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 دهیرا د لمشیف شیقت پکه چند و یشکل دلقک قاتل قایو دق دیچکیم میاز مژه ها ملیام نگاه کردم ، ر ختهیبه چهره بهم ر

قسمت ها را نه.از همه  یلبم را پوشش داده و بعض یقسمت ها ی، بعض تمیفیک یزرد بود و رژ قرمز ب میبودم شده بودم.موها

 شتریو ب زدید و مدام حرف ممورد عالقه ام نشسته بو نیکنار دستم پشت فرمان ماش زدیم ادیام را فر یکه بدبخت یزیبدتر ، چ

 .کردیم رمیتحق

دارم را با همه قدرتم به  هر چه دم دست خواستمیدر اغلب موارد م یبود ول بایاش انداختم ، ز بیرخ خوش ترک میبه ن ینگاه

و او سنگدالنه از  زمیاشک بر و نمیبنش نکهیانجام ندادم و عاقبتم شد ا یکار نی، من هرگز چن شدیخب نم یسرش بکوبم.ول

 آمد! یبنالد.به درک که خوشش نم پمیبقول خودش چ یو از رفتارها دیخسته شدنش از من بگو

اسف بار نگاهم کرد و ت یکردم ، چهره اش درهم شد و در سکوت یبلند نیعمد ف یام گرفتم و از رو ینیرا مقابل ب دستمالم

 دستمال...متاسفم واقعا... نیا یوو تو ت گمیم کنهیم تمیکه اذ ییاالن دارم برات از کارا نیهم نی، بب تونمینم گهیگفت : واقعا د

 ؟ شنیو مباکالسن که خودشون مح نقدری؟ ا یکنینم نیدماغت رو ف یتو محتوا یبگ یخوایم یعنیگفتم :  یعصب

 انداخت و گفت :  ینیبه ب ینیچ کامران

 .رمیو م رسونمتیفقط م ایلیل _

، همان  شدمیام م یاقعوو وخود  کردمیرا فراموش م میوقتها تمام نقشه ها یلب تشکر کردم.بعض ریرل کردم و زرا کنت خودم

 یبرا قایو دق خواستمیم .اما من کامران رادیکشیو زبان درازش همه را به عذاب م گذاشتیکه در خانه دهان به دهان همه م

من بود که  ریتقص فتندگیکه م یزدن به تمام دوستان به در نخورم و همه کسان ینتو ده یخاص و برا افهیق ی، برا نشیماش

 را نوشت. پشیش شنیلیآرمان طالق خواست و دوماه نشده گرفت و ماه سوم ، ر

نصف شب بود ، اصال  ربع به سه کیافتاد. نیو نگاهم به ساعت داخل ماش دمیچشمم کش ریشدت همان دستمال منفور را ز با

.بهم بانشیپشت شهیم همهو مامان  کردیام م وانهید نی، رام دمیرسیبه خانه م یوقت شدمیم چارهینبودم.حتما ب متوجه ساعت

 گفتم :  ی.عصبدمیشنیم کوفتسر کماهی دیطرف ، با کیزدن با کامران از 

 ؟یبر یتر عیسر شهیم _

 زد : خودم مشتاق ترم زودتر برسم. پوزخند



 ام نکند. ادهینزدم تا حداقل به خانه برسم و وسط راه پ یحرف یاز حرف زدنش جمع شد ول صورتم

که با هو  یبا کالس یابطه هارو البته  دیخریکه م ییو کادوها میرفتیکه م ییمدت با هم بودنمان افتادم ، رستوران ها نیا ادی

 تیفیاز ک کساعتی شهی، هم زدمیم دار تیو لبخند رضا دادمیاز شراب ، به زور فرو م زاریو من هم ب میخوردی! شراب م میداشت

کردن ها راحت  یباز لمیف نی...از اکردمیاز تعجب از دهانم خارج م یاصوات نا به هنجار منو  کردیم فیشراب و قدمتش تعر

 رستوران ها...غذاها... یشده بودم ول

 یلب تشکر کردم.نفس ریمقابلم قرار گرفت.دستمال را گرفتم و ز یدوباره روان شد که دستش همراه با دستمال کاغذ اشکم

 بعد گفت :  ییو لحظه ا دیکش

 .میبا هم گذروند یخوب یخاطره بد.به هرحال روزا هی، با  میتموم کن ینطوریا خوامینم _

رفت که گفت  رهیتگنزد دستم سمت دس یحرف یبه سکوت گذشت ، وقت یطوالن یو لحظات ستادینزدم ، مقابل مجتمع ا یحرف

 : 

 .ایلیمتاسفم ل -

افتادم.دلم  هی، باز به گر دیچیکوچه پ چیکه در پ نشیشدم.ماش ادهیبودم ، سر تکان دادم و پ زاریکلمه ب نیکه چقدر از ا یوا

 یفکستن دیاال دوباره پرا، ح بردمیبه خودم لذت م هیاز نگاه بق شدمیسوار م ی.وقتشدیاز خودش تنگ م شتریلکسوس اش ب یبرا

 .کردمیالتماس م کساعتی دیمامان و تازه قبلش هم با

 شیتا صدا دمیکش رونیب پاشنه بلندم را از پا یترس به دلم نشست.کفش ها شیام بند آمد و بجا هیخانه ، گر یاور ادی با

را رد کردم  ی.نگهبانشهیهم باز خوابش برده بود مثل یبا دهان میگذشتم.آقا رح یاز مقابل نگهبان نیجلب توجه نکند و پاورچ

 شیشت و المپ هاروزنه نور ندا نیکه کوچکتر ییا دهیسرپوش نگیشدم ، پارک نگیپارک کیو سمت راست وارد قسمت تار

 سوخته بود. انیدر م یکیهم 

 نیخواب بودند حتما.رام ایرو داشتم و مامان و دیبود ، کل یادیخودمان راه افتادم که راه ز یسمت ورود میو مستق دمیکش ینفس

من  یبرا یزیمرد ، چ یقتومن  چارهیب یبابا یخوب بود ول ایو رو نیپدر رام یخانه خودش باشد.اوضاع مال کردمیرا هم دعا م

رض خساست داشت و از م یاش خوب بود ول یاوضاع مال ای، همسر دوم مادرم ، پدر رو مرزتر از خودش نگذاشت. فرا چارهیب

 .شیها هیر یراسالم بود ب یو بهانه اش هم هوا یزندگ یخانه را انتخاب کرده بود برا نیاش ا ییانهمه دارا نیب

 دمیو سمت آسانسور چرخ دمیها رس یدور نمانده بود. مقابل انبار یقسمت شهر هم از آلودگ نیفرستادم ، ا رونیرا آرام ب نفسم

هوا مانده  یقطع شد نفسم بند رفت. دستم رو کبارهیکه  یکوتاه یلیخ ادیو فر یمحسوس یول فیبلند تق خف یکه با صدا

  نمیبیم لمیصدا خفه کن دار بود. فکر کردم از بس ف یتفنگ ها کیشل هیشب رمتق ، بنظ یمسخره بود که صدا یلیبود و خ

وست دخترش مجتمع د یاز پسرها یکی دیدو نفر ، از دهنم گذشت شا یریدرگ هیآمد شب ییدوباره صداها یشدم. ول یاالتی، خ

،  نیبرخورد با ماش یصدا هدوبار دنی، با شن دمیند یزیبه سمت چپ خم شدم و چ ی...کمدهیکش ریگ نگیرا گوشه پارک



که حتما علتش سوختن المپ ها  یبیعج یکیآخر ، در تار یو مقابل ورود دمیجلو کش نیبه جلو گذاشتم.پاورچ یکنجکاو قدم

دو قسمت  نیماب واریآنجا چه خبر است.د نمیباز دوست داشتم بب ی. قلبم به تپش افتاده بود ول دمید یلیبود ، نور متحرک موبا

دو مرد  یمتوجه شدم صدا رتیو با ح دیپچ پچ ها واضح تر به گوشم رس ی.صدادمیسرک کش یرد کردم و کم ار نگیپارک

پشت به من  یکی.دمیو دو مرد را د دمیلو کشسرم را ج یکم واریداد ، از گوشه د یشتریب یشرویاجازه پ کیتار یاست.فضا

شد ، آنکه رو به من بود گفت :  زیت اریاخت ی.گوشم بنمیدرست بب توانستمیها نم نیستون بدنه ماش نیرا از ب یگریبود و د

 ؟  فهمهینم ی، احمق فکر کرد یاونجا هم نتونست

.وسط یاریسلحه درممن ا یبرا نجایا یاالن گمشو تا بهش نگفتم اومد نینداره ، هم یپشت به من گفت : به تو ربط مرد

 .یمجتمع خدا واحد یشهر تو

 زد. خیرفت و خون در بدنم  ادمی دنینفس کش یواقع یاسم اسلحه به معنا دنیشن از

حسام ،  نی؟ بب یانیه کب یمنو گزارش کن یای، من مچ تورو گرفتم ، تو ب کنهیمخت کار نم نکهیدوم دوباره گفت : مث ا مرد

گفتم بهت اعتماد نکنه  یانی.من از روز اول به ککنهیم سیدهن جفتتون رو سرو رهیگی. میبگ دیعارف رو باالخره که با یجا

 ...یلیانگار فام یول

رد رو به من را ، با چند مکه حسام نام داشت ،  یسرم را خم کردم.مرد اریاخت یخفه شد ، ب یقبل هیشب یادیمرد با فر یصدا

 یکند.بعد آرام رو یریوگزسر بغلش را گرفت تا از افتادنش جل عیکرد و سر هوشیبه گردن ب یکیبه کمر و  یکی،  عیضربه سر

 نداخت.درون صندوق ا را هوشیمرد ب یکه به سخت دمیبلند مقابلش را باز کرد و د یشاس نیانداختش ، در صندوق ماش نیزم

و با  دمیزنده ماندن کش ینفس برا کی،  دادی. مغزم فرمان نمدیلرز ی، دست و پا و تمام تنم م دمیرا با وحشت عقب کش سرم

دورتر  ی، کم یوباره قدمدو  دمیدور شدم.دوباره نفس کش یو قدم دمیکش واریام ، خودم را به د یفراتر از تمام زندگ یوحشت

ه کردم و انگار المپ پاگرد روشن شد.با وحشت به المپ نگا یچشم کبارهیخودمان که  یکه شدم برگشتم به سمت ورود

 . دمیصدا به طرف پله ها دو یعقلم کار کرد که هرآنچه در توان داشتم ب

و  ستادمیا ییحظه احس کردم ، ل میکه در کف پا یدی، از سوزش شد دادیم دنیفقط دستور دو یبیدر هرج و مرج عج مغزم

جوراب  یستم را از پارگد فیراه نگاهم به رد کوچک خون افتاد . با وحشت دستمال کث انیپله ها باال رفتم.درم دوباره از

 یچراغ ها یشد ، از رو پله ها روشن یکه در انتها یو چراغ دمیرا شن ییپا ی.صدادمیام رو زخم گذاشتم و باز دو یشلوار

 کدام طبقه ام. دیفهمیم یچشم

کنار چراغ را کوتاه  مریم و تارا لبه گلدان گذاشت میپاگرد طبقه سوم ، پا ی، رو چاندمیرا بهم پ می؟ دست ها کردمیم دیبا چه

بقه گذشته ام.دستم را ط نی.که فکر کند از ادیرس یبود که ذهنم م یزیچ ی. تنهادمیکردم و با سرعت نور به داخل خانه خز

 دمشیتا باالخره د گذشت یطوالن یقیبرگشتم. دقا یختم و به طرف چشماندا نیزم یرا آرام رو فمیقلبم گذاشتم ، ک یرو

 دوباره از پله ها باال رفت. و با دقت به اطرافش نگاه کرد و ستادیدر پاگرد مقابل واحد ها ا یباال امد ، کم یکیکه از تار



رو رفته بود و با وحشت ف یر کرخت! تمام تنم د کردمینتوانستم فرو بدهم.باور نم یسر خوردم و اب دهانم را حت نیزم یرو

هم  دیشا ای هوشیرا ب گرینفر د کی ییکه حرفه ا ی.حسام بود ! مردگشتیآشنا تر م ییحسام و چهره ا یاسم آشنا یرو

 !  شدی!باورم نمبودطبقه چهارم  هیکشته بود ، حسام مهرجو ، همسا

*** 

را با او داشتم ، مامان  کیبرخورد نزد نیآوردم که بحثش در خانه ما بود و من اول ادیهفته قبل را ب کی قایهفته قبل دق کی

 ییبایشالش را به ز و، به پشت گوشش رفته بود  کیش یبا تاب شی. موها کردیداشت رژش را پررنگ م ایآش پخته بود و رو

 و داد زد :  دیبهم کش اطیاحت را با شیانداخته بود . لب ها شیها شانه یرو توانستمینم چوقتیکه من ه ی، طور

 ؟یختیمامان ر _

 ببر. ایمنو تو ! آره ب یغر زد : کشت مامان

 ؟ میبر یایسمت من و گفت : تو نم برگشت

 ؟  یکه چ میبر میکاسه آش دو نفر پاش هی یغره رفتم و گفتم : ... من ؟ برا چشم

 ازش. ادیپشت چشم نازک کرد : که بفهمه خوشمون م ایرو

 .ادیخوشمون ؟ تو خوشت م _

 بده ؟  ییاز چهارچوب در به عقب خم شد و گفت : خدا ایرو

 .ادیرفت. داد زدم : چون خوبه خوشم نم و

ود که ما حداقل هفته باش زبان زد همه. بخاطر او  یحسام بود و آقا بودن و خوش برخورد نیمرد مجتمع ، هم نیتر محبوب

 کردیم یش زندگبا مادربزرگ .میبردیها برد ، بهره م هیهمسا یبرا شدیکه م یزیو هرچ کیک ایو  ینیریش ایاز آش ،  کباری ییا

 دوست داشتم. شتریرا ب دشیو من مادربزرگ تپل و سف

انقدر  یعنی نیا بود و امو خوش اندام اما خانه اش در مجتمع  یمشک یو چشم و ابرو یبود ، قد بلند پوست گندم یعال حسام

که  دیفهم دشیهمراهش هم م شهی.از سامسونت همنییو شش بود ، مدل پا ستیهم ، دو نشیپول نداشت. ماش دیکه با

 .ودنب ریتاث یهم ب ایکارمند است و البته اطالعات رو

 کردم سردرد گرفتم. داغ درست ازیپ نقدریا ی: پدر منو تو درآورد زدیغر م ایخوردن آب بلند شدم . مامان به رو یبرا

 اخه. ادیلوس شد : ا ؟ مامان ! فکر کنم از من خوشش م ایرو

 اتفاقا.اسگلتون کرده بدبختا. گفتیم نویهم هم دهیدست به کمر گفت : دختر حم مامان



 یک نیاال انداخت و گفت : ببب ییو سرزنش مامان را صدا کرد. مامان شانه ا رتیبا ح ایو رو دیپر رونیاز دهانم با فشار ب آب

 بهت گفتم. 

 اشکان. یازت بفرستم برا رمیعکس بگ سایرا برداشت و سمت در رفت ، بلند گفتم : وا ینیس ایرو

شستم.مامان باز غر زد  کمک به مامان ظرف ها را یبرگشتم و برا نکیمن دراز کرد و در را بهم زد. سمت س یرا برا زبانش

 .دشانیخر یو گوشت ندارد و باالخره من را فرستاد برا وهیکه م

حسام تعجب  دنیاز د کنار سربرگرداندم و یبودم که حس حضور کس ستادهیبرگشتنم ، منتظر آسانسور ا دیطول کش یتکساعی

 ری، دادم . ز زدیم طبقه ششم چشمک یزد و سالم کرد.جواب دادم و نگاهم را به صفحه اسانسور که رو یکردم.لبخند گرم

ساک هم از دستش  وبپا داشت  ی.شلوار ورزشدیبزرگ سف کیرنگ با ت ییبود ، سورمه ا کیبه کفشش نگاه کردم ، نا یچشم

 کر کنم در رو باز گذاشتن.فسرم را باال اوردم.با لبخند و ارامش گفت :  شیبود.بنظر از باشگاه آمده بود...با صدا زانیآو

 باره گفت : . دوددایم یهم معن راهیکه البته آه تنها نبود و بدب دمینگاه کردم و آه کش دمیخر یها سهیک به

 .نکهیمثل ا میاز پله ها بر دیبا _

 . دییدادم و گفتم : بله.شما بفرما یحوصله سر یب

 .دیدار اریدوش انداخت و گفت : اخت یرا رو فشیک

 .نیشیسته مخبابا...سه طبقه اس  یها را برداشت.متعجب و دست پاچه گفتم : نه نه چرا شما...ا سهیخم شد ک و

 .دییگفت : بفرما گذاشتیم شیرا به نما فشیرد یکه دندان ها نیریهمان لبخند ش با

 م حداقل.من ببر نویو ماست را از دستش گرفتم و گفتم : ا ریکوچک ش سهی.کوفتمیبود من جلوتر راه ب منتظر

 و گفت : باشه .  دیخند

ل باال رفتن از پله ها ، در آن ام خداراشکر و طرح اندامم آن هم در حا دهیگشادم را پوش یراه افتادم و فکر کردم مانتو جلوتر

دختر ها ، واقعا  هیبق و ایحق دادم به رو یی.لحظه اکردیرا نگاه م یگرید ی، جا گشتمیبه عقب برم ی.گرچه وقتستیمشخص ن

طف صورتش عظرم قسمت درشت که بن یمتوسط و چانه خوش فرم و لب ها یابروها ،داشت  ییرایگ یخوب بود. چشم ها

 . شدیمحسوب م

 .دینخور نیزم _

حال طعنه زدن باشد  امد در یو بنظر نم دیرس یبنظر م یسرخ شدم. نگاهش کردم که عاد اریاخت یکالمش جا خوردم و ب از

 .برمیخودم م دیو گفتم : بذار ستادمیپاگرد دوم نفس زنان ا ی، رو

 د؟یکنیشان طبقه چهارم بود ، سمت پله ها رفت و گفت : ورزش نم خانه



 .رمیکرم نفس نزنم و گفتم : چرا.باشگاه م یام را صاف کردم و سع نهیس

 ..الکل ؟. ای دیستی.اهل دود که ندیبکش قیعم یو نفس ها نیکار کن یهواز شتریگفت و ادامه داد : ب یاوهوم

 تکان دادم : نه اصال. سر

 گفت :  یتکان داد و با لبخند کج ی، هم ورزش را و هم دود و الکل را. سر مگفتیم دروغ

 .دیورزش کن شهیخوبه پس هم _

 کیقد بلند نبودم. یلی. من خدیرس یم عیتا شانه اش بود و بنظر ضا بای.قدم تقرستادیها را مقابل خانه ما گذاشت و صاف ا سهیک

کوچک  اریبس ییا رهیدا هیکنار گوش ، شب شی.موهادیرس یبلندتر م یسانت ستیمتر و شصت و هفت سانت بودم و او بنظر ب

 .هیو روشن داشت ، دوباره گفت : مادرزاد

 ؟ یگفتم : چ جیگ

 ! نیروشن گذاشت و گفت : ا یموها یرا رو انگشتش

 و گفت : من برم. دی.خندمیاز کارها دمیگفتم و خجالت کش یآهان

 .دیدی.زحمت کشیپته کنان گفتم : مرس تته

در حرکاتش بود  یاصخ زیشوم. چ الشیخیکرد و من محال بود ب ینم یزندگ نجایکاش ا یرفت.ا نییرا تکان داد و پا دستش

دوست  قتایرا هم حق یمحجوب و دوست داشتن یها تیو وارد خانه شدم ، من کال شخص دمیکش ی.آهکردیکه جذابش م

 نداشتم.

