنت ی پاره از میتونی تو ، همایون کنم نمی قبول منم-

 . خانوم ، میگیرم تصمیم خودم جای من-

 آمد و رفت ش خونه به من هم ، میکنه آمد و رفت من ی خونه به هم بهراد ، بدون پس-

 .میکنم

 خواستی وقت هر.  بیاد ، نبودم خونه من وقت هر. ندارم مشکلی من ، توئه تصمیم هم این-

 !تنهایی البته ؛ برو ،

 !املم خیلی من یا ، شدین فکر روشن خیلی شما یا-

 بیشتر را عصبانیتش مادر و پدر خونسردی بودم متوجه.  بود شده قرمز عصبانیت فرط از مینو

 . کرده

 ! اند زده درماندگیشان و اجبار روی که نقابیست فقط خونسردی این نداشت خبر بیچاره

 : گفت جوابش در پدر

 خودت خوردی اعصاب باعث فقط هم تو قال و قیل.  برنمیگرده ما تصمیم ، جان مینو ببین-

 .میشه

! ؟ زنداییته این بهش بگم بگم؟ چی من ، دید و صنم کسری  و شد خونوادگی مهمون که فردا-

 نیست عروسم دیگه ایشون بگم! ؟ بهراده زن االن کسری زن بگیم ؟ بگیم چی قراره مردم به

 !زنداداشمه؟ ،

 به همچنان ذهنم ، کردم می گوش را مکالماتشان ، سکوت در اینکه بر عالوه چرا دانم نمی

 سمت به ، جو و بحث به توجه  بدون!  بود کرده اعتماد راحت چه مینو!  رفت می صدف سمت

 : چرخیدم مینو

 !میدی؟ راهش ت خونه تو ، منه دوست بگه بیاد یکی االن یعنی-

 . زد می فریاد نگاهش را این ، بود نشده منظورم ی متوجه
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 دادی؟ راه ت خونه  تو نشناخته و صدف چرا-

 کیه؟ صدف-

 : کشیدم پوفی و شدم کالفه

 .  کرد معرفی صنم دوست خودشو که همون-

 !بود دوستش چیه؟ مشکلش خب ، آهان-

 مدرکی؟ و سند چه رو-

 چیکار خواست می ، گشت و صنم وسایل یکم من چشم جلوی!  بهراد میزنی حرفایی چه-

 کنه؟

 .کسری مثل ای بچه میشه انگاری سهل ی نتیجه ، انگاری سهل کال ، دیگه همینه-

 : کرد ریز را چشمانش

 چیه؟ منظورت-

 .مشخصه منظورم-

 ...بهراد-

 را کسری هویت باید هم مینو ، بود کافی همینجا تا نظرم به اما ، کشید داد سرم که بود پدر

 . شناخت می

 ازش ننگی ی مایه همچین واال ، نذاشته وقت ای ذره بچه این واسه انگار میگم؟ دروغ  مگه-

 !نمیومد بار

 ، کنه جوونی میخواد پاش پسرم اینکه خاطر به نمیدم اجازه من اما قبول ، شیطونه کسری-

 !بزنی سرکوفت بهش

 سکوت و کاری پنهان این بپرسم میخواست دلم اما ، نگویم چیزی ، داد اشاره نگاهش با پدر

 کی؟ تا

 عادیه؟ غیر کسری شیطنتای دوز ذره یه نمیکنی فکر-

 افتادی؟ لج من بدبخت پسر با حاال ؟ چیه-

 . زد فریاد را اسمم عصبانیت میان اینبار پدر اما بدهم شکن دندان جوابی تا کردم باز دهان

 : دادم تکان را سرم

 ... رفت و شد تموم ، خیال بی-

 رفت؟ و شد تموم چی ، شدم گیج هنوز که من -
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 ، کن مون همراهی مایلی ، صنم خواستگاری میریم داریم ما میگه ، نده ادامه و بحث مینو-

 .نشو مزاحم ، نداری تمایلیم

 : کرد نازک برایم چشمی پشت مینو

 . ندارم تمایل-

 . برو پس-

 .اش مستبدانه های زدن حرف و بود پدر اما خوردم جا محکمش و تند لحن از

 باشین خوش هم با ، باشه.  گذاشتین کنار منو عمال ، صنم خواستگاری برین اگه اما ، میرم-

. 

 چی؟ که گذاشتیم کنارت کن فرض-

 ...پدر-

 کنی؟ تمومش میشه-

 .نشکنین حمید جلوی منو-

 . رسم می اونم حساب-

 : میزد فریاد را التماسش و تمنا لحنش

 . ندارم بحث ی ادمه به تمایلی واقعا چون ، کن تمومش لطفا-

 میذارین؟ کنار منو واقعا-

 .بیای خوای نمی خودت تو-

 : شد تر دمغ مینو

 . حمید ی خونواده جلوی ، نکن خوردم ، نشکنین منو-

 ، داشت حق ، شد می جاری زبانش از تکراری و معنی بی کلمات ، بود ریخته هم به بیچاره

 صنم کاش اما گرفت نمی شکل وقت هیچ ممنوعه عشق این کاش ، بگویم توانستم نمی

 ! نبود کسری زن وقت هیچ

 . شدم نابود امروز-

 : شد بحث وارد ، بود کرده سکوت ، لحظه آن تا که هم مادر

 زنیم می حرف هم با بیا فرصت اولین در.  میشه دیرمون داره که شه تموم فعال بحث این-

 می حمایت ازت شرایطی هر تحت ؛ دخترمایی تو ، بیفته اتفاقی هر ، بدون اینو اما جان  مینو

 . کنیم

 سوخت می برایش دلم.  نشست ها صندلی از یکی روی دمغ مینو ، آمدند که شیما و سعید

 . کند فکر بیشتر کمی و بماند مینو تا آمدیم بیرون کافه از پدر دستور با اما
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[Forwarded from ایرتوند سمیرا کانال] 

#۲۹4 

 

 

 

 

 

 در مقابل ام خانواده همراه من و بود شده تمام باالخره ولی نه یا ، کرد باور شد می دانم نمی

 غیر طرز به پیش سال دو که دختری تا بودم ایستاده داشتنیم دوست سیمای خاله ی خانه

 نبض دلیل ، گرفتند یاد که دلهایمان هم بعد و کردیم برخورد ، شدیم آشنا هم با ای منتظره

 . باشند همدیگر های زدن

 و داد خاله دست به را شیرینی ی جعبه مادر.  شدم خاله ی خانه وارد ، مادر و پدر سر پشت

 . گرفتم صنم به رو را گل ی دسته من

 :گفت همزمان ، گرفت دستم از را گل دسته و آمد جلوتر ، بود لبش روی ظریفی لبخند

 . ببینمت اطلسی گلدون یه با بازم داشتم انتظار-

 : دادم باال ابرویی

 بار هر!  که داشتی دوست خیلی بنفشتو شال... بنفش نوع از اونم نداری؟ دوست رز-

 .میخریدی عینشو

 : دادم جا ابروانم دو میان مصنوعی اخمی

 . خریدم بار یه فقط-

 : گرفت را گل

 . داره عواقب کردنم مسخره میگفتم واال ، میکنن نگاهمون دارن حیف-

 داری؟ دوستش حاال-

 را دلخوریش تا داد می ادامه تصنعیش اخم آن به یا داد، نمی را جوابم کردن ناز برا باید شاید

 : گفت و شد تر عمیق لبخندش اما بکشد رخ به

 . خوشرنگه خیلی-

 مهربان و جذاب دختر این از دست شود می مگر!  دارند من از توقعاتی چه گفتم دلم در

 .بگذرد و ببخشد راحت ، گرفته یاد که دختری! ؟  کشید
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 .نشستم پدر کنار مبلی روی تعارفش با

 . نیست عادی ، خواستگاری این و ما میان روابط داد می نشان بینمان سکوت

 : سرآمد طاقتش خاله باالخره

 ؟ خان همایون کنیم شروع خواین نمی ، خب-

 .باشم ناظر میدم ترجیح ، خودتون دست قیچی و ریش-

 : زد معنادار پهن و پت لبخند یک خاله

 سعی پس ؛ نیاوردم راه سر از دخترمو منم ، من دختِر خواستگاری اومدین ، باشه حواستون-

 ! بیایم راه هم دل با کنیم

 : شود جا جابه خودش جای در پدر شد باعث تاکیدیش و تایید لحن

 .بگین ، دارین شروطی و شرط هر خب-

 نجابتش  و حیا ، میمونه آفتاب ی پنجه مثل دخترم ، خان همایون میل بی و سرد اینقدر نه-

 .نمیدمش کسی هر به منم ، زبانزده

 خوشحال ، کرد می حمایت صنم از اینکه از.  نشست لبم روی لبخند ، خاله های تعریف از

 داد اطمینان ، باشد داشته را صنم هوای ، کردم تاکید و زدم زنگ او به که آمدن از قبل.  بودم

 . کرد تر راحت را خیالم حاال و میماند کنارش جوره همه که

 : کرد ای سرفه تک مادر

 . دخترت خواستگاری اومدیم ما ، بدین اجازه ، جون سیما-

 هم با نداشتم شک شناختم می را مادر و خاله.  زد لبخند ، کردم نگاه صنم به چشمی زیر

 .اند شده هماهنگ

 عرف اما کردند پیدا آشنایی هم با کافی ی اندازه به صنم و بهراد کنم فکر خب ، دارین اختیار-

 ، رسیدن مرحله این به که امروز باالخره ، بزنن هم با آخرشونو حرفای برن االنم میکنه حکم

 . نکردن فکر بهش قبلش تا که باشن داشته هم از هایی خواسته ممکنه

 . موافقم منم ، درسته-

.  شوم بلند داد اشاره مادر و گذاشتند رضایت پای به را سکوتش ، کردند نگاه پدر به دو هر

 . شد بلند خاله ی اشاره با همزمان هم صنم

 : گفتم او از قبل ، شدیم اتاق وارد

 رو همدیگه کافی ی اندازه به مدت این ، باشیم داشته هم با حرفی نکنم فکر ولی-

 .شناختیم

 . بهراد ، دارم حرف من اما-
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 دیگر یکبار.  بودم کرده قضاوت و دیده خودم ی دریچه از من خب ، کردم نگاه جدیش صورت به

 . ببینم هم را صنم خودم کنار میگرفتم یاد باید  ؛ کردم سرزنش را خودم

 ؟ بشینیم کجا-

 : خورد چرخی اتاق در نگاهش

 چطوره؟ زمین روی-

 . عالی-

 : کرد شروع ای سرفه تک با ، نشستیم اینکه از بعد ، خندید

 خیلی ، داده رضایت ما ازدواج به شرایطی چه با پدرت دونی می خودت مسلما دیگه ، بهراد -

 هم اندازه همین ، بودم من شاید راستش نه؟ یا درسته ایشون تصمیم ، کردم فکر بهش

 . کردن قبول سخاوتمدانه ایشون اما نمیومدم کوتاه

 بیشتر من ، بیاد هم کوتاه الزمه زندگی تو گاهی کنه قبول نمیخواد اما خوبیه مرد پدرم ، بله-

 هم پدر داشتم اطمینان دیگه ، کرد اعالم خودشو موافقت مادر وقتی ، بودم مادرم نگران

 .شن می راضی

 .نیست راضی من دل اما-

 نیست خبری ببینه.  داره و مردم حرف ترس االنم.  نیست سنگدل من پدر چون ، کن راضیش-

 . میاد راه کامل دلمون با ،

 ! کنه خدا-

 کنیم؟ اعالم رضایتمونو بریم-

 تسخیر در را قلبم ، هیجان از فراتر چیزی ، گذاشت هم روی ، «آره» معنی به را هایش پلک

 قبول صنم که شبی.  شد می محسوب زیبا شب یک من برای امشب.  بود داده قرار خودش

 . باشد قلبم ی ملکه کرد
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[Forwarded from ایرتوند سمیرا کانال] 

#۲۹5 

 

 

 

 صنم#

 

.  میکردم نگاه را پارکینگ در موجود های ماشین ی بقیه و میخورد چرخ اطراف در مدام نگاهم

 تمام که چرا ، نمانده لبم روی پوستی ، میکردم حس که داشتم استرس روزها این آنقدر

 .شد می مزه مزه دندانم زیر ثانیه هر لبم پوست

 . کرد  می تمیز را ماشینش صندلی روکش داشت که انداختم خاله به نگاهی

 .زوده کنم می فکر هنوز ، خاله-

 .دلم جان ، طبیعیه استرس-

 ! بیفته بد اتفاق یه قراره ، کنم می فکر ش همه چرا دونم نمی-

 .صنم ، نیست خوب اصال منفی افکار-

 تمیزش سرامیکی کف و بود بزرگ مجتمعمان پارکینگ.  کردم فرو هم در را دستم دو انگشتان

 . زد می برق آینه عین

 کنیم؟ عقد نیست زود واقعا یعنی-

 واسه نامزدی دوران میشناسین؟ همدیگرو وقته چند دونی می.  نیست زود ، اینه من نظر-

 خبر هم همدیگه زندگی بم و زیر از دیگه که نفر دو شما واسه نه اما دارم قبول منم ، شناخته

 .دارین

 .شماست با حق ، اوهوم-

 کافه برو زودتر  پاشو ، نکن هم اضافه خیال و فکر ، بزن من به زل نشین ماست عین حاالم-

 .کنید خرید دنبالت بیاد قراره بهراد که

 کنیم؟ عقد هفته آخر جدی جدی یعنی-

 : کرد اخم

 ! کردنم بزرگ دختر این با نکنه درد دستم-

 مادرانه که هم الحق ، کند خطاب دخترش مرا داشت سعی مدام.  خندید هم او ، خندیدم

 . بود هایش جذابیت دلیل ، همین و خشک نه ، بود جدی نه ؛ بود کرده رفتار
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 خودم ، نداریم هم الو تریپ و بازی نامزد ، باشه درسات به حواستم ولی میکنی عقد ، آره -

 .کنید خطا پا از دست نمیذارم ، سرتونم باال شیر مثل

 به بهراد و من رسیدن حالت بهترین این بقبوالنم خودم به کردم سعی.  خندیدم بیشتر

 را پیش دقایقی استرس آن دیگر حاال ، بود کرده سبکم خاله های حرف.  است همدیگر

 .  نداشتیم نامزدی دوران به نیازی  بهراد و من واقعا ، نداشتم

 من ، زوده ، میکنی فکر اگه بازم ، خودته با نهایی تصمیم نهایت در ، جان صنم ببین-

 . میکنم صحبت باهاشون

 تاثیرت تحت پرنفوذش کالم با و کرد می درک را ها آدم حال ، خوب چقدر ، بود فرشته زن این

 ! داد می قرار

 ؟ سفید یا برداریم طالیی رو حلقه ست نظرتون به-

 : زد ریزی چشمک

 .تره خوشگل جفتتون دست به چی هر-

 ، رفتم اتاقم به و بوسیدم را صورتش

 . شدم خارج خانه از هایم لباس پوشیدن از بعد

 از.  بودند کار مشغول سخت سعید و شیما ؛ کشیدم سرک آشپزخانه به کافه به رسیدن با

 امانت و صداقت امتحان بارها بارها.  کردم شکر خدارو ، بودند شده همکارم انسان دو اینکه

 .بودند داده پس را داریشان

 . شدم صدف ی سینه به سینه که داشتم آمدن بیرون قصد ، الزم های سفارش از بعد

 جواب در و کردم اخم بالفاصله ، کنم احساس قلبم در را نفرت  و انزجار شد باعث دیدنش

 : پرسید که شد ناراحتیم ی متوجه.  کردم سالم ، سرد سالمش

 شده؟ چیزی-

 : کنم کنترل را درونیم خشم داشتم سعی ، سابیدم هم روی را هایم دندان حرص با

 . نمونده هم گذاری گله برا زمانی و جا چون ، کنم سکوت میدم ترجیح اما شده چیزا خیلی-

 خوبی؟ ، صنم-

 . بود شده شوکه

 . نیستم خوب ، نه-

 : ببیند هم را من از رو این نمیکرده هم را فکرش هرگز داد می نشان اش شده گرد نگاه

 عزیزم؟ چرا خب-

 .دونی می بهتر خودت که شو چرا-
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 : گفت مظلومانه

 زنی؟ نمی حرف درست چرا آخه ، دلخوری چی از نمیدونم واقعا-

 .دارم کار ، نشی من مزاحم میشه-

 . پره کجا از دلت دونه می خدا ، بیام دیگه وقت یه باید کنم فکر-

 باور که داشت ایمان من سادگی البته و شوهرش و خودش های کردن بازی نقش به آنقدر

 . بشوم خوردنم بازی ی متوجه و بیفتد کار به هم من مغز باالخره جایی یک ، نمیکرد

 : کرد مرتب را شالش دستپاچه ، ریخت بهم بیشتر را روانم ، فکر این

 . نیست خوب حالت تو ، آره-

 راحت شرش از باالخره ، کردم کج لبی رفتنش از. ترسیده شدت به داد می نشان اش عجله

 . بودم شده

 ، کند فرار ترس از اینکه نه ، کرد می قانع را من و ایستاد می باید ، بود گناه بی اگر مسلما

 ! باشد ما دیدار آخرین این و نبینمش هرگز دیگر بودم امیدوار

 . دهیم انجام را عقدمان خرید تا برویم خواست  و گرفت تماس زود خیلی ، بودم بهراد منتظر
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 یک در چیز همه انگار ، استرس البته و داشتم هیجان ، بود فراگرفته محسوسی لرزش را تنم

 . بود گذشته زدن برهم چشم

 پشت.  کرد می آرایش را صورتم داشت و بود آمده مان خانه به خاله خواست به خاله دوست

 .بودند عقد ی سفره تزیین درحال  بقیه و خاله اتاقم دیوار همین

 .ببند چشماتو لحظه یه-

 . بستم را چشمانم بالفاصله آرایشگر دستور با

 . کن باز حاال.  همه عین طرفشون دو خوبه-

 : گرفت سمتم ای آینه ، کردم باز هم از را هایم پلک

 .  ببین خودتم-

 پوستم به هم همه از قبل.  گذراندم نظر از را ام شده آرایش صورت مشتاقانه و گرفتم را آینه

 .بود زده حال ضد موقع بی های جوش با استرس شدت از روزها این که کردم نگاه

 ! نبود ها جوش از ردی ، شد نمی باورم

 .نیست معلوم جوشامم!  شده خوب چه-

 .من دست بسپارش ، گفتم که بهت-

 می من به  ، بود داده انجام که ملیحی و مات آرایش ، انداختم ام چهره به نگاهی دیگر بار

 . آمد

 . خوبه کارتون ، ممنون-

 .زیبا خانم صنم ، میشه ش مجموعه ، بلد کار آرایشگر و خوشگل عروس-

 سمت به.  کرد کمکم هم پوشیدن لباس در حتی بود، مهربان خودش مثل هم خاله دوست

 بود زیبا واقعا ، گرفتم دهانم سمت را دستم ، زده شگفت عقد ی سفره دیدن از ، رفتیم هال

 .بودند کرده درست طالیی و سفید بادکنک با هم را عقد ی حجله! 

 زیر  مبل روی کرد راهنماییم رفتن صدقه قربان از بعد و آمد سمتم ، دست به اسپند خاله

 . بنشینم حجله

 مدادی نوک شلوار و سفید پیراهن.  شد آب دلم در قند دیدنش از ، آمد هم بهراد بعد کمی

 .بود سفید و طوسی هم کراواتش و پوشیده

 اما پوشد می بود گفته خنده با اینکه با.  باشد متفاوت عروسی برای تا نپوشد کت بودم گفته

 . کرده گوش حرفم به دیدم می حاال

 گفتم شیطنت با و کردم استفاده فرصت از.  بودند کار مشغول همچنان بقیه ، نشست کنارم
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 شدم؟ خوشگل-

 : گرفتم دلخور ظاهری و کشیدم لبم روی زبان.  شدم عصبی ، دیدم که را تفاوتش بی ظاهر

 .شدی خوشگل خیلی ، میگفتی بهم باید تو االن-

 .هستی و بودی خوشگل همیشه واال ، گرفتی لعاب و  رنگ  کوچولو یه-

 ؟ بود تعریف االن این-

 .میگفتم باید که بود واقعیتی-

 : شکست را سکوتمان!  کرد می رفتار خودش مدل همیشه ، بهراد دست از

 ، خورده پیوند قلبم به که قلبت بر عالوه که خوشحالم ، میشه تموم چیز همه دیگه امروز-

 .بشه م شناسنامه ساکن قراره هم اسمت

 : کنم بغض شد باعث حسش از پر ی جمله

 حق و نرسیدیم هم به آسون بمونه یادمون ، نکنیم فراموش روزامونو این وقت هیچ کنه خدا-

 .بدیم دست از و همدیگر آسون نداریم

 .نمیفته اتفاق این باش مطمئن-

 ؟ دارم ترس یه ش همه من چرا-

 .مطمئنم کامال آینده به من ولی-

.  انداختم نگاهی چپم دست به و کشیدم آرامی نفس ، کردیم سکوت دو هر ، آمد که عاقد

 خواب شاید.  کند می متصل بهراد به را من که شود ای حلقه اسیر دیگر دقایقی تا است قرار

 خواهد می دلم اصال.  شود تمام خواهد نمی دلم ، هست چه هر اما خیال هم شاید یا باشد

 کنار ، رسیدن هم به شوق و خوب حال ، بمانیم حال این در ابد تا بهراد و من و بایستد زمان

 رقم برایت چه دانی نمی که ای آینده از ترس طبیعیست، دختری هر برای میگویند که ترسی

 ...میزند

 دوست واقع در و خاله های مهمان همه خاله و بهراد مادر جز ، انداختم ها مهمان به نگاهی

 .شناختیم نمی را کدامشان هیچ بهراد و من عمال و شدند می محسوب همکارانش  و

 ی سکه چهارده و صد تا گویم می را «بله» بار سومین برای ، خواند می را خطبه که عاقد

 .شود ام مهریه شمعدان و آیینه دست یک و قرآن جلد یک ، طال

 کند را بیستون کوه نبود الزم برایش و نبود نیافتنی دست ، شیرین ی مهریه مثل من ی مهریه

 به هرگز و میرفتم نبات ی شاخه همان حتی بدون ، بشکند دلم روزی اگر دانستم می اما

 .کردم نمی نگاه سرم پشت

 یا کنم روبوسی باید دانستم نمی دقیقا.  انداخت گردنم به ریزی سینه و آمد جلو بهراد مادر

 . کرد راحت را کارم خودش اما ، نه



 
 

 
 

     

 
Page 785 

 ایرتوند سمیرا خیس های طلسیا

 مادری آغوش.  بود خوبی حس ؛ چکید صورتم روی اشک ی قطره ، رفتم آغوشش در وقتی

 : گفت گوشم زیر.  بودم نکرده اش تجربه هرگز که

 بهم پس ، قائلم و احترام نهایت برات پسرم خوشبختی حرمت به من و بهرادی زن تو امروز از-

 .کنی خوشبختش بده قول

 فاصله زود خیلی.  دیدم را خندیدنش بار اولین برای من  و زد لبخندی ، دادم تکان را سرم

 .نشست ای گوشه در و گرفت

 خیلی پدرش های سفارش خاطر به هم بهراد مادر ، ماند خاله فقط ، شد تمام که مهمانی

 .  کرد ترک را مجلس ها مهمان رفتن از بعد بالفاصله و زود

 و شناسد می را عقایدش بود معتقد چون ، نداشت پدرش از ای دلخوری ظاهر در بهراد

 . شود می نرم زودی به است مطمئن

 که بحثی از بعد  و بخندد خاله ، شد باعث که زد حرفی اش خاله گوش در و شد بلند بهراد

 .آمد سمتم ، شنیدم نمی فاصله این از من

 در ؛ برمیگردد زود کرد تاکید و رفت بیرون به ، همسایه برای شیرینی بردن ی بهانه به خاله

 به عجیب و داشتم زیادی هیجان ، بود جوری یک دلم حال.  گذاشت تنها را بهراد و من واقع

 . کند سپری را هایش ثانیه زودتر تا بودم دوخته چشم زمان گذر

 : گفت و کرد ای سرفه تک بهراد

 ؟ بدی بهم گوشیتو میشه-

 خواستنش  و عشق از بویی و رنگ آن در که بودم ای جمله و حرف هر منتظر ، شدم شوکه

 . زد بخشی اطمینان لبخند ، دید که را نگاهم نوع!  گوشی تقاضای نه ، باشد

 . نشستم جایم سر دوباره ، گرفتم سمتش و برداشتم ، بود کنسولی که کنار گوشیم ناچارا

 ، داشتم اطمینان خودم به اینکه با.  شد مخاطبینش وارد و کرد بازش ، بود بلد را گوشیم قفل

 .شدم استرس دچار حرکاتش از هم باز

 .شده ذخیره «عتیقه» اسم به همچنان که من ی شماره از اینم خب-

 گفتم که را دلیلش.  ام کرده سیو چطور را اسمش فهمید که افتادم قبل سال یاد اش جمله با

 برایم «عتیقه» اسم چون ، ندادم اجازه اما کنم درستش تا داشت اصرار هم کلی و کرد اخم ،

 .داشتم دوست را نوستالژی این شدت به و داشت را بهراد با آشناییم روزهای نوستالژی

 ! نکن عوضش میکنم خواهش-

 چطوره؟ ، میکنیم شروع حاال همین از دیگه ، کنه اطاعت شوهرش از باید زن میگن-

 ، کرد اخم جدی اینبار.  کند رفتار مستبدانه آنقدر ، بخواهد شد نمی باورم

 : گرفت سمتم را گوشی

 ... زیبامو اسم-
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 .شوم کنجکاویم مانع توانستم نمی دلخوریم ی همه با

 . بود اعصابم رو «عتیقه» ی کلمه چون ، بود من دستور آخرین و اولین  این-

 را اسمش ابتدا دادم ترجیح اما نیست سرگذاشتن به سر وقت االن بگویم میخواست دلم

 . ببینم

 «صنما دل عزیز»

 اسمش صرف هم را هایم عاشقانه نهایت.  شد نمی ، نخندم ، خواستم می هم چقدر هر

 .بود «نفسمی» یا «عزیزم» انتخابم ته ؛ نبود انتخابم اسم این ، کردم می

 اومد؟ خوشت دیدی-

 . کنم اعتراف خواست نمی  دلم اما بود آمده خوشم

 بود؟ همین ، دارم کارت گفتی همه این-

 : کرد نگاهم شده ریز نگاهی با

 داری؟ دوست بهتر کارای-

 : نیاوردم خودم روی به اما ام زده گند کرد ام متوجه کالمش شیطنت

 . آره-

 . کنیم شروع ؟ منتظری چرا خب-

 کردم سعی!  شود باز موقع بی که دهانی به لعنت! میکردم؟ کار  چه االن باید ، شدم گیج

 : نیاورم کم مقابلش

 .شن پیشقدم باید مردا مورد این تو ، دونم می که جایی تا-

 مورد؟ کدوم تو-

 . اند انداخته گل هایم لپ االن دانستم می ، بودم زده گند بدتر

 ؟ شم قدم پیش من میخوای پس-

 : کردم رها ، بود شده اسیر نیشم های دندان میان که را لبم ی گوشه

 . آره-

 ، شوم بلند کرد کمک ؛ افتادند کار به دستانش دهانم از کلمه این شدن خارج محض به

 .شدند حلقه کمرم دور دستش دو بالفاصله

 : گفت وار زمزمه و رساند گوشم زیر به را دهانش

 دست زیبات و بلند موهای اون تو داشتم دوست چقدر میدونی ، بود باز موهات باید االن-

 ؟ بکشم
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 : گرفت ُگر تنم و افتاد جانم به که شد آتشی لحنش

 .کنه باز گفتم می واال ، داری دوست بیشتر تو ، باشه جمع موهام کردم فکر من ولی-

 : داد فاصله را سرش

 . زیاده وقت-

 .خندیدم صدا بی و شود آب دلم در قند شد باعث ریزش چشمک

 . دارم که لباتو اما محرومم موهات نوازش از-

 . رفت باالتر ام خنده صدای

 : آورد لبم کنار را بینیش

 .میده فرنگی توت بوی-

 : کردم شیطنت

 .باشی داشته دوست فرنگی توت امیدوارم-

 . دارم دوست حتما ، بشینه تو لبای رو وقتی-

 مجاز حد از بیشتر هال گرمای کردم می احساس ، شد بیشتر کمرم دور دستانش فشار

 ! کردیم می خاموش را بخاری کاش ، است

 کنم همراهیش شد باعث خواستنش میل.  گرفت قرار لبم روی لبش و آورد نزدیک را صورتش

 ای سختی هر و: » زد فریاد یکی انگار ذهنم در.  بودند شده وصل همدیگر به لبهایمان حاال. 