*** 

م ، انگار داخل خانه هم از نفس راه افتادم و در را باز کردم خودم را داخل اتاق انداخت ایبه سمت اتاق مشترکم با رو نیپاورچ

کاش  یزخمم افتادم ، ا ادیزه و از سوزشش تا دمیکش میپاها ینبود. دستم را رو ریبودم ، باور پذ دهی. آنچه ددمیترسیم دنیکش

 یصندل یام را رو یو روسر اهم را نشان نداده باشد. مانتوباشد و مثل احمق ها تا دم خانه ر دهنش یکاش راه پله خون ی، ا

 یجا چارهی. مرد باورمیب را بخاطر شانیکردم حرف ها یرا کشته بود ! سع یکیتخت افتادم ، حسام ،  یانداختم و با لباس رو

 دیداشت ؟ با یبه من چه ربط، به خودم تشر زدم. دادندیپس م بحسا یانیبه ک دیکرده بود ! هر دو هم با دایرا پ یمسعود نام

اصال  دی.بادندیفهمیمه مهکه  کردمیمن انقدر تابلو رفتار م دانستمیم ی. هم امشب را هم حسام را ، ولکردمیاصال فراموش م

 ...دیفهمیبدتر بود !  م نکهی، ا ختی...قلبم ررفتمینم رونیچند روز از خانه ب



ام  هیداشت. داشت گر شیهم ته ر ینبود ، چند بار هیباشد ، بخدا که به خالفکارها شب سیلپ دیدادم شا یخودم دلدار به

. از گذشتیم خانه ما مدو او از  کردیم دادیبود صبح که مامان سر من داد و ب یمن بود. فقط کاف دیفهمی، حتما م گرفتیم

 .دنیخواب یشدم بجا هوشیماندم و بعد ب داریهوا ب دنام گرفت.تا روشن ش هیگر اریاخت یاسترس ب

 

 ؟  هیچشم باز کردم و گفتم : چ ی، به سخت دادیشدم. داشت تکانم م داریاز خواب ب ایرو یصدا با

 نو.اصال ؟ مامان کشت م یدیرس یچرا ؟ ک یاوردی؟ لباستو در ن ییا افهیق ختویر نیچرا با ا گمیم _

بودنش داشت گفت :  در آرام یکه سع ییدوباره با صدا ایشدم و دستم را به سرم گرفتم.رو زیخ مین یدیحس سردرد شد با

 شده ؟  تیزیافتاده ؟ با کامران چ یاتفاق

 جب گفت : با تع ایگشاد شد و صاف نشستم.رو میحسام ! چشم ها ادیکامران افتادم و بهم زدنمان و  ادی تازه

 شده ؟  ی.پاشو...پات چارهیبخدا پدرمونو در م ادیات رو درست کن االن مامان م افهیپاشو ق _

 .دینگاه کردم و گفتم : بدون کفش اومدم پام بر میرنگ پا یجوراب شلوار یخون خشک شده رو به

 تکان داد و گفت : باشه پاشو. یسر ایرو

 میچشم ها رین به جان زکپاک  شیو با پنبه و آرا دمیوشپ ی، لباس راحت  دمیکش رونیاز تن ب عیرا سر راهنمیشدم و پ بلند

 پله ها نمانده باشد.  یرو یخون کردمیافتادم...فقط دعا م

 ؟  هیو گفتم : چ کردینگاه م بیافتاد که عج ایبه رو نگاهم

 نه ؟  یزد : با کامران بهم زد لب

 کرد ه؟  تتی: اذ دیپرس یتکان دادم. عصب سر

 اخه ؟  خورهیم نکارایاون به ا نیپلیسیحوصله گفتم : نه بابا د یب

 .یهست یجوری: پس چته تو اخه ؟  دیپرس کنجکاو

 پنبه را درون سطل پرتاب کردم و گفتم : ول کن توام. اعصابم خرده.اه. کالفه

ساندم و صورتم را ر سیسروبودم.خودم را به  دهیصدا در را باز کردم ، ساعت هشت صبح بود و من فقط دو ساعت خواب یب

،  کردیشکوک نگاهم مهمچنان م ایامدم و دوباره به اتاق برگشتم. رو رونیب سی. از سروشتریرا ب میمفصل شستم. چشم ها

 و گفتم :  دمیتخت دراز کش یرو

 کنه. دارمیاعصابم خرده نذار مامان ب یلیخ _



 نبود. نی. شانست گفت رامزدیر مبود غ داریتا دو ب شبی.دشمیمامان نم فیگفت : من حر دلخور

 گفتم :  یمن نظر بدهد ول یهم ندارد که برا یاصال ربط نیبه رام میبگو خواستم

 بار رو کمک کن.  نیا هی _

 .دمیبار بدون فکر خواب نیرا برگرداند. ا شینگفت و رو یزیچ

ذراندم ، شب بدون حرف هم و منگ گ جینکرد.تا فردا را گ دارمیبه مامان چه گفته بود که ب ایرو دانمیو نم دمیعصر خواب تا

نگاه کردم و رو به مامان  را رونیب یگرفتم.کنار در خانه از چشم شگاهیچهره زارم ، وقت ارا دنیو صبح با د دمیزودتر خواب

 ؟ ادیم یراه پله ها ک یکفتم : نظافت چ

 در حال جدول حل کردن گفت مامان

 .چطور ؟ادیفردا م -

 شده اخه ساختمان فیحواس گفتم : کث یب

 :چپ چپ نگاهم کرد و گفت مامان

امرز زبونم کوتاه شه. از فر ینکن من جلو یکاری.صدبار بهت گفتم یرفته ساعت سه اومد ادمیرو  شبیفکر نکن پر ایلیل -

 لیگرفته تا فام هینظرت دارن...از همسا ریبعد از طالقت ، همه ز

 گفتم یعصب

 ؟ نکنیمنو م یبدن که حاال فضول میاومدن دلدار خوردمیخونه غصه م یبه اونا چه مربوط ؟ من تو -

 و گفت دیبه سرش کش یدست مامان

 .گنیم یزیچ هی یکن ی،  هرکار گنیمردم م-

 .گنیدهنشون نم یتو یگذاشتم و گفتم : شما بزن میموها یرا رو نکمیرا برداشتم و ع فمیک

 ؟ یریبا حرص گفت : االن کجا م مامان

 رنگ موز شده ؟ ینیبی.موهامو نمشگاهی: ارا دمیغر

 کرد و غر زد ینچ نچ مامان

 .شهیم یچ نیدور ، بب زیرو بر دهیم کهیکه اون مرت یچندرغاز نیبرو هم -



 شیرا پ ییآرمان بحث جدا ی.وقتستادمیرفتم و در را بستم.دکمه اسانسور را زدم و منتظر ا رونیخراب ب یحوصله با اعصاب یب

، دو سال کامل  میشته بودرا هم نگذا ی، هنوز قرار عروس می.عقد کرده بوددیطول نکش شتریب کماهی، تا زمان جدا شدن  دیکش

 ام را هم کامل بدهد هیو بعد هم مجبور شد مهر

رفتن باال رفت ، انهم  نییپا یاسانسور بجادر اسانسور باز شد ، بدون مکث وارد شدم. یدادم و وقت رونیرا با حرص ب نفسم

دم که البته در اسانسور را روشن کر نترنتمی، ا دمیکش رونیروز کامل چک نکرده بودم ب کیام را که  یطبقه دهم.کالفه گوش

حسام مهرجو خون در  دنیا دبو در باز شد .  ستادیبسته کردم تا باالخره طبقه دهم ا وباز  یحیانتن نداشتم.صفحه ام را تفر

 .ستادیا میرگ ها

 ستادیکرده بود. کنارم ا ریبراقش و نفسم گ یاش را داشت ، سالم کرد و وارد شد. مات مانده بودم به چشم ها یشگیهم لبخند

 ؟ دیو با ارامش خودش گفت : خوب

؟ مامان بزرگتون خوبن  دیور.شما چطیرسرا باال اورده گفتم : م لمیانداختم و موبا نییکرد به خودم مسلط شوم.سرم را پا یسع

 ؟

 که گفت : بله خوبن به لطف خواهرتون دمیجهت باز کردم و شن یو ب خودیچتم با کامران را ب صفحه

 دمیپرسیم دیه من بود.االن باب، لبخندش نرم و نگاهش کامال  ندیبیم کردمیکه فکر م دیکوب یم یرا باال اوردم ، قلبم طور سرم

 شدیار زبانم را با نکاهش دوخته بود که دهانم باز نمانگ یچطور ول

 گمیم روزشونیخوشمزه د کیک ی، گفت : برا دیرا د نگاهم یوقت

که ماسک  ییثل وقت هاکردم لبخند بزنم.دو طرف صورتم م یگفتم و سع ییبرده بود؟ اهان دست پاچه ا کیهم ک روزید ایرو

 جمع شدند ی، به سخت زدمیم

االن اسلحه  دینظرم داشتند و شا ریو با دقت بودند.ز اری، بنظرم هوش شیاما چشم ها اصال او نبوده ، دیدر ذهنم گفتم شا باز

 کردیو من را هم خالص م دیکشیم رونیاش را ب

 ؟ نگیپارک دیایرا قورت دادم و گفتم : مرا نزده بود.اب دهانم ییصفحه طبقات نگاه کردم  ، هنوز دکمه ا به

 مشت شده ام افتاد و گفت یبه دست ها ییا هیدر ثان نگاهش

 شهیبخرم...کم کم هوا سرد م لهیبرم وس دیپشت بوم بودم.با یگرفته بود رو نهیبله...راه شوم-

 کردم نگاهش نکنم ، همان لبخند مسخره را زدم و گفتم : اهان . چه خوب یسع

 ؟ شهیهوا سرد م ایگرفته ؟  نهیو گفت : خوب که شوم دیخند

 اصال به من شک نکرده بود. دی، شا کردمیاشتباه م دی.شازدیوحرف م دیخندیم یبود ، عاد یعاد



 .دیکنیم یدگیخونه رس یباز شد و گفتم : چه خوب که به کارا اسانسور

 ؟ ییبرسونمتون تا جا تونمیم رونیب رمی... منم دارم م گهیانجام داد د دیامد و گفت : با رونیب

 اش دلم ارام شد و گفتم یاز برخورد عاد یمک

 برم. خوامیسر کوچه م نی.همینه مرس-

 تکان داد و گفت سر

 خانم ، درسته ؟ ایلی، ل دمتونیباشه ، خوشحال شدم د-

، که  یکی.در همان تارکه دو شب قبل  بود ییهمان جا قایرفت ، دق نشیبله گفتم.دستش را تکان داد و سمت ماش دیترد با

 .کردیاش کار نم یانگار المپ چراغ چشم

به صفحه نگاه کردم ، ساره  اش را روشن کردم . منتظر نترنتیام افتاد و ا یبه گوش ادمینشستم ،  شگاهیارا یصندل یرو یوقت

 ؟  ی: همون قبل دیمسئول رنگ سالن پرس

 روشن نشه. یلیخ یرا تکان دادم و گفتم : ابروهامو هم رنگ کن ول سرم

 اش کنم ؟  نهیتامیگوشم گفت : موهات داغونه و کنار

نداشت چقدر  یتیاهم میبرا قتایقشانه ، خشن و نامرتب افتاده بود نگاه کردم. ح ریز یکه تا کم میرا باال اوردم و به موها سرم

 یزیبه چ گشتیبرم لشیدل کردمیبلوند م شهیاز آرمان جدا شده بودم ، هم یقاعده ، از وقت یبد شده اند ، چقدر نامرتب و ب

 میبودنم و موها یاشتنثابت شدن دوست د یبودم ، برا دهیکه کش یجبران نخواستن یبرا دی.شاستیچ دانستمیدرونم ، که نم

 .شدندیبود که فدا م

کردم : باز  یلیم یرا با ب امیجدا شدنمان افتادم و آن حس سرد دوباره بازگشت. پ ادیکامران در تلگرام ، تازه  امیپ دنید با

 ...ینذاشت یی، اما تو چاره ا مینکرد یکار درست کنمیفکر م شبیتموم شه. از د نطوریا خواستمینم

 نیغمگ کریچند است شیو برا دمیکش یبودم.نفس زاریرا نشان بدهد ب قیتفکر عم خواستیکه م شیها امیسه نقطه آخر پ از

 انداختم. زیم یرا رو یفرستادم و گوش

ورت کوچک صبه  دانستمیم برگشته بود ، یکننده بود.اعتماد به نفسم کم یامدم ، چهره ام راض یم رونیب شگاهیاز ارا یوقت

. هنوز هم با کندیم جلب توجه گفتیو م کردیآرمان با آن مخالفت م شهیکه هم ی، رنگ دیآ یرنگ مو م نیو پوست روشنم ا

 .شدیم عام ، اشک در چشمم جم یفکر به دوران متاهل

و  دیمقابل چشمانم قد کش ییشدم صحنه آن شب کذا کیمان نزد یبه ورود یدادم و وارد متجمع شدم ، وقت را تکان سرم

نشده  رمیاز رفتار حسام دستگ یخاص زیسرعت دادم و خودم را به آسانسور رساندم.چ میدوباره استرس به جانم افتاد.به قدم ها



نبوده ، با باز  یخاص زیشده ام و چ نیدادم که بدب ی.به خودم دلدارکردیام م هوحشت زد اریاخت ی، ب شیچشمها ادیبود اما 

 آوردند. فیکه بلند گفت : خانوم تشر نیغر مانند رام یکردن در و صدا

دستم  یو شالم را رو دمیدادم. بند مانتو را کش ینیگذاشتم و سالم سنگ یرا درون جا کفش میدر هم رفت. کفش ها میها اخم

 البته. میستیزاحمتون نم.اگه نجایا دیاریب فیتشر قهیبلندتر گفت : به دق نیسمت اتاق بروم که رام انداختم و خواستم به

 دایداشت و من هم جد یدهان گشاد نیبرود ، چون رام رونیاز خانه ب مانیکه صدا مینگو یزیرا بهم فشردم تا چ میها چشم

 امده بود. نییآستانه کنترل خشمم پا

کاناپه کنار خودش  یرو نی.رامکردینگران نگاهم م ایو رو دادیرا تکان م شیپا یو منتظر نگاهش کردم ، مامان عصب برگشتم

 زد و گفت : بفرما.

 گفتم : حرفتو بزن. یعصب

 کرد و گفت : طلبکاره خانوم. یزد و به مامان نگاه یپوزخند

 نکن. یباز شیرفتم و گفتم : گفتم کارتو بگو. نما جلوتر

ت و آمدهات رف نیتو با ا ،، بفکر خواهرت باش  یستیخودت ن تیثیباال آورد و گفت : بفکر ح شهیو انگشتش را مثل هم ادستیا

 .رتیغ ی...ما رو هم بیکنیآبرو م یب نمیا یدار

 من ؟  یداره کارا یفقط بدونم به تو چه ربط خوامیاز سر حرص زدم و گفتم : من م یلبخند

 و گفت : بسه بچه ها. ستادیا مامان

 .یکنیم یخونه زندگ نیتو ا یبرداشت و گفت : دار یبه سمتم قدم نیرام

 !  کنمینم یخوایم _

 .یکردیم تویکه زندگ ی؟ عرضه داشت دارهینگهت م یمثال ؟ ک یکرد و گفت : کجا بر ییا خنده

 احمق. دهیتورو نشون م یرتیغ ی، ب دهیون نممنو نش یعرضگ یسمت اتاقم قدم برداشتم و گفتم : جدا شدن من از آرمان ب به

که  کباریداشت ، ن یمانیاز پش یدستش. نگاهش رنگ نیشد و صورتم سوخت از ضربه سنگ دهیکش می، بازو دینکش هیثان به

 ندارد !  یکار یبعد یبتواند ، بار ها

 رفت و آمدتم دارم.  ی، برا یزدم که چاک دهنتو باز نکن نویرا برگرداندم که بلند گفت : ا سرم

نداشت ، در اتاق را  یارزش میبرا شانیشد. طرفدار یاز من بود ، قاط یکه بنظر به طرفدار ایمامان و رو یبا صدا شیصدا

هم ته همه حرف  ایآمار من را داده بود ، رو نیبه رام شهیتخت انداختم. مامان خودش مثل هم یرا رو میبستم و لباس ها



مشترک بود ! دستم را کنار دهانم  شانیکه در رگ ها یخون ی، برا شیها تیماح ی، برا خواستیم شتری، برادرش را ب شیها

و از اتاق  دمیرا تحمل کنم ، مانتو ام را پوش نیحضور رام توانستمیخون کنار لبم ، خونم به جوش آمد.نم دنیگذاشتم و از د

،  رهینم ییگرفت و گفت : بذار بره جا را شیداخت که مامان جلودوباره داد و هوارش را راه ان نیزدم به سمت در.رام رونیب

 ولش کن.

 ی.به پاگرد ورودنمیرا نب یلوغ کسشموقع در اسانسور  کیرفتم تا  نییانداختم و در را بستم.پله ها را پا نیبه رام نهیاز ک ینگاه

بار واقعا به بخت  نی، ا حسام دنیگفت.سرم را باال اوردم و از د یو آخ یرا هل دادم که خورد به کس ییا شهیو در ش دمیرس

 گفتم. راهیبدم بد و ب

 ...به کجا خورد ؟ خوامیحوصله و از سرتعارف گفتم : معذرت م یب

 ...اشکال نداره.کنمیو در حال فشردن دستش گفت : خواهش م دیخورده اش را در هم کش نیچ یها اخم

 خورد. تونیدب یگفتم : فکر کنم جا شرمنده

 باز شد ، به دستم خورد. رمیدرشت شد و گفت : نه خانوم. خواستم دسته را بگ شیها چشم

 نگاهش کردم و تازه متوجه اشتباهم شدم و مثل احمق ها گفتم : آهان. جیرا باال اوردم و گ سرم

 داره...مگه به شما هم خورد ؟ یزیگفت : لبتون خونر عیشد و سر دهیکش میسمت لب ها نگاهش

دستم را باال آوردم  یر ساز، مخصوصا آن شب را.با ظاه یخانوادگ یپنهان کردن دعواها یافتادم و تالشم برا نیرام یلیس ادی

 وگفتم : ا متوجه نشدم...