 ...«.میشود تمام

 ، آورد می فرود تعظیم سر خواستنت مقابل و ایستد می تو بودن احترام به دنیا ، باشی که تو

 .است پیروز همیشه عشق و نیست داشتن دوست از باالتر قدرتی هیچ

 بهراد#

 دستم و دادم بیشتر پیشروی ی اجازه خودم به ، شد مماس هایم لب با که اش چانه زیر

 . رفت لباسش زیپ سمت

 داشتم اراده بی اما ، دهیم ادامه کجا تا هم همراه  بود قرار و بود کجا رابطه این ته دانم نمی

.  شد بیشترم پیشروی مانع در زنگ صدای ، کنم باز را زیپ اینکه از قبل.  دادم می ادامه

 : خندید می صنم ، من برخالف اما بود خورده ذوقم توی چون ، شدم معترض حرصی

 .میان زود کردن تاکید جون خاله-

 .میکنه شوخی کردم فکر  من-

 . بود نامناسب هم وضعیتم!  نداشتم را حال ضد این آمادگی اصال.  آمد در زنگ صدای هم باز

 .بیاد جا حالم بکشم نفس تا چند اتاق میرم منم ، کن باز و در برو-
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 به دستی.  بدهد تغییر را نگاهش جهت ، زود خیلی شد باعث همین و شد منظورم متوجه

 در سمت به ، بود گرفته دست در را لباسش ی دنباله حالیکه در ، کشید تبدارش های گونه

 . شدم اتاق وارد  عمیق نفس چند با همزمان.  رفت

 : شده خانه وارد خاله میداد خبر ، در شدن بسته و باز صدای

 . باشین داده خودتون دست کار دونم می بعید اما اومدنم کشید طول کنم فکر-

 . رسید می اتاق به وضوح به صدایش

 حالی ضد چه ناگهانیش آمدن از من نداشت خبر بیچاره اما دارد شوخی قصد دانستم می

 .  ام خورده

 . دارم حرف باهاتون بیاین ، کنم دم چایی میرم من-

 را اسمم.  آمد می من سمت به که هایش قدم صدای با شد همراه ، صنم گفتن «چشم»

 :گفت ادامه در و زد صدا

 .داره کارمون خاله بیا-

 تا کردم هایم پنجه اسیر را دستانش بالفاصله.  آمدم بیرون سرش پشت و گفتم ای «باشه»

 . برداریم قدم هم با همگام

 : انداخت مان خورده گره دستان یه نگاهی. برگشت هال به شیرینی ظرف با خاله

 .نمیکنه فرار ، نترس-

 : گفت شوخی به خاله ؛ شود تبدیل بلند ای خنده به صورتش روی لبخند داد اجازه صنم

 ! شد می سرشون حیا و شرم حداقل!  قدیم دخترای دخترم-

 . بخندم بود من نوبت بار این

 و رودربایستی بدون خوام می ، کنیم صحبتی هم با بهتره شوخی از جدا ، ها بچه خب-

 که دونید می من از بهتر خودتون ؛ روام به رو عاقل آدم تا دو با ندارم شک چون ، بگم مقدمه

 نتایج ، تالش همه این از بعد صنم دارم انتظار من ، میشه شروع صنم امتحانای دیگه هفته یه

 به دانشجوها و اساتید تمام بین اونو میتونه نمرات همین بهرحال.  بگیره اولش ترم تو خوبی

 .کنه معرفی نمونه دانشجوی یه عنوان

 : داد قرار خودش مخاطب را او ، صنم به رو نگاهش کردن ثابت با

 اما دونم می ، هستن نشدنی تکرار و قشنگ روزای روزا این ؛ کنی حروم زحماتتو نباید-

 ، باش درست فکر به چیزی هر از بیشتر خواهشا پس ؛ شه تکرار نیست قرار هم تو امتحانات

 . روزه پانزده امتحاناتت کل

 : داد تغییر من سمت به اینبار را نگاهش جهت ، کرد مکثی

 . نخوره لطمه صنم درس به که حدی در اما برین بیرون-
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 دالیلی از یکی و بودم درسیش وضعیت نگران هم من ، است صنم نگران خاله ، میکردم درک

 حکم همان که عقد ، بگویم را راستش.  بود همین ، بیفتد تعویق به عقد ، خواستم می که

 .کرد می بیشتر را جسارتم ، شد می محسوب شرع

 !امتحانات از بعد مینداختیم عقدم ، بود ای عجله چه خب میگین باخودتون االن دونم می-

 .ندارد حرف ذکاوتش و هوش کرد ثابت من ذهن محتویات خواندن با هم باز خاله

 قدیمیا قول به.  بیفته فاصله بینتون این از بیشتر  نمیخواستم دیگه من ، بود این دلیلش خب-

 دونه می خدا ، کنم و کار همین میخواستم منم«  بچسبون و نون داغه تنور تا»  گن می که

 .شد می چی همایون تصمیم دیگه فردای دو

 صنم به اینکه با.  کرد ابروانم مهمان را اخم ناخودآگاه ، پدر اسم اما بود درست هایش حرف

 حس اینکه.  بودم دلگیر و ناراحت ، نبودن این از دل ته از اما نیست مهم نبودنش ، بودم گفته

 دستانش تا ، نباشد پدر وقتی فهمید می مرد یک فقط و داشت درد ، کرده فراموشم میکردم

 روز بهترین در حتی.  دارد جنگ سر تو با دنیا تمام ، بگذارد ات شانه روی سخاوتمندانه را

 . کنی فراموش را درد این توانی نمی هم زندگیت

 .مایین فکر به شرایطی هر در و همیشه شما خاله ممنون-

 . کردم تشکر هم  من  و گذاشتم هم روی را هایم پلک خاله از صنم تشکر با

 . آخرم حرف اما و-

 تا بگیر ها محدودیت خطوط و خط تعیین از ؛ دارد حرف خاله چقدر امروز گذشت ذهنم از

 ...!آخر

 . جان خاله بفرمایید-

 . فرستاده براتون هم ازدواج ی هدیه یه همایون-

 اوج در پدر فهمیدم تازه ذهنیم پردازش با اما کنم هضم را اش جمله ، بود سخت برایم ابتدا

 ارزش بی اگر حتی اما چیست اش هدیه دانستم نمی!  بوده ما فکر به سنگدلیش و دلخوری

 پدر یک از هدیه این که چرا ، ماند می نور کوه از ارزشمندتر برایم ، بود هم دنیا شی ترین

 . است پدر هم باز اختالفات ی همه با دهد نشان تا بود رسیده ناراضی و دلخور

 :  گرفت مقابلم آچار کاغذی ابعاد در شده پیچ کادو قطر کم ی صفحه یک خاله

 ...پدرت هدیه هم این-

.  رسیدم نمی نتیجه به ، میکردم فکر چه هر چیست؟ محتوایش ، بدانم بودم شده کنجکاو

 ، دید را تعللم که خاله

 : گفت همزمان و کرد کادو کردن باز به شروع خودش

 .تجاریه زمین یه سنِد-
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 سند وقت آن ، بود کرده طرد مرا چیست؟ احساسم دانستم نمی دقیقا االن ، شد نمی باورم

 مشکل آن با بن و بیخ از که شود ازدواجی کادوی تا زد می نامم به را زمینش ارزشمندترین

 ! دارد

 ، گفته اگه دونم می ؛ جدیه حرفش تو اوقات اکثر  متاسفانه.  نیست بدی مرد همایون-

 کوتاه راحت ، نیستی پسرش

 و رفت به ؛ نیا کوتاه تو پس.  هدیه همین میشه قضیه باطن ، ست قضیه ظاهر این اما نمیاد

 صنم میتونی ، شد کمتر حساسیتاش که مرور به.  بری تنها مدتی تا الزمه ، بده ادامه آمدت

 مادرت حمایت کنار رو صنم عشق تو ، بهراد  نکن فراموش هرگز رو چیزی یه.  ببری هم رو

 . بیاره درش پا از تونه نمی نیرویی هیچ که بزرگ قدرت دو داری،

 .زمان گذر به دلخوشم دقیقا من ، دونم می-

 محسوب قلب قوت برایم همین.  داشت زمان گذر به هم او که بود اطمینانی تایید خاله لبخند

 در دانم نمی...باالیش متراژ البته و کردم نگاه آدرسش به دیگر یکبار  و گرفتم را سند.  شد می

 .داشت پدرم از خوب خبری حکم برایم فقط امروز ، داشتم برایش تصمیمی چه آینده

* 

 نمی را طوالنیمان های صحبت ی فلسفه هنوز ، کردم جا جابه گوشم روی از را گوشیم

 اینکه با.  کشید می طول ساعت یک از بیشتر ، زدم می حرف صنم با که بار هر اما فهمیدم

 نمی خسته  او با کردن صحبت از هم باز ، دارد امتحان ، کردم می یادآوری خودم به مدام

 تجربه نحوی به ها زوج ی همه و بود نامزدی دوران های لذت از یکی مکالمات این انگار.  شدم

 . کنند می اش

 منه؟ با گوشت ، بهراد-

 : آمدم خودم به صنم تشر با

 . بگو ، جانم-

 .منتظرته مامانت تون خونه برو پاشو ، میگم دارم باره هزارمین برای-

 بود کرده حفظ مادر با را ارتباطش صنم.  کنم باز را ماشین در تا انداختم را سوییچ حوصله بی

 آورد نمی خودش روی به اصال صنم اما کند می برخورد سرد و تلخ ، مادر بودم دیده وضوح به ،

 .میکرد برخورد دوستانه و گرم ،

 .ست خونه پدر ، میزنم زنگ بار هر-

 . بوده تهدید حرفش مطمئنم من! کنه بیرونت نیست قرار ، باشه پدرت خب-

 : بدهد رخ حرمتی بی ما بین خواستم نمی فقط ، نبود ترس از نرفتنم

 . برم امروز کنم می سعی-

 . میدهم خبر مادر به پس-
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 : کشیدم پوفی

 ...بیاد بیرون دهنم از کلمه بذار ، بال شیطون-

 . میمونه حرفش رو ، بزنه که حرف صنما دل عزیز ، دیگه نه-

 .کرد می یادآوری من به را اسم این مدام!  دیوانه ی دختره

 .بیاد پیش مشکلی ممکنه بهرحال  ، دم نمی قولی اما برم میکنم سعی ، جان صنم-

 پایان همیشه معمول طبق و کنم عوض را بحث اینکه برای.  گفت ای «باشه» و آمد کوتاه زود

 : دهم اختصاص درسیش وضعیت پرسیدن به را مکالماتمان

 بود؟ چطور امتحانت-

 ... خالص و مونده دیگه دونه یه ، بود خوب خیلی-

 .شم راحت یکی من و برسه فردا پس-

 !؟ شی راحت تو اونوقت ، خونم می چی مثل شب تا صبح از دارم من واال-

 داری انتظار اونوقت ، نبسته ایران ریش به ترامپم ، بستن من ریش به که تحریمایی این-

 !؟ نباشم امتحانات  پایان منتظر

 .  آمده خوشش حرفم از داد می نشان ریزش ی خنده

 . میکنی جبران بعدش ، عزیزم نداره اشکال-

 حرف ، بودم ام خانواده تنگ دل ، بزنم خانه به سری گرفتم تصمیم ، کردم قطع که را تلفن

 به و زدم دور را ماشین فرمان.  کنم صبر توانم نمی این از بیشتر کرد یادآوری من به صنم های

 . پیچیدم چپ سمت

 روی را دستم تعلل بی.  دواند ریشه دلم در غریب حسی ، ایستادم که پدریم ی خانه مقابل

 . گذاشتم زنگ

 مادر ، برسم ورودی در به اینکه از قبل ، کردم طی که را حیاط رطول. شد باز در ، زود خیلی

 هم او که میکردم درک.  کشید آغوشم در همیشه از تر گرم.  کرد باز را در و آمد سمتم

 . است دلتنگ

 مادری ی خالصانه عشق از دستانش گرمای.  شدیم خانه وارد هم همراه و گرفت را دستم

 . میکردم حس وضوح به را عشق و گرما این من و پسرش کنار بودن برای میزد پر دلش که بود

.  گزید لب ، انداختم مادر به نگاهی.  رسید گوشم به آشنایی صداهای ، شدیم که خانه وارد

 خارج هال از کسری و ژیال لحظه همان.  شد مانعم مادر اما داشتم برگشت قصد و کردم اخم

 . رفت هم در بیشتر هایم اخم.  آمدند راهرو سمت به شده

 .جون دایی...  به به-
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 کردم می شرکت ناخواسته ی مبارزه این در و ماندم می باید ، نبود نشینی عقب برای جایی

. 

 ! بود من زِن دنبال چشمت که مردی خیلی-

 ترمز یکی جایی یک فهمید می باید اما نیفتد پس ، بود گرفته پیش دست ، زدم پوزخندی

 :  کوبیدم اش سینه به دست کف با.  برد می را گستاخیش

 ... بیاد داغونت هیکل اون به بزن حرف جور یه-

 : کرد سپر سینه مقابلم متقابال

 مردی؟ دزد ناموس توی ،  نه-

 !میفهمی شو معنی کنه باور آدم که بگو ناموس از جوری یه-

 !میفهمی؟ تو اونوقت-

 ، میارم در چشماشو شخصا ، باشه من رسمِی زن دنبال غریبه مرد چشم فهمم می حداقل-

 ...زنمو ، وجود بی مشت یه با حاضرشم اینکه نه

 چنین تصور توانستم نمی حتی ، انداختم دوشان هر به تحقیرآمیزی نگاه و خوردم را حرفم

 کسری به را نگاهش و شد سرخ عصبانیت شدت از ژیال.  باشم داشته خودم جانب از کاری

 . «دهنش تو بکوب باش زود: » میزد فریاد که نگاهی ؛ دوخت

 بهرحال ، شناسد نمی را حیا اسم به چیزی دختر این دانستم می هم اول همان از من

 .  بود کسری خود کیش  هم

 .کوبیدنه هاون تو آب مثل درست کردن بحث فهمین نمی همو حرف وقتی ؛ نکنید بحث لطفا-

 می چندشم و میخورد هم به حالم ، داشت که ذاتی خاطر به کسری از ، بودم شده کالفه

 تا شدیم هال وارد رفته رفته!  پذیرفته را او اش خانه در چطور مادر کردم می تعجب.  شد

 . نشنود کسی را بحثمان

 ، شد هال وارد هم پدر لحظه همان

 من گفت می صنم.  بارید می اش چهره از عصبانیت و بود ابروانش دو میان عمیق اخم یک

 نحو این به کردنم اخم نوع ، کنم قبول خواستم نمی وقت هیچ من و کنم می اخم پدرم شبیه

 .است ترسناک

 خبره؟ چه من ی خونه تو-

 . درآورده  زبون خیلی پسرت آقا ، پدرجون هیچی-

 : داد قرار شماتت مورد را کسری ، تندی به پدر

 نگرفتی؟ یاد  تو بزرگتر با کردن صحبت آداب هنوز تو-

 : زد هم من برجک توی تندش لحن با ، پدر رفتار این از شوم خوشحال آمدم تا
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 من ی خونه تو جات نگفتم مگه تو؟ نه ، من نه دیگه ، بگیری رو دختره اون بودم نگفته مگه-

 بذاری؟ تو پا نباید تو م خونه این تو من وقتی تا حداقل ؟ نیست

 : گفتم محکم و کردم بلند گردن

 . کنه منع ، کشن می نفس توش عزیزانم که جایی از منو نمیتونه کس هیچ-

 هم منع ، میدی باد به و آبروشون و حرمت راحت و میزنی حرف «عزیزات» اون حرف رو وقتی-

 .میشی

 .نمیزدن پشت بهت اینجوری ت خونواده واال ، دیگه نیستی آدم ، کرده طردت پدرتم ، بفرما-

 : کردم نگاه کسری به خشم با

 . دارم کشتنتو توانایی دقیقا االن ؛ نکن اضافه غلط-

 حجم و مانده دلم روی که هایی حرف اگر.  کرد ترم عصبی ، گفت که ای«  هه هه»

 : کردم می دق شک بدون ، گفتم نمی ، کرد می له وزنش زیر را قلبم داشت سنگینشان

 دیر و دیدم دیر من چون فقط.  تویی ، نیستم من ، شه طرد باید اونیکه ؟ چیه دونی می-

 چرا دونم نمی ، چیه چیزا بعضی حکمت دونم نمی.  شدم قضاوت اشتباه به ، کردم انتخاب

 قراره اگه ، دونم می رو چیزی یه اما شده تو مثل بوالهوس یه اسیر صنم مثل ای فرشته

 یادش ، هست مرز و حد حیوان و انسان بین نگرفته یاد که کسیه اون ، بشه طرد هم کسی

 مرزی ،  نیست ها غریبه واسه جایی که داره ارزش آنقدر زنش و خودش خصوصی حریم ندادن

 می ای مسئله هر قبح و میشه معنی بی ناموس ، شه مرز اون وارد غریبه اگه که داره

 .شکنه

 شدم راهش سد ، تند قدم چند با.  بنشیند مبلی روی تا کرد پشت و کرد نثارم «بابایی برو»

: 

 هم بقیه و کنی درازی دست بقیه ناموس حریم به ، میتونی فهمیدی کی از دونم نمی-

 شاید ، میزد گوشت توی ، فهمید پدرت که بار اولین اگه اما بزنن دست ناموست به متقابال

 و من چشم تو نزنی زل گرفتی می یاد حداقل ، بودی نشده هم آدم.  بودی شده آدم االن

 !کنی پرستی نانوس ادعای

 چه شما بابا ، حالیتونه خیلی کردین فکر ، درآورده رو ما پدر نصیحتاتون اصطالح به و زر همین-

 بردن لذت ، دونید می چیزشو فقط رابطه از چیه؟ حال و عشق ؟ چیه زندگی فهمین می

 ؛ توئه تصور از بهتر خیلی زندگی میفهمی ، کنی ش تجربه بار یه ؛ نیست چیزا این به اصلی

 ! ببینید ما از اینم میاد زورتون ، میکنیم کیف بابا

 از گریزان پسر یک برایم بیشتر کسری ، بودم ندیده را کسری رفتار از بعد این وقت هیچ من

 . بود کرده پیدا معنی ، جمع

 دست زدنی برهم چشم در.  کنم کنترل را خودم خشم توانستم نمی ، هم میخواستم

 مشت ، توجه بی من و کشید بلندی فریاد ، درد از.  آمد فرود فکش روی ام شده مشت

 [. کردم صورتش ی روانه دیگری
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 پا خانه این به رویی چه با ها این بودم مانده واقعا ، شد بلند هم مادر و ژیال جیغ اینبار

 هرگز و نکشیده رخشان به را شان حیایی بی که بود بزرگترها تقصیر البته!  بودند گذاشته

 .بودند نکوبیده صورتشان به سیلی و مشت

 نداشتم شک ، است وحشتناک نگاهم خشم بودم مطمئن ، چرخاندم سر پدر سمت به

 . کند می وحشت دیدنش با کسی هر که هستند خون ی کاسه دو حاضر حال در چشمانم

 این از کمی کاش اما کردین بیرونم و بد شدم ، بود کسری زن چون ، کردم انتخاب و صنم  من-

 . نشه این تهش که میکردین کسری خرج ، کردین من خرج که استبدادی

 کنار قدم چند با و شد بحثمان وارد هم پدر اینبار که داشتم را خانه از خروج قصد عصبانیت با

 : ایستاد کسری روی به رو و من

 چرا دروغ نیاد؛ بار آبرویی بی و داره مشکلی چه من ی نوه نفهمه کسی بود این دردم حاال تا-

 و نیومده خوشت صنم از البد گفتم ، بودم نکرده درک رو فاجعه عمق من امروز همین تا ،

 چه فهمیدم امروز اما کنن؛ تهدیدش یکم خواستی دوستات از درواقع کنی اذیتش میخواستی

 درد ، باشی انسان نمیتونی تو.  بود وقیحانه ، شنیدم دهنت از که حرفایی!  کردم اشتباهی

 ، بذاریمت خودت حال به اگه که چرکین ی غده یه شدی تو ، منه تصور از شدیدتر خیلی تو

 تو!  موندم خلقتت تو واقعا.  کنه می پخش رو جا همه عفونتت ، بترکی اگرم ، میشی بزرگتر

 ! نمیشه درمون که دردی تو  ، موندم تو مقابل در کردن رفتار چطور

 ؛ آورم می باال تهوع شدت از ، بمانم بیشتر دانستم می ، بود شده سخت برایم فضا تحمل

 . بودند انگیز نفرت موجود دو برایم ژیال و کسری

 : کردم پدر به رو

 از آبروش برای که دختری ، میکردین درکش و ذاشتین می صنم جای رو خودتون کمی کاش-

 ...افتخارتون بشه که زیاده اونقدر ارزشش ، میگذره جونش

 . کنند فکر کمی بود آنها نوبت حاال ، بودم زده را هایم حرف من ، بشنوم که نماندم دیگر

 [۱۱:4۰ ۱5.۰۹.۱۸, ]خیس های اطلسی

[Forwarded from ایرتوند سمیرا کانال] 

#۳۰۱ 

 

 

 

 دانستم می.  کنم آرام کمی را خودم میخواست دلم ، آمده پیش اتفاقات تمام از خسته

  کند آرامم ، توانست می االن که کسی تنها اما دارد امتحان صنم فردا پس و خودخواهیست

 . بود صنم ، شوم رها ، میکرد منفجر را قلبم داشت که حرصی حجم از تا
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 گشتم برمی ام خانه به بالفاصله و خوردم می قهوه یک ، دیدمش می دقیقه چند حد در فقط

. 

 نهایتا ،  کردم نگاه ساعتم به.  برنگشته امتحان از هنوز صنم:  گفت سعید ، شدم کافه وارد

 .بمانم منتظرش دادم ترجیح ؛ رسید می دیگر ساعت نیم تا

 در به چشمم.  شدم معذب ، بودند شده رزرو که میزهایی دیدن با ، رفتم باال سوییت به

 به کاغذهای انبوه ، شدم اتاق وارد.  شد کشیده سمت همان به هایم قدم و خورد سوییت

 . کرد جلب را توجهم که بود چیزی اولین همیشه مثل ، میز روی ی ریخته هم

 می خودش سوی به مرا آهنربا ناهمنام قطب عین که در روی روبه ی نفره تک تخت هم بعد و

 . کنم استراحت کمی آمد نمی بدم اینحال با ، بود ظهر از بعد دو ساعت.  کشاند

 . کشیدم دراز تخت روی و درآوردم را کفشم

 زود که بود عمیق خواب یک حاصلش ، بود چه هر اما خستگی یا بود حرص نفهمیدم اصال

 . شد چشمانم حاکم

 آمد یادم بعد اما هستم کجا نداشتم خاطر به ابتدا ، کردم باز را چشمانم دستی تکان با

 با صنم چرخید، راست سمت به سرم تند.  کشیدم دراز سوییت تخت تک روی بار آخرین

 . بود شده خیره من به ، میبارید آن از شیطنت که چشمانی

 بیدارم بدنم دادن تکان با داشت سعی حاال که بود کشیده دراز کنارم کی و بود آمده کی صنم

 ؟ کند

 ...دکتر جناب ، خواب ساعت-

 : دهم ادامه خوابم به میخواست دلم همچنان و بودم بیداری و خواب بین هنوز

 .مونه می بخش آرامش مثل تختت-

 . میشم جا منم ، شی تر جمع یکم ، کوچیکه فقط-

 عقب را تنم.  بود مانده هوا روی و زده ببرون تخت از بدنش سوم یک ؛ کردم نگاه موقعیتش به

 جلو را تنش معطلی بدون.  باشمش داشته آغوشم میان تا کردم باز را دستانم و کشیدم

 . گرفت جا آغوشم در و کشید

 بلند خواست ، باشد آمده یادش تازه انگار و بود نیاورده در را شلوارش و مانتو  و مقنعه هنوز

 : کرد اعتراض ، ندادم اجازه اما شود

 ... میشم خفه تو این بابا-

 .بیاری درشون کنم می کمکت خودم-

 باز با زود خیلی و آوردم در را اش مقنعه ابتدا.  کنم کمکش داد اجازه واقع در و نزد حرفی

 . آوردم در هم را آن ، تنش مانتوی های دکمه کردن
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 آغوشم در بیشتر شد باعث رفتارش جذابیت.  گفت «آخیشی» ، باشد شده راحت که انگار

 و صورت روی موهایش خرمن حاال و کرد باز هم را موهایش ی گیره خودش ، دهم فشارش

 . خورد می تاب و پیچ تخت

 به مرا فرصت اولین در او و خواهد می را لمسشان و موها نوازش دلم بودم گفته بهش

 .بود رسانده ام  خواسته

 : گفتم گوشش زیر و کشیدم موهایش میان را دستم

 خوبی؟ اینقدر چرا تو-

 : خندید

 شم؟ بد داری دوست-

 : دادم فاصله مکث یک از بعد و چسباندم اش چانه به را لبم

 .نمیاد بهت که  خصلتیه این-

 فردا پس آمد یادم آن یک اما بود خوبی حس.  داد جا بغلم در بیشتر را خودش و نداد جوابی

 ؛ بکشد طول زیادی ، بود شده معاشقه به تبدیل حاال که دیداری ترسیدم می ؛ دارد امتحان

 . خواستم می را صنم موفقیت من

 ؟ نگیرم وقتتو ، صنم داری امتحان فردا پس-

 . آورد باال زور با ، بود کرده گیر مان چسبیده بهم های آغوش میان که را دستانش

 .نباش نگران ، آسونه فردام امتحان-

 ؟ نکردی فراموش که رو خاله تهدیدای-

 : گذاشت ام سینه روی را دستش

 . بود شده تنگ برام دلت دونم می ؛ نباش نگران-

 : دادم چشمکی با را جوابش و کرده عمل خودش مثل هم من ، زد ریزی چشمک همزمان

 ...کنی فکرشو اونیکه از بیشتر خیلی-

 چیزی که کرد باز لب.  گفتم را جمله این من بود نشده باورش انگار ، کرد نگاهم مات ابتدا

 که دقایقی این از بردن لذت و کردم دعوتش سکوت به لبش روی لبم مهرکردن با اما بگوید

 .بودیم  هم کنار

 .بود قبل قراری بی از خبر دلم در نه و خوردم می حرص نه دیگر

 .زندگی روح به داد می جان و وزید می بهاری نسیم یک شبیه که آرامشی ، بودم آرام آرام
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 دارم تو با خوبی روزای چه »

 دارم دوست چقد میدونی خودتم

 باش دنیام ، دنیامی میدونی

 جاش دنیا این تو نیست بده تو با که کسی

 نمیدم دنیا به موتو تار یه

 دیدم خوبی روزای تو با بمون کنارم

 دستام تو بذار گرمتو دستای

 همرام میمونی که تویی کنم حس بذار

 میخوام رو نبضت باش من کنار

 باش من هوای

 بهونه هر به میخوام رو عطرت

 من بیتابتم باش آرامشم

 من خوابتم بی باش من رویای

 همیشه تا بمون عمرم روز هر

 دوریتو لحظه یه نمیخوام

 تو خوبی بس از کردم عادت تو به

 باش دنیام دنیامی میدونی

 « جاش دنیا این تو نیست بده تو با که کسی
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[Forwarded from ایرتوند سمیرا کانال] 

#۳۰۲ 

 

 

 

 قرار ، قبلی قول طبق و بود اولش ترم امتحانات روز آخرین امروز ؛ انداختم ساعتم به نگاهی

 . کنیم تفریح و گردش را امروز تمام بود

 ، بود نگران ، پرسیدم خانه اوضاع از و کردم صحبت مادرم با ، برود دانشگاه به اینکه از قبل

 یک از بعد را ژیال و کسری ، پدر بود گفته.  باشد داشته ترس آینده و اتفاقات از دادم می حق

 خطا اش نوه ، بود رسیده نتیجه این به باالخره پدر اینکه مسلما.  کرده بیرون حسابی دعوای

.  کند شاد را دلم که هایی موفقیت آن از نه اما شد می محسوب موفقیت یک هم ، کرده

 پدر ، بود داده ادامه مادر.  داشت درد ، نداشت عرف مناسب افکاری نزدیکانم از یکی اینکه

 به که هم را غذایش حتی ، بود نیامده بیرون ، ساعت همان از و رفته کارش  اتاق به آن از بعد

 دانست نمی دقیقا ؛ من و بود همسرش حال نگران مادر.  زد نمی دست ، مییردند اتاقش

 . دهد سامان را آشفتگی این تواند می چطور

  بودم مردد ندادن و دادن جواب بین.  گرفت تماس مینو ، کردم قطع را گوشیم اینکه محض به

 .داشت کاری شاید و بود خواهرم بهرحال ، کنم نظر صرف تماسش از نتوانستم اما

 .باشد هم سرزنش و سرکوفت قصدش ، است ممکن ، کنم فکر خواستم نمی اصال

 پاسخ را سالمش اینکه جای و کرد نگرانم بیشتر مینو لرزان صدای ، شد برقرار که تماس

 : پرسیدم ، بدهم

 جان؟ مینو افتاده اتفاقی-

 !میدوونه سر کوکب بار هر ، میزنم زنگ دارم روزه چند نمیزنن؟ حرف هام با مادر و پدر چرا-

 !شم نمی متوجه-

 ...بهراد-

 یک شنیدن دلم ، گفتند می که هایی التماس آن از ؛ آورد زبان به التماس نهایت با را نامم

 : خواهد می خوش خبر

 ؟ جانم-

 حق تو به عقایدشون تمام برخالف ، مادر هم و پدر هم میشه باعث اتفاقی چه چیه؟ جریان-

 ...هم رو ریختی کسری زن با که نیستی همونی تو مگه!  نه کسری به اما ، بدن و

 کنم رفتاری بد و تندی ، ندهم اجازه خودم به شد می باعث اش درمانده لحن ، کشیدم پوفی

 : زدم لب اینحال با
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 ...مینو-

 . کرد سکوت

 بندی؟ می ت جمله پشت تهمت داری چرا پس ، هست چیزی یه وسط   این فهمیدی-

 . شد طوالنی سکوتش

 هستی؟ ، مینو-

 . ندیدن اشتباه چشمام چون ، زنم می تهمت-

 .ندیدن چیزو همه اما ندیدن اشتباه چشمات ، من خواهر ، نه-

 و بود برده بوهایی مسلما ، کرده نشینی عقب اش گذشته موضع از مینو بفهمم نبود سخت

 آمد می خودش به کمی داشت حاال و کرده برف زیر را سرش کبک مثل حال به تا شک بدون

 .کرد می نگاه تر دقیق را اطرافش و

 ببینم؟ رو جا همه که ، بهراد کنم چیکار-

 پسرش خواب اتاق ی محدوده در باید دیدنش ؟ گفتم می چه باید ؛ ماندم سوالش جواب در

 را فاجعه عمق تا بکش سرک پسرت های مهمانی از یکی در گفتم می باید ، نه یا باشد

 . ببینی

 . بود شده قاصر ای جمله و حرف هر از زبانم حقیقتا

 میتونه که کسی تنها نکن شک بزنی؟ حرف حمید با بار یه نمیشینی چرا ، جان مینو-

 .حمیده ، کنه باز پسرت زندگی حقیقتای روی چشمتو

 . رسیدند می گوش به که بودند بلندش های نفس اینبار  و کرد سکوت مینو دوباره

 شده؟ چیزی-

 با ، خوای نمی رو الله تو ، فهمیدن ش خانواده اینکه بعد ، دونی می من از بهتر خودت واال-

 .میکوبه روم تو و جریان اون سرکوفت علنا ، اوناست فرمان تحت حمیدم.  شدن چپ من

 حمید ؛ است متفاوت ، است خانه درون آنچه با حمید اجتماعی ی وجهه بودم معتقد همیشه

 البته و اصولی ، منطق با را جریانات میکرد سعی که بود متعهد و مشرب خوش کاری مرد یک

 تا بود خودش بیشتر.  داشت دیگری روی کامال ، زندگی در اما کند حل خطری کوچکترین بدون

 .هایش بچه و زن

 این اما ام داده قرار  الشعاع تحت را زندگیش ناخواسته اینکه از بودم ناراحت ؛ کشیدم پوفی

 نباید اما باشد دلگیر صنم انتخاب خاطر به من از توانست می حمید ، بود انصافی بی نهایت

 بود خواهرش خوشبختی آرزویش نهایت مطمئنم.  کرد می ای گله الله نکردن انتخاب خاطر به

 .کنم خوشبخت را خواهرش که نبودم کسی من و

 را بیچاره مینوی و بداند بدی آدم را من بخواهد حاال که نبود جدی هرگز هم الله و من ی قصه

 ! دهد قرار شماتت مورد
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 من اما بگیرد کمک صنم از بود قرار حمید.  میکردم صحبت حمید با مفصال باید اینباره در من

 تا بزنم حمید به سری  بهانه همین به داشتم تصمیم حاال و دهد ادامه ندادم اجازه قاطعانه

 .است چطور روزشان و حال ببینم

 و داد رضایت قولم از خوشحال  او و کنم می صحبت حمید با زودی به دادم اطمینان مینو به

 .کرد قطع را تماس

 .  راندم دانشگاه سمت به را ماشین ، معطلی بدون
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#۳۰۳ 

 

 

 

 

 صنم تاخیر .  شدم ساعتم های عقربه ی خیره بار چندمین برای ، ایستادم دانشگاه در مقابل

 وارد و کرد باز را ماشین در ، شود برقرار تماس اینکه از قبل اما بگیرم را اش شماره کرد راغبم

 .شد

 .سالم-

 امتحانش از داشتم قصد و دادم را جوابش.  بوده عالی امتحانش داد می نشان خوبش حال

 : فهمید خودش که بپرسم

 کتابامو شد تموم که امتحانام میخواست دلم یعنی.  ممنوع درسی سوال دیگه خدا رو تو-

 ! دارم نیاز بهشون حیف ، آشغال سطل تو کنم شوت

 !پری دل چه-

 : فرستاد بیرون را نفسش و انداخت ام رفته باال ابروی به نگاهی
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 .ندارم رفتن کافه حس ؛ کنم عوض مقنعه با شالمو من دار نگه خلوت جای یه-

 ، کرد می مرتب را شالش داشت حالیکه در ، داشتم نگه باالتر کمی و گفتم ای باشه

 : پرسیدم

 بریم؟ کجا نظرت به-

 : زد لب حسرت از پر و کرد فکر کمی

 خاطره با شهرمو ؛ خواد می شهرمو دلم ، چرا دروغ ، شده تنگ کوه کنار زدن قدم واسه دلم-

 .میدن ای دیگه بوی و عطر خاکش و آب کنم می احساس چون ، دارم دوست تلخش های

 انجام برایش توانم می کاری چه بودم مانده ؛ بود رو به رو نگاهش مرکز و شده حس از پر

 . کنم عوض را حالش کمی بتوانم که دهم

 و حرف بود ممکن هم باز اما بیستون به روزه دو سفر یک مثال ؛ گذشت ذهنم از چیزها خیلی

 .کردم مدفونش ذهنم همان در و نبود ممکن پس ، بریزد هم به و بشنود کنایه

 از فصل این چند هر ، کنیم سازی خاطره کمی دماوند کوه های دامنه میان شد می شاید

 آنجا به را گردشمان از کوتاهی زمان حداقل ، نبود بد دلتنگی رفع برای اما بود سرد ، سال

 .بدهیم اختصاص

 : کرد نگاه را اطراف کنجکاو صنم ، دماوند های نزدیکی به رسیدن با

 کجا؟ میریم-

 : شد کشیده اطراف به متقابال هم من نگاه

 . بزن حدس خودت-

 : داد تحویلم گرمی لبخند

 .  میریم کی با اینه مهم ، بریم کجا نیست مهم-

 : داد ادامه ، آمد خوشم تعریفش از

 . بوده یار تو با بخت و خوبیم همراه من-

 را دلخورم ظاهر تا ریزتر من نگاه و شد پررنگتر لبش روی لبخند ، ماند جوابم منتظر و کرد مکث

 : داد ادامه که بود خودش هم باز ، بکشم رخش به

 .کنارمه تو مثل مردی که خوشبختم خیلی من البته و-

 آورد می زبان بر کلماتی گاهی سیاستی بی عین در صنم و دادند می نوازش ، کلمات را روح

 اش رایحه که حرفی دادم می جوابی هم من باید ؛ آمد می در زیباییش تسخیر در من روح که

 : کند نوازش را روح

 . هستی بهتری همراه تو ولی-
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 را تنم صورتم پوست با لبش تماس ، بوسید را ام گونه رانندگیم به توجه بدون و شد بلند

 .کرد ملتهب

 .ممنون-

 : پرسیدم ، بود رانندگیم به حواسم حالیکه در!  آمد تر عجیب برایم این و کرد هم تشکر

 ؟ چرا-

 بازی روانم و روح با زیادی داشت ، کشید ، بود بوسیده که جایی و ام گونه به را شستش-

 کند سرخوردگی احساس آمد نمی دلم هرگز واقع در.  بزنم حرفی توانستم نمی اما کرد می

 . ندارد اهمیتی برایم هایش حرف کند فکر یا ،

 : کشید آهی

 دادم قول خودم به ، کردیم عقد که ای لحظه از ؛ بهراد ، هامی نداشته ی همه جای تو-

  کوچکترین بدونی میخوام.  باشم داشته کنارم رو تو همیشه  تا   کنم حفظ مو روحیه همیشه

 بهراد خود جای فقط خودت جای خوام می ازت پس ، نمیمونه جواب بی تو طرف از محبتی

 .کنی محبت بهم ، همسر یک عنوان به معین

 این در انسانی هر ؛ داشت حق ، داد می آزارش ترس یک و بود گرفته دلش امروز بود معلوم

 فقط صنم اما...برادر ، خواهر ، مادر ، پدر ؛ داشت کنارش را زیادی های نسبت و ها آدم دنیا

 .باشم خوبی همسر حداقل ، بتوانم بودم امیدوارم من و داشت را من

 ... صنم-

 . کرد نگاهم

 . رسیدیم-

 ترسیده های حس تمام جواب در عاشقانه شاید و حس از پر ای جمله منتظر دانستم می

 آنقدر ترسش حس چون ؛ نبود او حس میان حسی هیچ کشیدن سرک وقتی االن اما بود اش

 ماندگار اما کند کمرنگش کمی توانست می فقط کلمات معناترین با و زیباترین که بود  پررنگ

 . نمیشدند

 . شدیم پیاده  دو هر و نزد حرفی
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#۳۰4 

 

 

 

 

 نمی کند؛ سرحالش کوه دیدن داشتم انتظار کردیم، حرکت جاده میان هم دست در دست

 .نداشت اطراف به توجهی اصال کرد؛ فروکش ش اولیه هیجان و نشاط چرا دانم

 .صنم-

 .بله-

  نیست خوب حالت میکنم حس-

 ...چرا دونم نمی بود؛ گرفته دلم یکم-

 :خندید

 نه؟ مگه کنیم  تفریح امروز قراره -

 .ندهم ادامه دادم ترجیح

 بگویند ما صنمای هرچی بعد به اینجا از اما کردم انتخاب و مسیر من اینجا تا-

 :گفت طوالنی مکث یک از بعد و کرد کج را لبش

  سوال یه فقط باشم خوبی راهنمای میدم قول اما نیستم؛ بلد رو جا هیچ اینکه با-

 جانم-

 .نیست که چیزا این و ببر و گرگ وبرا دور این-

 اعتماد بهش یعنی این شد؛ من ی خنده باعث و خندید بلند آمیزش شیطنت جمله ادامه در

 :گفت زده هیجان رفتیم که جلوتر! نکنم

 دیدی؟ رو اونجا بهراد-
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 منظورش کردم که دقت بود، گرفته راستمان سمت در و باالتر نقطه به را ش اشاره انگشت

 .هاست بالن ایستگاه

 .خوشگلیه بالن چه دیدی-

 .ببینیم نزدیک از بریم خوای می-

 برگردیم عقب به دادم پیشنهاد بود دور مسیر چون گفت، محکمی ی آره و داد تکان را سرش

 . کرد قبول صنم شویم ها جیب از یکی سوار و

 .رسیدیم سواری بالن ایستگاه به زود خیلی

 فقط کرد تاکید مسئولش کردند، می بحث ها بالن مورد در بودند آنجا هم جوان مرد و زن چند

 داشتند تردید و ترس هنوز بقیه شدند سوار ها زوج از یکی بالفاصله داشتند هدایتگر دو

 بهراد-

 .گرفتم ها بالن از را نگاهم صنم صدای با-

 .کنیم امتحان مام میشه-

 اما کنم تجربه بازهم نمیامد بدم بودم برده لذت و کرده امتحان را سواری بالن قبال آنجاییکه از

  نسازد ش روحیه و حال با شاید که ارتفاعی و بودم صنم نگران

 .کوهستان دیار از و دخترکوردم من-

 پیش خواست و گرفت را دستانم اطمینانم با کرد، قانعم کامال جوابش و بود خوانده را نگاهم

 شویم قدیم

 .نگرفتن تصمیم ما از قبل بقیه تا بریم پس-

 سر را صنم درآسمان بالن پرواز. شدیم سوار و کرده رزرو را بالن هم همراه و زد چشمکی

 دست ایستادم، کنارش هم من او از تبعیت به ایستاد، بالن لب در و شد بلند ، آورد شوق

 .آسمان روبه را راستش دست و گرفت لبه به تر محکم را چپش

 .آسمون و خدا به رو بگیر دستاتو توام خوبه؛ هوا چقدر ببین-

 بود عجیب داشتم، آبی آسمان و بادمالیم از خوبی حس بود، صنم با حق کردم را همینکار

 .بود مطبوع کامال و نداشت سوز هوا امروز

 .خوب حال و حس این برای ممنون-

 خوردند، می تاپ و پیچ باد های نوازش میان  در موهایش و بود انداخته باد را سرش روی شال

 های رگ در خون کردم می احساس که انقدر بود برانگیز وسوسه ش چهره هوای و حال

  شود می پمپاژ همیشه از شدیدتر قلبم به منتهی

 بالن حرکت مسیر مراقب و بود خیره رو روبه به بالن هدایتگر
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 میان خوشبختی حس دنبال و نداشت ترس احساس که حاال دهم جواب بود آن زمان حاال

 ، کشاندمش خودم سمت به و کردم حلقه کمرش دور را آزادم دست گشت، می ها آسمان

 می ملتهب را صورتم پوست ش منقطعه های نفس. قراردادم گوشش با مماس را هایم لب

 .کردند می تنظیم ها نفس همین انگار را قلبم ضربان ریتم کرد،

 رسه، نمی بودن تو با خوِب حال و حس پای به اما داره خوبی حال و حس بودن آسمان تو-

 .آسمونه از تر پاک و بلندتر روحت جنِس که تویی

 تواند نمی حتی که است متعجب انقدر دانستم می خوبی به بود، شده م خیره متحیر و مات

 .بزند پلکی یا و بدهد تنش به تکانی

 هایش تردید و ها ترس تمام به خواستم می کند، باور را داشتنم دوست اما خواستم می

 :گفتم قبل از تر بلند کمی و فرستادم بیرون را م شده سنگین نفس دهم؛ پایان

 .دارم دوستت-

 توانست نمی هم هنوز که بود سرگردان کردیم می پرواز درآن که آسمانی همین میان انگار او

 گوش کند باور تا خواست می محرک شاید کشید؛ می نفس وقفه بی و تند فقط بزندو پلک

 را احساسات  که مردی را من او که بودم ناراحت خودم از چقدر من و ند نشنیده رویا هایش

 .ندیده فهمد می و داند می

 نشاندمش بالن کف در و کردم کمکش که همزمان و دادم فشارش خودم به تر محکم

 :گفتم دار مکث بوسه یک از بعد و چسباندم ش پیشانی به را لبم

 .دیگه کنی جبران و من طرف از حرکتی هر بود قرار-

 ی قفسه مستقیم مان فعلی موقعیت خاطر به که هایی نفس شدند، منظم هایش نفس

 .دوخت چشمانم به را ش سوالی نگاه و آمد خودش به بودند؛ گرفته نشانه را م سینه

 سرش داد می نشان گوشش توی هندزفری انداختم، هدایتگر مرد سمت به دوباره نگاهی

 .است گرم

 بیاره جا آدمو حال خیلی تونه می بالن یه توی و آسمون بین پرحس ی رابطه یه کنم فکر-

 ...بهراد-

 

 ��ادامه#
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  بود شده خودش دوباره خندیدم، من و شد معترض

 !میبینی؟ ایرادی-

 .کند می نگاه هدایتگر به هم او

 .ها غریبه جلو-

 بوسیدم رو تو و تونستم که همونطور-

 .بوسیدم را هایش لب اینبار و شدم نزدیک

 !زشته-

 زدم ریزی چشمک

 .کنی می جبران خونه ریم می ولی نترس؛-

 شال و بردم جلوتر را دستم داشتم، دوست را ش انداخته گل ی گونه کنار ریزش ی خنده

 .کردم مرتب را سرش روی

 مقصدمان اینبار تا شدیم پیاده مان یواشکی بازی وعشق آسمان میان طوالنی گردش از بعد

 حمید اسم دیدن با خورد، زنگ م گوشی لحظه همان ؛ کنیم عوض را

  کنم برقرار را تماس شدم دل دو

 .کردم برقرار را تماس حمید سمت از مهم خبری دادن فرض با اما

 حرف یا کند سالم اینکه بدون بود همیشه از تر بلند تلفن پشت حمید زده هیجان صدای

 :گفت فقط دیگری ی اضافه

 .اومده هوش به شهرام ؛ بیمارستان بیا پاشو بهراد-

 تمام جواب شاید و بود آمده هوش به شهرام بود، کافی من کردن منقلب برای جمله همین

 ...گرفتیم می را سواالتمان
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#۳۰5 

 

 

 

 

 بود آمده هوش به شهرام شود می روزی دو فهمیدیم تازه ، شدم بیمارستان وارد دستپاچه

 زودتر تا داشتم اشتیاق  نبود جریان در کسی ، خانواده جز فعال سالمتیش خاطر به اما

 بیمارستان تخت روی ، محیط از درکی بدون را جوانیش از سال دو قدیمیم دوست ؛ ببینمش

 آنقدر ، داد می آزارم تلخی یک...! کاری تعهد و پرستی وطن گناه به هم آن بود کرده سپری

 . شده سنگین نفسم ، کردم می حس که

 ایستاده هم در ای چهره با سالن انتهایی دیوار کنار ببینم، را حمید تا کردم اطراف به نگاهی

 . بود

 چیز بین این داد می نشان گرفتگی این اما باشد همیشه از تر خوشحال حمید داشتم انتظار

 . دارد وجود ای دهنده آزار

 ای اضافه حرف بدون ، بود افتاده شور دلم اینکه با.  کردم تند حمید سمت به را هایم قدم

 : گفتم

 .شه پیدا سواالتمون از خیلی کلید قراره هم و شده خوب حالش شهرام هم نمیشه باورم-

 ی هاله را حمید درهم ی چهره اما نیفتاده بدی اتفاقی ، دهم دلداری را خودم خواستم می

 .فرستاد بیرون را نفسش ، کرد پررنگتر غم

 . کنم فکر نبودنش به خواستم نمی حتی... شهرام نکند! بود شده چیزی واقعا ، شدم نگران

 خوبه؟ حالش شهرام افتاده؟ اتفاقی-
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 .خوبه شهرام-

 نفس همیشه از تر کالفه.  دوختم چشمانم به را سوالم از پر نگاه و کشیدم راحتی نفس

 : کشید

 . داده دست از شو حافظه فعال متاسفانه ، کردم صحبت دکترش با-

 ناراحتی بر عالوه هم  او حاال.  شدم خیره ، داد می توضیح متاثر و متاسف که حمید به شوکه

 .بود نگران ،

 . بود سخت برایش گفتنش ، آورد زبان به که کلماتی بود مشخص وضوح به

 کنیم؟ چیکار باید-

 وسط  این که چیزی فقط ؛ برمیگرده ش حافظه زود یا دیر و موقته اتفاق این گفت می دکتر-

 پاک و آمدن هوش به خبر اینکه از ترسم می واقعا من! شهرامه جون ، داره اهمیت برامون

 خوام نمی ؛ کنن کاری بخوان شهرام های دانسته ترس از اونا و شه پخش ، شهرام شدن

 . بیفته خطر به شهرام جون

 .شه پخش خبر ندیم اجازه میتونیم خب-

 ، شه پخش خبر باید میگم من تو برعکس.  کنم عمل خودخواهانه خوام می اما ، درسته-

 .کنن اقدام زودتر مجبورن و میشن ترس دچار ها اون اونجوری

 . بود درست و منطقی کامال حرفش

 !چی؟ شهرام جان اما-

 ...دیگه بیمارستان یه به میکنیم منتقل و شهرام امشب همین-

 خب؟-

 .کنه کمکمون میتونه صنم فقط اینجا-

 دید از که چرا ، ریخت می هم به را اعصابم همیشه مثل ، حمید زبان از صنم اسم شنیدن

 .بود صنم زندگِی های آدم ترین ظالم از یکی حمید من

 .نزنید حرفشو گفتم قبال-

 : گفت تفکر ثانیه چند از بعد و بود شده کالفه

 . بذار خودش ی عهده به رو نهایی تصمیم ، زنم می حرف صنم با من-

 .کنه ش آشفته تون رویی به رو ترسم می-

 خواستم می که بود شده من پیش سال دو مثل روزها این حمید ، است مستاصل بود معلوم

 از کدام هیچ سالمتی تا کرد تعطیل را پروژه روزها آن ، کنم کشف را بیستون راز طریقی هر به

 و کامل را پروژه آسیبی کوچکترین بدون تواند می بود مطمئن امروز و نیفتد خطر به نیروهایش

 .کند تمام را پیشمان سال دو ناتمام کار
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 !  حمید متاسفم-

 ترجیح ، بودم کرده ابراز را مخالفتم و داده نشان واکنش صنم با دیدارش به بار دومین برای

 مالقاتی شهرام ی خانواده با تا کنم عوض را مسیرم ، بحث نکردن پیدا ادامه برای دادم

 . باشم داشته

 از داد پیشنهاد پرسیدم را شهرام احوال ، بود ایستاده بیرون مادرش اما بود اتاق داخل پدرش

 . ببینمش اتاق ی پنجره پشت

 بغل زیر حالیکه در شهرام پدر ، رفتم اتاق در پشت به و کردم استقبال ، بود جایی به پیشنهاد

 . برود راه تا کرد می کمک ، بود گرفته را پسرش

 شک لحظه یک ،  دیدمش من اما ندید را من البته. چرخید سمتم به شهرام سر ای لحظه

 و شیطان شهرام ، کجا گودافتاده به چشمانی با ضعیف و الغر پسر این ، باشد خودش کردم

 !کجا؟ جواب حاضر

 کرد مسدود ، بود بغض نامش که ای غده را گلویم راه و شده مچاله هم در قلبم

 : کردم مرور ذهنم در

 . «زمین بزن پوزشو و بیا زودتر ، رفیق کرد تا بد باهات دنیا»
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 صنم#

 

 

 تهیه قبل ها مدت از که را داستانی کتاب گرفتم تصمیم ، کردم استفاده کافه بودن خلوت از

 از یکی روی و گذاشتم بشقابی داخل را کیک از برشی و  قهوه یک.  بخوانم ، ام کرده

 . نشستم مشتری مخصوص های صندلی

 .میکردم خودم حق در ها لطف این از ، گرفتم می تحویل را خودم که گاهی

 بلند چشم بالفاصله.  شد بلند کافه در باالی آونگ صدای که بودم خواندن مشغول سخت

 .کرد ام شوکه حمید دیدن ، کردم

 از تهدیدهایش هنوز ؛ نداشتم خوبی حس آمدنش از.  نبود دروغ ،  بودم ترسیده ، بگویم اگر

 .بود خودخواه و سنگدل مرد یک من دید از مرد این هنوز.  بودند نباخته رنگ ذهنم

 . کوبیدم رانم روی و کرده مشت را نفرتم

 ام سینه ی قفسه ، داشت می بر جلو به که قدمی هر با ، دادم قورت را دهانم آب ، دید مرا

 .شد می پایین و باال

 در زدم زل ، بلند سری با.  بایستم محکم برابرش در کردم گوشزد خودم به.  کرد توقف مقابلم

 می نگاهش از ؛ باشد او جانب از صحبتمان شروع ماندم منتظر و نکردم سالم ، چشمانش

 تک یک با و بیاورد کم شد باعث پیم در پی های زدن زل اما بزنم حرفی ، است منتظر خواندم

 .کند شروع سرفه

 . دارم و خودم اختیار چون ؛ اومدم اما سراغت نیام گفت بهراد-

 .نکند رسوا را درونیم حال ام  چهره خواستم می خدا از ؛ زد می تند قلبم

 . دونسته صالح حتما ، نیاین ، خواسته بهراد اگه-

 .دارد تحقیر جنس ، خنده این دانم می من.   نشاند می لبش کنج ، کج ی خنده یک

 .خواد می تو خاطر جورایی یه ، نمیذاره تو خاطر به  اون اما-

 : زدم لب مغرورانه

 .منه همسر اون-

 : نشست و کشید را رویم به رو صندلی خودش اما نکردم تعارف

 زدیم زنگ کالنتری از گفتن ، دادم جواب ؛ خورد زنگ گوشیم که بودم نشسته خونه تو روز یه-

.  نشدم نگران خیلی ، داشت آرومی ظاهر کسری خب ، گرفتن پارتی تو پسرمو فهمیدم ؛

 اما مشروب خوردن و مختلط میشه تهش ، میندازن راه جوونا که اینا از مهمونیه یه البد گفتم
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 ، تصوره از داغونتر خیلی وضعش کسری گفتن.  گرفتنشون بدی وضع تو گفتن ، رفتم وقتی

 ...همزمان مرد و زن تا چند با گفتن

 می خجالت هم من ؛ دهد ادامه کرد می شرم چون ، خورد را حرفش ، رسید که اینجا به

 : داد تغییر را ادامه که بودم خوشحال و بشنوم کشیدم

 رو تو که بود همونجا ، کارم سر  برم شدم مجبور داغون حالی با.  کنه آزادش کرد قبول افسر-

 جرقه ذهنم تو فکری یه ، رسیدی می نظر به هم بسته گوش و چشم...  زیبا و خانم ؛ دیدم

 تو شو جنسی نیاز مجبوره ، نداره زن پسرم چون گفتم خودم به ؛ کسری واسه بگیرمت ، زد

 .کنه پر اون و این بغل  و مهمومی

 مقابل تو و بود من تصور از تر عمیق فاجعه.  نشد اما بدی نجات پسرمو که انتخابم شدی تو

 بودم متعقد بازم ، چیه ماجرا اصل دونستم می اینکه با ، اومد بدم ازت... ایستادی فاجعه اون

 کسری مشکل کسی نمیخواستم.  گرفتم دل به کینه ازت.  شد می آدم کسری ، میموندی

 .  کردم تهدیدت ؛ بدونه رو

 اوضاع میترسیدم ، بودم مخالف.  اومد ژیال تا شدی کمرنگ ذهنم تو ، گرفتین که طالق

 کرد راهش به سر شاید دادم امید خودم به.  کرد تسلیمم اصرارش اما شه تر داغون کسری

 دست و خان همایون اصرار و دادم طالقش... ! بار و بند بی ، بود کسری عین ژیال اما

 می ، بود بدتر من از منطقش خان همایون.  کنن ازدواج دوباره شد باعث خودش برنداشتن

 ! نفهمن مردم وقت یه که نباشن چشمامون جلو فقط گفت

 : کرد مکث

 رو کسری فهمیدم تازه.  زدم حرف خان همایون با دیروز!  زدیم گند دومون هر ، گنده مرد تا دو-

 هم کسری  ؛ نمیشه درست دیگه ، شده هرز که پیچی ، کرد پایبند نمیشه زندگی و زن با

 . نداره شدن درست ، شده هرز

 :  گفتم گرفته و خشدار صدایی با.  صحبت به کرد وادارم طوالنیش سکوت

 ی ریشه ببینید بگردین.  باشه داشته عاملی یه مگه ، نمیشه هرز خود به خود پیچی هیچ-

 . دیگه چیزای خیلی شاید و دوستاش!  شما کجاست؟ از کسری مشکل

 میشه من های پدرانه ته. نیستم ، کنه حل پسرشو مشکل  و میشینه که پدری اون من-

 .کردم کسری حق در مدت این تو که کارایی

 . سقوط شده ش نتیجه ، کردین کسری حد در امروز تا چی هر! ؟ کنه سقوط بیشتر که-

 با مرد این اما کشیده رنج داد می نشان اش گرفته صدای و گلو سیبک شدن پایین و باال

 شبیه درست کسری به تقدیمم و من انتخاب ، بود  کرده بیزار خودش از را من خودخواهیش

 !وانسان یک جسم و روح معامله تا بود ارزش بی جنس یک معالمه

 : کشید ای کالفه و خسته نفس

 ؟ کنم کمک درخواست ازت بیام و مجبورشم من روزی یه میکرد فکرشو کی-

 . کشیدم آهی ، شده دمغ ، نیست پشیمان ، کرده من نصیب که سرنوشتی از یعنی این
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 که هایی شنیده ، بودم هایم شنیده بش و شیش در همچنان ، گوید می چه نفهمیدم هنوز

 .بودیم کرده متفاوت برخوردی کدام هر اما بود مشترکمان درد

 ؟ منه به حواست ، صنم-

 ، «آره» معنی به ، بگیرم نادیده ثانیه چند برای را نفرتم کردم سعی و کشیدم آرامی نفس

 .دادم تکان سر
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 فکر هایش حرف به داشتم همچنان من و آمدنش از تر راحت حتی.  راحتی همین به ، رفت

 ، بهراد برای پروژه این دانستم می من.  کنم کمکشان خواست می  دلم راستش.  کردم می

 . کنم کمک هم بهراد به خواستم می واقع در.  دارد اهمیت خیلی

 اشتباه تنهایی به مواردی چنین در هایم تصمیم بود داده یاد من به ، زندگی اخیر اتفاقات اما

 .بخواهم نظر او از تا گرفتم را بهراد ی شماره همین برای.  است

 از اسمی تلفن پشت دادم ترجیح ، بیاید کافه به خواستم من و کرد برقرار را تماس زود خیلی

 . نیاورم حمید

 .بیاید دنبالم به و شوم حاضر تا خواست من از مکث یک از بعد

 خوش را ساعتی چند آمد نمی بدم همین برای.  بود شده ثبت نفره دو گردش  یک ذهنم در

 . بگذرانم
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 و زد زنگ  ، رسیدن محض به.  ماندم بهراد منتظر و سپردم ها بچه به را کافه همیشه مثل

 . زدم بیرون کافه از معطلی بدون من

 ادامه و گرفت پیشی احوالپرسی در او و کردیم سالم هم با همزمان ، شدم که ماشین سوار

 : داد

 ...زدی زنگ که خوب چقدر و بودم فکرت  تو خیلی امروز.  بعد واسه بذار ، داری کاری هر-

 .بزنیم حرف روز آخر در توانم می رسید نظرم به و کردم فکر ، داشتم که کاری به

 نشونت امروز خواد می دلم من و ببینی منو ی خونه نخواستی وقت هیچ تو کردی توجه-

 !بدم

 ذهنم از هایی گوشه هنوز حالیکه در ، پذیرفتم میل کمال  با و کردم قلمداد دعوت را سوالش

 کسی.  کنم کمک ندارد اشکالی بودم معتقد همچنان و کشیدند می سرک حمید های حرف

 .آید نمی سرش بالیی ، داد اطمینان حمید که شهرام میماند ، نداشت من با کاری

 اما مستاجر دست و آپارتمانیست اش خانه بود گفته قبال ، ایستاد بزرگ آپارتمان یک مقابل

 رویش به دستی خواست می چون بود نداده اجاره دیگر ، شد تمام که مستاجرش داد قرار

 . دارد نگه مشترکمان زندگی برای  و بکشد

 .کرد نمی آمد و رفت چندان هم پدرش ی خانه به اینکه خصوصا

 . بود کاری چمن تماما آپارتمان ی محوطه از بیرون

 ای اضافه حرف یا بحث بدون و کرد سالمی کوتاه ساختمان نگهبان به بهراد ، شدیم البی وارد

 .شدیم آسانسور سوار هم همراه

 نیامده پیش وقت هیچ واقع در.  زند می را شماره کدام ببینم تا بود هایش دست به نگاهم

 .شکلیست چه اش خانه موقعیت ، بپرسم بود

 .بود بهراد ی خانه ، راست سمت واحد اولین و رفتیم بیرون.  ایستاد هفت عدد روی آسانسور

 بود نصب دیوار روی که دی ای ال یک و مبل دست یک را هالش کل.  بود کم اش خانه وسایل

 . داد می تشکیل ،

 به ابتدا.  کشیدم سرک خانه میان بهراد به توجه بدون.  داشتم هم هیجان ، نبود خودم دست

 و سیلور رنگ دو هم آن.  بود شده کابینت گلس های اف دی ام با تمام که رفتم آشپزخانه

 . رسید می نظر به جذاب من دید از که مشکی

 . ساز چای یک جز به نبود چیزی تقریبا هم آشپزخانه داخل

 یک دوم اتاق در و بود کمد یک فقط ها اتاق از یکی در ، کشیدم سرک هم ها خواب اتاق به

 . نفره دو خواب تخت

 . شد حلقه کمرم پشت دستی که بود تخت ی ساده طرح به نگاهم

 . آمد رقص به صورتم روی بهراد جدی نگاه ، کردم بلند سر غافلگیر
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 . کرد نشینی عقب به مجبور را من و آمد جلو که میکند چه ، ببینم ماندم منتظر ، واکنش بی

 . دادم قورت را دهانم آب.  خورد دیوار به پشتم که رفتم عقب آنقدر

 .خواد می رو لحظه این دلم وقته خیلی-

 .زدم راه آن به را خودم

 . بودم ترسیده چرا دانم نمی اما رقصید می صورتم اجزای روی و بود جدی هنوز نگاهش

 .بماند هایم لب روی نگاهش شد باعث حرکتم ، کشیدم لبم روی زبان

 در تنم های استخوان کردم می احساس ، گرفت اوج ترسم و شد بیشتر بدنم به فشارش

 می زود برابرش در من ی جثه و بود تنومند مرد یک او دیدم از.  هستند شدن خرد حال

 . شکست

 ...بهراد-

 از تر تند قلبم به خون پمپاژ و کرد ملتهب را صورتم که بود تندی نفس ، آرامش «هوم»

 .شد همیشه

 . میشم دیوونه ، میکنی صدا اسممو که اینجوری-

 . شد حبس نفسم

 به رو تو من.  کنم ادا خواستمت می  و بودی فکرم تو که مدتی این تمام حق خوام می امروز-

 میدی؟ اجازه بهم ، مدیونم قلبم

 : کردم جمع را جسارتم

 احترام شهرم رسم به اما ندارم ای خونواده من درسته ، داریم رسمی چه ما دونی می-

 . میذارم

 : زد ریزی چشمک

 .  میذارم احترام شهرت سنت به مطمئن ، بلدم و بازی عشق رسم  من-

 حکم ، لبخند همین  و گرفت محو لبخندی را جایش و رفت ترسم ، شدم منظورش  متوجه

 .کرد صادر را بهراد پیشنهادی داد قرار که بود امضایی

 . دهم می پاسخ را اش بوسه مان افتاده هم کنار های لباس به توجه بی
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 سرم روی ، گیره با را ام ریخته هم به و رها موهای و کشیدم دست تبدارم های گونه روی

 رفتم آشپزخانه سمت به و گرفتم فاصله مبل از ، آمد که حمام آب شرشر صدای.  کردم مرتب

 .کنم روشن را ساز چای تا

 . کشیدم ام شده چروک های لباس به دستی

 . بردم برایش و کردم آماده هم را چایی ، آمد بیرون بهراد تا

 : انداخت نگاهی چایی به و نشست مبلی روی

 ! خواستم می دیگه چیز یه خدا از کاش! رنگی چه-

 : گفتم و کردم شیطنت

 چی؟ مثال -

 : داد جواب خودم ی شیوه به

 .  تو خوردن-

 ! وقت یه نکنی رودل-

 .خودم با تضمینش-

 : گرفتم حمید آمدن از اطالع برای را تصمیمم ، شد تمام که هایمان خنده

 ... بهراد-

 : گفت و داد فاصله دهان از را اش خورده نیمه چایی

 . جانم-

 در هایش دل درد از گرفتن فاکتور با حمید درخواست و افتاده اتفاقات گفتن به کردم شروع و

 را دستش توی چایی لیوان.  شد تر سرخ بهراد ی چهره رنگ لحظه به لحظه.  کسری مورد

 . کوبید میز روی محکم
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 حساب تا بزنم زنگ بهش باید ، بیاد سراغت نداره حق بودم گفته خوبه... ی مرتیکه کرده غلط-

 .بیاد دستش کار

 . کند ناراحتش آنقدر کردم نمی فکر واقع در ، شدم غافلگیر عصبانیتش از

 .کوچیکه ی خواسته یه که نشده چیزی ، جان بهراد-

 درخواستی ازت و بزنه زل چشمات تو تونست واقعا ؟ تو سراغ بیاد شده روش چطور ، اوال-

 !باشه؟ داشته

 بشر؟ این نکرده فکر جونت به لحظه یه ، دوما

 البته و تو خاطر به من و من سراغ بیاد ، میکنه مجبور اونو که چرخید چطور زندگی بینی می-

 .کنم قبول درخواستشو خواد می دلم خودم

 .نکن قبول ، منه خاطر به اگه-

 به کار اگه بدین قول بهم خوام می ؛ خودمه خاطر به شم بخشی یه ، گفتم که همونطور-

 آینده با میخوام!  کردم چه من ، بدونن شهرم ی همه میخوام.  ببرین اسم ازم ، رسید نتیجه

 . گوها یاوه ی همه دهن تو بزنم مشت خوبم ی

 رفتنم باال و موفقیت با گاهی ، نبوده شمشیر و تفنگ و زور با زور ها جنگ سالح همیشه

 .شد پیروز میشه

 .بیفته اتفاقی برات ، بدم اجازه تونم نمی من-

 مراقب داد قول حمیدم.  ندارن من کار به کاری اصال اونا ، بیفته اتفاقی برام نیست قرار-

 .باشه شهرام

 : زد چنگ را موهایش کالفه

 خیلی و اومدنشون یهویی این ، شهرام نه توان  دنبال اونا ؟ جان صنم نیستی متوجه چرا-

 دونن نمی خودشون جز که میخوان جونت از چیزی یه کرده ثابت بهت حاال تا دیگه چیزای

 چیه؟

 از چیزی آنها اگر نیست متوجه که داد می آزار را من این و نکنم همکاری من بود مصمم کامال

 ما است ممکن فقط.  افتد می ، بیفتد من برای اتفافی است قرار اگر و خواهند می من

 . داریم آمادگی حداقل چون نیست بد هم اصال که کنند اقدام زودتر که کنیم تحریکشان

 . نکرد قبول اما گفتم را اینها ی همه

 کردم می را کارم خودسرانه کاش.  کردنم مشورت از بودم پشیمان کامال.  کنم چه بودم مانده

 . کند سرزنشم بعدا نبود مهم! 