 .خوامیشد به سمتم و گفت : فکر کنم در برگشت خورد به صورتتون...واقعا معذرت م خم

 .گهی.اتفاق بود دکنمیگفتم : نه خواهش م فمیال در کدنبال دستم به

 فت : گبه سمتم گرفت و  ی، دستش را جلو آورد و دستمال شدینم دایمن دستمال پ فیهم که در ک چوقتیه و

 .زهی.تمدییبفرما _

 زخمتون. یبذارم رو دیزد و گفت : اجازه بد یمرموزش ماندم ، لبخند کمرنگ رهینگاه ت رهیخ

ب اجازه گذاشت و حرف نگاهش کردم که آن را به حسا ی، ب کردمیکه در مقابلش حس م یترس ایبه نگاهش جذ ریتاث تحت

 صورتم گفت: کینزد یی. از جادمیرا از سوزش درهم کش میگوشه لبم گذاشت.چشم ها یدستمال را رو

 .دیبذار خی دیبدجور زخم شده با _



گردنش  ینگ رور یکمرنگش و خال ب شیفاصله ، ته ر نی، از ا دمیرا به مشام کش شیعطر خوش بو یگفتم و بو یاوهوم

. نگاهش دوباره به چشم دمیدیزده بود را م نوایبود که به مرد ب ییکه کامال مناسب آن ضربه ها یقدرتمند یو البته دست ها

 اریاخت ی، ب خواندیا مر ، انگار نگاهش اسکن داشت و االن تمام مغزم دمیترسیمرد م نی. من از اختیبرگشت و قلبم ر میها

خودم را جمع و  عیرس ایرو دنی.با ددیکه همزمان در آسانسور باز شد و او هم دستش را عقب کش دمیعقب کش یسرم را کم

 ییا شهیرداشت ، در شبقدم  وربه حسام کرد و سمت من آمد . حسام جوابش را داد و به طرف آسانس یسالم ایجور کردم ، رو

 به صورتم کرد و گفت : بشکنه دستش... ینگاه یبا ناراحت ایبسته شد رو نمانیکه ماب

 : ساکت شو ، ساکت شو. دمیو غر دمیرا کش ایرو دست

 رهیسر خ یمچنان که با نگاهبود ! ه دهی. شنکردیلبخند نگاهم م یبود و ب ستادهیبه حسام نگاه کردم که داخل اسانسور ا عیسر

 چرا دوباره گفتم ساکت. دیپرسیکه مدام  م ایدستم را به سرم گرفتم و در جواب رو یاراحتام بود ، در بسته شد و من از ن

 دروغ گفتم. دیمخورد...حاال فه شهیگفتم : بهش گفتم صورتم به ش یگرفتم و عصبان واریرفتم و دستم را به د جلو

 خب ؟  یداد حیبراش توض یچ ی؟ برا یچ یعنیگفت :  جیگ ایرو

 یصورتم...وا یده توزرو  شهیفکر کرد اونم ش دیصورتم رو د هویزدم بهش ،  دمشیند کردمیگفتم : داشتم دروباز م کالفه

 کرد... ی، ده بار معذرت خواه عیچه ضا

 .دونستمیرا جمع کرد و گفت : خب چم شیلب ها ایرو

 آخه ؟  یاون بگ یجلو دیبا _

 برات مهمه مگه ؟ نقدریحاال اون ا _

 بدونه کتک خوردم. بهیادم غر هیدوست ندارم  ینگاهش کردم و گفتم : نه ولبار  سرزنش

 ...دی.ببخشرمیبم یشد و دوباره گفت : اله نیغمگ ایرو یها چشم

 .میدور بزن کمیرو از مامان گرفتم  نیماش چیرا تکان داد که باز هم گفت : سوئ سرم

حتما  یتم.دستمال قبللبم گذاش یبرداشتم و رو یگرینشستم ، دستمال د یراه افتادم.وقت نیگفتم و به سمت ماش ییا باشه

 دادم. هیتک یصندل یو سرم را به پشت دمیکش یافتاده بود ، آه نیزم یرو

 

*** 



 دادمیم حیشود . ترج ریدرگ دمیترسی، واقعا م دمیترسیکنم اما م فیتعر ایرو یبودم را برا دهیکه د ییبار خواستم ماجرا چند

حسام  گفتمیو م زدمیانوقت حرف م امد ، یو دنبال شاهد م قیتحق یبرا یروز یکس دی، شا دمیفراموش کنم چه د خودم هم

 دیپرس ایخودم تکان دادم که رو یفکر سرم را برا نی.از ادمیکرده و ترس دمیتهد

 ؟ یدیوا چرا سرت رو تکون م-

از انکه فکرش  شتریال ، بس ستیب نیامده بود و ا ایهشت ساله بودم به دن یبود ، وقت زیعز میبرا اینگاهش کردم ، رو قیعم

 نی، به رام میبگو یکس خاص و اعصاب خرد کنش. اگر قرار بود به یگرفته بود با همه اخالق ها یمن جا یرا بکنم در زندگ

 !شدمیو من هم راحت م گرفتیم رااو  بانیبود گر یبتیکه اگر مص گفتمیم

 بکنه ؟  یغلط نیکه همچ یدیکل کل نکن ، چرا جوابشو م نقدریتوروخدا باهاش ا _

برادر من نبود وبارها ثابت  .اونخواهمیرا نم نیبود ، بارها گفته بودم که دخالت رام یبحث تکرار نیرا ندادم ، ا ایرو جواب

 طرف او را گرفت.  از او جدا شوم و خواستمیم یکرد و چه وقت دییکه آرمان را بعنوان دوستش تا یکرده بود، چه وقت

نه ،  ایمونده برام  یزیچ منیروشن شه بب میارث فیمن فقط منتظرم تکل ایگفتم : رو ایها رو حتینص انیرا برگرداندم و م سرم

 مان.و ما نیکف دست رام یخونه...البته اگه تو نذار نیاز ا رمیروز نشده م هیاگه مونده بود شک نکن 

 بهشون گفتم ؟  یهم کرد و گفت : من کنگا دلخور

 حوصله گفتم : گفتم که حواست باشه. یب

 ؟  یگرون نیا یاخه تو یریخونه بگ یتونی؟ کجا م هیحاال مگه چقدر هست اون ارث _

 سر کار. رمیباالخره ، م کنمیم دایپ ییجایام را باال انداختم وگفتم :  شانه

ه شده بودم.عامل همه خست نیاز آن خانه نداشتم ، از رام ییجز رها ییبرنامه ا چی، ه گفتمینزد.چرت م یگریحرف د ایرو

 ، البته بعد از خودم !  دمیدیرا او م میها یبدخت

 یان رفته بودم را دادم.وقتبا کامر رایکه اخ یرستوران شنهادیپ ایشام به رو یزدن در خاطرات گذشته را رها کردم و برا گشت

بود ، محترمانه  ستادهیتعجب ا ام با ی. کنار صندلدمیکامران از جا پر ینگذشته ، با صدا ییا قهیوز دق، هن میها نشست زیپشت م

 گفت :  منسالم کرد و رو به  ایبه رو

  زم؟یعز نجایا دیایم یچرا نگفت _

لبم  یاست.نگاهش رو وفتادهین یکه انگار اتفاق کردیرفتار م یاو طور یول میجدا شده ا دانستیم ایجواب دادن ماندم ، رو از

 شده لبت ؟  یگفت : چ یرفت و با ناراحت

 در رو زد به صورتش. یها اتفاق هیاز همسا یکیزودتر از من گفت :  ایرو



 ؟ یو گفت : بااجازه...چر حواستو جمع نکرد دیمن را عقب کش یکنار یصندل کامران

 ؟  یکنیم کاریچ نجای.تو ا..دمشیانداختم و گفتم : ند ایباال رفته رو یبه ابرو ینگاه معذب

 مال دوستمه. نجایسر به پشت سرم اشاره کرد و گفت : اون روز نشد بگم. ا با

باشد  یاگر قرار بر بهم زدن دمدایم حیانداختم ، خوشحال بودم که واقعا تمام نکرده بود ، حداقل ترج ریگفتم و سرم را ز یآهان

 .نطوریداشتم ا یکار را انجام بدهم.حس بهتر نی، من ا

 ؟  دیگفت : سفارش داد دوباره

 برو. یدار یاگر کار میزدم و گفتم : مزاحم نباش یلبخن

...سفارش گهید نمیرو هم بب ایو گفت : نه اومده بودم سر بزنم. افتخار داشتم رو دیبا حفظ فاصله لب و دهانش خند یعنی،  کیش

 .دیبد

 .یکن تیودتو اذخ خواستی، نم میبهم زد دونستیم ایم : روگفت اطیبلند شد با احت شیشستن دست ها یبرا ایرو یوقت

فکر  یگاه یکردم ول یور ادهیمن قبول دارم ز نی؟ ....بب یچند ماه رو فراموش کن نیا یتونیکرد و گفت : واقعا تو م اخم

 که من دوست ندارم. یکنیم یعمد کار یاز رو کنمیم

 م : را جمع کرده و گفت میباال بردم و لب ها یشیرا نما میخودم را لو داده بودم ، ابروها یگاه پس

 نیچرا ا دونمیدم...نمام رو کر یسع یرفتار کنم ، ول یاون طور که تو دوست دار تونمینم شهی.من همیکنیاشتباه فکر م _

 بود. یخوب یکه گذشت ، روزا ییماه ها نیمنم ا ی.برایبرداشتو کرد

 یکنم ول دایپ یخاص یابستگنشده بود که و یجد نقدریهنوز روابطمان ا نکهیا ابود. ب یخوب یدروغ هم نگفته بودم ، روزها و

 کرد. ینبود که بشود از آنها چشم پوش یزیسطح باال چ حاتیتفر

 دستم گذاشت و در حال نوازش گفت :  یدستش را رو کامران

 .میبد گهیفرصت د هیبهم  ای، ب کنمیعوض م دگاهمویمن د _

 خم کردم و گفتم : اون شب رفتارت درست نبود.من ازت توقع نداشتم. یسرم را کم یشدم ول خوشحال

 .خوامیمعذرت م یشده بودم از برخوردت با بچه ها...ول یتکان داد و گفت : قبول دارم.عصب سر

واقعا  یقدم شود ول شیپ یآشت یخودش برا کردمیاش را دادم.فکر نم یجواب معذرت خواه میتنها با لبخندها ایآمدن رو با

تر شوم ،  یجد با کامران توانستمیم دی.اصال شازدیخوشحال بودم و همان حس خواستن و جذاب بودن در وجودم موج م

 !  شدیم دیاما شا میصحبت ازدواج نکرده بود



را فراموش  زی، همه چ بردیمکه دل همه را  ییها نیمنطقه تهران و ماش نیخانه او ، در بهتر هیشب ییداشتن خانه ا یایرو با

 .شدمیم خواستیآنچه او م هیشب شتریتا ب کردمیرفتارم کار م یرو دیکرده بودم.با

 گفت :  ای.به محض سوار شدن رومیاز کامران به سمت خانه برگشت یو با خدحافظ میگشت زد یاز شام ، کم بعد

 باز ؟  نیکرد یآشت _

 .شده مونیپش ای...یفکر کنم قهر نکرده بوده جد _

 گفت :  جانیبا ه ایرو

 .ادیبنظر م یآدم خوب _

 خوبه. _

 یمدت ها یبرا نیریش الیخ نینتوانسته بود از من بگذرد.ا نکهی، به کامران فکر کردم و ا یراض یبستم و با لبخند چشم

 دیر لکسوس سفد یو آن وقت چهره اش را وقت رساندمی، به گوش آرمان م شدیتر م یجد یکم دیشا یبود ، حت یمن کاف

 .کردمیکامران نشسته بودم تصور م

تخت در  یرو دهیاببعد را خو کساعتیدوباره مان. یشد بر آشت یدییقبل از خواب ، کامران تماس گرفت و دوباره تا شب

 ات تنگ شده..دلم برنمتیبب نییپا ایکامران شوکه نشستم ، نوشته بود : ب امیپ دنیکه با د گذراندمیتلگرام م

 مجتمع ؟  نیی: کجا ؟ پا نوشتم

 و برم. نمتیبب قهیداد : آره.چند دق جواب

 شده ؟  یسرش را برگرداند و گفت : چ ایبه اطرافم نگاه کردم ، رو مضطرب

 خوامیم خونه حالش بده...مداز دوستام با شوهرش دعواش شده اومده  یکیکامران آمده ، ناچار گفتم : الدن  میبگو خواستمینم

 .نییبرم پا

 شد و گفت : االن ؟  زیخ مین ایرو

 مانتو گفتم : آره...حواست هست برم؟ دنیعجله شلوارم را عوض کردم و در حال پوش با

 رفته. ستین نمیبرو رام واشی...برو یان نصف شب یو گفت : دوستاتم روان دیخواب الودش کش یبه چشم ها یدست

 .امیکامران نوشتم : االن م یرا برداشتم و برا لمیموبا



مدل کارها را  نیم کامران ااز اتاق خارج شدم و همزمان فکر کرد نیرا مرتب کردم. پاورچ میسر انداختم و موها یرا رو شالم

که مبادا  یماهنگهمشخص و با  ی، قرارها کردیم یدنباله رو کنواختشیاز اصول خسته کننده و  شهیو هم دادیانجام نم

 نم.یبب یظاهرش را آشفته و خارج از حالت عاد

آسانسور جلب توجه  ینم که صداکدادم از پله ها استفاده  حیمانتو فرستادم ، ترج بیرا داخل ج دمیصدا باز کردم و کل یدر را ب

پشت سرم  ییدوم ، صدا یدبه ستون ورو دهیرا چطور رد کنم ، نرس میو فکر کردم آقا رح دمیرس نگینکند. نفس زنان به پارک

رفت و  یاهیشمانم ساز آن ، چ دتریرا پشت گردنم حس کردم و بعد از درد شد یدیشد هه ضرب.هنوز برنگشته بودم کدمیشن

 سقوط کردم.

 

 ی، لوستر فلز دمیکه د یزیچ نیرا باز کردم و اول می، چشم ها دیچیسرم را جا به جا کردم و دوباره درد در گردنم پ یکم

دم را تکان دادم و با حس خو یو ارتباطش با گردن دردم را.کم اهیلوستر س کردینم زیچراغ ، مغزم آنال نیبود با چند یاهیس

کامران  امیاز پ یاطراترا دوباره بستم و مثل برق خ می. چشم هانمیبیخواب م گذشتاز ذهنم  ییتنم لحظه ا ریتشک ز ینرم

گفتم و  یرد گردنم آخدنشستم که از  یرا باز کردم و ناگهان میگذشت و آن ضربه...با وحشت چشم ها نگیو رفتنم به پارک

 کیبودم ، اتاق جز  یاهیس یتخت فلز یرونهابت باال رفت. یفشردم.به اطرافم نگاه کردم و ضربان قلبم تا ب شیدستم را رو

شده  دهی.دزدستیچ انیرج دمیفهمیشده بود ، واقعا نم دهیپوش یمیضخ ینداشت ، پنجره با پرده ها یزیچ یمیقد یو مبل نهیآ

را در  هشیردم ، شبکنگاه  یمیطرح قد یها یواریمرا به خانه اش برده بود ؟ به کاغذ د یشده بودم و کس هوشیدم ؟ ببو

 ....هیبودم...همسا دهیند ییا هیهمسا چیه نهخا

حس  یم بسمت راست تن شدم.نکند حسام مرا آورد بود ؟ بدنم کرخت شده بود ، رهیو به در خ ستادمیا اریاخت یوحشت ب با

سام همدست بود ؟ به شدت حداده بود ، نکند کامران با  امی.اما کامران به من پخوردیبود و ترس مثل خوره داشت جانم را م

درخت بود ، من  کردیشم کار م، تا چ دمیچند قدم به طرف پنجره رفتم و پرده را کش ، وفتدیگردنم را فشار دادم تا از گز گز ب

 کجا بودم ؟ 

.داشتم دادیتنم نم یز دست کارگاه کردم ، مانتو تنم نبود ، همان بلوز خانه و شلوار مرتبم بود.ظاهرم نشان ان میلباس ها به

  ؟بودند  یخانه در چه حال ی، کجا بودم ؟ روز شده بود و برنگشته بودم ، االن اهال شدمیم وانهید

 ی، لوستر فلز دمیکه د یزیچ نیرا باز کردم و اول می، چشم ها دیچیسرم را جا به جا کردم و دوباره درد در گردنم پ یکم

خودم را تکان دادم و با حس  یو ارتباطش با گردن دردم را.کم اهیلوستر س کردینم زیچراغ ، مغزم آنال نیبود با چند یاهیس

کامران  امیاز پ یرا دوباره بستم و مثل برق خاطرات می. چشم هانمیبیخواب م گذشتاز ذهنم  ییتنم لحظه ا ریتشک ز ینرم

گفتم و  ینشستم که از درد گردنم آخ یرا باز کردم و ناگهان میگذشت و آن ضربه...با وحشت چشم ها نگیو رفتنم به پارک

 کیبودم ، اتاق جز  یاهیس یتخت فلز یرونهابت باال رفت. یفشردم.به اطرافم نگاه کردم و ضربان قلبم تا ب شیدستم را رو

شده  دهی.دزدستیچ انیجر دمیفهمیشده بود ، واقعا نم دهیپوش یمیضخ یت ، پنجره با پرده هانداش یزیچ یمیقد یو مبل نهیآ



را در  هشینگاه کردم ، شب یمیطرح قد یها یواریمرا به خانه اش برده بود ؟ به کاغذ د یشده بودم و کس هوشیبودم ؟ ب

 هیبودم...همسا دهیند ییا هیهمسا چیه نهخا

حس  یم بسمت راست تن شدم.نکند حسام مرا آورد بود ؟ بدنم کرخت شده بود ، رهیو به در خ ستادمیا اریاخت یوحشت ب با

سام همدست بود ؟ به شدت حداده بود ، نکند کامران با  امی.اما کامران به من پخوردیبود و ترس مثل خوره داشت جانم را م

درخت بود ، من  کردیشم کار م، تا چ دمیره رفتم و پرده را کشچند قدم به طرف پنج ، وفتدیگردنم را فشار دادم تا از گز گز ب

 کجا بودم ؟

.داشتم دادیتنم نم یز دست کارنگاه کردم ، مانتو تنم نبود ، همان بلوز خانه و شلوار مرتبم بود.ظاهرم نشان ا میلباس ها به

 ؟بودند  یخانه در چه حال ی، کجا بودم ؟ روز شده بود و برنگشته بودم ، االن اهال شدمیم وانهید

بودم. گوشه  یقلب ستی، االن هم که استرس را رد کرده و مرز ا توانستمیمواقع استرس نم یول کردمیم هیداشتم گر دوست

شدم ،  رهیخ واریبه در و د داشتم. چند قدم برگشتم و یمسخره که از بچگ ی، عادت دمیناخنم را به دهان بردم و با دندان جو

نشان  ماریچهره ام را ب شیشانه بود و نداشتن ارا یرو شانیپر میکردم ، موها گاهخودم را ن نهینبود.در ا ییروزنه ا چیه

 بشنوم اما سکوت کامل بود ییو سرم را چسباندم صدا ستادمیدر ا کی.نزددادیم

 تخت که دباره خوابم برد یچند ساعت نشسته بودم رو دانمینم

 یگرید یم به در ، صداشدم.از وحشت خودم را جمع کردم گوشه تخت و زل زد رهیو به در خ دمیاز جا پر یتق بلند یصدا با

 چ باز شدن قفل بود امد و در باز شد دیچرخاندن کل یکه صدا

کج کرد  یونسردش را کمخو  یخیحسام ، اه از نهادم بلند شد. صورت  دنیو سرم که باال رفت از د دمیرا د یبلند مرد قامت

 و گفت

 .یشد داریب-

 شست و گفتنمبل مقابلم  یشد و رو کینگاهش کردم.داخل امد و در را بست.چند قدم نزد دهیچسب یبا دهان مبهوت

 کنم ؟ داتیپ یزدی؟ حدس نم یشوکه شد -

 ؟ یکن دامیلب زدم : پ جیگ

 شد.لب زدم ام رهیو خ گرید یزانو را عمود کرد بر زانو کیهم انداخت ،  یاش را رو دهیکش یپاها

 ؟ یدیمنو دزد-

 زد و گفت ینیغمگ لبخند

 مجبور شدم.-



 پاچه گفتم دست

 اون شب. دمیند یزیمن چ-

 لبخند.دوباره گفتم هیرا جمع کرد شب شیرا باال برد و لب ها شیابرو

 و برگشتم. دمیحرف شن ی.فقط صدادمیباور کن ند-

 .یکنی.بدترش م گهیکرد و گفت : حرف نزن د ییا خنده

 گفتم ی.عصبام شده بود رهیخ حیتفر با

 .ستمیمن ن دنیاالن خونه فهم-

 و گفت دیکش رونیکه ب دمیام را د یبرد و گوش بشیرا درون ج دستش

 .یموند ششیدوستت حالش بده پ یگیم یزنیزنگ م-

 ؟ یگذاشت تم ؟ تو خونمون شنودخونه دوس رمیم ایمن گفتم به رو یدونیگرد شد و گفتم : از کجا م میها چشم

 تخت پرتاب کرد و گفت یرا رو یحوصله سر تکان داد و گوش یب

 .زنگ بزن.تویوقت داشتم بگردم گوش یبه اندازه کاف-

و  دمیرا درهم کش میاخم ها ، مگر حسام که بود ؟ نیا هیشب یزیچ ایرا گشته بود ؟ منکه رمز داشتم ! هک کرده بود  لمیموبا

 گفتم

 ته ؟شهر هر ی، واقعا فکر کرد کننیم دامیپ یکالنتر رنیم ستمیمن ن دنی.تا حاال فهمزنمیمن زنگ نم-

 لند شد و ارام گفتبنگاهم کرد و لرز به تنم افتاد از نوع نگاهش .  رهیخ یسردش را به من دوخت ، کم رهیت یها چشم

شهر هرت هست  نقدری، ا نیفکر کن بب ، یبهش زنگ بزن .به نفعشه کهیدوستت شیپ کنهیبا خواهرت چت کردم ، فکر م-

...بنظرم خانوادتو یراحت نی.به همیکجا بود یبد حیتوض یکه بخوا یفردا نباش دمیو شا ستیدنبالت ن یو کس یینجایکه تو ا

و باهات  کنمیمقطعش  ستمیس یپا رونیمن ب یریکه بگ ییاضافه ا ماس...در ضمن هر تیدونینکن ، باز خودت م ریدرگ

 .کنمیبرخورد م

بود ، فردا نباشم را بطور قطع فقط کشتن خودم  ستادنیال احسمت در قدم برداشت.قلبم در  مقابل نگاه وحشت زده من ، در

خوش پوش و  هیف همساانهم از طر شدمیبه مرگ م دیباور بودن ، خنده دار بود.تهد رقابلیغ نیدرع میو برا کردمیتصور م

 محبوبم



ثبت هجده ات رو پاک م یها پیکل لیپر شده بود ، فا تیگفت : ممور یجد یرا باز کرد و سرش را برگرداند و با حالت در

 ؟ ینیبیواقعا م نهمهیکردم.ا

، سرم را فل که امدق یداغ شد و در مقابل سر تکان داد تاسف بارش نگاهش نکردم.در را که بست و صدا ییلحظه ا صورتم

 ؟ دمیترسیم ای دمیکشیگرفتم.خجالت م میدست ها انیم

 

نوشته بود چه شده و حال الدن  ایکردم ، اول رو دایرا پ ایتم با رووارد تلکرام شدم و صفحه چ ام را برداشته بود ، یگوش رمز

تم و صبح به راهش به خانه رفندارد و هم ینه.بعد من جواب داده بودم که الدن حال خوب ایبا او هستم  نکهیبود و ا دهیرا پرس

 زده ام رونیبزود از خانه  دیمامان بگو

 دیبگو ه من زنگ زدند ،اگر از خان مانمیدوستم م شیبا الدن باز کرده بود و از جانب من نوشته بود شب را پ یگرید صفحه

 انجا هستم

را  میدادم و چشم ها هیکتسرم پشت  واریکامران را هم داده ، سرم را به د ریجواب صبح بخ دمید یاز نهادم بلند شد وقت اه

 شد؟یچه بود ، عاقبتم چه م انیدرافتاده بودم ، اصال جر یبهم فشردم.با چه کس

 ریرا با تاخ ایم. شماره روبفهم یزیکنم و چ یدخالت ندادن خانواده ام بود فعال تا فکر خواستمیو م دانستمیکه م یزیچ تنها

جواب داد و گفت  ایوق روب.بعد از چند مانمی، معذب منتظر م شنودیرا م میان طرف تر صدا یکس دانمیکه م یو در حال رمیگیم

 تو ؟ یی: کجا

 گفتم : سالم. گفتم بهت یخستگ با

؟ چرت  یریم یذاریدفعه م هی؟  تو یشک کرده ، اخه عقلم دار کمیمامان  ، شبیپچ پچ وار شد : پدرم دراومده از د شیصدا

 اخه ؟ ینکیم جکتیر زدمیزنگ م

 ؟ گهیم یشد.حالش خوب نبود مجبور شدم بمونم.مامان چ ییهویفکر کردم و گفتم :  یکم

 و گفت دیکش ینفس

 دنبالت ؟ امیب ای رسونتتیتو.م یاخه کجا موند ی.لباس مباس نبردشهیمثل هم زنهیغر م یچیه -

 اش و گفتم یکردم از نگران بغض

 یمراقب ی.مرسایخودم.فعال هستم...من برم رو امیم -

 ادی.بدم مشمیم ینکن روان جکتمی...مواظب باش.رکنمینم یکرد : کار زمزمه



 .تو هم مواظب باش.باشه ؟کنمی: باشه.نم دمیخند

ارم و داشتم و حاال ند کردمیکه فکر م ییها یخوش ی، برا ایرو یبرا دیگفت و قطع کرد.اشک از گوشه چشمم چک ییا باشه

 .دمشیفهمیم

 ...االی،  نمیبب ای؟بییجاو بلند گفتم : ک دمیتخت انداختم و بلند شدم سمت در رفتم ، چند ضربه کوب یرا رو لیموبا یعصب

بال  نیاجازه نداشت ا یسکشده بود و بنظرم اصال  ریبه وجودم سراز ی، خشم و ناراحت دمیدر کوب یمحکم تر رو گرید چندبار

به عقب  یقدم اریختا یب دنشی، بشدت باز شد ، با د دیکل یبعد از صدا در میمشت ها دنی. در حال کوباوردیرا سر من ب

م را جمع کردم و گفتم : .تمام قدرتکردینگاه م رهیرا بهم فشرده بود و خ شیترسناک بود ، لب ها یگذاشتم. صورتش آرام ول

 .ییبرم دستشو خوامیم

 .یکرد دایرا تکان داد و گفت : خوبه فکر کردم مشکل پ سرش

ستم را ببندد تا فرار نکنم.با د ای.تعجب کردم ، توقع داشتم چشم میایب رونیب توانمیم یعنیاشاره کرد که  یو طور ستادیا کنار

  :گرفت و گفت  یرا ناگهان میقدم به جلو گذاشتم و هنوز از چهارچوب خارج نشده ، بازو ریتاخ یکم

 دنیم ی، سه تا سگ نگهبان میهست یباغ دو هزار هکتار هی ی، توخارج از تهرانه  نجای، ا یبدون دیچند تا نکته هست که با _

 هست. نی، همه جا دورب نیاز ا ری.غگهیعده آدم د هیبا 

آرام  دیحال ، تهد نیعشده بودم و در  یعصب شی.از لمس دست هاگفتی، م شدمیکه با فرار دچارش م یاز عاقبت میبرا داشت

 هیبود شب یادم. سالنسالن کوچک د ریدلگ ی. نگاهم را جدا کردم و به فضاترساندیدر کالمش بود که من را م یو خطرناک

.وسعت میطبقه هست مین ایبالکن  هیشب ییحدس بزنم در جا توانستمیداشت م نیکه پنجره اتاقم تا زم یی، از فاصله ا تییسو

گفت : اون در  شستنیکاناپه م یرو که یبود ، از کنارم رد شد و در حال ریسالن کوچک و دلگ نیساختمان بزرگتر از ا

 هییدستشو

 زیم کیناپه و دو مبل و کا کیداشت و در مجموع  یدو در کنار هم نگاه کردم و به سمتشان راه افتادم ، آشپزخانه کوچک به

 بود گرید یدر اتاق یکیو  یدر اصل یکیهم بود که بنظر  گریچهارنفره داشت ، دو در د

م ، صورت اشفته کن یکنجکاو شترینداشت و نتوانستم ب یسرکش یبرا یزیبدون پنجره بود و فقط هواکش داد ، چ سیسرو

 ام نبود , اب سرد بهتر بود یپوست یام را با اب سرد شستم ، حداقل اگر کرم ها

نشود و بتوانم  داریب شیم تا با صداداده بود خوابش برده بود.در را نبست هیکه تک یکاناپه در حال یامدم ، رو رونیب سیسرو از

بودنش داشت.اطرافش پر از  یکه نشان از عصب دیپریم یدر هم بود و دستش کم شیکنم...اخم ها یاطرافم را بررس شتریب

به جلو برداشتم و به سمت اشپزخانه رفتم ، هم  یبود.قدم زیخودش مرتب و تم یولغذا بود  ینصفه و جعبه ها یها وانیل

که صحبتشان را کرده بود  ییها نیکردم با در نظر گرفتن دورب ی.سعخواستمیآب م گفتمیم شدیم داریو هم اگر ب مکردینگاه م



شده  دهیداشت که پرده اش کش یبزرگ ره. برعکس سالن ، اشپزخانه پنجکردمینگاه م یچشم ریز شتریرفتار کنم و ب ی، عاد

را با انزجار  یوانیها و همه جا نامرتب و اشفته بود.ل نتیکاب یرو بزرگ ، یخچالیداشت و  یزیم یدو شعله رو یبود.گاز برق

 نمیرا بب رونیکم تا ب یلیپرده را کنار زدم ، خ یو کم ستادمیبرداشتم و با فشار کم اب شستم و اب خوردم.کنار پنجره ا

 ای میدشمال بو دیشا نداشتم ، میهستخارج از تهران  یکجا نکهیاز ا ییا دهیا چیهمانطور که گفته بود فقط درخت بود.ه

 لواسان ، مشخص نبود

و  دمیکش ییخفه ا غیاشپزخانه ج یدر هم در کنار ورود یسرخ و اخم ها یبا چشم ها دنشیو برگشتم که از د دمیکش یاه

 دمی: ترس قلبم گذاشتم و گفتم یتوجه دستم را رو ی.بختیبلوزم ر یرو وانیاب ل شتریخوردم که نصف ب یتکان

 در هم رفت و گفت شتریب شیها اخم

 .یینجایا یچ یبرا ستین تیتو حال نکهیمثل ا-

 کردم ترسم را نشان ندهم و گفتم یسع

 اومدم اب بخورم-

 سنگ اپن گذاشتم و گفتم یرا رو وانی، ل دمیرا گرفت و کش میطرف امد ، دوباره بازو به

 ؟یکنیم کاریچ-

 یحق راه رفتن و گشتن ندار نجای: تو ا دیغر

 چرا ؟-

 را با حرص بست و گفت شیو چشم ها ستادیسالن ا وسط

 دمتی، چون دزد نجایا یایاجازه خودت مجبورت کردم ب یچرا؟؟ چون من ب-

 دمیبودم ، نال دهیترس بشیعج تیعصبان از

 دستم درد گرفت-

در دلم نثارش  لیمال مکرا با  یدرست و حساب ییبزرگش را مالش دادم و ناسزا یدست ها یرا رها کرد ، جا میفشار بازو با

 و گفت دیکش یکردم.نفس

 اتاق ی؟ برو تو یدی، فهم یکنینم ی، فضول یریاجازه راه نم یخونه ب یتو-

 کردم و گفتم اخم



 بهت بدن ؟ منو پول یدیدزد یقراره بگ نکهیا ایباالخره.  فهمنیبهشون بگم خونه دوستمم ؟ م یخوایم یتا ک-

 زد و دوباره سمت کاناپه برگشت و گفت یپوزخند

 شما.کدوم پول ؟ نیپول ندار-

 شوهر مامانم داره-

 به من انداخت و گفت ینگاه

 وت بلند نکنهکه دست ر گرفتیپسر الدنگشو م یبراش جلو یاگه ارزش داشت ،دهیاون داشته باشه واسه تو نم-

نشوم.سرم را باال  یاساتو احس ردیام نگ هیبودم باعث شد گر دهیفهم شیرا سال ها پ قتیحق نیا نکهیا بود ، دهیفهم پس

 گرفتم و گفتم

 فقط سروصدا بود و بعدشم فرار کردم از حرفهاتون ، دمینشن یزی؟ من چ یپس چرا نگهم داشت-

 ود ! دوباره گفتمبخوب  دنیقبل از خواب، بشیاخالق عج رییمانده بودم از تغ چپ نگاهم کرد ، چپ

 .ینگهم دار یطوالن یتونینم -

 کرد و بداخالق گفت ینچ

 ولت کنم تونمینم یاونجا بود نکهیهم-

 رفته بود ادمی میدیدزدی.اگه االن نمدمیند یزیگفتم : من چ عیسر

 صندوق یرو انداخته بودم تو کهیچراغ تو روشن شد ، من اون مرت یتکان داد : وقت سر

 گفتم یساختگ ی، با تعجب اورمیخودم ن یکردم به رو یسع

 صندوق؟ یتو شیانداخت-

 نگاهم کرد و من باز گفتم یکم

 یدونیم یشنود گذاشت ، تو هم که همه جام کردمیم مویبه من چه اخه.من داشتم زندگ ستیبرام مهم ن گمینم یمن به کس-

 نگفتم یبه کس

 خورد و گفت نیچ شیچشم ها وشهگ

 داشتم که بذارم ؟ یمثال به کجا من دسترس-



 توجه گفتم یب یام شدم ول یاشتباه کالم متوجه

 یتا خونمون اورد لمویوسا یکرد که کمکم شیمثال هفته پ -

 و کالفه گفت دیاش کش یشانیپ یرا رو دستش

 .اشتباه کردمکشتمتیم روزید دیبا-

گفت  یبه چپ خم شد و برداشت وهمانطور ع صب بلند شد ، یلیموبا یخوردم و بهت زده نگاهش کردم.همان لحظه صدا جا

 کن شیکاریخود احمقت  تونمی؟ نه ! نم ستین ی؟...چش شده ؟...مگه کس هی: چ

 زد ادیمن مقابلش فر دنیرا قطع کرد و با د تماس

 اتاق یبرو تو-

کارم  ، بشیعج تیخصش نیمن بشود و با ا الیخیب خواستمیماش کنم ، یعصبان خواستمیق رفتم.نمو سمت اتا دمیجا پر از

 سخت بود

 

که  ییا ندهیاز ا یلسفف ی، جمالت کردمیرا مقابلم گرفته بودم و جمالت کامران با آن سه نقطه آخرش نگاه م لیموبا یگوش

را انجام ندهم و  که مثال نامحسوس من آن کارها گذاشتیکه ضمن کلماتش م ییو شرط ها میقرار بود با هم داشته باش

 باشم کینزد دیپسندیکه خودش م یبه سبک شتریب

و پول  ییادم ربا تشیو سرنوشتم مشخص نبود . مشخص بود نشده بودم  دهیبود ، من دزد تیاهم یها ب نیانگار همه ا حاال

درون  یزی، چ دمیشتنم بود! از فکرم لرزکتنها راه  نیبودم ، بنابرا دهیو شن دهید که دبو ییاتفاق ها یفقط برا ، ستیخواستن ن

 یبدن یشکنجه ها ای تجاوز هیشب گرید یبنظر اهل ازارها یکشتن خودم تصورش کنم ول الدر ح توانستمیمرد بود که م نیا

 بده شدم ، نوشته بود : جواب دوست پسرتو رهیداده بود خ امیپ میکه برا یامد. به شماره ناشناس ینم

 .به صفحه کامران برگشتم و در جوابش نوشتمدادینظر بودن عذابم م ریکردم ، حس بد ز اخم

 مورد عالقه منم هست یکه تو دوست دار ییزای، همه چ زمیمنم عز

 غلمب ی...تویبود شمیکاش شرکت نبودم و پ ایلیو بعد نوشت : ل دیرا د غاممیتا پ دیلحظه طول کش چند

 یبیبود و کامران عالقه عج حرف ها ، واقعا خارج از تحملم لیقب نیشدم. ا رهیبه صفحه خ دیرا به جلو دادم و ناام میها لب

 یدیمطالب مف دیخواند ، با! حاال که قرار بود ب خواندیمکالمه مان را م واریان طرف د ییا وانهیداشت. االن هم که مرد د

 کامران نوشتم ی.براخواندیم

 منم دوست داشتم االن اونجا بودم -



 جواب داد : شرکت ؟ عیسر

 تو ش  ینوشتم : نه پ کالفه

 ؟ کردمیم کاریچ یدونیم یقلب فرستاد و نوشت : اگه بود کریاست چند

 ؟ کاریو نوشتم : چ دمیتخت دراز کش یرو

 دیمن با زمیزشده و فرستاده شدند : ع پیمن تا یبجا جمالت بیعج یشدم که در حالت رهیخ پشیاسم در حال تا به

 میکنی، بعدا صحبت م ذارمیتصوراتتو ناتموم م دیبرم.ببخش

  اعصاب نداشتنشان بدهد اما انگار اصال یواکنش کردمیشدم ، کار خودش بود. فکر نم رهیزده به صفحه چتم خ بهت

ه درست شدمان را خراب ، رابطه تاز امدهیخوشش ن دانستمینداد.م یجواب یماندم.کامران بجز اوک یبه گوش رهیرا خ یقیدقا

 کنم یافب ایتا بتوانم با حضورش رو ماندیم یباق یو کامران گشتمیبرم یعاد ی، البته اگر به زندگ کردیم

:  ل نشست و گفتمب یتخت گذاشت و رو یرا رو یکیداخل شد ،  تزاینشستم ، به همراه دو جعبه پ اریدر هوش یصدا با

 بخور.شامه

 دیفردا با :تکه برداشت و گفت  کی.خودش هم دمشیهوش از سرم برد ، خم شدم و به سمت خودم کش تزایخوش پ یبو

 خونتون یبر

 باز ماند و بعد با دهان پر گفتم دنیاز جو دهانم

 ؟ یولم کن یخوایم-

 دهانش را فرو دهد و بعد گفت : نه. اتیصبر کرد تا محتو مودبانه

 ؟ ی: پس چ دمیقرار پرس یب

 را از هم جدا کرد و گفت تزایپ یها تکه

 مسافرت یچند روز بر یخوایم یخونه بگ یبر دیبا-

 ییرو ندارم جا ی.بعد من کسذارنیرفته گفتم : اونا نم وا

 باال انداخت و گفت شانه

 دست بزن داداشت رو بهانه کن نیبراش بکن خودت...هم یفکر هی.ستیمشکل من ن نیا-

 ستیگفتم : اون داداش من ن عیسر



 طرفم انداخت و گفت ینگاه مین

 بهانه کن نویهم-

 بکنم؟ نکارویا دیبا یچ ی؟ اصال برا رمیاونوقت بگم کجا م-

 به دهانش گفت تزایکردن پ کیحال نزد در

 با من یایب دیچون با-

 جعبه را کنار کذاشتم و گفتم یعصب

 به باند قاچاق ؟ میبفروش یخوای؟ م امیب دیکجا با-

 زد و گفت یلبخند

 .یارز یبراشون نم ادیز یول دیبه ذهن خودم رس-

 نشانش ندهم گفتم کردمیم یکه سع یحرص با

 اونوقت چرا ؟-

 گفت خونسرد

 یستیهم دختر ن ادهیهم سنت ز

 دهیاشتم بدانم از کجا فهمددست نخورده نگاه کردم ، دوست  یتزایزدم و به پ دنیهجوم اورد ، خودم را به نشنبه صورتم  خون

 .یات رو کامل گرفت هیبود که خودش جواب داد : مهر

 کردم نگاهش نکنم و گفتم یگفتم و سع یآهان

 منو فقط؟ ای یآمار همه رو دار -

 گفت یگذاشت و با لبخند حرص اور نیزم یاش را رو جعبه

 فقط بلوک خودمون رو.-

 گفتم : همه رو ؟ متعجب

 پر رفت و امد ها ، کنجکاو ها ، مشکوک ها-

 اش نگاه کردم و گفتم رهیت یچشم ها به



 ؟یسیپل ؟ییاصال تو چکاره ا-

 ، بلند شد و گفت دیخند

 کارت دارم رونیب ایباشم...ب دیشا-

 نیهمان کاناپه نشست و گفت : بش یدنبالش راه افتادم ، رو دینبود.با ترد شیبه حرف ها یاعتماد