 . بدی اجازه باید ، میخوای  منو خاطر اگه ، بهراد-

 . نمیدم اجازه ، میخوام خاطرتو چون دقیقا-

 : شدم بلند جا از قهر حالت به ؛ بنشانم کرسی به را حرفم تا کردم ناز
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 ! نمیکنی درکم اصال ، نمیشه باورم-

 : عصبانیست حسابی یعنی این و برد باالتر را صدایش

 ! کنی ریسک میشی راضی چطور ، کنم نمی درک اره-

 یادم زندگی روزا همون ، گفتم ترسم از من و کنم همکاری باهات خواستی ازم توام روزی یه-

 .کنم ریسک گاهی داد

 : کردم استفاده فرصت از من و رفت فرو فکر به

 برم؟ میشه-

 : گفت آرامی ی«چرا»

 .شم عصبانی این از بیشتر خوام نمی چون-

 : گفت زده شگفت

 ؟ شدی عصبانی االن یعنی-

 . آره:  گفتم قاطع

 : گفت طوالنی مکث یک از بعد رویم روبه درست ، ایستاد و کرد کج لبی

 بهش رو نکاتی الزمه قبلش.  زنم می حرف حمید با ، بودم راضی اگه کنم می فکر حرفات رو-

 . کنم گوشزد

 آغوش میان سخاوتمندانه را تنم نشده خارج دهانم از حرف ، کردم نثارش ی «قلدر» ، خنده با

 .کشید گرمش
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 صنم#

 

 از شکر های پیمانه حساب ، ریختم شکر همزمان و ریختم همزن داخل را ها مرغ تخم سفیده

 مواد اینکه از.  آوردم می بار به خرابکاری بار هر که بود مشغول فکرم انقدر ؛ رفت در دستم

 آردها آخر در و ریختم را مواد بقیه اینکه از بعد نبود، ای چاره اینبار اما بودم متنفر بچشم را خام

  ، کردم الک هم را

 آمد می غیظم که درحالی و زدم خمیر روی را انگشتم نوک بود آماده کیک ی مایه که حاال

 .چشیدم را آن از مقداری

 هم را فر و ریخته قالب داخل را مواد سرعت به کرد، خوشحالم اش شیرینی بودن مناسب

 .کردم تنظیم

 : شد آشپزخانه وارد شیما موقع همان

 ازت حسابی آوردم گیرت که حاال نیستی خیلی روزا این کن؛ درست کیک تا چند جان صنم-

 ! کردم می اخراجت واال رئیسی خودت تو حیف کشم؛ می کار

 ؛ بخندم شد باعث اش شوخی

 ، میمونه کنم درست بخوام این از بیشتر ، فر تو گذاشتم که کیکیه پنجمین این!  نباش نگران-

 .میشه خراب

 .نداشت رو تو مال طعم و رنگ اما کنم درست کردم سعی چندبار ، نکنه درد دستت-

 دیگه؟ دیدی بار چند خودتم میکنم درست گفتم بهت که همونجور واال-

 .راحته دستورش ام خیلی چرا دونم نمی اصال میدونم؛ اوهوم-

 .چطوره ببینیم میکنیم درست هم با بار این باز-

 شد آشپزخانه داخل گویان یااهلل سعید که کردم می تمیز را دستم جلوی کثیف وسایل داشتم

 : گفت عجله با و

 .نشستن لژ قسمت تو دارن کار شما با اومدن خانمی یه خانم صنم-

 آمد، می پیش هرحال  به ، باشد داشته کار من با ای مشتری آمد می پیش ها وقت خیلی

 اما کیست؟ منتظر شخص ببینم تا شدم دوم ی طبقه راهی سرعت به ام کنجکاوی رفع برای
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 کردم فکر لحظه یک رفتم جلوتر بخورم؛ جا شد باعث کسری ی عمه الله آشنای ی چهره دیدن

 کوتاه برخورد چند فقط و بودیم ندیده را همدیگر خیلی ما بهرحال ، همند شبیه ففط شاید

 .داشتیم

 کردم سعی رفتم جلو بازهم و دادم قورت را دهانم آب ، افتاد جانم به دلشوره چرا دانم نمی

 .باشم نداشته بدی برخورد

 سالم-

 شبیه خیلی موشکافانه نگاه این داد؛ سردی جواب و کرد بلند سر شنید که را سالمم صدای

 بود؟ خودش واقعا نکند! بود کسری ی الله عمه

 !کرد؟ می چه اینجا او صورت این در اما

 .انداخت پایم تا سر به نگاهی ، نشستم مقابلش و کردم نشستن به دعوت خودم از

 میشناسی؟ منو-

 اطمینان دیگر کنم، تحلیل را اش چهره و بگذرانم نظر از را او پای تا سر که بود من نوبت بار این

 که ایرادی تنها ، بود جذاب و برو دل تو دخترهای آن از الله ام؛  شده صحبت هم الله با داشتم

 :گفتم جوابش در و فرستادم بیرون را نفسم بود؛ اش چاقی گرفت ازش شد می

 .بله-

 .ببینمت خواست می دلم خیلی-

 :گفتم فقط سوالی هر جای به اما گرفت، شکل سرم در بزرگ چرای یک

 !دیدیم رو همدیگه هم قبال ما-

 .داشت فرق االن با من موقع اون نگاه نوع اما دونم می بله-

 که خواند را نگاهم دهد؛ توضیح و بگوید بیشتر خواست می دلم ، شدم نمی منظورش متوجه

 :گفت

 !بهرادی زن تو امروز و کردم می نگاه بهت کسری  زن عنوان به قبال-

 :داد ادامه رسید؛ می نظر به دار خنده منگی شدت از م قیافه االن نداشتم شک ، شدم تر گیج

 البته! خوشگلی چون احتماال شده؟ جذبت بهراد که داشتی چی بفهمم خواست می دلم-

 خودش خدا میگم که اونوقته و داره وجود هم تو از تر خوشگل چون نباشه اینجوری امیدوارم

 .کنه کمکت باید

 خبر چه آوردم نمی در سر هنوز که من و زد می حرف او رسید؛ نمی مشامم به خوبی بوهای

 .کردم می گوش است

 !دائمی باطن و ذات اما موقته ها انسان ظاهر من دید از دونی می-

 !ظاهره؟ و قیافه فقط ها آدم انتخاب معیار مگه ؟ حرفیه چه این-
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 چیه؟ پس-

 : زدم لب مصمم

 .داشتن دوست-

 ! زد پوزخندی

 ! کرده قایمت که داره دوستت زیادی پس-

 :داد ادامه و کشید هومی

 ! بدزدنت وقت یه ترسه می نکنه-

 سر از را ها واژه کردم می احساس چون شدم ناراحت بیاد بدم اینکه از بیشتر لحنش نوع از

 .نبود خودش دست انگار ، کند می جاری زبان بر جنون

 .نمیشم منظورتون متوجه-

 !کنه معرفی اش خونواده به رو تو نیست حاضر بهراد ؛ عزیزم مشخصه-

 .جریانن در اش خونواده نیست اینجوری-

 ، عمو اون نمیشن؛ محسوب اش خونواده تنهایی به اونا اما ، بله مادرشه و پدر منظورت اگه-

 .دیگه نزدیک و دور نسبت کلی البته و داره هم دایی و عمه

 :  کردم باز دهان بگذارد را خودش تاثیر بخواهد اینکه از قبل اما بود درست حرفش

 !باشه نداشته وجود مادر و پدر از تر مهم کنم فکر خب-

 ؛ کرد کج لبی

 نکنید؟ دعوت رو کسی عروسیتونم مراسم تو قراره یعنی-

 های مهمان مورد در وقت هیچ واقع در ، بیفتد اتفاقی چه بود قرار دانستم نمی من واقعا

 . بودیم نزده حرف بهراد با عروسی

 شدین؟ مادر از دلسوزتر ی دایه که هستین کی شما بپرسم میشه ببخشید-

 

 

 

 

 

  خیس_های_اطلسی#



 
 

 
 

     

 
Page 821 

 ایرتوند سمیرا خیس های طلسیا
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 دیگران نشه حاضر حتی اما ، باشه داشته رو داشتنت دوست ادعای همسرت که بده خیلی-

 ! بذاره حضورت جریان در رو

 .کشید بیرون کیفش داخل از کارتی و شد بلند جا از تند میکرد، ام عصبی داشت

 ؛ بیاین هم بهراد و تو میشیم خوشحال همسرم منو منه؛ ازدواِج جشن کارت این-

 ، کرد مکثی

 ؟ ام کی من که سوالت مورد در فقط ، عزیزم برم باید دیگه من-

 !دادم منفی جواب بهش من البته و بود من خواستگار بهراد

 پله از سرعت به ام زدگی مات همین از استفاده با و زد تری غلیظ نیشخند دید که را ماتم نگاه

 . رفت پایین ها

 من به رفته دیگری کس خواستگاری به من از قبل بهراد اینکه ، بود شده درگیر عجیب ذهنم

 آمار و نشینند می مردها ی همه یعنی میگفت؟ بهم باید اصال نه؟ یا شد می مربوط

 دهند؟ می همسرشان به را هایشان رفتن خواستگاری

 من وسط این که بود حسی یک اما ، بدهم دلداری را خودم ها واژه این گفتن با داشتم سعی

 .... و داشته دوست را او هم بهراد نکند داد؛ می آزار را

 . ندهم ادامه بیشتر تا کردم متمرکز را افکارم

 زدیم حرف که کمی برداشت بوق دو از بعد ، گرفتم را بهراد ی شماره و برداشتم را م ا گوشی

 خیال و فکر فردا تا چند هر شد موکول دانشگاهم از بعد فردا به قرارمان و ببینمش خواستم

 ... برید می را من امان
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 بهراد#

 

 برای کاری بار هر اما ، زدم می زنگ حمید به بود روز چند انداختم، رویم روبه برج به نگاهی

 خواست من از که امروز تا ؛ ببینیم را همدیگر شدیم نمی موفق و امد می پیش ما از یکی

 حضوری مالقات این تا بود شده مصرتر او و بودم کرده را ام گله تلفن پشت البته بروم نزدش

 . بیفتد اتفاق

 حمید و مینو ی خانه در مقابل زود خیلی و شدم اسانسور سوار نگهبان با هماهنگی از بعد

 .ایستادم

 ، کرد باز برایم را در خودش حمید

 برویم، اش خانه بزرگ تراس به صحبت برای خواست من از و داشت تن به خانه لباس

 دو هر مینو هم و حمید هم که زینتی های گل انواع از بود پر که اش خانه جای ترین محبوب

 .داشتند آن به زیادی ی عالقه

 .بود نشستن برای تراس وسط هم رنگ سفید فلزی صندلی چهار و میز یک

 . ماه بهمن تا بهاره شبیه بیشتر خوبه هوا چقدر-

 کاری از ست راضی هوا از که همانطور یعنی این دانستم می دیگر من و بود هوا از شروعش

 : کشیدم پوفی دارد؛ رضایت هم کرده که

 .باشه وبارون برف باید بهمن نیست، خوب اصال هوا این اتفاقا-

 : کردم استفاده سکوتش از

 !وسط کشیدی می و صنم پای نباید-

 .اختیارمونه در فرصت بهترین اومده هوش به شهرام که حاال!  بهراد خیال بی-

 به اولویت شعارت که هستی همونی تو ؟ حمید چیه  تو دید از بهترین اصال ؟ فرصت کدوم-

 !بود ها آدم جون اهمیت

 کامل تعطیل رو پروژه وقت هیچ من بهراد ؛ نیست خطر در کسی جوِن االن ؛ هست هنوزم-

 همچنان تو فهمیدیم وقتی ، بدن ادامه پنهانی خواستم ها بچه و کیوان از موقع همون ، نکردم

 بهمون واقعی غیر سلطان شدن پیدا و صنم دزدیدن اما ، شدی بازی وارد هم تو پیگیری

 کامال اونا پسر؛ داشتیم نیاز زمان به ما.  میبازیم زودتر بدیم ادامه بیشتر هرچی داد نشون

 ی گفته خالف بر صنم دزدیدن جریان پشت نفهمیدیم کردی فکر ، رفتن می جلو داشتن آگاهانه

 از ما به شهرام دونستن می چون! تقلبی سلطان معرفی اونم بود هدف یه فقط سیروس

 .گردیم می نامی سلطان دنبال ما و گفته سلطان

 : گفتم متفکر و کشیدم چانه به دست

 ! موافقم باهات میکنم فکر که االن-
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 . خوبه  داریم توافق باهم موردم یه تو که همین-
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 حمید باالخره تا کردیم فکر و گذشت زمان بینمان آنقدر نداشت؛ پوزخند جز جوابی پوزخندش

 : کرد شروع و شد تسلیم

 . مخالفی بازم اینا ی همه با-

 .مخالفم اره_

 : دادم ادامه.   بخورد جا شد باعث محکمم لحن

 . بکنه حقمون در و لطف این داره اصرار صنم اما-

 روی به حمید نیست؛ کوچکی کار کند می صنم که کاری کنم گوشزد تا کردم تاکید عمدًا

 :گفت و نیاورد خودش

 .برسیم نتیجه به بار این امیدوارم خوبه؛-

 . بدی قول یه بهم باید ولی-
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 ناچارًا بود زیر دستش چون اما ، ندارد بحث ی ادامه به تمایلی داد می  نشان اش کالفه نگاه

 . میکرد تحملم

 شنوم می خب-

 .نیفته صنم برای اتفاقی کوچکترین-

 :گفت شک ای ذره بدون و مطمئن

 میدم قول-

 اجازه نباید پس.  شد پروژه این حروِم عمرش از سال دو دونی می خوب شهرام؛ طور همین و-

 .بدیم ارج باید رو عمرش ی ثانیه هر بده، ازدست ای دیگه چیز بدیم

 شد؟ تموم! شهرامم مراقب کسی هر از بیشتر خیلی من باش مطمئن-

 دانستم می دهم؛ تکیه صندلی پشتی به تر راحت تا کشیدم عقب به را بدنم و کردم کج را لبم

 .کند می عملی را قولش

 ...اما-

 : دهم ادامه تا ماند منتظر و شد ریز نگاهش کلمه  این با

 بیزارم کنم زندگی ترس با بخوام اینکه از من شه؛ علنی باید صنم و من ازدواج موضوع-

 راضی و پدر ، زنمه صنم بدونن آدم و عالم مهمه برام پس ، باشم هم گناه بی اینکه صًا خصو

 رو فامیل کل خودم مجبورم نکنه رو کار این اگه کنه دعوت رو همه عروسیمون مراسم تو کن

 .کنم دعوت

 کرد؛ مکث لبهایم روی ش جاخورده نگاه

 .کردم تهدیدش نکنه فکر بگو جوری یه لطفا-

 سواستفاده ازم داری واقع در البته میکنی تهدید منو داری فعال تو ؟ بهراد میگی چی-

 ! نیستی تو این نه! عنوانت از سواستفاده دوره؛ تو شخصیت از این اما کنی می

 آنهایی نداشتم وجدانی عذاب حقیقتًا اما ، کنم می سواستفاده دارم بودم متوجه کامال خودم

 .بودند گر سواستفاده عنوان الیق بیشتر بودند کرده قضاوت را ما رحمانه بی که

 .منه شرط این هرصورت در-

 ؛ شد تسلیم

 . میزنم حرف خان همایون با-

 .کرد می تسلیمش همین و است صنم امیدش تنها یعنی این

 ، بیاورم هم را صنم توانم می گفت و داد هم را الله عروسی خبر کردیم؛ بحث مقداری هم باز

 حداقل کردم شکر را خدا و گفتم تبریک گرفتم؛ اش نادیده من و داشت طعنه کالمش البته

 . شدم بلند رفتن قصد به بعد کمی زنند؛ نمی را گذشته سرکوفت مینو به دیگر



 
 

 
 

     

 
Page 825 

 ایرتوند سمیرا خیس های طلسیا

 

 صنم#

 ؛ انداختم مسیر به نگاهی و آمدم بیرون دانشگاه از

 هم استاد های حرف روی گذاشت نمی حتی که  افتاده جانم به صبح از عجیبی ی دلشوره یک

 که هایی دست حکم ، آن به منتهی های رگ و بود رختشورخانه دلم انگار اصال ، کنم دقت

 جای گذشت می بیشتر زمان چه هر اما ؛ شوند تمیز ها رخت تا زنند می چنگ رحمانه بی

 .شدم می قرار بی بدتر شوم آرام اینکه

 اش شماره ، زد می دامن هایم نگرانی گرفتن وسعت به کردنش دیر فکر و بود نیامده هنوز بهراد

 .رسد می زودی به و افتاده گیر  ترافیک در گفت و گرفتم را

 .رفت می تاریکی به رو داشت هوا و بود فایده بی اما ، بزنم قدم کمی آمدنش تا گرفتم تصمیم

 هم با هم خیلی چون ، برسانم ترافیک به را خودم شد قرار و  گرفتم را اش شماره دوباره

 اما برود تا کشیدم عقب ، کرد ترمز پایم جلوی ون یک که شدم خیابان وارد.  نداشتیم فاصله

 .کشاند داخل به را من دستی و شد باز ون کشویی در لحظه همان
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 به شروع و کشیدم بیرون ، بودم ندیده را اش چهره هنوز که دستانی از را ام کرده عرق دست

 .کردم زدن فریاد

 کنم؟ ت خفه یا میشی خفه خودت-

 ؛ ماندم مات و ایستادم حرکت از
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 اسمش ، نبود تهدیدش به الزم اصال! ؟ کنم فراموش را انگیز نفرت صدای این شد می مگر

 کثافت از پر چون ، میشدم الل بودنمان هم با تلخ ی گذشته خاطر به من ، آمد می که هم

 .بود

 !کنی گوش حرف ، خوبه-

 . کرد پرت ون عقب صندلی روی و گرفت را دستم دوباره

 دارد خشکی این کردم فکر لحظه یک که بود خشک دهانم آنقدر اما کشیدم لبم روی زبان

 .میگیرد را جانم

 !نی خوب بودنم الل اینقدر دیگه خب-

.  بودم نکرده هضم هنوز را اتفاق این و ببینم اجباری موقعیتی در را او نداشتم انتظار مسلما

 .گرفت می را قرارم جوابشان ندانستن که داشت وجود ذهنم در هم زیادی های سوال

 نداشتیم؟ هم با برخوردی هیچ که سال دو از بعد هم آن! ؟ من و او

 داری؟ چیکار من با تو-

 الی البه را ترس و بغض وضوح به هم خودم اما باشد عادی لحنم تا بودم کرده را تالشم تمام

 .کردم می احساس ، آوردم می زبان به که کلماتی

 ؟ کنم تموم و ناتموم کار چیه نظرت-

 بود همانی ، ناتمام کار از منظورش ؛ افتاد بدنم های اندام تک تک جان به لرز لحنش و حرف از

 . بود همان یقینا ، دادم قورت را دهانم آب کردم؟ می فکر که

 بکنی؟ من با اینکارو تونی نمی تو-

 تونم؟ نمی گفته کی-

 این از بیرون های آدم که بزنم فریاد چطور یا و ببرم پناه کسی چه به ، کنم چه دانستم نمی

 روبه نجس حیوان این با دوباره روزی کردم نمی فکر وقت هیچ.  بشنوند را صدایم ای نقره ون

 .شوم رو

 شم؟ پیاده من داری نگه جا یه میشه-

 به واقعا اما ، کنم جاری زبانم بر توانستم می شرایط آن در که بود ای جمله ترین احمقانه این

 . بودم رسیده استیصال

  نه؟ که چرا ، حتما-

 :گفت خشونت با و کرد نگاهم تر جدی.  کرد پشیمانم گفته از پراستهزایش لحن

 .کنیم بش و خوش فقط که اینجا بکشونمت زور به نزدم کارم  و وقت از من ببین-

 این که زدم می گول را خودم ، داشتم خواهد پیش آنچه ترس از من اما بود گفته را حقیقت

 .نبوده بلد را دادنش ترتیب ی شیوه  او که است ساده مالقات یک فقط
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 داری؟ چیکار من با تو آخه-

 : کشید هومی.  کنم نمایی مظلوم خواستم می

 اتفاق که داریم نگه دور ازت و چیز همه هست حواسمون ؛ خالی اتاق یه  تو بریم قراره اینبار-

 .نیفته قبل بار

 : کشید لبم روی را شستش انگشت ، را دستش طور همین و آورد جلو را سرش

 .میان نظر به خوشمزه-

 .بود پیچیده هم به ام روده و دل و جوشید می ام معده اسید

 ضد!  دادم دوستام به قولتو حیف ولی ، کنم حالی یه باهات همینجا خواد می دلم خیلی-

 . بیفتی خوردن گوه به که بکنن باهات کاری یه قراره.  دلشون سِر مونده شبت اون حال

 باید ؛ گرفت پیش را کمرم راه و شد جاری پشتم ی تیره از سرد عرق ترسناکش ی جمله از

 در شاید هم کلمات ترین معنی بی و ترین مسخره حتی ، گرفتم می کمک کلمات از هم باز

 .شوند رسم فریاد ، بود ممکن شرایط این

 .نیستم ، دنبالشی تو که آدمی من ، کسری-

 . دونم می-

 .میکنم خواهش ، کن ولم پس-

 : کند تر غلیظ را نیشخندش تا کرد کج لبی

 .بیشتره لذتش ، باشه ناراضی زن اگه رابطه تو میگه دوستام از یکی-

 از تر حیا بی کسری.  بروم فرو زمین از ای نقطه در و شوم آب خواست می دلم خجالت از

 .بود من تصور

 می خدا از من و نبود ما به حواسش ظاهرا شد؛ کشیده راننده سمت ، اراده بی نگاهم

 . نشنود را ها حرف این کسی خواستم

 بچه دوستای از.  میاد خوشم هیکال این از منم ، خوشتیپه ؟ اومده خوشت ازش...  جوون-

 .بده حال بهت بیاد میگم.  ست پایه اونم حتمی ، هاست

 قلبم که است االن گفتم می لحظه هر که بود بد آنقدر حالم ، افتاد لرزش به شدیدا تنم

 در و کرده جمع را دهانم آب و گرفتم کار به را اراده تمام اینحال با اما کنم تمام و بایستد

 .کردم تف صورتش

 : برد دهان به و برداشت را صورتش روی شده ریخته آب دستش پشت با زنان نیشخند

 . لبات عین...  ست خوشمزه... اوم-

 . زدم عق و کنم تحمل نتوانستم دیگر

 : زد فریاد عصبی.  پاشید زمین روی که ام معده محتویات
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 مادر.  میگیرم ازت مادرمو و پدر سرکوفتای تمام انتقام ؛ بیارم سرت بالیی چه ببین ، لعنتی-

 ...کنه نمی نگامم حتی ، فهمیده وقتی از ، نگفته نازگتر گل از بهم حاال تا من

 : زدم لب ، حال بی

 .برم بده اجازه ، کسری کنم می خواهش-
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 با را بود آورده زبان به که آخری جمالت دیگر بار نبود صنم از خبری همچنان شد؛ باز ترافیک

 با نهایتا نبود بینمان هم ای فاصله آید می سمتم به بود گفته نداشتم شک کردم مرور خودمم

 های عقربه گذر طبق فهمیدم، رانمی تاخیر این دلیل رسید می روی پیاده دقیقه پانزده

 کردم پارک ای گوشه رابه ماشین بود؛ گذشته تماسمان قطع از دقیقه چهل ساعت

 سرانگشتانم با ماشین فرمان روی حالیکه در داد نمی جواب کسی اما گرفتم را ش شماره و

 آمد؟ دیر انقدر چرا کردم می فکر داشتم بودم گرفته ضرب

 .برگشته چیزی خریدی برای ا مجبور یا و شدن ای همکالسی با صحبت مشغول شاید

 کرد نگرانم گوشی بودن برخاموش مبنی منشی صدای اما گرفتم را ش شماره دوباره
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 بی اظهار صنم از اما گرفتم تماس هم سعید و خاله با بودم کرده هماهنگ که ما نیامد؟ چرا

 کردند اطالعی

  زدم دور را دانشگاه به منتهی اطراِف های خیابان یکساعتی

 دادم می ربطش صنم نیامدن به امیدوارانه که بود شده شایدهایی درگیر ذهنم 

 نمی دلم اما دادم قول بروم ش خانه به خواست و بود شده نگران گرفتم تماس خاله با دوباره

 .آمد

 ایستاده منتظرم صنم خیابان آن یا کوچه این میان کردم می احساس مدام

 بنزین پمپ به داد؛ اخطار ماشین بنزین چراغ که بودم کرده گز را دانشگاه اطراف خیابان قدر آن

 کردم اطراف در زدن چرخ به شروع دوباره و رفتم

 هم دوازده از ساعت اما مببینمش زودی به و ایم افتاده پیش و پس دادم می دلداری خودم به

 بودم ناراحت شدیدا درحالیکه اول لحظات از تر نگران من و گذشت

 رفتم کافه سمت به

 بازی به را ذهنم موزیانه افکار از بعضی و کند می جا از را قلبم داشت استرس وسط این

  زدنشان پس با من اما بگذارم کنار را امیدم داشتم سعی و گرفته

 به که در روی اونگ شد کافه م بعدی مقصد همین برای باشد ش کافه در صنم داشتم امید

 و گرفت دلم نبود واقعا انگار اما بیاید استقبالم به همیشه مثل صنم داشتم انتظار درآمد صدا

 شد تر ناخوش حالم

  پرسیدند نگران دیدنم با شیما و سعید

 کجاست؟ صنم-

 خبری اما صنم جستجوی در نگاهم و بود امید دلم در همچنان و خورد چرخ اطراف در نگاهم

  گفتم فقط شیما جواب در نبود

  نکنید تعطیل روز رو کافه اصال بمونید اینجا صبح تا-

 پیکر درو بی شهر این در دانستیم می همه اما  نیفتاده برایش اتفاقی دادند امید و کردند قبول

 ندارد آشنایی و دوست صنم

 زد سرم به فکر هزار راه بین شدم خاله خانه راهی اینبار

 دید که را من بود نشسته عرق به صورتش نگرانی از آمد؛ جلو سرعت به دیدنم با خاله

 :پرسید

  نداشت خبر ازش هیچکی اما زدم زنگ شناختم می  که دانشگاهش همکالسی چندتا به-

 از خبری بی همچنان و بود گذشته هم شب نیمه دو از ساعت زدم چنگ را موهایم کالفه

 شدن غیب اما باشم خوشبین خواستم می هم هرچقدر کرد؛ می مان دیوانه داشت صنم

 داد نمی خوبی بوی ش ناگهانی
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 لب کالفه کردم، می ای جدی اقدام باید نبود جایز این از بیش تعلل کرد نمی کار دیگر فکرم

 :زدم

 .بگیم پلیس به بهتره-

  است باریدن آماده میزد فریاد که نگاهی انداخت؛ سمتم به نگاهی خاله

 شه؟ بزرگ شدن گم این و بفهمه پدرت نداری که مشکلی-

 کردم نگاهش متعجب

 !شناختین؟ اینجوری منو شما ؛خاله پدرمه حرف از تر مهم صنم جون! نه که معلومه-

 زد محوی لبخند دلواپسش و نگران حال  میان

 خوبه حالش صنم و نیفتاده اتفاقی خدا امید به-

 :داد ادامه کشید که آهی از بعد

 .کالنتری میام باهات منم صبرکن -

 شکایت طرح داشتند اصرار نبود اینجایی اصالتا صنم چون رفتیم کالنتری سمت به سرعت به

 باشد بازگشته خودش شهر به شاید گفتند می که چرا شود موکول بعد به

 طریق این از حداقل تا کردیم مطرح را شکایتمان آورد گیر خاله که آشنایی با باالخره

  شوند رسیدگی سایراحتماالت و بیمارستان

 تمام و نشسته ماشین توی نبود خوب روزم و حال اصال جوشید می سرکه و سیر مثل دلم

 .بود دستم توی گوشی به نگاهم

 اتفاقات به توجه با شد،  آشفته و نگران بگویم، صنم نبودن از شدم مجبور زد زنگ که هم حمید

 .است مهرداد و صدف سِر زیر شدن دزدیده این داد احتمال گذشته
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#۳۱4 

 

 

 

 

 ، دور همان از سعید و شیما برای.  شدم کافه وارد ، بودم گفتگو سرگرم حمید با حالیکه در

 و مانم می منتظرش کردم اشاره دست با.  دارد کارم داد اشاره شیما و دادم تکان سری

 : دادم را حمید جواب همزمان

 کاری نمیشه مدرک بدون میگن اونام اما گذاشتم جریان در و پلیس من ، حمید دونم نمی-

 .بلنده حاشا دیوار دارن حقم ؛ کرد

 ...خودشونه کار دونیم می که تو و من آخه-

 .اوناست کار میزنیم حدس فقط ما-

 !دزدیدن و صنم بار یه قبال اونا-

 و ماهرانه چقدر هر حرکت یه!  کنن تکرار بار دو و حرکت یه باید چرا ، عجیبه برام همین واسه-

 . میشه رو دستت بعد بارهای برای چون ، موفقه بار یه فقط ، باشه غافلگیرانه

 راهی تنها و شدن هول اونام ، داده  و شهرام اومدن هوش به خبر صنم احتماال ، بهراد ببین-

 .بازیه همون تکرار ، اومده نظرشون به که

 : زدم باال دست با را ام ریخته هم به موهای و دادم تکان را سرم

 . نیستن احمق خیلیم اونا-

 .نیستن باهوش هم اونقدرها دادن نشون اما درسته-

 : رفتم فرو فکر به

 .نزنه بهشون حرفی ، ندادم اجازه تا خواستم صنم از من ولی-

 . بگه ، بوده مصمم گفتی خودت-

 .داد زمان من به اما ، بله-

 .گفته و اومده پیش شرایطی تحت شاید-

 دیوار از را نگاهم و نشستم ها صندلی از یکی روی کالفه ، نیامد خوشم«  شاید» این از

 : دوختم بیرون به مقابلم ای شیشه

 .بگه محاله ، شناسمش می من-
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 قولم سر هنوزم چون ، کنم همکاری باهات که م آماده من هرصورت در ، بگم چی دونم نمی-

 .هستم

 : کردم جا جابه دستم در را گوشی

 ؟ نرفته شهرام سراغ کسی وسط این-

 .میشم پیگیر زنم می زنگ االن ، اصال نه-

 .  کردم انتخاب زمان گذر برای را رو به رو ی منظره هم باز و کردم قطع را گوشی

 ... معین آقای-

 که را خرسی عروسک ، دادم جواب که را سالمش.  کرد تغییر سرم جهت شیما صدای با

 نگاه شیما سپس و عروسک به متعجب.  گرفت سمتم ، بود داده او به تولدش روز در صنم

 .کردم

 . چیست منظورش فهمیدم نمی

 یادتونه؟ و عروسک این-

 : کردم تایید سر تکان با

 و شد ناراحت سعید ؛ کردم بغل عروسکشو که بود تنگ دلم اونقدر صنم نبودن از دیشب-

 توش کردیم نگاه ، شدیم قسمتیش یه پارگی ی متوجه موقع همون.  گرفت ازم و عروسک

 !  بود میکرفون

 . دوختم نمی دهانش از چشم ، زده بهت

 اما کرده خراب و میکرفون ، نشنون رو ما صدای اینکه واسه و آورد درش سعید ، معین آقای-

 .بهتره بگیم گفت

 برقرار تماس حمید با و گرفتم را عروسک و میکروفون.  بدهد دیگری توضیح نخواستم دیگر

 :گفت ، شنید تا.   کردم

 .صنمه به مربوط که میگردن چیزی  یه دنبال صددرصد-

 سراغشون؟ بریم ، میدم و احتمال این دیگه آره-

 . کنم فکر بذار-

 ادامه وضعیت این نداشتم شک.  کشت می را تنم های سلول ی دانه دانه داشت نگرانی

 . آوردم نمی دوام زیاد هم من ، کند پیدا

 . نیای تو بهتره-

 چرا؟-

 .بیارن صنم سر بالیی یا ، کنن خطر حس خوام نمی ، دونم نمی-
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 .نداریم مدرک ، گفته پلیس ، گفتی اما میفهمم احساستو-

 . گفتم ای «آره»

 تا کنیم مشورت هم پلیس با باید اینه من نظر چی؟ ، بدیم نشونشون و عروسک این خب-

 شاید ، گفتی که حاال اما ، سراغشون بریم خودمون گفتم می منم پیش ی دقیقه چند همین

 شون تجربه اونها ؛ بهتره برامون باشه درجریان هم پلیس نظرم به.  بیارن صنم سر بالیی

 .کنن چیکار باید میدونن مواقع این در و توئه و من از بیشتر

 برویم مهردا و صدف سراغ به شد قرار ، کردیم مشورت که هم پلیس با ، بود منطقی حرفش

 بودن مطلع صرف فقط بود قرار دهند؟ می سوتی آیا و چیست دهانشان ی مزه ببینیم تا

 .نیاید پیش مشکلی تا ، متهم نه برویم سراغشان

 .بروم سراغشان به تنهایی شد این بر قرار البته

 قرار و گرفتم تماس ، داشت خبر صنم نبودن از هم  او حاال که سارا با ، نداشتم آدرسی چون

 چند کمتراز در ،  بیاید میان به صنم و من از اسمی اینکه بدون.  بگیرد صدف از آدرسی شد

 ای ثانیه ، دادم نمی اجازه حتی روزها این که هم من.  داد من به و گرفت را آدرس ، ساعت

 .شدم صدف و مهرداد ی خانه راهی ، سرعت به ، شود تلف زمان از
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.  گذاشتم زنگ روی را دستم ، عمیق نفس چند از بعد و ایستادم ، داشتم که آدرسی مقابل

 همان که اصلی حال و حس از ای لحظه خواست نمی و بود همراهم یار دلشوره همچنان

 . شود دور ، بود انتظاری چشم

 مجتمع یک در منزلشان.  کرد باز را در بالفاصله ، شناخت آیفون پشت از مرا که صدف

 .بودند دومش ی طبقه ساکن که  داشت قرار طبقه سه مسکونی

 نگاهای. کرد می تر راحت را من کار همین و بود هم مهرداد.  شدم خانه وارد استقبالش با

 .اند شده زده شگفت  شان خانه در هم آن من ناگهانی حضور از زد می داد شان سوالی

 نمی هنوز حالیکه در.  کنم باز را صحبت سر کردم سعی رفته رفته و کشیدم عمیقی نفس

 پیش داشتم همراهم پلیس نیروی پیشتیبانی به فقط ، غلط یا است درست آمدنم دانستم

 . رفتم می

 .اومده پیش مشکلی یه من واسه ، راستش-

 ادامه.  زد می فریاد را ناراحتیم عمق غمگینم چهره ، بود شده دوخته سمتم به دو هر نگاه