 نیبب ایرد و گفت : بکبه صفحه لپ تابش اشاره  کاناپه نشستم ، یفاصله رو با

 به سمتش خم شدم ، با غر گفت یکم

 خورمتی.نمکترینزد ایب-

از باال بود ،  رید.تصوش یپل لمیزد و ف سیاسپ دیکل یش را دراز کرد و روتر نشستم و به صفحه لپ تاب زل زدم.دست کینزد

 و مردم در حال عبور را دادیرا نشان م یمدار بسته و پاساژ یها نیمثل دورب

 استیفکر کنم رو نیاشاره کرد و گفت : ا یصفحه به زن یانگشتش را جلو اورد و رو دوباره

حسام بلند  ی.صدامیفتریم شهیکه هم یفروش یروسر کیبود مقابل همان بوت ای.روستادیرا زوم کرد و من قلبم ا ریتصو یکم

 المت بده.ع،  ستی، به سمتش برگشتم ، در حال نگاه کردن به من گفت : برو کنارش با زدیحرف م یشد که با کس

نصب بود ،  نیکه دورب ییت جاو سرش را به سم ستادیا ایکنار رو یبعد مرد یینگاه کردم ، لحظه ا نیدورب ریبه تصو عیسر

 ما برگرداند و نامحسوس دستش را تکان داد.بهت زده گفتم یعنی

 ؟ یکن کاریچ یخوایم-

 ؟ یبه اون دار کاریرا گرفت و دوباره گفتم : چ مینزد ، بغض گلو ینگاهم کرد و حرف رهیخ

 اورد و گفت نییپا یرا کم یگوش

 یکنیمن بگم م یهرکار-

کاش  ی، نگاه کردم. ا دادی، انجام م دید یرنگارنگ را م یشال ها یکه وقت ی، کار کردینگاه م قیعم نیتریکه به و ایرو به

.اصال خودم را دهمینم شیبه حرف ها یتیسرش را ببرد و من اهم گفتمیراحت م الیو انوقت با خ کردیم دیتهد نیمرا با رام

 ؟ دیبکن دیخوایم کاریپاساژ چ ی. نگاهش کردم و گفتم : مثال تو بودم دهش زاریبود.از او ب یکاف کرد،یم دیتهد

 گفت : برو. یو پشت گوش دیکالفه کش ینفس

 گفتم عیزده به صفحه نگاه کردم و سر وحشت



 نکن باهاش یکار -

 کیبرود نزد خواستیم شده بود و دیخر الیخیکه ب ایجلوتر رفت و به رو یشده بود.مرد کم رهیحس و ساکت به لپ تاب خ یب

، به  ستادی.قلبم انمیببچاقو را  هیشب یزیتوانستم برق چ لمینسبتا بد ف تیفیبرد و در ک بشیکه داخل ج دمیشد.دستش را د

 سمت حسام برگشتم و گفتم

 .یبگ یهر کار کنمیم-

 را باال برد ، التماس کردم : بگو بره شیابرو

 یبگ یام بود ، ساعدش را چنگ زدم و گفتم : هر چ رهیخ

شد و دست چاقو دارش  کینزد ایکه به رو دمیاش نزد.برگشتم و مرد را د یمقابل گوش یداد و حرف ریرا از من به تصو نگاهش

 د و دو زانو نشستش دهیبه کنار کش یکم ایکه رو دمیزدم و همزمان د یکوتاه غیبرد.از ترس ج ایرو یرا به سمت بازو

 نداشتم. چکاریشده بود و قدرت ه رینفس بکشم ، وحشت در همه وجودم سراز توانمیکردم اصال نم فکر

 خانواده ات بکنم ، عاقل باش یبا همه اعضا تونمیکه م یتصور بود از کار هی نیا-

ار پلک زدم ، به ب. چند لشیمع کردن وساج هی، شب خوردیتکان م نیزم یرو ایرو یچشم داشتم ، دست ها ریبه تصو هنوز

 شده یزخم ایامد که درد دارد  ینظر نم

 را از زوم خارج کرد و گفت ریتصو حسام

 گلوش. ی، بجا دیبر فشویبند ک-

پلک زدم و نفسم را  کرید نشده بود ! چند بار یزیشدم.سالم بود ، چ رهیخ داشتیرا با خشم بر م فشیکه ک ایزده به رو بهت

 دادم و گفتم دکریخارج شد ، نگاهم را حسام که با پوزخند نگاهم م نیدورب دیاز د ایرو یدادم.وقت رونیب دهیبر

 دوننینم یزینداشته باش.اونا واقعا چ چکدومشونیبه ه یکار -

 تکان داد و گفت سر

 .یداشت یمگه نه االن هم اتاق دونمیم-

 نگاهش کردم و بلند شدم.دوباره گفت نهیک با

 میریفردا م-

 یرا گرفتم.بعد از چند بوق با صدا ایرا برداشتم و شماره رو لمیموبا ی.گوشدمیحرف سمت اتاق رفتم و در را بهم کوب بدون

 ؟ ایلیجواب داد و گفت : بله ل یشانیپر



 ؟ یی؟ کجا یبغض گفتم : سالم.خوب با

 گفت یو عصب ناراحت

 نیزم ختیر میپاره شد زندگ فمیبهم تنه زد بند ک یعوض هیاومدم پاشاژ -

 نشد ؟ تیزی؟ چ یگفتم : خودت خوب ناراحت

 .بمون همونجا.اصال این یخوای؟ م یایم یخرابش کرد...تو ک ونیبودم ح دهیرو تازه خر فمیزد : نه.خوبم.ک غر

 فردا ؟ ادینم نی.رامامیگفتم : م ارام

 شهیم یروان نیا ایداد و دعوا راه انداخت تو خونه.زود ب یبازم کلبود  یشاک روزید ی...ولدونمینم-

 نمتیبیو گفتم : باشه.فردا م دمیکش ینفس

 یکرد ییا کار عاقالنه :از ناشناس امد که نوشته بود  ییتازه ا امیتخت نشستم ، پ یکرد. رو یگفت و خدا حافظ ییا باشه

 دیان خانواده ام تهدجمانده بودم و با  تیباور خواب و واقع نیانداختم.هنوز ب ییرا خاموش کردم و گوشه ا یگوش یعصب

هم  یو کار اوردیسرم ب ییبال خواهدیواقعا م کردمیبودم و دل مرده.فکر م دیتوانستم حسم را بفهمم، ناام ی.اصال نمشدمیم

 اطیو با احت دمیفهمیم دمشانیدیم یلعنت نگیارکهمان موقع که در پ دی، با کردمیم کرتر از ان بود که ف یبکنم.قو توانستمینم

سرد را به دهان بردم ، اگر  یتزایپو  دمیام افتادم.جعبه را جلو کش یگرسنگ ادینگاه کرد و  تزای...به جعبه باز پکردمیتر رفتار م

 رمیو ژامبون بم تزایپ ریپر از پن ییبا معده ا دادمیم حیمسلما ترج رمیقرار بود بم

 

 

 

 

به دستم خورد ، سرم  یزید.چام یبه پلکم بسته بودند و باز خوابم م نیباز کردم ، انگار دو وزنه سنگ یرا با خستگ میها چشم

پلک زدم ،  گرید بار درا به سمتم گرفته بود.چن یکوچک اب معدن شهیکه ش دمیتار حسام را د یریرا برگرداندم و در تصو

 حسام گفت

 میرسیم گهید قهیدق ستیره.باب بزن به صورتت خوابت بپ-

 دادم.اخم کردم و گفتم صیتهران را تشخ کی، تراف شماریب یها نیماش دنیگردادندم و با د چشم

 صبح ؟ یبهم داد یچ -



 گفت نهیحال نگاه کردن به ا در

 روت اثر گذاشت. یلیخ ی...ولفیقرص خواب ضع-

شردم و را ف میچشم هاو به صورتم زدم. ختمیاب درون دستم ر یمنگ بودن رها شوم.کم نیاز ا دیرا تکان دادم تا شا سرم

 رینگرفتندمس ادی یبرا قرص ی.ولکنمیفرار نم دانستیاز من نداشت م یبه شهر نگاه کردم. ترس شتریسرحال تر با ذوق ب یکم

 روز من را ازاد کند کیبخواهد  دیکه شا کردیم دوارمیام نیبود و ا

از ان بود  یکه حسام عضو یالتیو تشک ایرو دی، تهد دادیعذابم م ینداشتن حس ازاد ینبود ول میبه دست و پا یبند نکهیا با

 نبود یحال هنوز باور کردن نیترساند و در ع ی، من را م

 وتای.به آرم توزاتیز تجهداشت و پر ا رهیت یها شهیبلند بود و بزرگ ، ش یکه سوارش بودم جلب شد ، شاس ینیبه ماش توجهم

 توئه؟ نیپرت شد و گفتم : ماش طمیشدم و حواسم از شرا رهیفرمانش خ یرو

 اش به من انداخت و گفت یافتاب نکیبا ع ینگاه

 اره.-

 بود ؟ یداغون مال ک شیو ش ستیگفتم : پس اون دو ریمتح

 لبش باال رفت و گفت : من. گوشه

 را باال دادم و گفتم میابرو

 بود. تیاجتماع یزندگ اهان کاور -

 .نیا هینیسر تکان داد.ناباور گفتم : چه ماش شخندین با

 نظرت بهم عوض شد ؟ هیچ -

 گفتم نیبزرگ و جادار ماش یفضا یتکان دادم و در حال بررس سر

 نظرم. یداشت رو ریتاث یلیخ دونستمیچند روز اگه م نیقبل از ا -

 به لبخند باز شد و گفت شیها لب

 .نهیصداقتت قابل تحس-

: مامان  دمیفکر پرس یببودم ،  دهیبود که از او د ییزهایبرعکس تمام چ قایشدم.حسام دق رهینشستم و به رو به رو خ صاف

 ؟ هیبزرگتم تقلب



 .کمیکرد و گفت : نه.ساکت شو  اخم

 ادهیع پارک کرد ، پبه مجتم دهیرسنزدم.داخل کوچه ن یخانه حرف یکیبه نزد دنیبرخورد و اخم الود نشستم و تا رس بهم

 نیامد . نگاهم را از ماش ینم دیحسام جد نیبه ا اهیاز س ریغ یشدم.اصال رنگ رهیرنگ خ اهیبا ابهت س یبایز نی.به ماشمیشد

 ؟ یای: تو هم م تمجدا کردم و به حسام دادم و با تعجب گف

 شمیم کیتکان داد و گفت : جلو برو.دم مجتمع بهت نزد سر

 ؟ یایب یخوایگفتم : تا دم خونه هم م یعصب

 حرف نزن نقدریگفت : برو ا بداخالق

زد و گفت :  یبخندلشد و  شیدایپ کبارهیمجتمع تنها بودم و بعد  یحوصله برگشتم و تند تند قدم برداشتم.تا ورود یب

 دییسالم.بفرما

 ؟ یکنیم یباز لمیف نجاستیا یگفتم : ک لیم یب

 همان لبخند گفت با

 نشم خوادیکه دلت نم یرفتار کن تا مجبور به کار یعاد-

 دسالم کر دیو به نگهبان جد میرد شد ی.از مقابل نگهبانمیو هم قدم راه افتاد دمیرا کنار کش سرم

 اسانسور با حرص گفتم مقابل

 کنمیفرار نم ییمن جا -

 نگاه کردنم گفت بدون

 امان بزرگم سر بزنمبه م خوامی.مدونمیم-

 و گفت دیرخ خونسردش نگاه کردم ، کنار گوشش را با سر انگشت دست کش می، متعجب به ن میاسانسور شد وارد

 رونیب ایکرد فقط ب دادیبود، اگه داد و ب نجایاون پسره ا نیماش-

 ؟ نیو گفتم : رام دیپر رنگم

 کرد و گفت : اره همون نگاهم

 امیب ذارهیکردم : نم زمزمه

 اشم شد و بعد گفت رهیخ یکم



اشتباهت به  نیرحرفها.کوچکت نیو ا ی.حواست باشه ، زمان مشخص نکن.بگو خسته شدرونیجمع کن بزن ب لتویزود وسا-

 ؟ یدی.فهمشهیضرر همه تموم م

 بروم که گفت : نترس رونیو خواستم ب ستادیسر تکان دادم.اسانسور ا یعصب

 .زورم کمهرسمتیکرده و گفتم : نم اخم

را  شیها یدوباره حراف نیرام کردمیصبر م دی، با زدمیحرف از رفتن م دی، نبا دمیو چرخ دمیکش یاسانسور بسته شد، نفس در

 دبو نیبزنم.کار درست هم رونیاش ، از خانه ب یاحتمال یها نیشروع کند ، جواب بدهم و بعد از توه

 ستادمیزنگ خانه را فشردم و منتظر ا

 شده ؟ یناراحت مقابلم ظاهر شد.داخل شدم و گفتم : چته چ ییبا چهره ا ایاز شد و روب در

 التماس گفت با

 اتاق یتوروخدا فقط برو تو نجاستیا نیرام-

، انداختم.  دادیتکان م یعصب یرا به حالت شینشسته بود و پا یکه سر صندل نیو رام ییرایتکان دادم و نگاهم را به پذ سر

 ؟ دیدیحق با جانب م نقدریچطور خودش را ا

 گفتم : مامان کجاست ؟ ایسمت اتاق راه افتادم ، انگار مامان نبود.به رو تیاهم یب

 نگاه کرد و گفت نیاسترس به رام با

 با بابا رفتن بازار...-

 شد و گفت کیبهم فشرده نزد ییهارفت.با دندان  اینگاهم به پشت سر رو نیتکان دادم که با بلند شدن رام سر

 شدن ؟ یدوستت خوب شد ؟ با شوهرش اوک -

 گفتم ییبا پرو یبودم ول دهیترس

 ؟ یبه تو چه ؟ فضول اونام هست-

 و گفت دیخند نیکرد و رام ییناله ا ایرو

خونه اول ، پس ، حق  ی! برگشت یارند گهی، ولت کرده االن د ی، شوهر داشت ییا وهی؟ تو ب یدونی.میفهم یتو زبون نم -

 تکرار کنم ؟ وبتیبرات مغز مع نویا دی.چقدر بایایو ب یبر یخوایکه م ییهر جا یندار

 نم ؟نفهم تکرار ک یتو یبرا دیمن ، من چقدر با ینداره کارا یگفتم : درست صحبت کن.به تو ربط یعصب



 را گرفت و گفت میبازو ایرو

 .توروخدا...مرگ من.. ایلیل-

 و گفتم دمیرا کش دستم

 من بلند کنه ؟ یدست رو ی؟ حق داره هر سر یگینم یزیچ یوحش نیچرا به ا

 چند قدم جلو امد و غران گفت نیرام

 بوته به ریباباته که تو رو از ز یوحش

فاده از بهتش است چه شد ، دی، ماتش برد و نفهم دمیو با کف دست محکم به صورتش کوب دمیلحظه حال خودم را نفهم کی

به در کرد ، با سرعت ساکم  دنیبه هوا بلند شد و شروع به کوب ادشیبعد فر ییا هیو در را قفل کردم.ثان دمیکردم و به اتاق پر

 لتیام و عطر و ژ ییشناسا داخل کمدم، مدارک ی، پس انداز ها لیکفش ، شارژر موبا ،و رو ریلباس ز ییرا برداشتم و دسته ا

 یتیت ارامش کند.اهمداش یسع ایو رو دیکوب یبه در م انهیهمچنان وحش نیرا درون ساک انداختم ، رام یبهداشت یدهاو پ

 ودمفراموش کرده ب اباشم ، بالشتم ر انداختهیرا از قلم ن یزیندادم و به اطراف اتاق نگاه کردم چ

 شستمتخت ن یدرون ساک جا دادم و منتظر شکستن در رو یرا به سخت بالشت

نداشتم ، به  گرید را نیارامم کرده بود.واقعا هم تحمل رام یصورتش زدن کم یتو یاخرش قلبم شکسته بود ول نیتوه از

 رفتم یم دی، با یمردن حت متیق

درتمندش دور ق یپنجه ها یکردم دستش را پس بزنم ول یگرفت ، سع زیبه سمت من خ نیدر شکسته شد و رام باالخره

 یناخن ها کردم با ی..سعاش را ادامه داد. یرا به کمرم زد و فحاش یو ضربه بعد دیچی.درد در سرم پدیو کش دیچرخ میموها

 که نفسم بند رفت دیکوب مرمبلندم چنگش بزنم ، چند بار با لگد به ران ها و ک

 تموفین ختیرا محافظ صورتم نگه داشتم تا حداقل از ر یبشوم ، دست ها فشیحر توانمینم دمیفهم یوقت

 ها هی: همسا زدیم ادیکه فر ایو رو دمیمداوم زنگ را شن ی، صدا ایرو ادیو فر غیج انیم

 یتالف یو کردم روزکردم و ارز نشیرها کرد و نفس زنان به سمت در رفت.از ته دل نفر نیزم یمن را رو نیرام باالخره

 دادیبه من نم دنیاجازه نفس کش ی. درد حتاورمیرا سرش در ب شیکارها

 در را باز کرد و بلند گفت : بله ؟ نیکه رام دمیزده شد و شن گریخانه چند بار د زنگ

 اومده ؟ شیپ یکه گفت : جناب مشکل دمیحسام را شن یکردم و صدا زیرا ت میها گوش



به سمت در ، مقابل در  مدیندادم و ساک را دنبال خودم کش یتی.اهمدینفسم را بر میفشنگ بلند شدم که درد کمر و پهلو مثل

 ؟ یری، نگاهش به ساک افتاد و گفت : کجا م دمید انیگر ییرا با چشم ها ایرو

 گفت انیرا ندادم و کنارش زدم.اهسته و گر جوابش

 ایلی؟ ل یریکجا م-

 زنمیزدم : بهت زنگ م لب

 هیدر جواب حسام گفت : مشکل خانوادگ نینزد و کنارم تا در امد ، رام یحرف

 با ارامش گفت حسام

 لطفا دیکن تیمادربزرگ مُس ن دارم.رعا هینشه ، من  هیکه صداش مزاحم بق هیخانوادگ یمشکل وقت-

م همان طور خونسرد نگاهم مات و مبهوت ماند و حسا نیرفتم.رام رونیرا کنار زدم و از در ب نیرام یو در حرکت دمیکش ینفس

 کرد

 به صدا درامد و گفت کبارهیاما  نیرام

 کجا ؟-

 مالحظه حضور حسام گفتم بدون

 .یکالنتر-

 برداشت که حسام با دست به عقب هلش داد و گفت زیبه سمتم خ یعصب

 دیاقا.خودتون رو کنترل کن یکنیم کاریچ-

 که؟یمرت ییداد زد : ولم کن تو چکاره ا نیرام

 هلش داد به عقب و گفت گریبار د حسام

 درست صحبت کن -

 گفتم نیباال امدن اسانسور رو به رام با

 نیبب سای.وایعوض ارمیپدرتو درم-



، با درد  کندیم معطلش مرا زدم.مطمئن بودم حسا نگیگرفتن دوباره اش ، با استرس دکمه پارک زیتوجه به خ یشدم و ب داخل

نفسم بند رفته بود و  مدیپارک شده بود ، رس نیکه ماش ییبه کوچه ا یبه طرف در مجتمع رفتم و از در خارج شدم.وقت دیشد

 نداشتم ستادنیتوان ا

را درونش گذاشت و  شد ، صندوق را باز کرد و ساکم شیدایربع بعد پ کی.ستادمیپنهان شدم و منتظر حسام ا نیماش پشت

 گفت

 ادیزود باش االن م-

 شدم و حسام مثل باد راه افتاد سوار

 لطفا. یالنترگفتم : برو ک ی.با ناراحتکردیو درد را نبض وار تکرار م زدیذوق م میو گردنم ، شکم و پاها سر

 کرد و گفت : جان ؟ نگاهم

 ، نه ؟ یبریکردم و گفتم : نم اخم

 رو را نگاه کرد و گفت روبه

 .یکن تیکه ببرمت شکا ستین یرفاقت یتیو تو االن حما نیب طیشرا-

 گفتم کالفه

 کارهاشو بکنم. یاالن فقط فرصت دارم تالف-

 دیپرس

 ؟ دیکرد یکتک کار -

 خورد صدتا زد یکیرسه ،  ی: من زورم بهش نم دمیغر

 دستت داد یبهونه خوب یکرد و گفت : ول یاوهوم

 زدم : به نفع تو پوزخند

 ه؟ی:ک دیو حسام پرس دمیکش رونیرا ب یزنگ خورد ، گوش لمیبعد موبا قهیرا تکان داد.چند دق سرش

 .ایزدم : رو لب

 گفت : جواب نده عیسر

 .شهیگفتم : نگران م معترض



 براشون ستیگفت : بذار بشن.بد ن ارام

 بخواب کمیاره گفت : سرم گذاشتم که دوب ی.دستم را رودیگو ینگاه کرد و فکر کردم حسام راست م اینام چشمک زن رو به

 حوصله گفتم : بده یب

 رو ؟ یفت : چگ متعجب

 قرص خواب رو. -

 نگاهم کرد و بعد گفت یکم

 .ستیاستراحت گفتم.قرص الزم ن ینگفتم.برا ریمس یبرا

 زدم و گفتم پوزخند

 ؟ رمیبگ ادیجاتون رو  ستیمهم ن گهید-

 داد ، باز هم گفتم یجواب

 ؟ یکن ستمیبرگردم ؟ قراره سر به ن چوقتیه ستیقرار ن-

 چپ نگاهم کرد و گفت چپ

 ستین دیبع یحرف بزن ادیاگه ز-

 و گفتم یصندل یدادم به پشت هیرا تک سرم

 یکنیخوشحالم م-

تقاص  دیروز با کیره .باالخدمیکش نیکار رام یتالف یکالم گوش دادم و هزار نقشه برا یب یقینزد در سکوت به موس یحرف

ارامشم را در کنار  دین باکه اال یعذاب نیمتعلق نبودن را ، ا ییحس بد به جا نی، ا دیکش یزجر را م نیهم دی، با دادیپس م

ها هر  نیپارم.ماشرا بخاطر بس رینکردم مس یسع یو حت دمیکش یخانه.نفس یاوردم بجا یخالفکار و ادم ربا بدست م کی

 دانستمیهمان اطراف بود ، نم ایلواسان  کینزد یی، مکان جا شدندیلحظه کم و کمتر م

در  شی. موها نیج بود و دهیپوش ییدار سورمه ا قهیشرت  یداشت ، ت شیشدم ، ته ر رهیو جذاب حسام خ یرخ جد مین به

 ینم شٙ  نسبتا گ رد به جمجمه یمدل را بزند ول نیا کردیم یسع شهیبود ! کامران هم یکنار سر فرق داشت ، مدل به روز

 دیآ یداشت که م یآمد و چه اصرار

 ؟ یسی: واقعا پل دمینگاهم کرد.پرس یسمت من برگشت و سوالحسام به  سر



 یود.بعد از چند بوق صدابه سوالم نداده ب یتی، اهم دیچیبوق ازاد پ یرا فشار داد و همزمان صدا شخوانیپ یرو ییا دکمه

 بله قربان _که گفت :  دیچیپ یمرد

 کمیگفت : نزد یجد حسام

 .ستین یگفت : مورد مرد

 ردم و خنده ام گرفتکها بود نگاه  لمیف هیکه واقعا شب یو خنده دار یحرف قطع کرد.شگفت زده به مکالمه رمز یب حسام

 کرد و گفت :چته ؟ اخم

 هاست انگار. لمیمثل ف-

 پس. یدوست دار لمیو گفت : ف دیچیپ یابانیخ داخل

 ها. یآبک نیگفتم : نه از ا خندان

 پس. هیآبک یکنیکرد و گفت : فکر م نگاهم

 دمیبود مثال ؟ من فهم ی.رمزخط دادنتون که بود-

 به من انداخت و گفت یهیعاقل اندر سف نگاه

 چند روز شدمیکتک حداقل الل م نهمهیخوبه ، من بعد از ا تیروح -

 ، صاف نشستم و گفتم دیلبم ماس یرو لبخند

 ؟ یدینفهم نوی، ا یدیمن پوستم کلفته.دختر نبودنمو فهم-

 شه لبش باال رفت و گفتبودم نگاهم را برنداشتم.گو دهیخودم خجالت کش ییاز پرو نکهینگاهم کرد ، با ا میبار مستق نیا

 برات کنمیدرد استفاده م یروش ب هیاز -

 یچکار یرابگفتم :  ریمتحتوقف کرده بود. ییا یشده بود و مقابل در بزرگ سبز لجن یاز چند کوچه حاال وارد کوچه پهن بعد

 ؟

 .رمیگیم میگفت : حاال تا وقتش تصم خندان

باز  اهیو شلوار س دیز سفدادم که توسط دو مرد قد بلند ،با بلو می، نگاهم را به دو لنگه در عظ شیاز صحبت دو پهلو جیگ

پر درخت  ییده احرکت کرد و وارد جا نی.ماشدندیرس یبنظر م یوصل بود و جد شانیبه گوش ها یشدند.هر دو مرد گوش

 بایشد ، سرتاسر فضا درخت بود و ز



 گریو دو مرد د ستادیاختمان اس.حسام مقابل دیبود ، طول کش دایدرختان پ انیکه از م یبه ساختمان دنیتا رس قهیپنج دق بایتقر

 گفت میدست ها انیمن از م لیمقابل در تا کنار پله ها جلو امدند.حسام در حال برداشتن موبا

 ؟ یدی.فهمیای.ساکت دنبالم میزنیحرف نم چکسیبا ه-

له ها رفت ، در را باز شد و به طرف پ ادهیخوفناک ساختمان و باغ سر تکان دادم.پ یو فضا دمیدیکه م یاز جو بد دهیترس

و تا بازو ها امتداد  دیچیپ میو پهلو نهیکه نفسم را گرفت ، در قفسه س یوحشتناک طور یشوم که درد ادهیکردم و خواستم پ

تم را به لبه در گرفتم رفت.دس ادمیاز  دنیرفت و نفس کش یاهیس میشد و چشم ها رخم شدم که بدت یناچار یکرد.از رو دایپ

 ؟ نیزم یشد و گفت : خورد کیحسام سرم را باال گرفتم ، نزد ی، با صدا وفتمیتا ن

را بهم فشار  میم.چشم هابود که تا بحال تجربه نکرده بود یدرد بدکردم نفس بکشم. یرا به نشانه نه تکان دادم و سع سرم

 نزد یدادم و صاف شدم.متفکر نگاهم کرد و حرف

 یخاک م یه خلوت بود و بو.خانمیگذاشت یرا باز کرد و قدم به سالن بزرگ یمیقد یاز پله ها باال رفتم ، در بزرگ چوب ارام

و  ندیرا بب دنمیاشتم درد کشبه من زده بود اصال دوست ند نیکه در ماش یان حرف را راحت تر برداشتم ، با یامد.چند قدم بعد

 به من بخندد

 .نجایا ایسمت راست اشاره کرد و گفت : ب به

 در اسانسور را باز کرد و گفت : فکر کنم کار کنه هیشب یکه گفته بود رفتم ، در یسمت به

ف کرد.حسام در را هل داد بعد توق ییراه افتاد و لحظه ا یبد یرا زد.اسانسور با صدا یسه دکمه ، سوم نیو از ب میشد داخل

 سام باز کرد و گفت : برو تورا ح یکیچند واحده مقابلمان بود و دو در که  یپاگرد مجتمع ها هیشب یو جلوتر راه افتاد.پاگرد

تاقم راه حرف سمت ا یو من ب میشد یقبل تیی.وارد سوشدمیم یدرد داشتم عصب نقدریا یاش وقت یلحن دستور از

 فقط بخوابم خواستمیافتادم.م

را  میآرام نفس بکشم.چشم ها کردم ی.سعدمیتخت دراز کش یپرت کردم و با درد فراوان رو نیزم یرا رو و مانتو ام یروسر

 بستم و خوابم برد

نسبت به ساعت  دنمیفس کشبلند شوم و ن توانستمینم یبود  ، حت یرعادیحجم از درد غ نیشدم.ا داریاز خواب ب ادیدرد ز از

که از درد  یو در حال مدیافتاد حسام ان را برداشت.به پهلو چرخ ادمیام گشتم ،  یقبل سخت تر شده بود.کالفه دنبال گوش

 رفتم دردم کمتر بود ، خم شدن عذاب اور بود یعرق کرده بودم بلند شدم.هرچقدر صاف تر راه م

به اطرافم نگاه کردم.لپ تاب  وکاناپه انداختم  یانداختم.به زحمت خودم را رو یز کردم و نگاهم را به سالن خالاتاق را با در

 بود زیم یخودش بود ، رو یکه احتماال برا یگرید لیخودم و موبا لیخاموش بود.موبا یباز ول



باز شد و حسام وارد  تییوس ینگذشته در اصل ییا هیبشود...ثان شیدایام گذاشتم و دعا کردم زودتر پ نهیقفسه س یرا رو دستم

 ؟ یکنیم کاریچ نجایدرهم رفت و گفت : ا شیمن اخم ها دنیشد.با د

 دادم و گفتم رونیب اطیرا با احت نفسم

 سرم اومده ییبال هیفکر کنم -

 ؟ یامد و گفت : هنوز درد دار جلوتر

 : کجات ؟ دیتکان دادم ، پرس سر

 ات ضربه زد ؟ نهیباز شد و گفت : به قفسه س شیچند بار تکان دادم ، ابروها نهیس یرا رو دستم

 نمیبب دیو گفت : با ستادیهم سر تکان دادم ، جلوتر امد و مقابلم ا باز

 ؟ یکردم و گفتم : مگه دکتر اخم

 .بزنمت دید خوامیشد و گفت : نه م خم

نبودم  یب شده بودم و راضشرتم را باال زد ، معذ یت نییاپه گذاشت.پاکان یاهسته رو یسرم فرستاد و با حرکت ریرا ز دستش

 اورد ی.احتماال سر در مشییحرفه ا یافتادم ، ضربه ها نگشیپارک نیحرکت نماد ادیاما 

 دیرفت ، پرس یاهیرد ساورد که چشمانم از د یفشار کم یدنده ها یتنم گشت ، دستش را باال اورد و رو یاش رو یجد نگاه

 ؟ نجای: ا

 داد و گفت نییکند.بلوزم را پا شتریحرف زدن دردم را ب دمیترسیتکان دادم ، م سر

 دنده ات مو برداشته احتماال-

 ؟ کنهیهم درد م ییا گهید یگرد شد ، دوباره گفت : جا میها چشم

 ی، کم دادمیقط تکان مفرا  می.پاهاکردمیحس نم کردیدرد م یگرید یبود که اگر جا ادیام انقدر ز نهیلحظه درد قفسه س ان

 گفتم ینبود . به سخت ادیز تشی.اما اهمدیکشیم ریت

 ؟ دنید بیهام اس هیدرست نفس بکشم.ر تونمینم ینه ول -

 شدیشخص مبود م دهید بیهات اس هی.اگه رینفس بکش یتونینم یکنی.از درده که فکر مکنمیگفت : فکر نم متفکر

 یکرد و گفت : برو رو تمیهدا خم شد و با دستش به باال عیکاناپه گرفتم ، دوباره سر یکردم بلند شوم ، دستم را به باال یسع

 تختت بخواب



 برم دکتر دیگفتم : با معترض

 شهیگفت : نم خونسرد

 گفتم یگرفت ، عصب یام م هیگر داشت

 تحمل کنم تونمینم راحت کن منو چون درد دارم اریب تویپس تفنگ کوفت -

رد طاقتم را طاق نکرده د نقدری، تا بحال ا هیگر ریز زدمیم کردیم تمیاذ شتریب ی، اگر کم دادیرا نشان نم یحس شیها چشم

دارم باهات ،  یار فورگرفت.بعد از چند لحظه ، گفت : سالم مسعود.ک ییرا برداشت و شماره ا لشیو موبا دیکش یبود.نفس

 دارم دیمشکل جد هی.د؟ ....نه نه مشکل اون حل ش یایب یتونیم

 ورده بودابال را سرم  نیمنم ، دلخور سرم را برگرداندم ، او ا دیبه من نگاه کرد که بفهمم مشکل جد یطور

 ایب عیگفت : همونجا....اره ، سر دوباره

 را قطع کرد و گفت تماس

 یدیجواب نم دیپرس ی، هر سوال ادیدکتر داره م-

 گفتم هیکنا با

 اگه جوابشو بدم ، امکانش هست نجاتم بده از دست تو ؟-

 کشتتیقطعا م یاشپزخانه رفت و گفت : نه.ول به

 ؟ یچ یعنیزده گفتم :  بهت

 را پر آب کرد و گفت یوانیل

 بشه نجایمتوجه ا دینبا یکس-

 گفتم مشکوک

 ؟ نجایا یپس تو چرا منو اورد-

 قرص به سمتم امد و گفت ییبسته ا با

 کشتنت و اوردنت ، انتخاب کردم. نیب-

 را از بسته خارج کرد و به طرفم گرفت.گفتم قرص



 .یستیپس ادم کش ن-

 اب را به دستم داد و گفت وانیو ل زیلب م نشست

 مجبور نباشم نه. یوقت-

 ؟ هیقرص اشاره کردم و گفتم : چ به

 .یزد : مسکن قو لب

 را گرفت و گفت وانیبا اب فرو دادم.لرا  قرص

 رو جواب نده.به نفع خودته. ییا یپزشک ریسوال غ چینزن.ه یبه مسعود حرف -

کار که از  ینجای.تا ااوردیب سرم یینداشتم که چرا من را نگه داشته و قصد دارد چه بال ییا دهیا چیواقعا ه یندادم ول یجواب

 د؟یایقرار بود سرم ب نیاز ا رشتیب ییمهربان تر بود! چه بال نیرام

امد و  یالم کسس یبعد صدا یتخت نشستم.کم یساعت بعد درد کمتر شد و توانستم نفس بکشم.به اتاق برگشتم و رو مین

م کرد.دنبالش حسام هم امد وارد شد و سال یکه بنظر مهربان م ییروشن و چهره ا یدر اتاق باز شد.مرد قد بلند با پوست

 : دراز بکش ، بلوزتو بده باال فتامد.جوابش را دادم ، جلو امد و لب تخت نشست و گ

 بلوزم را باال بدهم؟ گریکه گفت را انجام دادم.قرار بود مقابل چشمان چند مرد د یکار کالفه

 ؟ یرهنوز درد دا : دیذاشت و چند نقطه را لمس کرد و پرسپوستم گ یباال دادم ، انگشتانش را رو رمیلباس ز ریز تا

 نفس بکشم تونمیم ی: اره.ول گفتم

 ؟ یتونستیچشمان سبز رنگش را به چشمانم داد و گفت : قبلش نم نگاهش

 درد داشت.-

 از دهن ؟ یزی؟ خونر یکنیسرفه م-

 نه.-

 را برداشت و رو به حسام گفت دستش

 ورده ؟خ نیمو برداشته . زم -

 شده ریخونسرد گفت : نه درگ حسام

 تعجب کرد و به من نگاه کرد و گفت مسعود



 ؟ تو کدوم گروهه مگه ؟ کلشیه نیبا ا -

 اخم کرد و گفت حسام

 اش مشکل نداشته باشه. گهید یجا نیبب-

 دینکرد و از من پرس ییا گهیسوال د مسعود

 ؟ یکجات درد دار-

 جا. چیگفتم : ه نیهم ی، برا اورمیبار شلوارم را مقابل چشمان انها درب نیا خواستمینم یول کردیدرد م میپا ران

 گفت : پاهاشو چک کن. حسام

 ندارم. یگفتم : نه . مشکل معترض

 زد و گفت یلبخند مسعود

 من دکترم -

 زدم : اونم دکتره ؟ غر

 به مسعود بدهم ؟ یچه اطالعات دیترسیدر را نبست.ماما  چند لحظه ساکت نگاهم کرد و بعد به سمت در رفت حسام

 کرد و گفت ییخنده ا مسعود

 ؟ دهید بیزانوت اس-

 باالتر. کمیگفتم :  معذب

بود تا خجالت بکشم...خم شد رو بدنم ن ییران.خداراشکر کردم مو یزانو و رو یام را باال داد تا باال یشلوار گشاد مشک پاچه

 و گفت

 ؟یکردیم نی...تمرینخورد یاستخوان بیاس ی.کبود شده ولیدخور یضربه بد-

 شدم و گفتم رهیکنجکاوش خ یچشم ها به

 کنم ؟ یام ار ا دینبا-

 و گفت دیکش نییو شلوار را پا دیخند

 زنمیم ی.فقط برات مسکن قوشهیخوب م یی.دو سه هفته انه-



وضع ؟ تنها سوال ذهنم  نیا اباشم و ب نجایا کردمیفکر م یک شیرفت.واقعا دو روز پ رونیتکان دادم ، بلند شد و از اتاق ب سر

 با من قرار بود چکار کنند ؟ دیشا ایو  کنندیادمها چکار م نیبود که حسام و ا نیا

 

دم ، انگار غروب بود و چراغ ش داریرا ، پدرم را ، هراسان ب نی، رام دمید ینارام یمسکن خوابم برد ، خواب ها قیاز تزر بعد

.بارها و بارها ازارم داده وردایبال را سر من ب نیکند و ا نیام گرفت ، حق نداشت به پدرم توه هیپتو گر ریاتاقم روشن نبود.ز

 برزی، فر کردیرا جمع م مانیبحث ها شتریخودش ب یارامش زندگ یبرا شهی، مادرم هم ایو به بهانه رو یبود به عنوان برادر

 یی.روزهادادیم یروزیپ یوگستاخ ، ب شهیو نگاهش به من  هم بردیلذت م نیاز جوالن دادن رام یول زدیم یطرف یخودش را به ب

شد و  یش مامان گفت تا راض، انقدر از ارمان کنار گو شدیکمرنگ م رتشیامد ، غ یبهانه به خانه م یکه ارمان با بهانه و ب

من  یدل جوان و احساسات تا گریکننده د یساده و راض لیدارد و هزار دل ندهیست ، ا یوبخ تیکرد ، موقع نیمدام به من تلق

 ی، برا شروبشم مداوم یها کیو پ مانیبه مذهب ، نشانه ا دشیشد شیبود و گرا رتیبه آرمان دل بست.متعصب بودنش غ

 اش یدلش بود و باحال

 تیموقع نیال ها را با اس نیا یبار از حسام که نگذاشته بود تالف نیشدم ا زاریرا پاک کردم و ب میسر انگشتان اشک ها با

نگه داشته بود ؟  نجایا حسام مرا یاصال به چه حق داد،یکه داشتم عذابم م ییا گانهیحس ب نی.درد به کنار ، ااورمیسرش ب