 : دادم

 ...صنم مورد در-

 .افتاد می لرزه به وجودم بند بند ، آوردم می که هم را اسمش

 ندیدین؟ و صنم تازگی شما-

 .بود گرفته نظر زیر را نفر دو هر بینانه ذره نگاهم

 چی؟ یعنی-

 جریان در یعنی واکنش این ، شده دزدیده صنم بداند که کسی برای اما بود واضح سوالم

 . نبودند

 ندیدین؟ و صنم پرسیدم-

 .باشم خونسرد کردم سعی

 بد من با شدت به صنم بار آخرین اما بودنتون اینجا دلیل البته و نمیشم سوالتون متوجه-

 من.  محققم ناسالمتی ، دارم شخصیت خودم واسه کلی و آدمم منم واال ، کرد برخورد

 خب ، دیدم که شو میلی بی اما باشم داشته دوستانه ارتباط صنم با داشتم دوست خیلی

 .ندم ادامه هم من دادم ترجیح

 ، گفت می آنچه به توجه بی!  خورد نمی ها محقق به هم لحنش گذشت ذهنم از لحظه یک

 : گفتم

 . خبریم بی صنم از روزه سه-

 .نداشتند را حرف این انتظار بود معلوم کامال ، شدند زده بهت  دو هر صدف هم و مهرداد هم

 :زد داد تقریبا و شد بلند عصبی مهرداد
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 رفته؟ گذاشته که کردی چیکار-

 من برای این و صادقانه کامال بلکه ریا روی از نه ؛ میگفت صنم که بود همانطور نگرانیش حجم

 .بود عجیب

 بهم زود خیلی گفت اون ، بودم مونده ترافیک تو من ، دانشگاهش نزدیک داشتیم قرار هم با-

 ...بعدش اما میرسه

 حرفی ، بود منحوس و تلخ آنقدر که بعدی از دادم ترجیح ؛ فرستادم بیرون را دردناکم نفس

 :گفتم فقط.  نزنم

 . نداشتیم مشکلی هم با ما-

 : ایستاد کنارم حاال مهراد

 ؟ نداره خبر ازش کسی ، آشنایی ، دوستی خبر؟ بی رفته کجا خب؟ چی یعنی-

 : زدم لب ناامیدی با

 . هیچکی-

 !صنم اونم بره؟ بذاره خبر بی که نمیشه آخه-

 :داد ادامه مهرداد و گفت صدف را این

 براش اتفاقی چه فهمم نمی واقعا ؛ داد می خودش از خبری یه حتما عاقلیه دختر صنم-

 .افتاده

 .اونان اینبارم شاید! بود برادراش کار و دزدیدن و صنم که افتادم بار اون یاد-

 کنم؟ چه باید دانستم نمی همچنان من و شد می سخت و زیاد ها گزینه داشت چقدر

 .بدین خبر کالنتری به نظرم به-

 :داد ادامه و کرد تایید مهرداد و گفت صدف را این

 مطمئنا ، بگین بهشون حتما قبلم بار دزدیدی از ، کنن می عمل تر تخصصی اونا بهرحال -

 .میکنه کمکشون

 .نیاورم میان به اسمی کالنتری و پلیس از و کنم برخورد طبیعی بود گفته سرگرد

 من امید آخرین شما بندازه؛ خطر به و صنم جون ممکنه پلیس فهمیدن که باشه دزدی اگه-

 این اصال دونم نمی باشه؛ گفته شما به و باشه رفته جایی صنم ممکنه میکردم فکر ، بودین

 !میزنه سرم به کجا از فکرا

 خودتونو طبیعیه هم این و معین آقای ، شماست ی عالقه و نگرانی از افکار این.ی ریشه-

 نکنید سرزنش
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 شاید دانم نمی ؛ میکردم بازگو پلیس برای را گفتار و رفتار موی به مو شدم می بلند باید حاال

 و حال این نگران و خبر بی صنم از ظاهرا صدف و مهراد اما نبودم برخوردار پلیسی هوش از من

 .بودند اتفاق
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 #۳۱6 

 

 بهراد#

 

 بود شده مزخرف زندگی روزها این چقدر بود؛ دیوار درو به نگاهم تمام و بودم نشسته خانه در

 من کنار و اینجا االن باید صنم بود؛ پاشیده زندگیمان روی را غبارش گردو تمام غم انگار اصال

 ...را دستانش نوازش و خواستم می را موهایش عطر بود

 به هم همراه مردم حرف خیال بی و پدر تذکر به توجه بدون خواستم می اما بهش بودم نگفته

 می چون بخرم خودم ی سلیقه به را پیراهنش داشتم تصمیم حتی برویم؛ الله عروسی

 .شود سوپرایز خواستم

 در خواستند من از مینو و حمید وقتی کند؛ همراهی تا نبود صنم و بود الله عروسی دیشب

 اصراری دیگر شد باعث همین و دادم تحویلشان مسخره پوزخند یک کنم شرکت جشنشان

 .نکنند

  در کردن باز در تا شد باعث آیفون پشت پدرم دیدن شدم بلند جا از درآمد صدا به که خانه زنگ

 زد سرم به آمدنش علت درمورد فکر هزار برسم در پشت تا کنم؛ شتاب

 و داد را سالمم جواب خشک کردم باز که را در زد زنگ و ایستاد آپارتمانم در پشت زود خیلی

 گفت

 .بریم پاشو -

 :گفتم و کردم مقاومت بود داده دستور فقط توضیحی بدون اینکه از
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 نیست؟ خوش حالم واقعا من! بریم کجا-

 !برمیگردونه؟ زنتو نشستن خونه تو-

 گرفت شکل خودم ذهن در سوالی اما شود الل زبانم شد باعث ش منطقی سوال

 دارین؟ خبر صنم از مگه-

 .بیمارستان رسوندن بدی حال یه با دیشب رو کسری-

 است بیمارستان در االن و بود بد حالش که درک به شد؛ بیشتر نفرتم آمد که کسری  اسم

  گشتم می صنم از ردی دنبال من

 ؟ براش برمیاد دستم از کاری من االن -

 خواجه بساط و بند اما داشتن هم از چی کینه و بوده بینشون حدیثی و حرف چه دونم نمی-

 .کردن جور بودنشو

 شد می باعث همین و زد می حرف پدرخونسرد

 .دهانش به زدم زل ها احمق شبیه و نفهمم را منظورش

 طوری کردن اینکارو ماهرانه خیلی بگیرن؛ ازش شو مردونگی تا حساسشو جای زدن-

 .نشه مرگش باعث که

 .چیست منظورش فهمیدم کامال حاال

 زدم نیشخند

 .مرده خیلی اینکه نه-

 .نیست مرد دیگه بمونه هم زنده اگه کنیم حساب جنسیت نظر از-

 .باهاش کردن چیکار-

 باالبرد را نگاهش

 بردینش-

 زدم نیشخند

 .حرمسراها محرم بشه میتونه خوبه-

 !ها دی نمی گوش منو حرفای اصال توام خودتی عالم تو بهراد-

  نداره اهمیتی اصال برام کسری حال -

 .میشه مربوط صنم و کسری حال و تو به بشنوی اگه که هست وسط این چیزی یه-

 دهد توضیح خودش بود الزم کردم نگاهش فقط حرف بدون
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 اتاق بره شده مجبور اومده پیش براش کاری یه میگه مینو به عروسیش پایان الله دیشب-

 شاله یه داخلش که میبینه باز ی کوله یه اونجا کسری

 :داد ادمه و گرفت نفسی

 .صنم به بده دعوتتونو کارت رفته قبلش روز چون بوده صنم سر که میبینه رو شالی همون -

  کوبید می معمول ازحد تر تند داشت قلبم

 داره؟ و شال اون صنم فقط مگه-

 .بوده کوله همون رنگ گفت می بوده؛ خاصی رنگ یه شالش میگه الله-

 خاطر به و شال خریدن از بعد را ش پشتی کوله بود، شالش کدام منظورش دانستم می

 این با بیرون؛ شال و است دانشگاه به مربوط کوله گفت می خودش خرید، بودنشان همرنگ

 .کرده ربط بی کردن ست یک هوس دلش حال

 تحویلم ش خانمانه و ریز های خنده آن از همیشه مثل او و ببینم را صنم دوباره شد می یعنی

 دهد؟

 بود شده حاکم را وجودم تمام خشم

 و صدف پیش صنم دادم می ترجیح کنم می اعتراف نداشتم دوست را صنم به کسری ربط

 .کسری مثل حیوانی تا باشد مهرداد

 :گفتم فریادوار و بودم افتاده نفس نفس به

 .خورده گوهی چه کسری-

 خونسردباش-

 .پدر بی حیووِن این گذاشته خونسردی واسه حالی و حس دیگه-

  بهراد کنم می درکت-

 .بردم باال را صدایم دوباره

 .رفتین نمی پیش کردنم طرد و تهدید با که میکردین درکم اگه شما-

 .کرده درگیر را فکرش حرفم داد می نشان ش طوالنی سکوت

 عمل وقیحانه چقدر زدین می سینه به آبروشو سنگ داشتین شما که بشری این پدر ببینید-

 .کرده

 بودم خودم آبروی فکر فقط من-

 این به آورده؟ چی سرش وجودتون بی ی نوه اون کجاست؛ دونه می خدا عروستون بفرمایید-

 ست قصه این آدم ترین گناه بی صنم پدر؛ آبروریزی میگن

 :دادم ادامه تاسف با
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 .فهمیدین می اینو کاش پدر-

 کنم درگیر کمی را فکرش توانستم می اینکه از خرابم حال میان من و کرد سکوت بازهم

 .بودم راضی

 رسانده را خودش حمید دیشب همان فهمیدیم شدیم؛ بیمارستان راهی هم همراه بعد کمی

 بودند کرده عمل را کسری و

 اما بودند آورده کسری سر بالیی چنین اتفاق کدام سر و شده چه فهمیدم نمی اصال

 می نادیده را اطرافیانش حیای و گذرانده سر را وقاحت راحت که او بود؛ حقش گفتم دردلم

 سرش شد می که بود بالیی کمترین مجازات این بود رفته صنم سراغ به رحمانه بی و گرفت

 .آورد

 

 ��ادامه#
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 نمی نگرانی و خشم نبود خودم دست حرکاتم کردم، تند سمتش قدم دیدم که را حمید

 بیچاره کوبیدم دیوار به و کردم مشت را ش یقه بالفاصله کنم رعایت را اعتراف دیگر گذاشت

 .باشم خشن انقدر که داد می من به را حق هم شاید زد نمی حرفی و بود شده الل

 خاطر به کردی در دربه رو معصوم دختر یه زدی؛ می سینه به سنگشو که پسری اینم بفرما-

 حقوق و حق نشدی حاضر تهدید زور با حیوون این واسه! هستی کی دیگه تو حیوون؟ این

 !ببالی خودت به بعد که بدی و صنم

 مرد گذاشتی خودتم اسم البد
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 داده اجازه و زد نمی آبرو از دم دیگر هم پدر حتی کرد؛ می گوش حمید و زدم می حرف من

 آرام جوره هیچ که کرده عبور حدمجازش از آنقدر ظرفیتم انگار اما کنم خالی را خودم تا بود

 .شدم نمی

 از شدن بیرون به تهدید با من و کردند آرامشم به دعوت جمع میان وخاله مادر باالخره

 .شدم آرام ظاهر در بیماران به احترام والبته بیمارستان

 می شوم اتاق داخل من نداد اجازه خاله اما دادند را کسری با مالقات ی اجازه باالخره

  گرفته را چشمانم جلوی خون دانست

  کنم می پا به قیامت نداشتم شک هم خودم

 !دیده را صنم که بود کرده کتمان کسری تصورهمگی برخالف اما

 به را ش حافظه دادشهرام خبر حمید لحظه همان که بروم سراغش به خودم خواستم می

 .است اورده دست
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 گفت می و  بود ایستاده رویم به رو که پدری.  خورد چرخ حمید و پدر بین نگاهم منگ و گیج

 را کسری مشکل کامال که حمیدی و باشد می سوظن این کردن انکار حال در کسری

 .داد می شهرام کامل سالمتی از خبر ، خوشحال و کرده فراموش

  کسری؟ یا شهرام ، ترند مهم دو این از کدام االن بودم مانده اصال

 بخورد؟ دردم به بیشتر که گرفت شهرام از اطالعاتی یا یافت کسری پیش را صنم شود می

 . رفتم جلو احساس با و سپرده قلبم دست به را منطقم افسار اینبار ، کنار گذاشتم را عقلم

 سرش باالی پرستاری و پزشک.  کردم باز را کسری اتاق در بقیه به  توجه بدون و تندی به

 : برداشتم سمتش به خیزی ، خشم با و ندادم اهمیتی.   بودند

 ؟ کجاست صنم ، لعنتی کثافت-

 همسرش از روز چندین که بودم مردی فقط من ؛ نبودم معین بهراد دکتر ، من حاضر حال در

 .بودش رسانده جنون مرز به خبری بی این و است خبر بی
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 . کردم می را خودم کار و نداشتم توجهی اما کنند دور کسری از مرا کردند می سعی همه

 پشت هم را ادبم حتی ظاهرا.  کردم بیراه و بد به شروع و نکرده هم را کسی مراعات اینبار

 . بودم گذاشته جا در این

 . نرسید زورشان اما بکشند عقب مرا کردند سعی

 . نیست خوب حالش بیمار ، بیرون ببرین رو دیوونه این-

 .داشت ترس شدت به حاال اما بود مات ابتدا ، دادم فشار کسری گردن دور بیشتر را دستم

 . کنند آرام مرا داشتتد سعی اطرافیان هنوز

 . نیست من پیش االن اما کردم یعنی نکردم اینکارو من-

 نکنند دخالت ، خواست می که شنیدم می را حمید صدای اینکه با دادند خبر هم انتظامات به

. 

 ...سلطان اسم به یکی-

 . شود پررنگ سرم در گذشته خاطرات تا بود کافی اسم همین

 : زد داد عصبانیت با و آمد جلو هم حمید

 کردی؟ غلطی چه بگو آدم مثل-

 : گفت هم باز دکتر

 !کنید می چیکار دارین و کجایین نیستین متوجه اصال کردین؟ فرار ازطویله-

 : زد داد که بود پدر اینبار

 و آدم عروس روشن روز تو که  نداره صاحاب مملکت وقتی ، خطره در آدم یه زندگی و مرگ-

 .میبینی که فرهنگایی بی همین میشیم مام ، دزدن می

 و خشم میان من و کرد اعتراف به مجبور را کسری که بود حمید اینبار و آمد بند هم دکتر زبان

 . کنم گوش بودم مجبور تنها ، عصبانیت

 مرد یه ، شدیم آشنا نفری یه با اونجا ، بیستون بعدم ، کرمونشاه اومدیم بود پیش سال دو-

 تیپ این به گفت می.  کرد مسخره اسمشو کلی ژیال ، سلطانه اسمش گفت می که جوون

 شو شماره ، بود اومده خوشش او از ژیال!  خوره نمی مشتی داش اسم این جذاب ی قیافه و

 . داشت مکالماتی ما با گاهی و خواست

 شناختم نمی را ملعونش ذات اگر.  آورد می زبان بر را کلمات سختی به و بود وار ناله صدایش

 . سوخت می برایش دلم مسلما ،

 . دوختم چشم کسری به دوباره و کشیدم پوفی

 نیت و هدف خودم من ؛ بگوید گرفتنشان شماره  دلیل یا مکالماتشان سبک از نبود الزم

 :داد دامه.  بودم بر از را کثیفشان
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 کال ؛ کنی اینکارو باید بلی و الی گفت ژیالم ، پیشش ببرم و صنم خواست ازم پیش روز چند-

 ...تو بدجوری بودو اومده خوشش سلطان از ژیال

 شد همزمان حمید و من پوزخند.  کرد هم حیا باالخره اما بود کفش توی بگوید خواست می

 . داد ادامه هم باز که

 گفتم خودم پیش.  نتونستم اما نفهمه کسی که کنم ماشینش سوار دوستانه بود قرار مثال-

 بود فهمیده کجا از دونم نمی اما بردم و صنم نمیگم سلطان به فعال.  بگیرم ازش انتقاممو بذار

 ...بعدم و سراغم اومد یهو که

 : نداد ادامه

 آورد؟ سرت رو بال این سلطان-

 ؟ گفتم فریاد با کرد سرتایید با حمید سوال جواب در

 هان؟ بکنی غلطی چه بردیش آوردی؟ بالیی چه صنم سر...  وجود بی حقته-

 و بود ترسیده

 . نزدم دستم بهش هیچی؛-

 . سگ مثل میگی دروغ-

 ... که بعدشم اومدو پیش مسائل سری یه ، نشد اصال باورکن-

 ، بودم نگران و نبود خوش حالم که بزندحیف حرفی آمده سرش که بعدی از ترسید می چقدر

 هم انتظامات آوردم؛ می سرش بالیی چه دانستم می واال نبود مناسب هم مکان طرفی از

 خروج از قبل. کردند صادر را ما رفتن بیرون دستور بهرحال اما کرد قانعشان زور به حمید ، آمد

 . زد ام هشان روی حمید

 شهرام سراغ بریم وقتشه االن کنم فکر ، بهراد پاشو-
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#۳۱۸ 

 

 

 

 را چیز همه آرام آرام کیانا و نبود اتفاقات جریان در.  آمد مینو تازه ، زدیم بیرون که اتاق از

 . بود داده توضیح برایش

 برایش قلب صمیم از.   است پسرش ناراحت چقدر داد می خبر داغونش و زار ی چهره

 احساساتش تمام با و است مادر دانستم می ؛ بود سخت بودن مینو جای ،  بودم ناراحت

 اتفاقی هر مسلما.  گرفته پیش انسانی غیر منشی ، عرف و شرع خالف که پسریست درگیر

 درد و روحی آزار برایش فقط پسری چنین با مقام این و میماند همین مینو مقام ، افتاد می

 .داشت همراه

 .بگذرد خطایش از تواند می نه و بگذارد کنارش تواند می نه دانستم می

 . گذشتیم هم کنار از ای اضافه حرف بدون و کردیم سالم فقط.  دید مرا و آورد باال را نگاهش

 .بودند کرده منتقل اش خانه به تدابیر تحت را شهرام که شد می روزی سه دو

 کردم که هایی راهنمایی ی همه با.  بودمش دیده حضوری دیگر یکبار  و شیشه پشت از یکبار

 ! نشناخت را من اصال ،

 خواهد مرا اینبار او دانستم می من حاال و بود آمدنش هوش به از بعد ما مالقات سومین این

 شور ، شدند کند هایم قدم.  بود برپا ای ولوله انگار دلم ته ، داشتم عجیب حس یک. شناخت

 وجدانی عذاب چه دل ته و شهرامم دلتنگ چقدر ، دانستم می که خودم.  داشتم هیجان و

 .کشم می گذشته بابت

 میزد تندتند قلبم ، زدند صدا را شهرام. شدم خانه وارد ، زده طوفان و ناآرام حال همان با

 .  بود سخت توصیفش که داشتم حالی.آمد می بند هیجان شدت از گاهی نفسم  و

 را فیزیوتراپیش جلسات و لنگید می رفتن راه در همچنان ، آمد خودش از قبل واکرش صدای

 پاهایش روی من بر تکیه با و گذاشت کنار را واکرش.  سمتش به کردم تند قدم.  رفت می

 . ایستاد

 . فشردیم آغوش در را همدیگر سخت ، مکث ای ثانیه بدون 

 جا همه از دلم ، نشکنم کردم مقاومت.  کرد گلویم مهمان را بغض بغضش از پر و لرزان صدای

 .زد می دامن لعنتی حال این به بیشتر شهرام حال و بود پر ها خیلی و

 میان انباشته بغض از را خودم و بزنم فریاد توانم می تا و بایستم جا یک خواست می دلم اصال

 .کنم خالی گلویم

 اما بکشانم گذشته به را بحث چطور بودم مانده.  کندیم دل هم از و دادیم رضایت باالخره

 .بود تر قرار بی هم من از تعریفشان و گذشته اتفاقات مورد در ظاهرا شهرام
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  کارت ، کنم جمعت ، نباشم من یعنی بربیای؟ پروژه ی عهده از نتونستی من بدون دیدی-

 ...زاره

 . کردم اخم

 این ؟ چیه دونی می! امروز نمیکنه اخم چرا اخمالو بهراد این گفتم می دلم تو االن یعنی-

 .میشی خشن و جذاب ، میکنی که اخم ؛ نمیاد ت چهره به ناراحت ی قیافه

  ، خندید بلند.  کردم نثارش «بابایی برو»

 صنم نگاه و انداخت می پا از مرا داشت خبری بی...  کشم می چه بداند که نبود من جای

 . رفت نمی کنار چشمانم مقابل از ای لحظه

 کیه؟ سلطان بگم بهت که پیشم بیای بود قرار آخر بار یادته ، رفیق-

 .آمده درد به هم من ی سینه ی قفسه ، نفس این از کردم حس ، کشید دردناکی نفس

 ! بودیم دنبالش که مطلبی اصل سر رفت خودش که بود خوب

 می خودم پیش!  کردم بزرگی کشف چقدر کردم می فکر اونموقع من و گذشت سال دو-

 می فکر چی اما نیاره در قهرمانارو ادای اینقدر من واسه که زنم می خاک به و بهراد پوز گفتم

 ! شد چی ، کردیم

 چشم«.   واقعی سلطان هویت: » بودم چیز یک دنبال فقط من.  شنیدم نمی را کلمات انگار

 : شود کشف مرموز فرد این راز باالخره تا شهرام دهان به بودم دوخته

 خالفکارا شبیه یعنی ، نمیومد بهش واال...ی مرتیکه.  کیه سلطان بگم نمیشه باورت اصال-

 . ذاته بد فهمیدم اولش همون اما نیست

 : پرسیدم و شد لبریز صبرم باالخره

 کیه؟ سلطان-

 .دوختم چشم دهانش به ناباور.  کرد زمزمه آرام را اسمش و کرد باز لب
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#۳۱۹ 

 

 

 

 او از اصال اتفاقا ، باشد خوبی آدم ، آدم آن نظر از اینکه نه ، کردند پیدا اکو سرم در صداها

 سلطان بخواهد اینکه اما کردم می دریافت منفی انرژی رفتارش از همیشه و آمد نمی خوشم

 مرد یک نه ، بود افتاده جا مرد یک سلطان من ذهن در چون شاید! بود ذهنم از دور ، باشد

 !جوان

 کیه؟ منظورت-

 . پرسید دوباره را سوال این که بود شوکه ظاهرا هم حمید

 ، زرنگه خیلی مرتیکه ،«  دالل»  بذاره خودشو اسم باید ، میگفتیم که تور راهنمای همون-

 .   بود نظری مهرداد اصلیش اسم

 

 

  صنم#

 

 را خون ی شده خشک آثار ، کشیدم لبم ی گوشه به دستی ، نبود خوش حالم هنوز

 بی کسری.  سوخت می و شده  زخم هایم ناخن چنگ از هم ام گونه.  کردم می احساس

 .کردم می حس را دردش همچنان که بود زده ضربه صورتم به چنان شرف

 مرا کسری و شدیم ماشین سوار که ای لحظه از.  کردم مرور را روز چند این اتفاقات خودم با

 عروسی آمد یادم.  برود شد مجبور و گرفت تماس ، الله رسیدن محض به ، برد اش خانه به

 . است نزدیک الله

 می صورتم به را هایش لب وحشیانه ، برداشت خیز سمتم به ، آمد که بعد ساعت چند

 . کشید

 به و کرد جدا تنم از را مانتوام حرکت یک در.  بود پیشروی حال در لحظه هر ، نجس حیوان

 .رفت شلوارم سمت

 . آورد می زبان به هم زشتی و رکیک کلمات

 . شد می جاری لبش روی تر زشت مراتب به ای کلمه بعد بار و خواند می فاحشه مرا بار یک

 همیشه مثل و کند کمکم خودش خواستم خدا از فقط و بستم را چشمهایم ، آمد که جلوتر

 . شود ناجیم
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 : آمد جلو وضعیتمان دیدن با ژیال.  بود خدا ی شده دراز دست همان ژیال حضور  و خانه زنگ

 کردی؟ می چیکار داشتی-

 : نشست مبلی روی و برداشت شراب گیالسی بارش میز از خیال بی کسری

 نیست؟ معلوم-

 : گرفتم رو زدن عق با و کرد اشاره عریانش بدن به

 . شد بحثشان

 بالیی چه دونی می خودت بفهمن ، باشه دختر هنوز ممکنه این ، دادی قول دوستات به تو-

 . میارن سرت

 دست ، شد راضی کسری که همین اما میکرد بد را حالم بیشتر مکالماتشان و بود بد حالم

 .  کرد می خوشحالم ، بردارد

 دلش هوس به فقط ، بخواهد اینکه!  فهمیدم نمی را مرامش و کسری من بگویم را راستش

 . باشند شان جنسی نیاز دنبال تنها هوسش پای به پا هم ژیال اینکه ، برود پیش

.  داشت دیگری رنگ من دنیای.  کردم نمی درک را ها لذت این من اما دارد لذت گفتند می

 .  مهربانش های نوازش و مردم دستان گرمای به بود خوش دلم من

 دوست که چیزهایی از و کنیم دل و درد ، بزنم قدم خلوت پارکی در او همراه خواستم می من

 .کنم تجربه را قیفی بستنی و پشمک خوردن لذت همراهش خواستم می.  بگوییم ، داریم

 لبو روز بازار در هم همراه که قبل سال پاییز یا ، بخوریم بالل و برویم دربند به پارسال مثل

 . متنفرم لبو از نگفتم زمان آن من و خریدیم

 خوشم  لبو از که فهمید خودش ، کردم انتخاب را پخته باقالی ، لبو جای و رفتیم که امسال اما

 . آید نمی

 نه روحیست من های خوشی این ی همه و ببرد لذت زندگی از باید انسان روح معتقدم من

 . جسمی

 می اما شود می قشنگ شادی همین تحت مرور به زندگی ی همه.، باشد شاد که روح

 اما است داشتن دوست ی کننده محکم و زیبا جایی تا ؛ است اعتیاد عین جنسی نیاز گویم

 .کنی مصرف بیشتری افیون مجبوری حیات ی ادامه برای ، شد که فراتر

 میرفت تری گسترده روابط دنبال باید دیگر فردای دو اما کرد می آرام روابط این امروز را کسری

 . خشکاند می را وجودیش ی ریشه ، نیاز این مرور به طور همین و

 و کرد می تخلیه را خودش ثانیه در فقط ، برد نمی لذت زندگیش نوع از او تصورش برخالف

 . گرفت می اوج نیازش بعد کمی مسلما
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 شیرین لبخندی اتفاق آن به کردن فکر با زمان گذشت از بعد که کرد می پیدا معنا وقتی لذت

 خاطره آن فکر اینکه نه بگیرد شکل شیرینی و خوب احساس دل ته و ببندد نقش لب روی

 . کند قرار بی و دیوانه بیشتر

 می اما بگویم رویم به رو کثیف آدم دو این به را ها این ی همه خواست می دلم خیلی

 . ریزد می هم به را خودم فقط دو این با شدن دهن به دهن دانستم

 خطایی کسری تا بود هم ژیال مدت تمام.  گذشت می کسری ی خانه در بودنم از روز چند

 . داشت شکر جای من برای این و نکند

 . زدند را خانه زنگ که بود وقت دیر شب

 و رفت خانه این به کسری و ژیال جز به دیگری کس روز چند از بعد اینکه از و بودم اتاق در من

 . شدم ترس دچار ، کرد می آمد

 . افتاد جانم به رعشه گذشته اتفاقات فکر از.   باشند شبش آن دوستان همان ترسیدم می
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 این و آشنا صدای این ؛ داد کنجکاوی حس به را خود جای ترسم و گرفت باال کم کم صداها

 داشت؟ مفهومی چه منتظره غیر حضور

 ت؟  خونه آوردی خودت با و دختر این حقی چه به تو-

 . آورد می زبان بر عصبانیت و فریاد میان را کسری نام و زد می داد

 : شد بلند هم کسری صدای

 فهمیدی؟ کجا از تو-
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 . بده منو جواب ، نیست مهم اونش-

 . شد برطرف شکم تمام ، شد مالیم لحنش که حاال

 به ربطش و کرد می چه اینجا او ، پرسیدم خودم از هم باز.  شناختم می را آشنا صدای این

 !رسید می نظر به نگران و من دنبال بود آمده چرا اصال! بود؟ چه کسری

 .داره ربط خودم به ، آوردم که آوردم-

 قوقولی جای فردا از که درآرم ازت پدری یه ؟ نجس ی مرتیکه الکیه مگه ؛... خوردی گوه تو-

 .کنی قدقد ، کردن

 نحسش شخصیت و کسری به.  شد می تر زشت لحظه هر بینشان شده بدل و رد کلمات

.  بود جالب ژیال سکوت وسط این برایم ، باشد ادب بی آنقدر آمد نمی او به اما نداشتم کاری

 به اهمیتی ، دید می که بار هر اما باشند آرام خواست می دو هر از گاهی از هر البته

 .شد می الل دقیقه چند تا ، دهند نمی درخواستش

 تر عصبی هم از دو هر.  بگیرم را هایم گوش دادم ترجیح که شد زیاد فحاشیشان میزان آنقدر

 . بودند تر منطق بی و

 . خوابید صداها باالخره و گذشت زمانی

 ، شد اتاق داخل ژیال بعد کمی

 : گرفت سمتم شال و مانتو یک

 . برو پاشو -

 فکر که رفتنی آن منظورش شاید! بروم ، گفت می که شد نمی باورم.  کردم نگاهش مات

 . نبود ، کردم می

 :  کشیدش اما گرفتم را مانتو

.  آوردم دخلتو ، بیاد وسط من از اسمی اما بیاری رو کسری اسم نیست مهم برام ، ببین-

 . نشدم پشیمون تا تون خونه برو زودتر

 قدم با بود درگیر ذهنم ،  شدم بلند آرام.  کرد رها را مانتو! زدم لبخندی ، بهت و غم میان

 : کنم توقف شد باعث صدایی لحظه همان اما رفتم در سمت ، جان بی هایی

 سالمتی؟ به کجا-

 را خاصش لحن و صدا! ؟ نشناسمش شد می مگر.  نداشتم شک هم قبال البته ، بود خودش

 روزگار نامردهای آن از فهمیدم بهراد کمک با که مهربانم و ناجی مرد ، بود مهرداد خود او ،

 ...است

 اما بود پوشیده سفید پا تا سر  ، داشت را همیشگیش تیپ همان ، برگشتم سمتش به

 که دفعاتی از ؛ داشت بیستون در فقط را تیپ این که بود جالب.  بودند مشکی هایش کفش

 . کرد می رعایت را هایش رنگ عجیب تضاد هم باز.  بود بار اولین این ، بودمش دیده تهران در
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 . سالم-

 باال ابرویی.  کردم سالم فقط سوالی و حرف هر جای خیاالتم و ذهن بازار آشفته میان

 : کرد نگاهم خیره خیره و انداخت

 شناسم؟ می رو کسری کجا از من بدونی خوای نمی-

 و بود خاله و بهراد تنگ دلم ، بروم خانه این از بود مهم برایم بیشتر اما بدانم داشتم دوست

 .اطلسیم های گل و کافه البته

 : شد لبریز صبرم دهد؟ آبشان که بود کسی نبودنم در

 . برم خوام می من-

 ؟ دیگه االن-

 . کردم نگاهش سوالی

 . شناسی می و دیدی منو تو-

 : دادم قورت را دهانم آب

 !اینجا؟ بیاره منو خواستی کسری از تو یعنی-

 می.  بینن می شکمشونو زیر فقط که اونایی از ، هوسبازه ی دیوونه یه اونم! نه که معلومه-

 دیگه جا یه دست افسارش ، نیست خودشون دست اعمالشون اختیار آدما این ، صنم دونی

 شو باالخونه ش موتورخونه جای و اومد سرجا عقلش شاید که بدن ترتیبشو دادم البته.  ست

 . انداخت کار به

 صورتش به مستقیم کردن نگاه از را من ، شرم همین و شد می شرمم باعث هایش حرف

 . کرد می منع

 . چیست آخر ی جمله از منظورش فهمیدم نمی چند هر

 حمید پسر چون ، ریختم دوستی طرح باهاش ، دیدم بیستون تو پیش سال دو رو کسری-

 مهره یه و بود بازی گوه دنبال هرز ی پسره.  گرفت اطالعاتی ازش شد می و بود شاهرودی

 از اطالعاتی گاهی که تفاوت این با کسری ی لنگه اونم ، بود زرنگ ژیال اما دردنخور به ی

 . داد می کارش و حمید

 جز کی برای تو ممکنه که کردم فکر خیلی ، خبره بی ازت گفت و سراغم اومد بهراد که دیروز

 . ژیال سراغ رفتم ، شد کشیده کسری سمت شکم فقط ، باشی مهم من

 کردم می فکر«  هایش نگرانی و بهراد» کلمه به فقط من ، آورد زبان بر که کلماتی تمام میان

 . دهد می آزارش چقدر ، خبری بی و دلواپسی دانم می... 