 .دادمیکامران را هم از دست م

 را بهم فشردم. می.چراغ روشن شد و چشم هادمیدر ، پتو را کنار کش یصدا با

 ؟ یبود داریکه گفت : ب دمیحسام را شن یصدا

 غذا را مقابلم گذاشت و گفت ینیرا باز کردم و جوابش را ندادم.س میها چشم

 بازم ؟ یدرد دار -

 هم جوابش را ندادم ، بداخالق گفت باز

 چته ؟-

 کردم و گفتم نگاهش

 ادیبدم م شتریاز تو ب -

 بالشت را به سمتش پرت کردم و گفتم یحرف نگاهم کرد و بعد سمت در رفت.عصب یب

 برم دکتر. یذارینم دمید وتیخودت و دوست کوفت نکهی.فقط واسه ایتو نذاشت ارمیهمه سالو سرش درب نیا یتالف تونستمیم -

 شست و گفتنمبل  یمن بود.رو ینافذش رو یبهم گره خورده بود و چشم ها شیرا بست و به سمتم برگشت.اخم ها در



در نظر  نمیاش ، ا گهیو هزارتا کوفت د یاز روند مزخرف و پزشک قانون می، بگذر یکردیم تیشکا یکالنتر یرفتیفرضا م-

، اون  کننیرد مباهات برخو یو چطور کنیم کاری، چ یکرد تیخانواده ات بفهمن ازش شکا یمدت وقت نیکه ا میریگینم

 ریبرگردونه و تورو گ رو به نفع خودش هی، قض میهزار تا تهمت بهت بزنه و راحت با دو تا شاهد ، مثل اقا رح تونستیم

 یکی یاوردم تو التیج از تشکنفر خار هیبفهمه  یکیکردم گذاشتم  سکیر نکهیدرمانت هم ، هم ی! برا نیاز ا نی...ابندازه

 .بدون یامن رو ، فداکار یاز خونه ها

 اش ؟ یزندان ی؟ برا یک یبرا هیاورد ، اما توج یم هیتوج کردمیباز حس م یامد ول یبا عقل جور در م شیها حرف

ه بود ، اشاره کرد و خودم افتاد ینتوانسته بودم درست پرتاب کنم و مقابل پا دیبالشت مقابل تخت که بخاطر درد شد به

 گفت

 بود باهاش بجنگ. شتریهر وقت زورت از طرفت ب-

 نکردم.بلند شد و گفت نگاهش

 غذات رو بخور.-

 دمیدسته نشست که پرس یرو دستش

 ؟ یکن یمن فداکار یبرا دیبا یچ یتو برا-

 نگاهم کرد و بعد گفت یکم

 دلم برات سوخت -

 قایدق نستمدایش که نمادم ک کیروان شد. میقاشق ، اشک ها نیگذاشتم و با دوم میپا یرفت ، کاسه سوپ را رو رونیب یوقت

 حق داشت. نکهیسوخت و بدتر ا یمن م یدلش برا کند،یکدام خالف را م

 یرا برداشتم و با قدم ها ینیکه دوست نداشتم.س دادیکلم م یبدمزه بود و بو ارینتوانستم بخورم ، بس شتریاز سوپ را ب یکم

 ایمن برگشتند.همان دکتر  دنیه نشسته بودند و با دکاناپ ی.قفل نبود ، هر دو مرد رواهسته به طرف در رفتم و بازش کردم

 ؟ یکاسه پر سوپ گفت : چرا نخورد دنیرا گرفت.با د ینیو س دبلند شد و به سمتم ام عیمسعود سر

 دهیگند م یحوصله گفتم : بو یب

 و رو به حسام گفت دیخند

 ها. زمینر یبروکل یگفت -

 ؟ یرونیچشم برداشت و روبه من گفت : چرا ب رفت یاز مسعود که به اشپزخانه م حسام



 خوامیم لمویشدم و گفتم : موبا کینزد یکم

 برداشت گفت زیم یرو از

 ایکامران زنگ زده...و مامانت و رو -

 دمیرا به طرفم گرفت ، مردد پرس یو گوش ستادیرا به دندان گرفتم ، ا لبم

 برم حمام ؟ تونمیم-

 رفت و دوباره به صورتم برگشت و گفت میموها یرو نگاهش

 .ارنیاره.ساکت رو م-

 از اشپزخانه گفت مسعود

 برو گهیبهتره ، دو روز د ینر -

 گفتم کالفه

 .تونمینم -

 شد و بدخلق گفت کمینزد حسام

 رونیب ایب وفتیدر رو قفل نکردم ، مجبورم نکن قفل کنم.راه ن یگفتم از خودمون نیچون به ا-

 کردم و گفتم اخم

 .زشتشو نگاه کنم واریصبح تا شب در و د تونمیاون اتاق.نم یتو پوسمیمن م-

 شد و با حرص گفت کینزد شتریب

 با من بحث نکن.-

 .خورمیوعده غذا م هیگفتم : گرسنمه.دو روزه دارم  لجوجانه

 و گفت دیکش تیاز عصبان ینفس

 سوپه. نیغذا هم -

 .دهی؟ مزه استفراغ م یرو خورد نیخودتم هم-

 اش را جمع کرد و گفت چهره



 .گرفتنین سراغتو مهمون گروه مسخره اتو یچت کن تو وونتید ی.با دوستااین رونی...بکنمیم یفکر هیاتاق  یبرو تو-

 دیخنده ام گرفت ، دوباره پرس ییبود.لحظه ا شانیدوستان کامران و دوست دخترها گروه

 ؟ وفتهیدنبالت راه ب خوادیکامران که نم-

 نکاهش کردم و گفتم عیسر

 .ستمین یکس یبرا ینه ! کال من ادم مهم-

 زد و گفت یپوزخند

 پس خداروشکر کنم.کارم راحت تره.-

 بزن تازه دمه یچا ایامد و گفت : ب رونیاز اشپزخانه ب یچا وانی، مسعود با سه ل شیسر جا نشست

 زدم و گفتم : باشه ایداشتم.دل به در ییحشتناک هوس چامشغول لپ تابش بود و من و حسام

 صال نگاهش نکردم.را برداشتم و ا وانمیکاناپه نشستم ، حسام لپ تاب را محکم بست و چپ چپ نگاهم کرد.ل یرو یوقت

.مسعود حسام را که مشغول ردکیام را آرام م نهیاورد و درد س یداشت ، حالم را جا م ییاندازه ا یبه نظرم لذت ب یچا دنینوش

 دیکه پرس کردیم نیرا در ذهنش سبک سنگ یزیو انگار داشت چ کردیاش بود نگاه م یگوش

 ؟ یکرد کاریبهادر رو چ -

 با مکث گفت : هستش. حسام

 ؟ یو گفت : آلکاتراز درست کرد دیخند مسعود

 سرش را باال اورد و گفت حسام

 مگه بوده ؟ گهید یک -

 به من نگاه کرد و گفت مسعود

 دوست جان سختمون یچا هیدیل  -

 بدون نگاه به من گفت حسام

 کنهیم کاریچ نجایا یبدون یریمیم یدار-

 مشتاق گفت مسعود



 دونستنش؟ یبرا رهیکه نم هی، با تو ! ک نجایخب کنجکاوم ، ا-

 را دنبال کردم.حسام به من نگاه کرد و گفت شانیمن انجا حضور نداشتم ، با تعجب گفتگو انگار

 نهیهم یاتاقت ، برا یبمون تو گمیم یوقت -

 ، مسعود با لبخند گفت کردیتر صحبت م میمال یمسعود کم مقابل

 .گهید میدوست ،یشیچرا ناراحت م-

 گفت یجد حسام

 .گفتمیالزم بود بهت م -

 گذاشت و گفت زیم یاش را رو ییچا وانیبا همان لبخند ل مسعود

 گهید رمی.من مییچا یاز خودم برا یباشه.مرس-

 شد و رو به من گفت بلند

شش ها و  یتو رهیم هشکنیم ادیانجام نده ، دنده ات فشار بهش ب گهیرو د یکنیکه م یهرچ ای نیاستراحت کن ، تمر -

 تسی...دکترم که نکنه قیبگو برات تزر دی...مسکن هم گذاشتم ، دردت شدشهیخطرناک م

 به حرف و خنده اش نداد و گفت یتیحسام اهم یباز شد ول شمین

 .حواست باشه -

 ت :اش را به من دوخت و گف رهیمن تکان داد و رفت.با رفتنش ، نگاه خ یگفت سر برا ییباشه ا مسعود

 ؟ یخواستیم یچا _ 

 گفتم یگذاشتم و جد زیم یرا رو وانمیل

بودم االن  دهید نگیکپار یتو یکتک کار هیاصال ؟ اگه اون موقع فقط  ینگهم داشت یچ ی؟ برا یکن کارین چقراره با م-

 ...دمید تمیمقر فرمانده شناسم،یدوستاتم م

 ؟یزد و گفت : مقر فرمانده یکمرنگ لبخند

 تکان دادم و گفتم دست

 جا. نی، هم دونمیچم-



 داد و خسته گفت هیتک

 .یفهمیکردم م یفکر هیرات بسوال نکن.هروقت  نقدری.چند بار بهت گفتم , افعال یبرگرد ستیقرار ن-

 گفتم روزمندانهیپ

 برسم. می، بذار برم به زندگ یمنو بکش یخوایپس نم-

 نگاهم کرد و گفت زیت

 ؟ ی.بعدم کدوم زندگیدیدیرو نم یدیکه د ییاونا یبر خواستمیم-

 کردم و گفتم اخم

 خودم داشتم. یبرا ییفکرا هیتو حساب کرده بودم؟ خودم  دنیدزد یرو یفکر کرد نکنه-

 زد و گفت یپوزخند

 .گهیفکرت کامران بود د-

 شدم و با مکث گفتم سرخ

 نه همش. یقسمتش ول هی-

 خنده کرد و گفت هیشب یزیباز چ نیاول یبرا

 شو. الیخینقشه ات رو ب-

 گفتم معترض

 ؟ یچ یبرا-

 جلو خم شد و گفت به

 .خورهیمثل تو نم یتیکامران به درد شخص نکهی.دوم ایبر نجایاز ا ستیقرار ن نکهی.اول الیبه چند دل-

 شد ، دنبالش راه افتادم و با حرص گفتم بلند

 کالسم ؟ یو ب پی؟ چون من چ خورهیمن بهش نم تیچرا شخص-

 را باال فرستاد و گفت شیابرو

 .یرق دارنه، باهاش ف-



 ام را ماساژ داد و گفتم نهیس قفسه

 .تونستمیخودم کار کنم ، خواسته هاشو گفته بود ، م یرو خواستمیم-

 حوصله گفت یب

 .بود طشیاصال اونا رو ؟ آداب شراب خوردن جز شرا یبخون یتونیم یهاشو خوندم.تو چطور یور یدر-

 دیچیاپن م یکه رو ییذاغداشت و سخت هم نبود.به مواد  تیرفتارها اهم نیکامران ا یبرا یشده بودم ، ول دیهم ناام خودم

 نگاه کردم و او دوباره گفت

 سمت قطب مخالفش. یریم یشیم دیناام یزیچ هیاز  ی، وقت یهست یانتخاب هات احساس یتو-

 اپن نشستم و گفتم یبلند چوب هیپا یصندل یرو

 .یشناختیحتما آرمان رو هم م-

 گفت خچالیها را پوست کندم ، از مقابل  سینبودن سوس کاریب یبشقاب گذاشت و برگشت.برا یرو سیسوس یمقدار

 همش پالس بود خونتون.از اون انتخابتم متعجبم. شیپ کسالیتا -

 بود. تمیگفتم : اونکه اوج نبوغ و خالق دیناام

 دمیچند تخم مرغ شکست.پرس یینگاه کرد و درون کاسه ا میدست ها به

 خردشون کنم ؟ ی...چطوری.چه حس بدیدونیمنو م زیتو همه چ -

 و گفت ختیرنده شده داخل کاسه ر ریپن یمقدار

 داشته باش. ی...حس بهتردونمیم هیاز بق یمفتضحانه تر یزای...چیمکعب -

 مثال؟ یگفتم : از ک کنجکاو

 : من دوست ندارم. گفتم عیتخته اش گذاشت که سر یرو یرا نداد و چند ساقه جعفر جوابم

 ؟ یدر هوا ماند و گفت : جعفر دستش

 و به خردکردنشان ادامه داد. دیکش یدادم.نفس نیام را چ ینیتکان دادم و ب سر

نداشت  یتیاهم میبرا نجایا یشده بودم و حالم بهم خورده بود.ول یامده بود که با کامران مجبور به خوردن جعفر شیپ بارها

 و نخورم . میبگو توانستمیدوست نداشتم و م یمن جعفرکندیدر موردم م یچه فکر یکس



ها را برداشته و  سیوسرا خرد کردم و چاقو را کنار گذاشتم.به حسام که س سیتکه سوس نیامد و اخر میلب ها یرو یلبخند

بوده و  دهیوشپ کینا یفرش یرو ییبه پا ، دمپا یمشک نیشرت به تن داشت و ج ینگاه کردم.ت ختیریم تابهیماه یتو

 فیوقت تعر ایرو شهی.همدهیکش یداشت ، قد بلند و پاها یو عضالن دهیچیدرهم پ یفرم بود.بازوها ینقص و رو یب کلشیه

امد.حاال  یانم ممقابل چشم نشییو شش مدل پا ستیو دو یرسم فیاما من فقط ک کردیم ژهیو دیتاک کلشیه یاز حسام رو

 است. یکه همان حسام محبوبش مقابل من در حال اشپز زدیحدس هم نم یحت

خشم در وجودم شعله  نیاسم رام دنیداشتم.با د نی، کامران و رام ایتماس از مامان ، رو نیرا برداشتم ، چند لمیموبا ایرو ادی با

 گفت یور شد ، اخم کردم و شماره مامان را گرفتم.حسام جد

 .جا صحبت کن نیهم-

 .جان ایلیگفت : ل عیماندم ، بعد از چند بوق مامان برداشت و سر یصندل یرو معذب

 گفتم : سالم. ناراحت

 یتو مامان ؟ مردم از نگران ییعجله گفت : سالم ، کجا با

 ادامه دادم یناراحت با

 کجام ؟ کنهیم یچه فرق-

 گفت ییاهسته ا یصدا با

 .رو بفرستم ایرو ای امیب ییبگو کجا-

 را به حسام کردم و گفتم پشتم

 اون خونه. یتو ذارهیپاشو م نیرام یتا وقت گردمیبرنم کهیچرا ؟ من د-

 .یکرد شیتو گوش پسره...عصبان یگفت : خب اخه من چقدر بهت بگم جوابشو نده ، زد انهیدلجو

 به بغض گفتم ختهیام یخشم با

 جوابشو ندم ؟ یگیدنده ام رو شکونده م یوحشکرد ،  نیبه بابام توه-

 کرد و بعد گفت سکوت

 ...ارمی, دستش بشکنه پدرسگ ، حالشو جا م یمن اله رمی؟ بم ییاالن کجا-

 غالب شد و گفتم بغض



 گردمیجام و برنمک گمیبرعکسن انگار...نم ناتیشکسته ؟ فقط تن و بدن من بوده که شکسته.نفر یسال دستش ک نهمهیا-

 تصورم گفت برخالف

نکنه  داتیراه افتاده دنبالت ، پ نمیا وفتهیب ابیاب از اس کمیمدت اشکال نداره ، بذار  هیبمون  یتونی؟ اگه م یخونه دوستات -

 بهتره

با  یکن ینطوریا شهینم لیدل یشتمنم دخترتم ، حاال بابامو دوست ندا یایکوتاه م نقدری: مامان اصال به اون چه...چرا ا دمینال

 من.

 گفت یجد مامان

 حواسش بهت باشه خوادیدوست داره ، م یداره؟ اون االن شورشو دراورده ول یچه ربط-

 گفتم یناراحت با

تو  یبرام زندگ ارمیدر م بخاطرش رو سرش دمی، هر بار درد کش ارمیسرش در م شوی، تالف رهی.بره بمخوااامی، نم خوامینم-

 ...خداحافظ.ستیو شوهرتم مهم ن

ه سمتش ، بدون توجه به من ب.برگشتم اورمیام را بند ب هیام ، گر ینیب دنیکرد با چند بار باال کش یرا قطع کردم و سع تماس

 زدیها را بهم م سیسوس

 گفتم ییگرفته ا یصدا با

 استفاده کنم. نترنتیاز ا خوامیم-

 تکان داد و گفت سر

 ، روشنش کن فقط. تویوصل کردم قبال گوش-

 نیزدم ، چند ایاسم رو یداشتم.رو ایو رو شیاز کامران ، دوست ها امیپ نیرا روشن کردم و وارد تلگرام شدم.چند یفا یوا

شدم ، تا  رهیخ غامشیبه پ .بهت زدهستدیا یکنم و پشتم م تیشکا نیرا فرستاده بود و بعد نوشته بود از رام ییبار کلمه کجا

 الشیلب فرستادم و نوشتم خق کونیچند ا شیبود.برا نیرام یرو ادهیز یهم برا نیبودم.ا دهیند ایرا از رو یتیحما نیبحال چن

 امن است میراحت باشد جا

ها نگران شده بود و  یبود و بعد یاولش ابراز ناراحت امیسراغ اسم کامران رفتم ، چند پ یبهتر هیو با روح دمیکش ینفس

 کردم پیحوصله تا یبدهم.ب یحتما خبر کردیدرخواست م

 گم کرده بودم. رو میو گوش کردیکردم حالم خوب نبود.سرم درد م یدیشد یبا پسر شوهر مادرم دعوا خوامیمعذرت م-



شدم  رهیرکاتش خح.در سکوت به ختیر یها م سیسوس یرا رو ریتخم مرغ و پن بیاپن گذاشتم ، داشت ترک یرا رو لیموبا

 دمیجکاو پرس؟ کن شدیرفت چه م یبود که دنبالم هم راه افتاده بود ! اگر سراغ کامران م نیذهنم سمت رام یول

 رد منو بزنه ؟ تونهیم نیرام-

 را کم کرد و گفت تابهیماه ریز

 .نه-

 بره سراغ کامران ؟ تونهیم-

 کرد و گفت نگاهم

 شده مگه ؟ یچ-

 مامانم گفت دنبالمه.-

 و گفت دیگرفته شده تخم مرغ را به وسط کش یکاردک کناره ها با

 ، نه ؟ ینیرو نب نیو رام یبمون نجایا یدیم حیترج-

 دهمب یکردم جواب مناسب یحال حواسم به روش پختنش جلب شده بود، سع نیخوردم و صاف نشستم ، در ع جا

 .نمیرو هم نب نیرام گهیروابطم با کامران کار کنم تا جواب بده و د یرو دمیم حینه ترج-

 باال انداخت و گفت ابرو

 بکنه ؟ تونهیم کاریچ یستین ششیپ یکنه.فرضا هم بتونه ، وقت داشیپ کنمیفکر نم-

 گفتم نگران

 ستیبراش مهم ن یچی.هبرهیآبروم رو م-

 حوصله گفت یاپن گذاشت و ب یتابه را رو یماه

 نه. ایدر بشه داره کامران از تو مُک ی؟ به من چه ربط میرو حل کن تونیمشکالت خانوادگ میسر بر هی یخوایم-

.چرا میگو یم شیبرا میها یو نشسته ام از دل نگران شناسمیاز خودم که فراموش کرده بود حسام را نم شتریشدم ب دلخور

 ناراحت نبودم ؟

 املت انداخت و گفت اتیمحتو ریکوچک را ز ریکفگ حسام



 غذاتو بخور.-

خودم غذا  یبرا وارام تر شدم  یاب شده، کم یتزاهایرپیپن دنی، با د ختیاملتش ر یخرد شده رو یها یظرف جعفر از

 .که خورده بودم ینوع املت نیبود ، بهتر یعال تینها ی.مزه اش بدمیکش

ماره ا برداشتم ، شر لمیاس ام اسم دست دراز کردم و موبا یصدا دنیدل چسب ، با شن یغذا نیا دنیچش یدر خوشحال غرق