 ! دادم می خبر خودم از نحوی به شد می کاش

 بگی؟ چیزی خوای نمی-
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 . برم خوام می-

 . نمیشه-

 . کردم نگاهش ناباور

 . میشناسی منو تو که گفتم-

 ! شناختم می رو تو قبلنم من اما-

 .کنه می فرق قضیه ، اینجایی تو که االن-

 . کشید بیرون روز چند این خیال از مرا کشیدم که آهی صدای

 دانستم می کامال امروز اما نکردم درک ، گفت می که تفاوتی این از را مهرداد منظور روز آن

 چیست؟ منظورش
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 فرش یک جز ای وسیله هیچ آن در که بود ساده اتاق یک ؛ انداختم اتاق فضای به نگاهی

  بود تاریک هم نور و پنجره نداشتن خاطر به.   نبود قدیمی الکی

 حقش در من.  کردم اش روانه را ازخشمم پر نگاه.  شد اتاق داخل صدف و شد باز اتاق در

 ! کند تالفی ناجوانمردانه آنقدر بخواهد حاال که بودم نکرده بدی

 رو!  هستم کجا دانستم نمی حتی اصال!  برگردم خانه به نداده اجازه چرا دانستم نمی هنوز

 : داد تحویلم پوزخندی و نشست رویم به
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 نمیاد؟ خوشم ازت دونستی می-

 : زدم پوزخندی خودش مثل

 . من عین-

 .داریم تفاهم مورد این تو خوبه-

 خبره؟ چه اینجا بدی توضیح برام میشه-

 کاملش ی تکیه و بود نشسته رویم به رو درست حاال.  شد جا به جا جایش در و کشید آهی

 : بود دستش داخل حلقه میخ  نگاهش حالیکه در بود زده دیوار به را

 گنج یه ی نقشه دنبال دو هر که مهرداد و پدرم مشترک منافع به گشت برمی چیز همه-

 پدرت چون اما بوده تو پدر پیش ، فهمیدن تحقیق کلی از بعد که ای نقشه ؛ بودن قدیمی

 ، شد می مامانم ی خاله که دا فهمیدن وقتی.  نبود بند جایی به دستشون تقریبا ُمرده

 واسه مهرداد و پدرم البته.  کردن بازیشون وارد منو و شدن کار به دست ، کنه کمکمون میتونه

 ، زنش شدم.   کنیم ازدواج مهرداد و من که گذاشتن خودشون بین قرارداد یه کاری محکم

 و منافع دنبال منم چون ؛ اونا واسه نه ، من واسه نه!  نبود مهم هم عالقه و احساس دیگه

 اما میاد خوشم بهراد از کردم می فکر مدت یه ، نبودم خاصی شخص عاشق من البته.  پولم

 . شدم خیال بی ، نمیاد خوشش من از اون دیدم

.  کنم خراب بهراد پیش رو تو کردم تالش باری چند ، کردم سعیم اتفاقا ، نکنم تالش اینکه نه

 . بود من کار سبزیم قورمه اون کردن مسموم حتی

 به داشت! ؟ باشد پست آنقدر توانست می چطور.  شدم خیره دهانش به ناباور من و خندید

 ! کشاند می سیاهی به را لم آینده و کرد می درست دردسر برایم راحتی

 آدم تو کال.  مهرداد با دراومدن آشنا آوردی شانس ؛ کرد دعوام کلی ، فهمید مهرداد البته-

 . هستی شانسی خوش

 : زدم فریاد قبل از متنفرتر من و خندید هم باز

 !پستی خیلی-

 . بود حسم و دل خاطر به ، که گفتم-

.  دادم تحویلش غلیظی اخم ، ریختم هم به بیشتر هم ، گفت بهراد به حسش از اینکه از

 : زد نیشخندی و دید را اخمم

 چیه؟ اخمت دیگه ، نه اون اما میومد خوشم ازش من-

 مرا ذهنیت ، داشت سعی آن در که بود ای گذشته خاطر به من اخم اما بود درست حرفش

 . خیر نه بود خواسته شر برایم و کند عوض بهراد به

  میارین؟ دست به رو خواین می که چیزی اون کی-

 .بزنی حرفی  تو وقت هر-
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 : دادم تکان تاسف با را سرم

 .شم خالص که میزنم االن همین بگین حرفی؟ چه-

 . بگو بهمون رو نقشه اون جای-

 هم مهرداد و شد باز در موقع همان.  چیست منظورش شدم نمی متوجه انداختم باال ابرویی

 .شد وحشتم البته و تعجب باعث همین و بود دستانش در پدر قدیمی ی صندوقچه ؛ شد وارد

 . خوردند می زنگ گوشم در پدر سفارشات

 ازت کاری هر که اونقدر ، شه می ترست باعث خیلی صندوقچه این محتویات گفت فرزاد-

 . چیه داخلش بدونم خواست می دلم خیلی.  میدی انجام برامون ، بخوایم

 ، کردم می فکر همیشه که ای اسلحه و دید را صندوق محتوای وقتی ، افتادم فرزاد تهدید یاد

 . کشد می عذاب روحش و میبرد را پدرم آبروی شدنش رو

 و بارها بابا.  اسلحه روشدن و صندوقچه شدن باز از میترسیدم ، میزد معمول از تر تند قلبم

 دردسر چون ، ببیند را صندوقچه داخل ی اسلحه کسی ، ندهم اجازه بود کرده تاکید بارها

 . آورد می بوجود برایش بزرگی

 داد ادامه صندوقچه در گشتن به دوباره و کشید بیرون را اسلحه مهرداد و شد باز صندوقچه

 . است خالی صندوقچه این دانستم می کسی هر از بهتر من اما

 میترسیدی؟ ست اسلحه این صندوقچه داخل ، بفهمه کسی اینکه از چرا-

 نفرت موجود یک نظرم به!  میزد حرف احساس بی و سرد چقدر ، گرفتم مهرداد از را نگاهم

 را حالم داشت اینبار ، گرفتم می خوب حس حضورش از که همیشه برخالف ، بود شده انگیز

 .میزد هم به

 استرسی کنار و داد می آزارم ام خورده بازی که فکر این و بود داده بازی را من گذشته در او

 . کرد می ام خفه داشت ، کشیدم می اسلحه شدن رو از که

 . بدی جواب خودته نفع به ، صنم-

 : شود تمام ماجرا این خواستم می فقط من و شد مالیم لحنش

 فقط اون! کرده خطایی اسلحه این با البد میکردم فکر ، بود مهم براش چرا دونم نمی من-

 و درخواست این که میشه دردسری البد دونستم می.  بفهمه کسی نذارم میکرد تاکید

 .داشت

 به.  شده دستپاچه کردم می احساس.  کرد نگاه صندوقچه و اسلحه سپس و من به مهرداد

 . زد بیرون خانه از خودش و باشد من مراقب تا سپرد صدف
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 بهراد#

 

 حکم آنجاییکه از!  نکرد باز را در کسی اما شدیم صدف و مهرداد ی خانه راهی پلیس همراه

 نشان شواهد ؛ نبود خانه در کسی حدس طبق.  کردند باز را در اجبارا  ، داشتند منزل به ورود

 کسی انگار و نبود هم لیوان یک حتی خانه در اصال چون ، جلوترند ما از قدم چند آنها میداد

 .  بود کرده جارو و زده بار را خانه وسایل کل ما از قبل

 . رسید می نظر به هم در و پیچیده چیز همه.  بود خاموش ، داشتیم هم صدف از که تلفنی

 های شهرستان از یکی در را آن صنم گوشی ردیابی ی نتیجه در آوردند خبر هم وسط این

 معلوم.  شود تر کمرنگ و کمرنگ امیدمان تا اند کرده پیدا ها فروش دوم دست بازار در اراک

 .بفروشد تا داشته برش کسی و اند کرده پرت را صنم گوشی بالفاصله بود

 دل برایش کسری شرایط خاطر به که مادر و مینو برخالف.  رفتم کسری سراغ به دیگر یکبار

 کمتر تا بود آمده سرش بال این بهتر همان.  سوخت نمی برایش دلم اصال ، سوزاندند می

 ! دهد آزار را دیگران

 آدم را سرتق پسر این ، مالیمت دانستم می.  کشیدم می حرف زبانش از جوری یک باید

 : زدم داد پس.  کند نمی

 کجا؟ بیار بدزد و صنم گفته بهت نه؟ یا داری سلطان از نشونی ردی میگی آدم عین-

 به اعتماد دیگر و شده موش مثل بود این معلولیتش این حسن ؛ شد جمع خودش در ترسیده

 . بود شده کوتاه هم زبانش ، نداشت نفسی

 : کرد اعتراف عصبانیتم و خشم میان اینبار.  زدم داد سرش هم باز

 که توام زن ، دلم رو بود مونده صنم شب اون کار ؛ نبود صنم دزدیدن جریان در سلطان اصال-

 . کنم تموم تموممو نیمه کار تا کردم ماشین سوار زور به و صنم.  شدم حرصی بیشتر شد
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 نداشتم شک.  بزند نبض ام شقیه و کند باد گردنم های رگ شد می باعث اش کلمه هر

 . است ترسناک ام چهره و شده قرمز ، خشم فرط و شنیده این از صورتم

 حجم تا بیارم پایین را فکش میخواست دلم ، بود فکش روی نگاهم و شد مشت دستم

 : داد ادامه.  دهم کاهش مقداری را خشمم

 سرم رو بال این و سراغم اومد ، نیستش صنم ، بود فهمیده کجا از دونم نمی که سلطان -

 .بدونه ژیال شاید ، ندارم خبر کدومشون هیچ از دیگه.  کشید  بیرون خونه از و من.  آورد

 ! شده گور به گور ت نفله زن که فعال-

 . نداد جوابی

 وقتی ، ندارد صنم با خاصی مشکل مهرداد پس ، داشتم فرضیه و سوال چند وسط این حاال

 اینکه دوم.  کرد می آرامم حدودی تا این و است مهم برایش جانش پس ، داده نجاتش یکبار

 چه دنبال اصال و کرد نمی رهایش چرا حاال ولی.  نداشته را صنم دزدیدن قصد اصال مهرداد

 !بود؟

 بودم عصبانی.  بندازم کسری به دوباره نگاهی شد باعث سارا ی شماره ، خورد زنگ گوشیم

 . کردم می کنترل سختی به داشتم را خشمم و

 صدای.  آوردم فرود کسری فک روی محکم را ام شده مشت دست و نیاوردم طاقت عاقبت

 دست کاری ، خشم مقدار این با نداشتم شک چون نماندم ، پیچید اتاق فضای در که فریادش

 . دهم می او و خودم

 : کردم برقرار را تماس ، زدم  بیرون مینو ی خانه از

 . سالم-

 ...معین آقای-

 : نگران هم و بود زده هیجان هم ، شناختم را هادی صدای

 نشد؟ خبری خانم صنم از-

 : گفتم و کشیدم دردی از پر نفس

 نه  -

 همین احتماال اما دونم نمی دقیقشو جای البته کجاست؟ مهرداد بدونم میکنم فکر منم ولی-

 . براست و دور

 خونسردیش با هم هادی.  بفهمم را مهرداد مکان زودتر چه هر خواستم می و شدم کنجکاو

 .بزند حرفی تا داد می دق را آدم

 بودم بنزین پمپ نزدیک چون کردیم تموم بنزین راه تو شدم خارج شهر از کاری واسه امروز

 پمپ سمت رفتم پیاده و برداشتم ماشین پشت از گالن یه کمک بیاد کسی نکردم صبر دیگه

  بنزین
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 کفش با بود پوسیده سفید سرتاپا ش راننده بود جلوم طوسی پژوی یه شدم که نزدیک

 شو چهره حتما کرد کنجکاوم همین افتادم مهرداد تیپ درمورد وصنم سارا بحثای یاد مشکی؛

 ببینم

  کرد که حرکت

 حاضر بودن بنزین پمپ تو که چندماشینی متاسفانه خودمهرداده؛ دیدم برگشت لحظه یه

 برنمیومد دستم از کاری پیاده پای خودمم کردم می تعقیبش واال کنن کمکم نشدن

 کشید تاسف و سرناراحتی از آهی

 ، میزد چنگ را وجودم تمام داشت و بود گرفته را بالم و دست که ای کننده ناامید شرایط در

 . شنیدم که بود خبری ترین امیدوارانه و بهترین این

 بیستون به شد قرار.  کرد خبر را پلیس بالفاصله هم او ، گذاشتم ماجرا جریان در را حمید

 احتماال ، بود مهرداد که جایی و است بیستون در مهرداد داد می نشان شواهد چون برویم

 . برد می هم را صنم

 رفته کوچک شهر آن به کرده ریسک مهرداد ها رسانی اطالع وجود با چرا بود عجیب این فقط

 !؟ بود

 !بگذارد؟ جریان در را پلیس تا  دیدش نمی کسی که کرد می آمد و رفت چطور اینکه و

 

 

  خیس_های_اطلسی#

 ایرتوند_سمیرا#

 

 [۱۹:۳6 ۰۱.۱۰.۱۸, ]خیس های اطلسی

[Forwarded from ایرتوند سمیرا کانال] 

#۳۲۳ 

 

 

 

 اینبار.  افتاد رویم روبه بزرگ و سرد کوه به چشمم همه از قبل ، کردم نگاه شهر فضای به

 و زده یخ چیز همه نظرم به ؛ نداشتم خوبی حس ، شدم شهر این وارد که باری اولین برخالف

 که چرا ، شد می متوقف داشت هم قلبم خون جریان انگار که آنقدر.  شد می دیده افسرده

 . گرفت می را جانم ذره ذره داشت که حسی ، بود دوانده ریشه بد حس یک قلبم در
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 دی اکسیژن جای هوا شاید یا و شده کم شهر این هوای اکسیژن کردم می احساس

 .بود سخت برایم کشیدن نفس آنقدر که کرد می تولید اکسیدکربن

 به که باشه داشته خبری صدف از شاید.  پیرزنه اون ی خونه بریم یا هتل بریم اول ، بهراد-

 . بخوره دردمون

 را صداها حتی  که بود کس همه و جا همه درگیر آنقدر فکرم ؛ کردم بلند سر حمید صدای با

 . شنیدم نمی

 گفتی؟ چیزی-

 : دادم جواب ، مکث با ، کرد تکرار دوباره را اش جمله

 !شده؟ آزاد زندان  از واقعا-

 م مدرکی ، خورده گول و بوده گناه بی گفته اعترافاتش تو سیروس چون! پرسی؟ می چندبار-

 بگیره تماس باهاش گفتی سارا به که خودتم شده؛ آزاد میشه ماهی دو.  نبود علیهش

 داد ادامه حمید و گفتم هومی

 ؛  شه کمرنگ برات ، بدی خاطرش به جونتو ، بودی حاضر که ای گذشته شد باعث صنم کال -

 !بندازی زبونا سر اسمتو اثر اون کشف با بود قرار رفت یادت حتی

 اولویت که بود وقت خیلی و داده قرار خودش تاثیر تحت را من صنم ، بود درست حرفش

 . دادم می ترجیح چیز همه به همچنان را جدید اولویت این من اما ، بود زندگیم

 کجا؟ بریم کنیم؟ چیکار حاال-

 .سراغش بریم بهتره ، نداریم کردن تلف واسه وقتی-

 . موافقم-

 کس تنها او باالخره ؛ گرفتیم پیش را پیرزن ی خانه مسیر ، گرفتیم هم با که تصمیمی با

 . کند کمکی داشتیم امید و شد می محسوب صدف

 با.  باشد داشته ما با مناسبی برخورد داشت سعی و بود گرم استقبالش ، کرد باز را در

 . زدند می موج چشمانش عمق در شرمندگی اینحال

 می نگاه و نشست می اش چهره در غم بالفاصله ، آمد می صنم اسم وقتی کلماتش میان

 . دزدید

 ، رسیم می ما تا بودم گفته سارا به خودم ، بود شنیده چیزهایی سارا از صدف مورد در

 . برسیم نتیجه به زودتر شاید ، دهد خبرش

 : کرد شروع خودش ، بخواهم اینکه از قبل ، بود چیز همه جریان در آنجاییکه از

 گشتم و شهر کل ، اینجا البته و باشه صدف و مهرداد پیش ممکنه صنم ، گفته سارا وقتی از-

 نبود اما ، کرد می یاری پاهام که جایی تا گشتم و کوه اطراف وجب به وجب ش کافه رفتم ،

 . نبود که
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  شناسه؟ نمی  رو جایی صدف اینجا-

 االن که  اومده من خاطر به کردم می فکر اونموقع.  بود نیومده اینجا عمرش اول از صدف واال-

 .فهمیدم دلیلشو

 و شماست فامیل اون.  بگیرین اطالعاتی صدف از ، شده طور هر باید شما ، کنید فکر بیشتر-

 .کنه آمد و  رفت فامیل یا دوست عنوان به ممکنه کیا با برا و دور این تو دونید می شما

 .گذشته جبران به حداقل ، کنم کمک صنم به میخواد دلم کسی هر از بیشتر من-

 می تعجب که بود خوب آنقدر صنم اصال.  فهمیدم می نگاهش و رفتار از ، هم گفت نمی

 . بخواهد را بدش کسی کردم

 ! کنم می خواهش ، کنید فکر پس-

 براش اتفاقی هیچ روشنه دلم.  بدم انجام براش ، بیاد بر دستم از کاری هر  دم می قول-

 .نمیفته

 . کردم آرامی تشکر

 .کنید استراحتی ، بخورین چیزی ، آبی یه ، بده حیاط داخل ، تو بیاین حاال-

 : کنم هتل یا خانه دیوار و در اسیر را خودم نداشتم حوصله

 .  بزنم چرخ و اطراف یکم خوام می-

 خودتون واحد همون ، نیستید راحت منم با اگه.  بیاین بعدش ولی.  راحتین طور هر ، باشه-

 . کردیم پیدا و صنم هم اونموقع تا ، بیاد مستاجر براش قراره هفته آخر.  هست

 برای داد قول حمید ، کنم رد را تعارفش ، بخواهم اینکه از قبل و گفتم «خدایی امید به»

 . برویم آنجا به استراحت

 به تلخ حس این از قلبم اینکه.  رفتیم بیستون تاریخی فرهنگی ی محوطه  و کوه ی دامنه به

 .  گرفت می را حالم که بود انکاری قابل غیر واقعیت ، زد می نیش وجودم کل

 کانکس.  کشید می رخم به بیشتر را تلخی و میداد آزارم بیشتر هم کوه سکون و سکوت

 . استفاده بی اما بود جایش سر قدیمی

 زندانی آنجا را صنم قبال که ای خانه آن به.  بود متروک  متروک و شده بسته هم صنم ی کافه

 . نبود خبری هم آنجا اما زدیم سر هم ، بودند کرده

 هم عباسی شاه کاروانسرای دیدیم هم ، بود داده نشانم کیوان ، سال آن که را باغی خانه

 .نداشت مسافری

 .بود پاشیده جایش همه روی مرده خاک کسی و شده عوض کامال ، شهر این انگار اصال
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 نه فرش یک و بود کرده جارو و آب را خانه ما آمدن از قبل پیرزن.  شدیم خانه وارد حمید همراه

 .بود انداخته هال کف هم متری

 . بود هم بالشت و تشک ، پتو هال ی گوشه

 رفت خواب به زود خیلی و بود خسته شدیدا او.  کردیم پهن را ها تشک حمید ی خواسته به

 ؛ میکردم رو و زیر را گذشته و خورد می چرخ خانه در نگاهم بیشتر.  آمد نمی خوابم من اما ،

 کنارم و بود اینجا صنم کاش.  رفت می رژه چشمانم مقابل مصرانه روزها که ای گذشته

 انتظار در و بماند دلم روی حرفی گذاشتم نمی اینبار!  زدیم می حرف و گرفتم می را دستش

 یخ و سردی گذاشتم نمی اینبار.  بدوزد چشم لبانم به تنها من های دارم دوستت شنیدن

 او بدون گفتم می باید ، دارم دوستش چقدر گفتم می او به باید ، بماند باقی دلش در زدگی

 بهشت  او گفتم می باید ، نگذارد تنهایم دادم می قسمش باید ، گذرد می سخت خیلی

 . جهنم او بدون دنیایم و است من زندگی

 باید ، نیست گفتنشان به نیازی ، کردم می فکر و بودم نگفته مدت این در که را چیزها خیلی

 . گفتم می

 من و کرد می لمسش و فهمید می عمیقا باید ، کرد می حس فقط را داشتنم دوست باید نه

 . خوردم می را تاسفشان حاال که بودم کرده دریغ او از را چیزها خیلی مدت این در

 : کردم زمزمه لب زیر و گرفتم آسمان به رو را سرم

 ! « بده فرصت دوباره عشقم و من به خدایا»

 و هال به اتاق از گاهی ، رفتم می راه خانه طول در.  میش و گرگ هوا و بود صبح نزدیک

 . میکردم طی برعکس را رفته مسیر هم گاهی و میکوبیدم آشپزخانه



 
 

 
 

     

 
Page 859 

 ایرتوند سمیرا خیس های طلسیا

 را گلویم بیخ و شده بغض گذشته خاطرات ، افتاد می هال و اتاق مشترک در به که نگاهم

 . نداشتم سراغ برایش تسکینی و میسوزاندم داشت درون از درد.  گرفتند می

 اما ام شده توهم دچار کردم احساس.  زد در به محکم کسی که بودم رسیده اتاق داخل

 . شد می کنده جا از داشت قلبم ، زدند در به دوباره

 . کشیدم سنگینی نفس ، آمد داخل پیرزن و شد باز که در

 :گفت وقفه بدون

 . کجاست مهرداد دونم می کنم فکر-

 . کنم تحلیل را اش جمله ، خواستم می فرصت که گفت ناگهانی آنقدر

 حرف تا بودیم کنجکاو دو هر.  گشت اتاق وارد و شد بیدار خواب از هم حمید صدایمان و سر از

 . بزند

 نفس همین و زد نفس نفس ، کرده سپری تند هایی قدم با را مسیر ، بود معلوم که هم او

 . بزند درست را حرفش نتواند ، شد می باعث منقطع های زدن

 . بیاید جا نفسش تا نزند حرف خواست ، آرامش به کرد دعوتش حمید

 :گفت هم باز ، کشید که ای درپی پی نفس چند و زمان گذشت از بعد و کرد را همینکار

 داره رو کجا صدف کردم فکر این به ش همه مدت این! باشه رفته کجا مهرداد بدونم کنم فکر-

 نه ، میرفته مهرداد که باشن جایی شاید بره؟ داره رو کجا مهرداد گفتم خودم با دیشب اما بره

 . صدف

 یادم.  مهرداده به مربوط که جا هر واقع در.  بیارم خاطر به رو گذشته تمام کردم فکر خیلی

 اون به صنم و صدف همراه خواستم می ، شدیم دعوت عروسی که پیش سال دو اومد

 گفت بعد وقت چند.  بیارم و صنم ندارم حق مهرداد خاطر به گفت سیروس اما برم عروسی

 چرا و مهرداد حضور دلیل من واسه.  ببرم هم و صنم تونم می و ستنی روستا روز اون مهرداد

 ولی بودم سیروس فرمان به گوش فقط من ، نبود مهم چیزا این و ببیندش صنم خواست نمی

 فهمیدم بعد.  باشه داشتم دوست ، دیدم می اومدن واسه صنمم اشتیاق اونجاییکه از

 همین واسه.  بدونم من نمیکنه تصورشم حتی مهرداد واقع در.  داره دوست یه اونجا مهرداد

 .باشن رفته همونجا داره احتمال

 : زدم لب شگفتی با

 !برناجه؟ روستای متظورتون-

 :گفت حمید و کرد تایید

 .  ندیدش بیستون تو هیچکی که همینه خب-

 . کردیم فراموش و اطراف اصال ، بوده بیستون تمرکزمون تمام هم ما-

 .  بودش دیده شهر از خارج هادی همین خاطر به درسته-
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 راحتی به آدرسش کردن پیدا!  روستا توی طوسی ی پژوه یه.  گرفتش میشه راحت خیلی-

 .خوردنه آب

 چطور دونه می خدا ، برن در اینبار.  کنن فرار و نفهمن ما از قبل که باشیم مراقب باید اما-

 . کنیم پیداشون

 کنیم؟ چیکار باید االن خب-

 . میشیم روستا وارد مخفیانه ، شب فردا بذاریم-

 ؟ رفتن اونموقع تا اگه-

 گذاشته ِبپا اینکه احتمال.  شناسدشون نمی کسی راحته خیالشون چون ، نمیرن ، نترس-

 .بریم مخفیفانه میگم همین واسه ؛ هست ، باشن

 خونه؟ کدوم اما-

 : کرد فکر کمی

 دونم می ، نباش نگران اصال.  بفرستم گردشکر یه تونم می ، دیگه داره غار یه اونجا-

 .من به بسپارش فقط.  کنم چیکارش

 زندگی برخالف کاری وظایف در او اصوال ، میکردم اعتماد حمید به باید ، کشیدم نفسی

 . کرد می راحت را من خیال ، همین و شد می موفق خوب ، شخصی
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  صنم#

 

 تا بشمارم را هایش ثانیه و هایش عقربه به شوم خیره که خواست می ساعت یک دلم

 که افسوس اما.  دهد نجات پرست پول های دیوانه این چنگال از را من و برسد بهراد زمانیکه

 .واهیم امیدهای و بودم من فقط و داشت خبر جایم از!  بهراد نه ، بود ای ثانیه و ساعت نه

 فقط آبم تقاضای جواب در و بودم تشنه.  گرفتم صدف سمت را آب لیوان و کردم ای سرفه تک

 روی دهم دستشان کاری لیوان باهمین بخواهم نکند اینکه ترس از هم آن که آورد لیوان یک

  گرفت را ولیوان ماند سرم

 کشیدم پوفی

 ! کردم می کاری خودم باید شاید

 ن؟ چی دنبال اونا دونم نمی من خدا به ؟ شد همچین چرا-

 : انداخت باال ای شانه

 .نیست  مهم برامم ، دونم نمی منم-

 منفی موج  یک حضورش ی لحظه همان از که بود هایی آدم دسته آن از صدف ؛ کردم نگاهش

 توانستی نمی ، میکردی کاری هر که هایی آن از ، کرد می ساطع خودش سمت از

 .  باشی داشته دوستشان

 میکنی؟ همکاری باهاشون داری چرا ، نیست مهم اگه میشه؟ مگه-

 : شد بلند همزمان و زد چشمکی

 پول اینکارم.  پول واسه میمیرم اصال ، پولم عاشق من! بدونی احتماال چیه؟ پول دونی می-

 .خوبه توش

 ! کنه ت خفه که شه زیاد برت دور پول اونقدر کنه خدا-

 : خندید خیال بی صدف اما گفتم بغض با و نفرت سر از را جمله این

 .خوشبختیه عین پول بوی با مرگ-

 و نگذارم سرش به سر دادم ترجیح پس ، داشت مشکل روانش و نبود خوب حالش نظرم به

 .  آید می پیش چه ، ببینم بمانم منتظر

 را صدف پدر ، کردم که دقت.  بود همراهش هم مردی اینبار.  برگشت بیرون از مهرداد باالخره

 سمتم به تند هایی قدم با.  رسید می نظر به عصبی ، کردم نگاهش چشمی زیر.  شناختم

 : گفت تند لحنی با و آمد

 نداد؟ بهت هیچی پدرت یعنی-
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 ، دیدم می را مرد این خیابان در اگر.  نیاوردم در سر حرفش از چون ؛ کردم نگاهش زده بهت

 جز حاضر حال در اما است شخصیت با فرهنگی یک او گفتم می موجهش ظاهر خاطر به

 : کرد مداخله مهرداد.  بودم ندیده او از چیزی بددهنی و خشم

 . ترسید بیچاره دختر ، کنید صحبت آروم لطفا-

 برایش ، بودم شناخته را هویتش که حاال اما شدم می خوشحال مهرداد حمایت از باید قاعدتا

 : آمد جلوتر.  نیست قبول قابل هرگز من نزد رنگش بی حنای بداند تا کردم اخمی

 ... صنم ببین-

 :گفتم و زدم زل چشمانش در سرتقانه

 . خانم صنم-

 هنوز ظاهرا.  کردم حفظ را خشمم و اخم اهمیت بی من و بست نقش لبش روی لبخندی

 . زند می هم به را حالم چقدر بود نفهمیده

 داخلش هیچی ، دیدی که  اسلحه همون جز اما کردیم رو و زیر رو صندوقچه کل ما ، ببین-

  کرده؟ تاکید صندوقچه به پدرت چرا.  نبود

 : زد زل چشمانم در و آمد جلوتر

 . کردی قایم رو بوده توش چی هر ، برسه صندوقچه به ما دست اینکه از قبل البد-

 چه هر که نفهمی به بودند زده را خودش ، بستم را ام شده گرد چشم  و دادم تکان سری

 ! فهمید نمی واقعا یا کرد نمی قبول هم باز ، گفتم می

 گرفت را جلویش مهرداد ، برسد من به دستش اینکه از قبل و برداشت خیز سمتم به منوچهر

 : زد داد. 

 .کنیم امتحان رو دیگه روشای باید ، نمیزنه حرف خوش  زبون با وقتی ، کن ولم-

 . چیه  جریان ببینیم ، بندازیم کار  به فکرمونو میگم من.   نمیگه دروغ شاید ، کنید صبر-

 .کنم می ادبش ، باشم شما جای ، میده بازیتون داره دختره این ؟ مهرداد جریانی چه-

 من از بخواهد که بودم نکرده بد  حقش در که من ، شدم خیره صدف انگیز نفرت ی چهره به

 و دارند خبیثی ذات ها آدم بعضی ، گویند می راست شاید ، دانم نمی!  بیاید بدش آنقدر

 شیر آن چون ، باشد خورده هم را پاک زن یک شیر وسط این نبود مهم.  بود ها همان از صدف

 .کرد نمی تمیز را سیاهش ذات ، سفید

 .  بهتره ، نکنی دخالت مسئله این تو-

 این با شدیدا که صدف خود حال به وای.  خوردم جا هم من که بود محکم آنقدر مهرداد لحن

 : گفت و کرد داغ ، جواب

 باید و نداره ربط من به ، میخوام ازتون چیزی یه اما اوله بیچاره صدف کثافتتاتون و گند تو چطور-

 ؟ شم خفه
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 : گرفت رو اهمیت بی مهرداد

 . ست اسلحه همین به مربوط ، هست چی هر شاید-

 داده نشان خودش از امروز تا که جنتلمنی و مهربان ظاهر برخالف مهرداد ، بفهمم نبود سخت

 . نبرده احساس از بویی ، بود

 چی؟ یعنی-

 : کرد نگاه اسلحه به متفکر مهرداد

 ... که چیزی یه-

 مهرداد ، بدانیم بودیم شده کنجکاو همه.  بیشتر اسلحه به دقتش و شد طوالنی سکوتش

 خشابش.  داد می ادامه اسلحه کردن رو و زیر به داشت فقط خونسرد اما او.  دارد قصدی چه

 . گذراند نظر از را اش زاویه به زاوایه و کشید را

 .برد اسلحه ی دهانه داخل را انگشتش ، کرد شروع ، گذشت زیادی زمان

 . داشت پهن ای دهانه و کشیده ای بدنه که بود قدیمیها آن از اسلحه

 و گرفت شادی برق نگاهش کم کم ، چرخاند اسلحه ی دهانه در بیشتر را کوچکش انگشت

 : بست نقش لبش روی لبخند

 . چیه لعنتی این راز ، فهمیدم کنم فکر-
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 هم شدیدی ترس و استرس وسط این.  بود مهرداد حرکات به ، بقیه مثل هم من کنجکاو نگاه

 این خواست نمی دلم هم و چیست پدر ی اسلحه راز بدانم خواست می دلم هم ؛ داشتم

 .بیفتد منوچهر  و مهرداد دست به ، راز

 : کشید بیرون اسلحه ی دهانه ی لوله از شده لوله کاغذ یک

 . خودشه-

 که میکردم نگاه داشتم فقط دور همان از اما من.  برداشتند هجوم سمتش به منوچهر و صدف

 ! دارد بیستون ی گنجینه و اسلحه به ربطی چه و چیست معمولی کاغذ تکه آن ، بدانم

 کاغذ این روی و گنج واقعی ی نقشه جای چون.  بود حساس ش اسلحه رو ، این واسه-

 !کرده قایم اسلحه لوله تو و نوشته

 ! رسید نمی جنم عقل به واال!  داشته مخی عجب-

 .نداده مهلتش اجل ، کنه خوری تک خواسته می-

 : شدم عصبانی مهرداد کالم نوع از

 تو!  نکن قضاوت ، ندیدی که  رو آدمی.  بزنی حرف درست من بابای مورد در ، باشه حواست-

 که نیستن تو مثل همه ، نظری مهرداد جناب! ببینی خودت مثل رو آدما ی همه نداری حق

 .شدی افعی و خوردی مار

 . شناسام آدم ختم خودم من-

 !چیه؟ آدمیت دونه می چه ، پست آشغاِل آدم یه-

 : زد داد عصبی

 . شو خفه-

 کنی؟ می چیکار ، نشم خفه-

 : کرد مداخله صدف

 . داریم تری واجب کارای ما االن-

 : کنم حمایت پدرم از همچنان دانستم الزم من اما

 ، کرد فوت هم بعد ساعت چند.  من دست دادش و خونه اومد ، رسید بابام به تا صندوق این-

 داد نمی اجازه ، بود اگه مطمئنم.  سپرده بهش ، بوده فرار حال در که رهگذر یه گفت خودش

 . بیفته شماها امثال دست

 ...ن قصه ی خوبه آدم اونا بهرحال! خوبه؟ ، بیفته بهرادها امثال دست اونوقت-

 .نیستن پول آوردن دست به و ملی ی سرمایه دزدیدن دنبال حداقل ، خوبه بله-
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 . اوکی-

 کنیم؟ چیکار االن ، مهرداد کن ولش-

 : گرفت رو مهرداد

 . اونجا بریم باید.  ست  دکه اون زیر ، دنبالشیم که ای نقشه ، برگه این روی کروکی طبق-

! ؟ بود من دست نقشه مدت همه این واقعا یعنی.  داشتم را ها مجرم حس و بودم ترسیده

 که ام کافه همه از بدتر! ؟ برسانمش بهراد دست به ازهمه قبل تا بودم نشده متوجه چرا

 : کرد مداخله منوچهر!  بوده واقعی نقشه کردن پنهان محل

 . کنن می مون شناسایی ، شهره داخل پلیس االن اما-

 : کرد دستش روی ساعت به نگاهی مهرداد

 . بهتره بریم موقع همون میشه؛ تاریک تاریِک هوا دیگه ساعت دو -

 .کنیم می ریسک داریم-

 : کشید اش چانه به دستی متفکر مهرداد

 .داره ارزششو اما نیست ای چاره-

 ! امیدوارم-

 کنیم؟ چیکار و صنم-

 : شد بحثشان وارد صدف

 .میمونم پیشش من-

 .میبرمش خودمون با! اینقدر دیگه نه ولی ، کنیم ریسک گفتم-

 صدف اینبار خواستم می لحظه آن در.  کنم شان همراهی ، خواست نمی دلم چرا دانم نمی

 همه و دانست می دیگری صالح مهرداد ظاهرا اما بنشاند کرسی به را حرفش و شود موفق

 مورِد ساعت باالخره.  است مهرداد با آخر و اول حرف ای مسئله هر در داد می نشان چیز

 . شد نظر

.  رفتیم می بیرون اینجا محیط از داشتیم که حاال و بودم گرفته دلشوره ، نداشتم خوبی حس

 زودی به مهرداد ، بفهمد تا بدهم بهراد به خبری شد می کاش.  بود زده سرم به هم فرار فکر

 ! ماند می کوتاه همیشه برای او دست و دزدد می را کاریش رویای

 ، مکث از بعد مهرداد.  بود پارک هم کنار مشکی و طوسی ی پژو دو ، شدیم که حیاط وارد

 . شدیم سوار همه و کرد انتخاب را مشکی پژوی

 و بد حال به هم شب سیاهی ، نبود دلم در دل.  درآمد حرکت به ماشین ، زد که را درها قفل

 منشا نداشتم شک و است راه در بدی اتفاق ، گفت می حسم.  زد می دامن هایم دلشوره

 . نبود ممکن ، داشتم که موقعیتی از بدتر واال ، است اخیر اتفاقات همین ، حس این
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 .  شدیم بیستون ی محوطه وارد زود خیلی

 . شناختند می را ها نگهبان تمام که بود عجیب برایم خیلی

 که بودند آمده سرکار هایی نگهبان مدت این در و کرده کار شده حساب بود معلوم کامال

 . باشند همدستشان

 . شد بیشتر وحشتم ، افتاد کتیبه روی روشن های المپ به که نگاهم
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 پایان به خوبی حس چرا دانم نمی کند می ایجاد وحشت و رعب دلم در شب سیاهی

  ندارم امشب

 با و کردم خودم نثار احمقی گشتم برمی لحظه همان و کردم نمی گوش حرفش به کاش

 شدم مسیر ی خیره شده مشت های دست

 این از من قلب و شدیم می نزدیکتر داشت سکونت آنجا در مهرداد که ای خانه به هرلحظه

 .شد می وحشتناکی و نامنظم های تپش دچار نزدیکی
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 گذاشتم قلبم روی را دستم زند نمی دیگر قلبم کردم احساس لحظه یک در مقابل رسیدن با

 بیاید؛ جا کمی حالم تا کشیدم سنگینی نفس و

 اطالع و آمد بیرون بعد کمی اما بسنجد را موقعیت تا رفت باال دیوار از پلیس نیروهای از یکی

 .ست خالی خانه که داد

 و طوسی پژوی دیدن شدم خانه وارد بقیه به توجه بی کردم داغ حسابی حرف این با

 اند داشته سکونت خانه این در ما از قبل کسانی میداد خبر خانه در وسایلی

 با پرسیدم، احمدی سروان از که بود سوالی این رفتند؛ ما رسیدن از قبل که بود شده چه اما

 برنمیگرداند را من صنم بقیه شرمندگی بود این واقعیت اما کرد شرمندگی ابراز تنها ناراحتی

 !کرد؟ تعلل انقدر حمید چرا داشت سوال جای برایم

  کنم چه دانستم نمی دقیقا زدم بیرون خانه از

 هم او بفهمد را م دلخوری تا نکردم هم نگاهش حتی کرد سوارم زور به حمید راه بین

 شدم پیاده بیستون به رسیدن محض به. نداد نشان واکنشی

 فرهاد ادامه من بار این دست به تیشه و بزنم کوه دل به خواست می دلم و فرهاد بودم شده

  کند بیدار خواب از را شهر کل م تیشه صدای خواستم می دهم انجام را تراش

 فریاد شده که طریقی هر به را هایم عاشقانه من باید امشب خوابید می کسی نباید امشب

 هم صنم را من عشق صدای شاید دیدی چه را خدا کردند می گوش باید مردم و زدم می

 شنید

 بقیه خواستم نمی نداشتم آسایش خودم چون که بودم شده خودخواهی عاشق من امشب

  باشند داشته آسایش هم

 دل که هرجا تا رفتم می پیش به وار جنون و آوردم می جا به را مجنونان رسم من امشب

 میبردم

  م ایستاده محوطه ورودی در پشت شدم متوجه آمدم که خودم به دلتنگی از

 شب نصف داشتم خاطر به گذشته در باشند اینجا ها نگهبان شب وقت این بود عجیب برایم

 .کنند دریافت پول ازش بخواهند که نبود مسافری دیگر چون میرفتند معموال ها

 است مشکوک چیز همه اینجا گفتم و دادم پیام حمید به! گرفتم بدی حس چرا دانم نمی

 سوز نه برایم بود کافه تنگ عجیب دلم زدم چرخ اطراف در دوباره فرستادم که پیامی از بعد

  شب تاریکی نه و بود مهم هوا

 و رفتم باال کوه ی کناره از زد دور را آهنی های میله شود می کجا از دانستم می قبل از

 کردم نگاه م گوشی ساعت به همزمان

 برگشت قصد به و شدم پشیمان لحظه یک شد می روز داشت تفاسیر این با و بود صبح پنج

 قصد م درونی میل و بردارد سرم از دست خواست نمی کافه هوای اما کردم گرد عقب

 محقق تا و انداخت می آب به را دلم که هوسی بود شده کافه به رفتن نداشت شدن فروکش

 داشت ادامه هم م قراری بی شد نمی
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 رسیدم کوه باز قسمت به باالخره رفتم باالتر را مسیر و گذاشتم احترام دلم خواست به دوباره

 شدم محوطه وارد و

 نشوم  روبرو ها نگهبان با وقت یک تا آمدم پایین سمت به کج را کوه سراشیبی مسیر

  رفتم دکه سمت به تعللی کوچکترین بدون

 چه را چراغ این بودم مانده کنم توقف سرجایم شد باعث دکه داخل در روشنی چراغ دیدن اما

 گذاشته روشن کسی

 کنم خالص را م سینه در شده حبس نفس تا دادم قورت را دهانم آب

  گفتم و فرستادم حمید برای پیامی دوباره

 «بیا کن خبر و پلیس روشنه اطلسی کافه چراغ»

 اجازه پاهایم چرا دانم نمی اما بروم جلو خواستم می شد خاموش کافه چراغ بعد دقیقه چند

 شد باز کافه در که گذشت زیادی زمان دادند نمی حرکت

 خبر چه داخل ببینم و بروم جلو داشتم دوست خیلی گشت را اطراف  و آمد بیرون کسی

  است

 شنیدم گفتگویی صدای موقع همان

 کردم چک جارو همه نیست برا و دو این نه-

 زده؟ پیامک مطمئنی-

 .خب عجیبه-

 .بفرستن پلیس نذاری باشه حواست تو نمیام بیرون دکه داخل میرم من پس-

 .بفرست من واسه داد بهراد م هرپیامی حله-

 حمید به فقط که من داشت که اطالعاتی از شدم شوکه بیشتر اما شناختم را مهرداد صدای

 !بودم داده پیام

 و شناختم می که بود فردی ترین مطمئن حمید دهم نشان واکنشی چه دانستم نمی اصال

 .کند خطا است ممکن او کنم باور توانستم نمی افتاد می که هم هراتفاقی

  داشتم برش هم ویبره روی از نشوند متوجه اینکه برای خورد زنگ م گوشی

  بدهم جوابی چه کنم چه دانستم نمی بود افتاده صفحه روی حمید اسم

 کند؟ خیانت بود محال حمید

 شدم قایم اطراف در ای صخره پشت و گرفتم فاصله کمی کرد؛ قطع ندادم که جواب
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 کردم تایپ برایش فکر بدون کردم قطع خودم اینبار زد زنگ حمید دوباره

 خودم گوشای با که حاال اما کنی خیانت کردم نمی فکر وقت هیچ دادی آمارمو که ممنون-

 .م شوکه فرستادی براشون پیاممو شنیدم

  کنم چه بودم مانده شد ارسال که پیام

 شدم مطمئن نداد جواب که هم حمید داشتم سختی التهاب بودند گیر نفس که لحظاتی در

 م کرده ارسال را پیام عجوالنه چرا که بودم پشیمان حاال اما کرده خیانت واقعا او

 کردم نمی رو حمید برایم را خودم دست و کردم می فکر کمی کاش

 لیست وارد مکث یک از بعد دوختم چشم م گوشی ی صفحه به و کشیدم لبم روی زبان

  برسم درستی ی نتیجه به ها اسم کردن پایین و باال با تا شدم مخاطبانم

  رسید م گوشی به پیامی

 این از بیشتر که نکن غلطی خواهشا فقط بیام من تا سرجات بمون آدم ی بچه عین بهراد-

 نزنی گند

 همکاری البد گندنزدن از منظورش انداختم؛ جیبم ته را گوشی و زدم پوزخندی حمید پیام از

 !باشد بد انقدر تواند نمی حمید کردم سرزنش را خودم بار هزارمین برای بود باخودش
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 جلورفتم حرصم از

 به همیشه کردم می اعتراف کردم؛ می عمل برعکس باید سرجایم بمانم بود گفته که حاال

 بود نزدیک من به هم خیلی که را حمید بار اولین برای اما داشتم ایمان خودم شناسی آدم

 بودم نشناخته

 در به تا اما دررفتم پشت ناچارا نبود معلوم دکه داخل پنجره از زدم چرخی و ایستادم کافه کنار

 .شدم کشیده دکه داخل به من طرف از هرواکنشی از قبل و شد باز در رسیدم

 بیایم خودم به تا نداشتم را غافلگیری این انتظار و بودم شده شوکه زد می تند و ترسیده قلبم

 شدند؛ گشاد چشمانم ی حلقه خورد مهرداد به چشمم که همین اما کشید طول زمانی

 خاطر به با و آمد که خودم به کرد کرد پرت ای گوشه به و گرفت دستم از را م گوشی مهرداد

  موقعیتم آوردن

 مهرداد و منوچهر فقط اما صنم دیدن امید به چرخاندم دکه کوچک فضای در را نگاهم بالفاصله

 گفتم و بردم باال را صدایم صنم حضور از شدن ناامید با داشتند حضور آنجا

 کجاست؟ صنم عوضی-

 آمد سرم پشت از منوچهر صدای و کردم حس سرم روی را ای شی سردی لحظه همان

  کنم می خالی سرت توی رو ماشه این بزنی اضافه حرف-

 هم صنم حال از نااگاهی اما بود محض دروغ یک اضطراب این میان و شرایط چنین در نترسیدن

 نمی ازش خبری تا پس آمد می نظر به تر سخت هم بود ترس باالترین که مرگ خود از برایم

  شذم نمی آرام گرفتم

 خوبه؟ حالش بگین فقط-

 گفت و گرفت رو بدهد را جوابم تا کردم نگاه مهرداد به

 .نباش نگران براست؛ دور همین-

 تند لحنی با منوچهر دهم ادامه بخواهم اینکه از قبل کرد اعتماد اینها حرف به شد می واقعا

 :گفت مهرداد روبه

 کن بار رو لعنتی اون در دیگه زودباش-

 داد جواب عصبانیت با هم مهرداد

 کردم پیدا کلیدشو تازه-

 بیاپ پلیس تزسم می-

 جورایی یه گفت برامون روشده  کامال دستشون معین دکتر پیام لطف به دیگه نه-

 !مشون پیچونده

 .نباش نگران نمیاد دوروبرا این کسی داد کامل اطمینان بهم
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 بیشترین حاال کشاند خودش دنبال به را من کنجکاو نگاه که شد کاری مشغول هم بعد

 دهند انجام هم درکنار خواستند می خط خوش دومار این که بود کاری م ذهنی درگیری

 ی پاخورده و کثیف ی قالیچه و گذاشت کنار را دخل پشت آهنی و بلند چهارپایه مهرداد

 کف از مستطیلی ی ورقه یک و زد آهنی کف های کناره به چاقو با زد کنار هم را زیرچهارپایه

 کرد جدا ست چیزی گاهی مخفی بود معلوم که

 کشید فریادبلندی جعبه کردن باز با دراورد چوبی ی جعبه یک و کرد سوراخ داخل را دستش

 زده هیجان انقدر خوشحالی شدت از فهمیدم بعد اما کردم تهی غالب دادش از لحظه یک

 .است شده

 ! بودی دنبالش که چیزی اینم معین دکتر بفرما-

 است خبر چه دانستم نمی هنوز درحالیکه بودم من مخاطبش

 گرفت من سمت و کشید بیرون رنگ سیاه کالسوری میان کاهی بزرگ ی برگه یک

 می میرسه؛ من یعنی صاحبش به داره باالخره ایه؛ افسانه گنج همون ی نقشه این-

 منم برسه پیروزی به بازی این ته قراره که کسی دونستم

 شده؟ چه بفهمم تا گذشت طوالنی زمانی کردم می تحلیل را هایش حرف داشتم

 داشت مهرداد حاضر درحال را رسیدنش راه و بود واقعی افسانه ان پس

 اومد؟ کجا از نقشه این-

 خندید تمسخرآمیز مهرداد

 بهت ظاهرا اما داری وفاداری زن نگفت؛ توام به حتی بوده صنم پیش نقشه این میشه باورت-

 نداره اعتماد

 کشیدم داد سرش روی عصبی

 نیاری زبان به رو هرچرتی باشه حواست-

  گفتم بودم نکرده باور چون اینحال با شد؛ بیشتر سرم روی منوچهر ی اسلحه فشار

 میکرده؟ چیکار صنم پیش نقشه این شم نمی متوجه-

 سکوت توضیحاتش پایان از بعد بود آمده پیش برایشان انچه از داد توضیحاتی برایم کرد شروع

 شد حاکم بینمان سنگینی

 خبر کسی به بودنش از هرگز صنم و بود گنج این اصلی کلید که ای اسلحه و صندوقچه یک

 ! بود نداده

 ...اما
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 از عبدم و عطا پس بوده نشده قایم سوراخ تا هفت تو صندوقچه این میگین دارین که اینجوری-

 !داشتن خبر جاش

 قایمش جایی ترسش از البد دیگه ست اسلحه یه گفتن اما بودنش دیده احمقم تا دو اون آره-

 فرزاد اون بدونه؛ کسی خواسته نمی داده انجام اسلحه این با خطایی خبطی چون و کرده

 میترسه بشه اسلحه ی متوجه کسی اینکه از صنم میبینه وقتی بودش دیده ناکسم

 خودم نبود زندون یعنی ست سواستفاده دنبال کال عوضی میکنه؛ تهدید و صنم چندباری

 پیغام براش بندیش هم طریق از م؛ شخصی حسابای تسویه عاشق درمیاوردم پدرشو

 ی همه مثل اونم کنیم تهدید و صنم اسلحه راز با گفت و کرد باز زبون باالخره فرستادم

 .رازه همون خودش اسلحه دونست نمی خبرداشتن صندوقچه و اسلحه از که کسایی

 .شدین موفق باالخره پس عجب-

 موفقیت این با اما میرم خطا نکنه کردم می شک خودم به گاهی پیروزه؛ حق میگن شنیدی-

 شدم پیروز که درسته راهم فهمیدم

  گفتم  رفته باال ابرویی با و زدم پوزخندی

 داره؟ براتون افتخاری چه ملی آثار دزدیدن بپرسم میشه حق آقای عجب-

 بپرس البته-

 است من روان و روح با کردن بازی قصدش دانستم می اما شدم حرصی مهرداد خونسردی از

  ندادم را جوابش همین برای
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 سرم به بیشتر را اسلحه سر دوباره منوچهر شد بلند منوچهر ی اشاره با و برگشت سمتم به

  داد فشار

 بریم پاشو-

  کجا؟:  پرسیدم تندی لحن با

 زنت پیش-

 کار اسلحه آن با هرچند کنم شان همراهی و بدهم دراختیارشان را خودم تا بود کافی همین

 خوبی حس و هیجان دچار دیدم می را صنم زودی به اینکه از اما نمیامد بر دستم از دیگری

  بود کاوشمان و کاو و کند محل سمت به رفتنشان مسیر بودم

 به حواسش و بود زرنگ زد دستم به دستبندی مهرداد رسیدیم کانکس نزدیکی به که همین

 رد تر سریع و زدم می تند دور روی کنترل یک با را ها قسمت این داشتم دوست چیز؛ همه

  شدم می

 بیرون بیاد صدف بگو-

 به رو و زد صدا را صدف همانجا از هم مهرداد و زد مهرداد به را حرف این که بود منوچهر

 :گفت منوچهر

  اطراف این بریزن مردم ممکنه لحظه هر و میشه روشن هوا داره بریم زودتر باید-

 مسیر چه از باید دونیم می دیگه اینه مهم دیگه روزهای البته دیگه؛ روز یه واسه میذاریم آره-

 نهایت با بعد بیفته آسیاب از آبا یکم بذاریم باید برسیم؛ مون داشتنی دوست گنج به راهی و

  بگیریم پیش کارمونو دقت

 نبایدم ولی تهران برگشتن و گرمه همه سر اونور درسته بریم زودتر باید شد؟ چی صدف این-

  کنیم تلف وقت

  کردن پیدا جامونم بمونیم اطراف روستاهای تونیم نمی دیگه اینکه ضمن آره؛-

 .متاسفانه آره؛-

 میذاشتی؟ اونجا ماشینتو نباید-

 دادم می ترجیح بود داده آمارشو دیده صنم دوست شوهر قبال رنگشم بود دزدی نیست مهم-

 نریم اون با

 خب آره-

 رفتیم می پیش حاالها حاال اطرافیم فهمید نمی اون لعنتی-

 بدن هم روی هایم دندان سایش صدای از و دادم فشار هم روی حرص شدت از را هایم لب

 شد مورمور هم خودم

 !مونده گوری کدوم ببین کانکس داخل برو مهرداد کو؟ صدف پس-
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 به زد می صدا را صدف بلندش و تند لحن با درحالیکه و داد تکان عصبانبت از سری مهرداد

 عمرم از زیادی روزهای که بود جایی محیط این خورد چرخ اطراف در نگاهم رفت؛ کانکس داخل

 داشتم کوتاه جا همه از دستم حاال و باشد آرزوهایم تحقق مکان بود قرار گرفت نتیجه بدون را

 کرپم می نظاره را قاچاقچی چند موفقیت

 دیگه بیا صدف-

 :زد داد وار فریاد و رفت وا لحظه یک کرد باز که را کانکس در

 !صدف-

 مهرداد؟ شد چی-

 شد داخل «نیست تو این کی هیچ: »گفت می حالیکه در مهرداد

 کشیدم عقب دستبند وجود با ندارد تمرکزی و است مهرداد به حواسش منوچهر شدم متوجه

 کوبیدم شکمش به محکمی لگد آنی حرکت یک در و

 بیاورم دستش به سرعت به تا بود ش اسلحه  به حواسم افتاد زمین روی و کشید دادی

 برداشتم را اسلحه و ندادم مجال افتاد ای گوشه به که اسلحه و شد همینطور

 کرد نگاه منوچهر به شوکه من دستان در اسلحه دیدن با آمد بیرون مهرداد منوچهر داد از

 کنه؟ می غلطی چه داری-

 دیگه؟ خودتی حق بود گفته باشه؛ پیروز قراره حق نترس-

 !زیاده؟ زورت داری اسلحه چون کردی فکر پس-
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 ترس باعث دادند تشکیل که ای محاصره ی حلقه زدن هم بر چشم یک در و پلیس آژیر صدای

 صنم بدانم خواستم می هم من و بود صدف دنبال منوچهر وسط این شد مهرداد و منوچهر

  کجاست

 چند گذاشت فرار به پا کوه باالی سمت به و نکرد اعتنایی منوچهر های سوال برابر در مهرداد

 کردند حرکت دنبالش به هم پلیس نیروی

 میبینم خیاالتم در سرابی چون را اتفاقات دارم من و است خواب چیز همه کردم فکر لحظه یک

 داشتم پلیس نیروهای میان حاال و بودم قاچاقچی دو دست اسیر پیش دقیقه چند همین تا

 کشیدم می نفس

 کردم اخم حمید دیدن از چرخیدم عقب به گرفت؛ قرار م شانه روی دستی

 داشتی؟ شک من به  تو یعنی فرستادی من واسه بود پیامی چه این دیوونه ی پسره-

 زدم پوزخندی

 گزارش احمدی سروان به داشتم گاو عین منم دادی می پیامی هر تو بود عالی کارت ولی-

 یعنی پیامت معنی بابا ای دیدم براش بخونم باز اومد فرستادی که آخرو پیام اون اما دادم می

  کردم کنترل زبونمو منم جاسوس اون کردی فکر تو و میکنه جاسوسی داره یکی

 برگردم باید من و اومده پیش کاری کردیم تظاهر سازمان رئیس واسه فرستادم پیام یه و

 تهران

 دستگیر نگهبانارو اول اینجا اومدیم بودیم احمدی سروان مراقب که شرایطی تو هم بعد و

 اومدن نفر چند و موندن کافه اطراف نفر چند باشن؛ همکار ممکنه زدیم حدس چون کردیم

 کردیم دستگیر و صدف کانکسن، داخل صدف و صنم شدن متوجه اینجا

 . ساراست دوستش پیش صنمم االنم

 خوبه؟ حالش یعنی-

 کرد نگاهم شگفتی با حمید

 !صنمی حال نگران تو زدم حرف همه این من-

 این نمیدانست که حمید ببینم را صنم تا نبود دلم توی دل اما بودم چیزها خیلی نگران من

 عجیب پس خانواده تا داشت تعهد کارش به همیشه خودش او قلبم؛ به بود من تعهد دختر

 نشود متوجه نبود

 خوبه؟ حالش-

 .ما نه پلیسه به مربوط چیز همه دیگه ببین و صنم برو تو نباش؛ نگران-
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 شد؟ دستگیر م احمدی سروان-

 که پیش دقیقه سه دو آره اصال؛ نشنیدی حرفامو کل کردم فکر! اومدی خودت به خداروشکر-

 کردن دستگیرش شد راحت عملیات از خیالشون

  بزنم حرف نارفیقم رفیق این با برم منم برو تو

  ببینم را صنم زودتر تا رفتم سارا ی خانه به و کردم گوش حرفش به بود منوچهر به ش اشاره

 و متعهد خیلی شد می ظاهر چشمانم مقابل احمدی سروان ی چهره مدام اما راه بین در

  کرد می تالش من پای به پا رسید می نظر به شناس وظیفه

 آدم ظاهرا دنیا؛ داشت رسمی عجب کردم نمی فراموش را هایش خوردن حرص و ها دویدن

 گام مقاصدشان سمت به دیگر ظاهری با و بزنند هایشان چهره روی نقاب بودند یادگرفته ها

 بردارند

 دستم همینکه رسیدم هادی و سارا ی خانه مقابل تصورم از زودتر که بودم فکر در غرق انقدر

 از را من داشت انگار یکی و نبود خودم دست هایم گام دیگر شد باز در گذاشتم زنگ روی را

 او رفتم هال داخل و درآوردم را هایم کفش برسم صنم به زودتر هرچه تا داد می هول پشت

 در و کردم پرواز جورهایی یک سمتش به تعللی کوچکترین بدون بود آمده پیشوازم به هم

  کند فرار ترسیدم می که محکم انقدر کشیدم آغوشش

 ی گوشه زخم دیدن با اما ببینم را صورتش تا بگیرد فاصله دادم اجازه باالخره گذشت  که کمی

 رفت هم در هایم اخم لبش

 چیه؟ این-

  کسری از دیگه یادگار یه-

 شدم غمگین تلخش ی خنده از

 سابیدم هم به خشم ازشدت را هایم دندان زنند می نبض هایم شقیقه کردم احساس

 بود شده تنگ برات دلم بهراد نیست مهم-

 موهای کشیدم آغوشش در سخت دوباره افتادم هایم دلتنگی یاد هم من گفت که را این

 بوسه در غرق را صورتش کل بعد و زخم همان جای ابتدا زدم کنار را صورتش روی ی آشفته

  کردم

 شوند دردهایش مرهم هایم بوسه خواستم می

  جهنمه  تو بدون دنیا فهمیدم مدت این صنمم، بود شده تنگ دلم برات منم-

 زد لبخندی

 بود مزخرفی روزای خیلی-

 چطوره؟ حالت و کجایی دونستم نمی چون بود تر سخت من واسه-
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 بشی نگرانم انقدر کردم نمی فکر وقت هیچ-

 بود دل ته از ش خنده اینبار

 حرکت از کرد نگاهم شگفتی با میگرفت جونمو داشت نبودنت بودم نگران ففط کاش-

 کشیدمش؛ آغوشم پناه در دوباره و کنم مقاومت نتوانستم افتاد تالطم به قلبم چشمانش

 .هست هم او های نفس که بکشم نفس درجایی میخواستم من و بود او من دنیای
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 ، بفهمم زودتر تا نبود دلم در دل.  شود وارد پرونده اصلی افسر تا نشستم صندلی روی

 کردنش کم برای بهراد که بود مشهود آنقدر استرسم.  است قرار چه از صندوقچه ماجرای

 . کرد دعوتم آرامش به سرانگستانم نوازش با و گرفت را دستم

 : کرد ای سرفه تک افسر

 .طوالنی و عجیب! شد عجیبی ی پرونده-

 :انداخت ریشش ته به دستی

 .  باشه مشخص چیز همه دیگه کنم فکر-

 : انداخت افسر به سپس و من به نگاهی بهراد
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 کامال بیستون ی پروژه ی پرونده اگه البته ، شدیم موندگار اینجا حاالحاالها هم ما کنم فکر-

 .باشه نشده بسته

 : کرد اخمی برایش حمید.  آورد زبان به را جمله این وار طعنه و بود حمید به اش اشاره

 !بوده چی واسه پروژه مدت این ی وقفه و تعطیلی فهمیدی دیگه خوبه ، بهراد بسه-

 . میترسیدی چون-

 شدن دور خانواده و خانه از من مسئولیت با که کسانی برای اتفاقی ، ترسیدم می بله-

 .بیفته

 زمان آن نباید بود معتقد ، افتاد می هم اتفاقی هر.  ندهد ادامه تا کشیدم را بهراد دست

 . برسند مقاصدشان به تر گستاخانه منوچهر و مهرداد امثال تا کردند می تعطیل را پروژه

 . کند سکوت و آرامش به دعوت را دو هر غیرمستقیم تا کرد ای سرفه تک هم نگهبان افسر

 شریفی سرهنگ ، پرونده اصلی مسئول بعد کمی و گرفت پایان بحث زود خیلی خوشبختانه

 . بدهد تری کامل توضیحات تا شد اضافه جمعمان به هم ،

 : کرد شروع همه از قبل حمید

 !دستشه صندوقچه اون گفت می بهراد به حداقل صنم کاش-

 نمی صاف من با دلش وقت هیچ مرد این ، نیامد خوش بهراد مذاق به حمید وار سرزنش لحن

 و خوبی خیلی تو: »  گفت می من به همیشه بهراد.  بخشیدمش نمی هرگز هم من و شد

 هرگز که منطق بی و بودند انگیز نفرت آنقدر کسری و حمید اما«  بخشی می زود رو ها آدم

 موردش در بهراد از من و بود افتاده کسری برای که اتفاقی وجود با.  بخشیدمشان نمی

 .بگذرم سنگینشان خطای از توانستم نمی هم باز ، بودم شنیده

 مگه؟ داشته غیب علم -

 . داد را حمید جواب من از دفاع در که بود بهراد

 : کنم مداخله دیدم الزم ، شدند می درگیر داشتند هم باز

 درصد یک حتی طرفی از ، کنه ایجاد مون واسه دردسری اسلحه اون نکنه بودم ترسیده من-

 . باشه داشته ربطی پرونده این به دادم نمی احتمال

 این و کجاست آدرس اون بفهمه تونست زیرکی با مهرداد ؛ بود سخت هم واقعا ، درسته-

 . گرفت ما از زیادی زمان پروژه این فقط ، نشد بد ما برای

 . بودنشه بخش نتیجه مهم-

 . درسته-

 ؟ بوده من دست بهش مربوط چیز هر یا نقشه این دونستن می همه چرا نفهمیدم من فقط-

 . کرده مالقاتت پدرت که بودی نفری آخرین تو چون-
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 شود صاف صدایش شد باعث اش سرفه تک.  دهد توضیح تر مفصل کرد وادارش سوالیم نگاه

: 

 ، میترسه و میشه مظنون بهش پلیس که شرایطی در ؛ بوده پدرت قدیمی دوست منوچهر-

 امانتدار میخواد پدرت از و میده بهش رو نقشه و پدرت سراغ میره ، بده دست از رو نقشه

 به رو امانتی این ، بیفته براشون اتفاقی صورتیکه در  میگن و کنن می قبول هم ایشون.  باشه

 . میسپرن دخترشون

 زنگ دوستشون به و کنن می اشتباه متاسفانه ، باستانیه میراث یه نقشه این فهمن می  اما

 . میدن پلیس تحویل و امانتی این که میزنن

 رو نقشه تا میشه اجیر منوچهر توسط ، بوده سالش نوزده موقع اون که عطا اعترافات طبق

 . میکشه پدرتونو درگیری تو اما بگیره پس

 خاطر به میده ترجیح اونم و بوده نامادریتون ماجرا شاهد تنها و نبودین خونه که هم شما

 اجدادیش روستای تو راحت خیلی و قانونی پزشکی بدون.  بگیره ندیده رو چیز همه پسرش

 ! کنن می خاکش

 !پزشک؟ تایید بدون میشه مگه-

 :گفت ادامه در بعد و بود بهراد سوال این

 شده؟ کشته پدرت دونستی می تو-

 کردم نمی مرورش هم خودم خلوت تو یا و ذهنم تو حتی که اونقدر ، شد ترسم باعث همین-

. 

 زنی بازی شب خیمه عروسک بودم شده من.  بنشیند گلویم در بغض شد باعث روزها آن یاد

 عقلم ؛ نداشتم هم سنی البته ، داد می آزارم همیشه زنیکه!  مادر جز بود چیز همه  که

 واسطه به حاال که ، حماقت و کنم می خطا همیشه ، انسانم هم من.  کرد نمی کار درست

 . کنم می رفتار تر سنجیده و تر عاقالنه گذشته تجارب ی

 : دادم ادامه

 منم«  پشتمون میفته حرف: » گفت می«  میره آبرومون ، بفهمن مردم: » گفت می انسی-

 شهر تو زندگی دونم می خوب چون ، میکنم و فکر همین االنم ؛ میگه درست کردم می فکر

 بعدا و ببینه یکی ، نکنه ترسی می ، میکشی که هم نفس حتی ؛ داره مصیبتایی چه کوچک

 میشه مهم برات مردم حرف نخوای یا بخوای.  کنه مهمونیاش ی سوژه کشیدنتو نفس همین

 برات مردم حرف ذهنت ناخودآگاه تو ، نیست تو دست دیگه مرور به اما بگذری اوایل شاید. 

 میگیره ای دیگه رنگ

 اصلیش هدف انسی و بودن انسی پسرای ، اتفاق اون پشت کردم نمی فکر هیچوقت اما

 . باشه پسراش از حمایت
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 تاوان این ؛ کرده شو زندگی و گشته راحت خودش واسه پدرت قاتل سال چند ، دخترم-

 صداقت میفهمید دنیا ی همه کاش.  کنه نمی زیبا رو دنیا ، صداقت مثل چیز هیچ ، سکوتته

 استفاده ازش اونا و نبود قدیمی پدرت ی اسلحه اگه ضمن در. زندگیه تو مهمی اصل چه

 .سنگینه سکوت تاوان وقتایی یه! نداشتی االن پدرتم امانتِی که میکردن

 با و کند استفاده بازویش زور از راحت تا بود عطا کردن رو پر من سکوت تاوان ، میگفت راست

 . بزند رقم برایم  تلخ خاطرات ناجوانمردانه هایش کتک

 بلند خواست من از ، شد مطمئن که چیز همه از تقریبا و پرسید هم دیگر سوال چند بهراد

 . ایستادیم جدول ی لبه و آمدیم پایین را پاسگاه ی پله چند.  شویم

 : پرسید بهراد که بودم غرق خودم خیاالت و فکر در مدام نبود خودم دست

 نداشتی غیب علم توام ضمن در.  نکنیم اشتباه وقت هیچ نیست قرار ، نکن سرزنش خودتو-

 ! مهمه جعبه اون ، کنی فکر که

 . بودم دلگیر خودم از هم باز اما میدانستم را ها این ی همه

 مو پروژه راحت خیال با ، تونم می که خوبه.  خوشحالم من زندان افتادن شون همه که همین-

 . کنم تموم

 : گفت و زد زل چشمانم در تر عمیق

 اتفاقاتم این مدیون داشتنتو من.  بود تو به رسیدن من برای ماجرا این ته که خوبه خیلی و-

 . نیستم دلگیر چیز هیچ و هیچکس از پس
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 بکشم نفس را آغوشش عطر.  کنم پنهان پهنش آغوش میان را خودم تا گرفت می بهانه قلبم

 بودند ساده کلمات  همین ، خواست می قلبم که آنچه ی همه آخر.  کنم بهتر را دلم حال و

 .کند دریغشان عشقم و من از نباید بود یادگرفته ظاهرا بهراد که

 ...صنم-

 انگشتانش جهت ، داد رو روبه به ای اشاره.  کردم بلند را سرم بهراد زبان از اسمم شنیدن با

 . آمد سمتمان رویی روبه ی خانه از پیرزن ، کردم دنبال چشم با را

 در را خودش تالش او اما رسیدند دیر اینکه با.  هستم کجا من ، زده حدس بود گفته بهراد

 . بگذرم او از نبود سخت برایم و بود داده انجام من حق

 : ایستاد مقابلم

 ؟ صنم خوبی-

 آدم یک به ، شد می که را خوبی حس آن وقت هیچ.  کردم تشکر.  داد جواب و کردم سالم

 را خودش های دغدغه و رویاها هم او.  نبودم هم متنفر او از اما نداشتم پیرزن این به ، داشت

 آخر در و بود گذاشته قدم اشتباهی مسیرهای در و کرده را خودش خطاهای هم او ، داشت

 سرزنش جز ، گشت برمی اش گذشته به که االن مسلما.  نرسید ، میخواست که آنچه به

 : بود برایش تنبیه بزرگترین این و داد نمی انجام کاری خودش کردن

 . کنم می فکر بهت همیشه-

 .دهم دلداریش ، مشابه کلماتی با جواب در توانستم نمی اما بزنم لبخند کردم سعی

 دوستم و داشتم دوستشان که کسانی ، کردم می فکر زندگیم در تری مهم کسان به من

 : گفتم خشداری صدای با و کردم ای سرفه تک.  داشتند

 . کردین کمک بهراد به که ممنون-

 نمی را من هنوز چون ، کنم تشکر او از نداشت انتظار بود مشخص ، کرد نگاهم زده شگفت

 . شناخت

 .باشی بخشیده منو امیدوارم-

 اما بود تون چهره روی نقاب ، بودن اطرافم که دیگه خیلیای مثل  هم شما اینکه از دلخورم من-

 زمان مسلما ، کوچکه من دلخوری ، ببخشمتون بخواین ازم که نگرفتم کینه اونقدر وقت هیچ

 . میکنه حلش

 خوب حالش کردم حس.  برویم آنجا به کرد دعوت ما از شب برای و عذرخواست هم باز

 . نکرد اصرار دیگر هم او ، ندادیم قولی.  است خسته و نیست

 کوتاهی خداحافظی پدرم یادگار با میخواستم ، باشم ام درکافه را امشب میخواست دلم من

 . کنم

 خطایی ها سال این تمام در ، کردم می فکر که همین.  بود مانده مرد پدرم بودم خوشحال

 . میگرفت آرام دلم ، نکرده
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 قدم کمی حوض کنار تا و برویم محوطه سمت به فعال داد پیشنهاد.  گفتم دلتنگیم از بهراد به

 . بزنیم
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  شدیم؛ محوطه وارد هم دردست دست

 مدت این در من و برگشت کند بررسی را اوضاع تا زد کانکسش به سری بهراد اینکه از بعد

 نمی باشد؛ ما سهم بود قرار که ای آینده و بهراد ؛ خودم به کردن فکر بودم کردن فکر مشغول

 تزریق ریشه و رگ به را ترس و نگرانی حس که کوهش سرمای یا بود بیستون هوای دانم

 حاال اما نبود خودم دست انداخت؛ می ش تنهایی و غریبی یاد را آدم جورهایی یک کرد؛ می

 خوب بود آمده سراغم به مشترک زندگی ی آینده از ترس بازهم بود شده تمام چیز همه که

 اما هایم نگرانی باوجود با که هایی حرف است؛ الله های حرف ترس این دلیل دانستم می

 بودند نیفتاده سرم از روز چند این

 بریم-

 خندیدند مب چشمانش و بود خوشحال کردم؛ سربلند باصدایش

 خونه نریم و امشب میشه-

 بریم؟ کجا اونوقت-

 بمونیم اینجا-
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 کرد نگاه کنارحوض خالی فضای به سپس و من به باتعجب

 !کنی؟ می شوخی-

 ایستادیم حوض ی لبه و گرفتم را دستش

 .بودم حوض این دور زدن قدم عاشق من-

 زد لبخندی

 کنی؟ تجربه هم رو نفره دو زدن قدم داری دوست-

 زیاد من حال اما داد؛ تکیه ش شانه به را سرم و گرفت را دستانم دادم؛ سرتکان آره معنی به

 :کرد زمزمه گوشم زیر رفتند می رژه درسرم صدف آخر کلمات نبود خوب

 میشه؟ چی میکنی فکر بهراد-

 مست را من چشمانش ی جاذبه و جادو زد؛ زل درچشمانم عمیقا گرفت؛ را دستانم و ایستاد

 کرد خودش وجود غرق و

 کرد متفاوت معنایی برام داشتن دوست تو کنار-

 سکوت کنم برخورد قبل مثل خواستم می شد شعف دچار اورد برزبان که کلماتی از قلبم

 داد ادامه او و کردم

 باشیم اینجا و امشب میخواد دلت پس-

 گفتم ای آره

 بخواه جون تو-

 گفتن عاشقانه من اما میگیری را من جان کنی می عاشقی تو که انقدر گفتم می باید

 دهد ادامه سرایی عاشقانه این به ابد تا خواستم می و داشتم دوست را هایش

 گرفت را دستم

 سرعت به آورد بیرون کمدش از ای چادرمسافرتی انجا رفتیم کانکسش سمت به هم همراه

 ایستاد چادر مقابل و برپاکرد را چادر

 میدین؟ افتخار بهم صنمم زیبا-

 تا گرفتند می نشانه را من قلب عمق که هایی همان برد کار به که بود جدیدی کلمات ان از

 .بخواهمش بیشتر

 اینجا را امشب هم همراه بود شده راضی راحت چه کردم؛ نگاه سرش چادرپشت و او به

 .ست سردرگمی سر از فقط من خواسته ندلشت خبر بیچاره بمانیم؛

 هم ازمن و کشید دراز راحت بهراد اما بزنم را حرفم چطور میکردم دل دل شدیم که چادر وارد

  بزنم را حرفم تا گشتم می فرصتی دنبال همچنان و کردم را همینکار بکشم دراز خواست
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 کرد کنجکاوش هایم کردن دست دست

 صنم؟ شده چیزی-

 کنی؟ معرفی همه به منو میترسی چرا-

 دراز را دستش شد مسلط خودش به زود خیلی اما جاخورد ابتدا کردم وسکوت گفتم را این

 حرکت یک در و کشید خودش سمت به را من و کرد

 .زد گوشم ی الله کنار ای بوسه و رساند گوشم به را هایش لب و زد خیمه تنم روی     

 سرکردی؟ تاصبح و شب یه چادر تو تاحاال-

 نگاهش سکوت در نبود؛ مهم برایش م جمله انگار گرفتم؛ سرم روی برزنت سقف از را نگاهم

 :گفت و زد لبخندی کردم

 درسته؟ باره اولین این-

 .بود تنش محاصره در تنم تمام کشید باالتر را بدنش

 ی تحربه م خیلی شاید زمستون سرمای تو بگم اینم البته کن، تجربه رو اولینا همیشه من با-

 .باشن ما بازی عشق شاهد تونن می سکوتش و امشب اما نشه شیرینی

 .بود من از قویتر خیلی اما شوم بلند کردم سعی زدنش کنار با

 .جاست همین جات امشب کوچولو خانوم کجا-

 .باشم نداشته تو با ای رابطه هیچ میدم ترجیح چیه جریان نفهمم تا من-

 هم شاید کردم می پیدا گرایش تندخویی به مهربانی فاز از چ میزد سرم به گاهی بودم همین

 باشد خریدار را نازم تا کردم می تندی

 بدی کسی نشون منو میترسی هنوز تو-

  گفتم مصرانه کرد نگاهم زده شگفت

 !میترسی؟-

  میگم و میزنم زنگ پدرم همه به امشب همین-

 بودم شده سرتق

 بکنی اینکارو محاله-

 ببندیم شرط-

 آمده کش لبخندی به هایش لب و داشت شیطنت از برقی نگاهش. کردم نگاهش کنجکاو

 .بودند

 چی؟-
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 .کند مهار را ش خنده کرد سعی

 این کنار باید گذشته تالفی به بود من با حق اگه اما کنم می بگی هرکاری بود تو با حق اگه-

 .ببوسی منو ماهی حوض

 مکان یک در داشت انتظار که البد کرد می شوخی کردم، نگاهش شده گرد چشمانی با

 !کنم کاری چنین عمومی

 .مرخرفیه شرط-

 .همینه شرطبندی قانون-

 .نکنم قبول اگه-

 .کنم می قبول بگی شرطی هر شی برنده تو اگه-
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 [۱۳:۱۲ ۰4.۱۰.۱۸, ]خیس های اطلسی

[Forwarded from ایرتوند سمیرا کانال] 

#۳۳4 

 

 

 

 

 

 

 وقتش االن گشتم می فرصت یک دنبال که منی برای هم ان بود ای کننده وسوسه پیشنهاد

 .بود

 !بذارم؟ شرطی هر-
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 :گفت اوهومی

 .زنتم من بگی ت خونواده به باید-

 سرم به زده کرد می فکر درواقع جاخورد

 دونن می که من ی خونواده...اما-

 دادم تحویلش را الله های حرف موی موبه

 چی؟ بقیه و دایی عمه، عمو،! نیستن مادرت و پدر شامل فقط تو ی خونواده-

 کشید پوفی

 !نداری باور بازم کنه خبر رو همه میگم پدرم به میگم دارم من شده؟ چی کردم فکر-

 که روزی چند این تو صنم دونی می بدم انجام تونم می عشقم برای که کاری کوچکترین این

  کنم جبران برات رو گذشته ی ثانیه به ثانیه دیدم که اینبار دادم قول خودم به نبودی

 فریاد و داشتن دوست باید گاهی بود رفته یادم من کردم اشتباهی یه داشتنم دوست ، تو من

  زد

 بدون شم ثانیه یه دنیا م گفته بهت راستی دارم؛ دوست چقدر بگم بهت همیشه خوام می

 نیست؟ قشنگ تو

 : داد ادامه بوکشید را موهایم برد؛ فرو موهایم مابین را دستش و خندیدم

 بمونی همیشه بده قول هستی؛ خوبه چقدر-

 بدی نشون آدم و عالم به منو بده قول توام-

 :گفت آمده باال ابرویی با کردو شیطنت

 بباز و شرط االن از پس-

 کردم نگاهش سوالی و نشدم متوجه

  بوسمت می حوض همین کنار کنم می شروع فردا همین از-

 شدی؟ دیوونه-

 کل که گیرم می بزرگ جشن یه برات داشتی آمادگی هروقت میگم همه به تهران برسیم-

 ندونستن و دونستن خواستم پدرو غقطاحازه من همه؛ و دایی تا گرفته عمو از باشن، فامیلم

 مربوطه خودم به فقط بقیه

 بلند هم آن خندیدم

 دارم بزرگ فانتزی یه م عروسی جشن واسه بودم گفته بهت-

 ریخت بهم بیشتر را موهایم و خندید
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 نگفتی نه-

 گفتم روز یه شاید-

  نیست روز اون امروز پس-

 گفتم بلندی نچ و خندیدم

 صبح تاخود خوام می بزنیم حرف صبح تاخود خوام می باهمه تو منو بودن روز فقط امروز اره-

 داشتن دوست تو دارم خودمو مدل من صنم دونی می بگم داشتنم دوست و عشق از برات

  کنم عوض خودمو گاهی میخوام اما

 بگیم؟ چی قراره صبح خود تا-

 سماجتم از خندد می

 دارم دوستت کنم تکرار من که اومده خوشت-

  هاست آدم حس جمله این منشا چون همینه؛ نمیشه تکراری که ای جمله تنها--

 من داشتنی دوست کوچولوی خانوم-

 زدن چادر ایم گذرانده چادر در را صبح مود تا شود می باورمان کنیم می باز چشم که صلح

  خورد رقم حمید پارتی با اتفاق این و بود ممنوع درمحوطه

 های انسان تا آمد می بر ها دیوانه از فقط ماندن برای اصرارمان و داشتیم سرما حس هردو

  برد فرو موهایم الی البه را بینی بهراد و گفتم بلند را فکرم این عاقل

 نیمه کار و بیفتم بیستون کوه جون به که دارم کم و فرهاد تیشه فقط بانو؛ شدیم تم دیوونه-

 کنم تمام تمامشو

 .رن نمی پیش تیشه با بیستون کوه کندن واسه االن صنما؛ عزیزدل کرده پیشرفت علم-

 خانه به دوباره من بود قرار گذاشتیم کانکس داخل و کردیم راجمع چادر و پتوها هم کمک با

 کند تمام را تمامش نیمه کارهای تا اگاهی ی اداره به بهراد و بروم سارا
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 [۱۳:۱۲ ۰4.۱۰.۱۸, ]خیس های اطلسی

[Forwarded from ایرتوند سمیرا کانال] 

#۳۳5 

 

 

 بهراد#

 

 و صنم دانشگاه خاطر به داشت ادامه مکشوفه یافتن ی پروژه درحالیکه برگشتیم بیستون از

  کنم آمد و رفت بودم مجبور دوریمان

 کنیم پیشروی حوض مسیر از باید دانستیم می بود آسان کار داشتیم که ای نقشه باوجود اما

 .بودند داده نشان هم را پیشرویمان خط دقیقا و

 ممکن زمان کمترین در

 و چسبیده مادرش رحم به که بود شده سرتفی جنین شبیه آمد بیرون زیرخاک از مکشوفه

 یک و شد تمام چیز همه باالخره اما شد کشف سخت اندازه همان به ندارد آمدن بیرون قصد

 . پیشینیانمان های رشادت و کشور تاریخ از دیگری برگ وثبت ماند برایمان آنجا از از نام

**** 

 همین مثل برسند پایان به حمید ی خانه در نیست قرار ها مصیبت کنم می فکر گاهی

 .شدم راهی معطلی بدون هم من و بروم انجا به تا زد زنگ کیانا که امشب

  داد می فحش زمان و زمین به حمید و بود خراب حالش مینو

 و گیر گوشه افتاده برایش که اتفاقی خاطر به کسری چون بودند درگیر ژیال با گفتند که اینطور

 و خواهدش نمی کسری بود دیده که ژیالهم کرد می دور خودش از مدام راهم ژیال بود منزوی

 مشابه برخوردی در خواست می حمید هم باز و بود داده طالق درخواست شده افسرده

 گذشته از فامیل کل به و انداخته راه بازی کولی نبود صنم ژیال اما ندهد ژیال به ای مهریه

 .بود گفته ش فعلی مشکل و کسری

 .بود ش همیشگی ی پیشه عفتی بی و شناخت نمی حیا اسم به چیری ژیال کال

 چیز یک اما داشتم بدی حس فامیل در شدن نما انگشت از نبودم خوشحال اتفافات این از

  شد می تکرار ذهنم در مدام

  برسد مقاصدش به تا کرد رسوا ژیال و نیاید بار به ابروریزی تا کرد سکوت صنم

 و بود نجس ژیال اما انسانی خوی از برگرفته رفتارهایش منشا سر و بودم پاک صنم

 .. حیوانی خوی از برگرفته رفتارهایش
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**** 

 بگیرد را عروسیمان جشن باشد خودش به متعلق که هتلی در است این رویایش بود گفته

 پدر زمین تجاری موقعیت میان این و کنم محقق برایش را رویا این خواست می دلم خیلی

 .کنیم تبدیل المللی بین هتل یک به را انجا تا زد می چشمک بدحوری

 داشت الزم زیادی زمان مسلما خاکی و صاف سطح این گرفتم رویم پیش زمین از را نگاهم

 .شدن هتل برای

 .داره الزم دوسال کنم کار روزی شبانه و باشم فعال بخوام خیلی کنم فکر بهراد خب-

 گفتم جدیت با و کردم اخم گرفت بازی به را اعصابم لبش روی نیشخند

 کنی؟ می مسخره چی؟ یعنی-

 سال یک بابت میدی تحویل شکسته کوزه به تهشم کنی می خاک دومتر میری خودت واال-

 !بدم؟ تحویلت ماهه شش و عظمت یه قراره من حاال کنی می کاوش حداقل

 نداره؟ راهی هیچ یعنی--

 کردم نمی کوتاهی داشت راه بهراد جون-

 می را پیمانکاری قرارداد فرداهم شند کار به مشغول فردا پس از کردیم توافق و کشیدم پوفی

 .بستیم

 کردم خداحافظی شد تمام که کارم

 می تمام امروز دومش ترم امتحانات رفتم ماشینم سمت به بود ساعت به نگاهم حالیکه در

 بگیریم را مان عروسی جشن ماه مرداد اول نیمه قرارشد بقیه و خودش توافق با و شد

 سنگ برایش عروسیمان جشن در بودم داده قول کرد می ناراحتش آوردم می هم ای هربهانه

 شود  این از تر طوالنی بینمان فاصله خواستم نمی هم خودم ؛ بگذارم تمام

  باشند فامیل تمام بود قرار

 خیلی گرفتم تماس صنم با و کردم متوقف را ماشین رسیدم؛ دانشگاه مقابل کی نفهمیدم

 شد سوار و رساند ماشین به را خودش زود

 !ریم نمی سواری بالن که شااهلل ان کجا؟ بریم قراره امروز خب-

 ماند توضیح منتظر و کرد نگاهم آمده باال ابرویی با

 کنیم انتخاب عروسیمونو کارت بریم قراره-

 بست؛ نقش لبش روی لبخند و زدند برقی چشمانش

 .نداره وجود شبی عروسی شب از بهتر کنم فکر نمیشه؛ باورم-

 .بگیرم ازش را شادی این و بندازم عقب را جشنمان توانستم می چطور من

 برد باالتر را صدایش و کردم روشن را ماشین ضبط
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 تابوته یه قد واسم دنیا این کل نباشی

 

 باروته انبار دلم و کبریت مثل نبودت

 

 آتیشه اقیانوس یه تاریکم روز نبـاشی

 

 میشه نشین ته قلبم تو دنیا ی غصه تموم

 

 لحظه یه نمیخوام تو بی رو دنیا

 

 محضه دروغ یه چشمات بی دنیا

 

 آوارم و ویلون همش روز هر و شب هر نبـاشی

 

 دارم نفس که وقتی تا میمونم زنده فکرت با 

 

 دستم بده کاری روز یه تو نبود که وقتی تا

 

 هستم تهش تا بمونی دنیا آخر تا بمون

 

 لحظه یه نمیخوام تو بی رو دنیا

 

 محضه دروغ یه چشمات بی دنیا

 



 
 

 
 

     

 
Page 891 

 ایرتوند سمیرا خیس های طلسیا

 را دستانش شدیم پیاده صنم همراه کردم متوقف را ماشین موردنظر پاساژ به رسیدن با

 از بعد شدیم، پاشاژ ورودی همان در مغازه وارد و باشند کنارهم هایم قدم تا گرفتم محکم

 شدیم عروسی های کارت میان گشتن مشغول فروشنده به کوتاهی توضیح
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#۳۳6 

 

 

 

 

 کنار را خودم جورهایی یک کرد انتخاب باید را کارت کدام شدم نمی متوجه خیلی من البته

 دیگری از پس را ها کارت بادقت و مشتاقانه صنم اما کنم همفکری دادم ترجیح فقط و کشیدم

 گذاشت می سر پشت

 گوشش کنار دارد زیادی وسواس بود معلوم اما کرد دیدن هم البوم داخل های کارت از حتی

 گفتم

 .دیگه ی مغازه یه بریم تونیم می نیومده خوشت اینجا کارتای از اگه-

 .دیدم بهترشو شاید بگردم گفتم بازم حاال اومده خوشم دونه یه از-

 تو دست از-

 زد نمایی دندان لبخند

 .ایه بدسلیقه عروس چه نگن شوهرم فامیل فردا-

 .میده نشون تو سلیقه اوج کردی انتخاب منو که همین-
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 زد پهلویم به آرام آرنج با و خندید

 خودشیفته آقای-

 دروغه؟ مگه واال-

 تو دست از-

 داد ادامه و انداخت ها کارت به اجمالی نکاهی

 خوبه؟ کارت این ببین حاال-

 دوقلب داخلش که چوبی جعبه یک انداختم بود کرده انتخاب که کارتی طرح به نگاهی

  شود نوشته داماد و عروس اسم بود قرار ها قلب از هرکدام روی و بود پولیشی

 من با انتخابش کرد تقاضا من از صنم که متنی کردیم انتخاب جعبه زیر برای هم کوتاهی متن

 گفتم کردم فکر کمی از بعد هم من و باشد

 کن دله یک دل صنما من با»

 کن گله آنگه ننهم سر گر

 خدا بهر از ام شده مجنون

 «کن سلسله یک خوشت زلف زان

 و شد انتخاب صنم ی سلیقه با بازهم که رسید من شلوار و کت به نوبت کارت انتخاب از بعد

 مامان دوست هم ان که عروس لباس ماند می فقط بودیم داده انجام قبال هم را خریدها باقی

 رفتند می خاله همراه دیگرش کارهای و پرو برای و گرفته عهده به را دوختش

 که بلندی تاج با خصوصا بودم شده ها ملکه شبیه شد نمی باورم رفتم دنبالش به آرایشگاه از

 و است کم صورتش روی ارایش گفت می خودش نازش؛ و ملیح آرایش و بود سرش روی

 .شده گریم بیشتر

 بدون که بودم خواستنش در غرق انقدر من اما کنیم چه داد می توضیح داشت بردار فیلم

 کوتاه تاخیر یک از بعد و دادم جایش اغوشم میان و رفتم جلو فیلمبردار دستورات به توجه

  بوسیدم طپالنی را ش پیشانی

 شود جدا آغوشم از خواست نمی دلش اتفاقات در غرق من از تر مست هم صنم ظاهرا

 خوش هم او مذاق به ما رفتار بودن دل ته از و بودن طبیعی ظاهرا اما داد تذکر ابتدا فیلمبردار

 می را خودمان کار ها وقت خیلی هم مان دونفره های عکس میان نزد حرفی دیگر که آمد

 دادیم نمی گوش او حرف به اصال و کردیم

 گفت عکاس آتلیه از خروج قصد که آخر در

 رسیدین بهم سخت که هستین هایی زوج اون از کنم فکر-

 :گفت جوابش در صنم
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 دونید؟ می کجا از-

 ندیدم بینشون عشقی چنین وقت هیچ ولی داشتم سرکار زیادی زوجای با کارم خاطر به-

 میخواین انگار شما هردوی میشه دبده م نگرانی حس یه همیشه داشتنتون دوست بین

 !دارین نگه راضی مقابلتونو طرف

  بست را دوربینش لنز

 رفتار م اینجوری بخواین اما دارین دوست رو همدیگه خیلی درسته نصیحت شما به من از اما-

 .باشین تر راحت میشین وسواس دچار کنید

 باحرفاش» گفت گوشم زیر رفت عکاس وقتی همینطورچون هم صنم داشتم قبول را حرفش

 «موافقم

 برای فامیل با شدن رو روبه دانم می رسد؛ می تاالر نوبت شود می تمام که آتلیه با کارمان

 دقیقه چند همین صنمم؛ اوضاع و حال نگران بیشتر من و دارد همراه به سختی لحظات ما

  م نگرانی از که بودم شده نصیحت پیش

 دارد فرق شرایط این دانستم می اما کنم کم

 می همه حاال اینکه با دهند توضیحاتی چه یا و کنند برخوردی چه بود قرار ما فامیل دانم نمی

 کنم حمایت صنم از طریقی هر به خواستم می بازهم بوده چه کسری مشکل دانستند

 با و شده پررنگتر حتی لبم روی لبخند نبود نگران اصال من برخالف کردم نگاه ش چهره به

 کرد نگاهم کامل نفس به اعتماد

  امشب بابت ممنونم خیلی-

 دستورات اینبار و گذاشتم کنار را م نگرانی کرد بهتر هم را من حال بودنش خوب همین

  شویم سالن وارد تا کردیم اجرا را فیلمبردار

 شد تندتر بودند گذاشته ما ورود مناسبت به که آهنگی ریتم شد قبل از بلندتر موزیک صدای

  آمدند جلو تبریک عرض برای هم زنعمو و ویدا کرد می دود اسپند خاله آمد استقبالمان به مادر

 کرد؛ خوشحال العاده فوق را صنم حضورشان که بودند هادی و سارا مهمتر همه از و

 .گذاشتند نمی تنها را صنم وقت هیچ که بودند واقعی دوست دو دو، آن خداروشکر

 رفتیم ها مهمان ی بقیه سمت به

  گرفتم محکم را دستش بود شده خجل کمی حاال صنم

 خوبی؟-

 ...نبودن هادی و سارا یعنی شناسم؛ نمی و کس تقریباهیچ من-

 بود تشخیص قابل صدایش بغض اما نداد ادامه
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 نمیاد خوشم اونا از من یا شناسمم می که م اونایی از عده یه شناسم؛ نمی رو خیلیا منم-

 .ندادی دست از و چیزی پس نمیاد؛ خوششون من از اونا یا

 .باش داشته دوست رو آدما همیشه بهراد رحمی بی چه-

 انداختم دورکمرش و کردم جدا دستانش از را دستم نبود بد شکنی سنت کمی

 حاال: آمده خوشش هم صنم بود مشخص گفت آمد خوش ها مهمان به هم اینطوری شد می

 گفتم زیرگوشش بود تر نزدیک هم گوشمان و لب فاصله

 .باشم داشته دوست رو تو بلدم فقط من-

 و قشنگی همین به او بودم کرده عادت اصال شناختم می دیگر را دلش ته از ی خنده جنس

 .شوم لذت در غرق من و بخندد عمیقی

 و جدیت همان با اخم همان با بود امده هم پدر که بود خوب گفتیم آمد خوش مهمانان تمام  به

 از بین این کرد می برخورد گذشته از بهتر هم مادر  داشت حضور اما سردش رفتار البته

 بودند دلخور من از صنم خاطر به همچنان اینکه از جدا داشت حضور کیانا فقط حمید ی خانواده

 کرد پا به ژیال که ای ابروریزی خاطر به نداشتند را ها جمع در آمدن روی

 رقص پیست به تا آمد سمتمان به ویدا که بود نگذشته جایگاه در نشستنمان از ای دقیقه چند

 شخصیت برمهربانی عالوه ویدا داشت هم حق بود آمده خوشش ویدا رفتار از صنم برویم

 گرم انقدر میداد انجام گوهایشان و گفت در که کلمانی نوع و باصنم برخوردش داشت انسانی

 شود ش شیفته صنم که بود خالصانه و

 حق صنم به داد آرامش هم من وجود به که آرامی صدای پیچید فضا در الیت موزیک صدای

 هیچ در را داشتم امشب که حسی داشت اصرار عروسی مراسم اجرای به انقدر دادم می

 دستان و باشد من دست بودم کرده عادت امشب اصال نداشتم م زندگی های ثانیه از یک

 صنم چشمان و باشد من نگاه صنم؛

 فریاد را عمرشان زمان تکرارترین بی ها ثانیه و بود قشنگ چیز همه امشب کنم می اعنراف

 .زدند می

 تمام در زدم دور را سرمان پشت زنان بوق انبوه سیل ای ماهرانه شکل به مراسم پایان از بعد

  خندید می کارهایم از صنم مدت

 بدون شود دمیده دران صنم نفس بود قرار که ای خانه برسیم خانه به زودتر خواستم می

 داشت رسیدن زودتر ارزش شک

 :گفتم و کردم شیطنت کرد نگاهم زده شگفت گفتم سوپرایزم از رسیدن محض به

 .کنیم برگزار مونواونجا بچه تولد جشن کنیم می ریزی برنامه جوری دیگه نداره عیب-

 خندید

 اونموقع؟ تا کو-

 انداختم باال ابرویی شیطنت با
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 بغلته دیگه ماه نه کنیم شروع امشب همین نیست زیاد-

 کشید جیغی

 نکنی؟ اینکارو دارم کار و درس کلی من-

 نکنم؟ کارو کدوم-

 کشید جیغ بازهم

 کمرش دور را دستم و رفتم جلو داشت؛ را خودش ی مزه صنم گذاشتن سر سربه هم هنوز

  بود هردوستم ی محاصره در کامال کمرش انداختم

 نکنم؟ بغلت اینه منظورت-

  دوختم چشم لبهایش به و بردم جلوتر را سرم نداد جوابی

 !نبوسمت؟ داری انتظار نکنه-

 .برویم خواب اتاق سمت به تا کردم بلندش زمین از تقریبا و کردم تر تنگ را دستانم ی حلقه

 کند جدا تن از را لباسش کردم کمک همزمان و دادم ادامه بوسیدنش به تاب بی

 دارم دوستت: کرد زمزمه ارام

 دارم دوستت: گفتم جواب در

 .احساسمان و عشق رساندن سرانجام به بر تاییدی مهر شد همین و

 . گفتم اینبار بیاندازد ما بین ای فاصله دیگر دهم نمی اجازه زمان به خواستنش در غرق من

 میشی؟ م خونه  من ملکه-

 گفت ارامی آره و قرارداد هم روی را هایش پلک

 کنم می پیشروی بیشتر و گذارند می فراتر را حریمشان دستانم و نشست لبش روی لبخند

 خلوت این و مان دونفره بازی عشق بگیرداز رو تا کند می خاموش را هایش ستاره شب

 بماند صنم و من به متعلق فقط عاشقانه

 

 برگ قبل از پربارتر اینبار و کن رشد دوباره شدی هم پژمرده اگر حتی باش اطلسی گل مثل

 بگیر

 

  پایان

۱۲/۷/۱۳۹۷ 
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