 ناشناس بود .اس ام اس را باز کردم ، نوشته بود :

 ؟ آرمانم. ایلیل یی؟ کجا یسالم ، خوب -

 ؟ هی.مردد مانده بودم که حسام گفت : کدر هم رفت میامد و اخم ها نییهوا ماند ، دستم پا یام رو لقمه

 .حسام خونسرد گفتمیدوست نداشتم بگو دیرا از حرص بهم فشردم ، شا میها لب

 ؟  ارمیبلند شم لپ تابو ب-

 غر گفتم : آرمانه با

 و گفت دیکش یهوم

 .یبده که تو جواب بد امیکرده بهت پ شیرفته سراغش راض نیجالب شد ،پس رام-

 درشت گفتم ییچشم ها با

 خودش خواسته حالمو بپرسه. دیشا-

 .دونمیم دیبع -

 گفت بعد طالقمون باهاش قطع ارتباط کرده. نیرام-

 خودش گفته؟ نیزد و گفت : رام لبخند

ارمان  یمن رو تیساسحنبود االن هم بخاطر  دیدروغ گفته بود و بع نیرا جمع کردم و نکته حرفش را گرفتم.رام میها لب

 مجبورش کرده باشد با من حرف بزند

اپن انداخت و  یرد و روکارت را دراو میمن ، س رانیرا برداشت و مقابل چشمان ح لمیفکر بودم که حسام خم شد ، موبا در

 گفت

رست کردم دو روز غذا د ادیبهت بنداز.حوصله دردسر ندارم...االن هم غذاتو بخور ز دمیم گهید یکی.یالزمش ندار گهید-

 .نهیهم



 دراز بکشم دادمیم حیگشت و ترج یم.درد کم کم بربود و خسته بودم دهینزدم و مشغول غذا شدم.حوصله ام ته کش یحرف

 حسام گفت گشتمیبه طرف اتاق برم یوقت

 یکشیرک نمسجا  چی، ه کنمی، در اتاق ها رو قفل م یاینم رونیب تییپس فردا من نباشم، از سو دیفردا و شا-

 گفتم کنجکاو

 ؟ ادیب یکس ایکنم  ری؟ گ یچ ادیسرم ب ییاگه بال-

 وسط سالن و گفت زیم یشد رو خم

 بهم زنگ بزن.-

 کارت را برداشت. میکف دستش بود.س یکارت کوچک میامد و دستش را جلو اورد، س جلو

 کنمیکارت رو هم کنترل م میس نیزنگ نزن ، ا یبه کس-

 دیکارت جد میو س مدیتخت دراز کش یرو یحرف سمت اتاق راه افتادم.به سخت یمتعددش ب یها دیاز دستورها و تهد زاریب

ختم و فکر کردم به آرمان که اندا یرا کنار یحال و حوصله گوش یباال امد ، ب یام انداختم.تلگرام با اکانت قبل یگوش یرا رو

قمان بعد از طال دانست،ید مرا ب یاجتماع یها شنیکیبا اپل میها تیفعال شهیبود.هم دهدا یامی، به من پ کسالی کیبعد از نزد

 قایدق یو در رابطه بود ، دختراکه با  یرا پر کرد از خودش و دختر نستاگرامشی، ا مینداشت یاخر رابطه خوب یماه ها نکهی، با ا

 .برعکس من

 انتیودن با من ، فکر خبباور بود که در زمان  نیام نخورم ، ا ییجدا یبرا ییغصه ا یکه زده ام کرد و باعث شد حت یزیچ

را درست  شانیا دوست هابه درد نخور بودنش است.ادم ه لیبودنش ، دل نیدوست رام دانستمیهمان اول م دیبه سرش زده...با

 اوردیب شانیبه رو که رفتار غلطشان را یکننده دارند تا کس دییبه تا ازین شتریچون ب کنندیخودشان انتخاب م هیشب

 

 

 بود ، خواب الودم کرده خوردمیکه هرشش ساعت م ییبود.مسکن هاشدم حسام ن داریب یروز بعد ، وقت صبح

ادامه داشت و اگر حرکت  از حسام نداشتم.از نبودنش استفاده کردم و به حمام رفتم ، درد هنوز یخبر چیدوم ، هنوز ه روز

 کردمیحرکت م اطی، با احت ی.از ترس اتفاق بدترکردیفلجم م کردمیم یعیسر

بودم  دهینه و سالن را دهست ، چند جا مثل اشپزخا نیخانه دورب یحسام گفته بود همه جا کباری،  مدیحمام لباس پوش داخل

 اطیاحت یها انجام بدهم برا سیدادم لباس عوض کردنم را در سرو حیترج نیهم یو اتاق خودم را.برا



نشد ،  یا باز شود ، ولت دمیکش نییدسته در گذاشتم و به پا یلباسم راحت شد ، دستم را رو یدگیاز مقدار پوش المیخ یوقت

 وحشت زده چند بار تکرار کردم و باز هم باز نشد

 بزنم یشتریام نتوانستم زور ب نهی، که از درد قفسه س دمیبار مشت کوب نیچند یعصب

 نداشت دهیکردم.فا بزنم.کالفه راه رفتم و دوباره امتحان یمحکم تر یبه در ضربه ها شدیدرد ، نم بخاطر

جز  زیچ چیک نبود ، هکم یبرا یابزار ای لهیوس چی.هندازمیکردم فکرم را بکار ب یداخل حمام نشستم و سع هیچهارپا یرو

 شامپو و صابون

 نشد یبار با ارامش ، در را باز کنم ول نیکردم ا یگفتم و دوباره سع راهیبخت بد خودم بدوب به

 افتادم هیبسته حمام ، نشستم و به گر یتالش ، خسته از درد و کالفه از فضا کساعتیاز  بعد

مادرم را  کباریسال ها ،  نیام ، در تمام ا یاز خانه و زندگ کردیدل زده ام م نیوجود رام یخانه تنگ شده بود ول یبرا دلم

 یزیچ لی. اوادمیشنیده بود سرکوفت م، فوت ش ادیکه بخاطر اعت یبخاطر داشتن پدر کطوری شهیخودم نداشتم. هم یبرا

م توقع تر باشم.من در اصل ک گرانیاز د دیروشن کرد چرا با می، برا یرحمانه زندگ یروند ب نیاما بزرگتر شدن ، ا دمیفهمینم

امدن  ایخصوصا بعد از به دنکه مادرم بخاطر من شرمنده شود ، م کردمیم یکار دیبار اضافه بودم و نبا کی،  برزیدر خانه فر

 انمادربزرگم در اصفه شیمن را بفرستد پ شودیکنم مجبور م تشیاگر اذ گفتی، که مامان دائم م ایرو

 کردیم نمیرا محکم پاک کردم ، فکر کردن به گذشته فقط غمگ میها اشک

 و خوابم برد دمیچیودم پخسردم شده بود ، حوله را دور  ینشستم ، کم واری، خسته گوشه د یبعد جهینت یچند بار تالش ب با

 یتق بلند یکه در با صدا به اطرافم نگاه کردم جی، گ دیچیپ ی.در بدن خشک شده ام درد بددمیبلند در ، از جا پر یصدا از

 شکستن بود ، باز شد هیکه شب

 رده بود ، آرام گفتکمک به بلند شدنم گرفت .اخم ک یرا برا میباز شد.خم شد و بازو شتریب میحسام ، چشمها دنید با

 نجایا امیسط کار بلند شم بمجبور شدم و و-

 گاه کرد و گفتداشتم و حالم خوب نبود.دست به کمر به من ن یو بدنم را فشردم.احساس سرماخوردگ دمیرا کش دستم

 ؟ یچرا قبل از حمامت بهم زنگ نزد-

 گفتم یعصب

 ؟ زدمیزنگ م دیشماره ات رو نداشتم ، دوم مگه با نکهیاول ا-

 گفت کالفه



 در حمام خرابه گفتمیم یزدی، زنگ م وهیس تیگوش یشماره ام تو-

 طرف اتاق رفتم و گفتم به

 نداشتم بیعلم غ-

 و گفت ستادی.سردم بود.کنار در ادمیپتو دراز کش ریو ز دمیتخت خز یرو

 ؟ یرست کردبرام د یچه دردسر یدونیم-

 گفتم یعصب

 نجایا یاورد یدیبه من چه تو منو دزد-

 دمی، اهسته پرس دیکش شیموها انیم دست

 حمام ؟ یمن موندم تو یدیاز کجا فهم-

 گفتکنار در همانجا

 یدی، نشن یرفت ی.زنگ زدم وقتدمید نیاز دورب-

 لب زدم متعجب

 ؟ ینیبب یتونستیمگه م -

 امد و گفت جلوتر

 نمیبیم ینترنتیوصله ، ا میبه گوش-

 ی.کمدینگو ای دیبگو خواستیکه م یحرف یبود برا ریشد و نشست لب تخت.متعجب نگاهش کردم ، انگار با خودش درگ خم

 مکث کرد و بعد گفت

 یکار شهینم گهیاون موقع دو گزارش بده. نتتی، بب دیکه نبا ی...هر لحظه ممکنه کسشهیموندنت داره برام دردسر م نجایا-

 کرد

 ؟ یانی؟ ک ی: گزارش به ک دمیپرس

 خورد ، نگاهم کرد و گفت جا

 ؟ یاونجا بود یاون شب از ک -



 را بهم فشردم و گفتم میها لب

 گمیم یانیاز همون وقت که اون مرده گفت به ک-

 امد ، خسته و کالفه یگذاشت و فشرد.بنظر خسته م شیچشم ها یدو دستش را رو انگشتان

 را تکان داد و گفت سرش

 کنم و نگهت دارم سکیر تونمینم نیاز ا شتریواقعا...ب یذاریبرام نم یراه-

 برم ؟ یذاریگفتم : م مشتاقانه

 به من سرتکان داد و گفت رهینشستم و منتظر نگاهش کردم.خ یسخت به

 امکان وجود نداره نیا یوندیکه م ییزاینه.با چ-

 گفتم ملتمس

 یکشیبگم منو و خواهرمو م دونمی...مگمینم یزیچ یمن به کس -

 زد و گفت یپوزخند

 ستین نیروال کار ا-

 طعنه گفتم به

 کن حافظه ام پاک شه پس یکاری -

 گفت یجد

 شهیبردنت م نیاز از ب ادتریاش ز نهیهز -

 دمیدر چهره اش.با ترس پرس یاز شوخ یرد دنیزده نگاهش کردم به دنبال د وحشت

 ؟ یستین سیمگه تو پل-

 نگاهم کرد و گفت بیعج

 ام هست گهیراه د هی-

 نگاهش کردم ، دوباره گفت منتظر

 یرو بکن گمیکه بهت م ییکارا-



 ؟ یزدم : چکار لب

 از من گرفت و گفت نگاه

 رمیگیخودم به عهده م تشویمن در موردت اشتباه کردم.مسئول ی، ول سکهیر نمیا-

 سرو تهش گفتم یب یاز حرف ها جیگ

 نه ؟ ای میبکش یخوای؟ اخرش م یچ یعنی-

 ارمتیب خوامیفت : مو ترسناک نگاهم کرد و بعد گ رهی، ت قیعم یرا به طرفم برگرداند و چند لحظه با ان چشم ها سرش

 باند خودم یتو

 کردم : باند خودت ؟ باند ؟ زمزمه

 ان نگاه خاص و گفت باز

 کنمیکه باهاشون کار م هیمنظورم گروه-

 و ناباور گفتم جیگ

 ؟ یچه گروه -

 شد و گفت بلند

 دمیم حیتوض یبدون دیکه با یبرات در حد-

 ؟ یاگه نخوام چ -

 کرد و گفت ییا خنده

 ارجاعت بدم دی.باشهیاز من خارج م تتیمسئول ی.ولینخوا یتونیم -

 گشاد شد و گفتم میها چشم

 ؟ یارجاعم بد-

و شلوار  قهید ، جل.حواسم پرت لباسش شکردیخاص نگاهم م پی، با ان ت بیبود، دست در ج ستادهیاتاق ا انیسکوت م در

 یها پیودم، در مجتمع تب دهید شهیهم بود.کامال متفاوت با انچه دهیکمرنگ متناسب با اندامش پوش ی، بلوز اب ییسورمه ا

کت و شلوار  یغاتیتبل یهاو کامال مدل دار، مثل بنر یاز رسم یبیحاال ترک اکارمندان بود ام هیساده ، شب اریاش بس یرسم

 ؟ دیپوش یلباس م نطوریا دیبود.گفته بود از وسط کار امده ، کارش چه بود که با



 بکنم ؟ خالفه ؟ دیبا ی: چکار دمیپرس دوباره

 تکان داد و گفت سر

 میکنیفکرهاتو بکن ، بعدا صحبت م-

 گفتم معترض

 دارم جز قبول کردن ؟ یی؟ مگه چاره ا یچه فکر-

 داغم گذاشتم و گفتم یشانیپ یرا نداد.ناراحت دست رو جوابم

 ؟شه  نطوریسرنوشتم ا دیادم چرا من با نهمهی.انمیبیدارم خواب م کنمیفکر م-

 تخت برداشت و در همان حال گفت نییداروها را از پا سهینشست ، ک میشد و مقابل پا کینزد

 ، آدم هان و کارهاشون ایوجود نداره.دن یسرنوشت -

 را تکان دادم و گفتم میدست ها یعصب

 بهم یزیبر مویالزم نکرده اعتقادات کوفت-

 گفتو کف دستم گذاشت و  دیکش رونیرا ب یقرص بسته

 هیبخور.سرماخوردگ نویرو ، جمع کن بره...ا زهیکه با دو تا جمله من بهم بر یاعتقاد-

، با باد خودم  شهیر یب یدرخت یبود که من مثل سر شاخه ها نیا قتیشدم.حق رهیانگشتانم خ انیشد، به بسته قرص م بلند

 کبارینجات از خانه ،  یبرا کباری،  شدیتکرار م میتصم نیا یو هربار در هر اتفاق رمیو نم میایدر ن شهیرا چرخانده بودم تا از ر

قانع  شتریاخر ، از همه ب لیدل نیزنده ماندن.ا یبار برا نینشدن و مورد پسند بودن و ا ضاوتق یبرا کباریحرف مردم ،  یبرا

 کننده بود.

 ینیخانواده ات رو بب یتونی، م یداشته باش یحس بهتر نکهیا یبرا-

 : االن ؟ دمیپرس

 ینه اگر قبول کرد-

 گفتم شانیپر

 ؟ یکنیمسخرم م-

 کرد و گفت اخم



 نکن مونی.منو پشیاز حوصلم بود شتریهم ب نجایتا ا-

 دمیپرس ییپرو با

 دلت بسوزه ؟ ای یایباهام راه ب دیچرا با-

 کرد و بعد گفت مکث

و اگر کردم  کنمیاشتباه نم اشتباه من بود.من یدیو تو د نگیپارک یاون شب اومد تو کهیاون مرت نکهی، ا امیباهات راه نم-

 ستمیمی، پاش وا

 نه ؟ یستین سیگفتم : پل دیناام

 زد و گفت یکمرنگ لبخند

 ؟ یبودم خوشحال تر بود سیپل -

 یمتعصبانه بود ول یخالقااخمو و بدخلق با اصول  ییکشورم ، مردها یها سیکردم نه ، خوشحال تر نبودم ، تصورم از پل فکر

 دیرس یخطر تر م یو ب بودن بنظر امن تر سیخوب ، پل

 و گفتم میایدر ب یرگی.چند بار پلک زدم تا از خکردینگاهم م قیعم نطوریکه ا خواندیداشت ذهنم را م انگار

 شهیم حفظ مهحداقل...ابروم  رهیگیدستم رو م یزیچ ی، مدال افتخار امیماجرا در ب نیاز ا یوقت یباش سیپل-

 کش امد و گفت لبخندش

 نباشم سیاگر من پل ادیم رتیگ یبهتر یزایچ یاومدن فکر نکن ، ول رونیبه ب-

 ؟ پول ؟ یبهتر زیاب دهانم را فرو دادم و فکر کردم چه چ

 طرف در رفت و گفت به

 استراحت کن و به حرفهام فکر کن-

 دانستمیرا م نیاز همه ا شتریجات.اما ب قهی.از قاچاق اسلحه و مواد گرفته تا عتدیچرخیکه بسته شد ، هزار حدس در ذهنم م در

 یام نداده بود و حت یدام نکرده بود.ازار ج ی.زنداندیپرس یو نظرم را م گذاشتیاحترام م ی، حت کشدیکه حسام من را نم

 اش ، بد نبود یپزشک یمراقبت ها

چه بود که  لشیود اما دلشاز دستم خالص  خواستیروز اول م دیماجرا کند ، شا نیمن را وارد ا خواستهیواقعا نم زدمیم حدس

 ام ، او را از رو برده بود یمزخرف زندگ یاحمقانه و ادم ها یمنصرف شده بود؟ احتماال زندگ



 االن زنده نباشم! توانستمیو خدارا شکر کردم.م دمیکش ینفس

کرده بود ، درد  دایتماس پ نیکه با رام یی، حاال بعد از گذشت دو روز ، هر جا کردیشده بودم.بدنم درد م داریبود ب یکساعتی

 یی.با سرفه هاکردیترم مقرار یتلخ تر و ب شد،یکه از رفتارش با هر نبض درد ، درونم پخش م یری.تحقدادیو عذابم م کردیم

از کامران که  یامیو پ شهیهم مثل ایاز رو امیرا برداشتم.چند پ لمیو موبا دمیلو چرخبه په ،باشند  اطیبا احت کردمیم یکه سع

بود  ینگاه کردم.عکس لشی.وارد صفحه اش شدم و به عکس پروفاردیتماس بگ ایبا رو خواهدیافتاده و م ینوشته بود چه اتفاق

 .میداشت یخوب ید ، روزهاام ی.از کامران بدم نمدیخندیدوست داشتم ، فقط از سرش بود و م شهیکه هم

صفحه نگه  یورانگشتانم را .دندیرس یو دور بنظر م یافتنیدست ن نقدریبودند که ا شیهزار سال پ یانگار ان روزها ، برا اما

 کردم پیبعد تا یداشتم و کم

 یمن مشکالت یول گرفتیشکل م نمونیهم ب یاحساسات خوب دیو شا میبود یخوب ی، دوست ها میبا هم داشت یخوب یروزا-

 .یدرک کن دوارمیکنم.ام ریتورو درگ تونمیو نم خوامیدارم که نم

ست و دکمه ارسال را بنقش  میلب ها یرو یکه تمام کرده بود ، من بودم.لبخند یبودم ، در آخر هم کس ینوشته ام راض از

 فشردم.

 یادیز یاده بودم ، روزهادبه خودم زمان  ینشوم ، حداقل شش هفت ماه ییوارد رابطه ا یکرده بودم با کس یاز ارمان سع بعد

 کردمیم یان بودم و سع.مهربدمیکشیزحمت م شیداشتم و برا یخواسته نشدنم.من صورت و اندام خوب لیبه دال کردمیرا فکر م

 زدیسر باز م ییکجایانه ام ، اهکارخالفکارانه و از نظر ارمان ، گن التیتما ی، ول اشمداشته ب یحرف شنو توانمیکه م ییتا جا

 شدمی، کالفه م ییتجربه اش کنم اما باز هم جا توانستمیکامران ، م با

.االن فقط میکنیلش مباشه باهم ح ی، هرمشکل هیمنطق ریجلب شد ، نوشته بود : حرفت غ یجواب کامران نگاهم به گوش با

 ؟ییبگو کجا

 تمماندنم ، خوشحال شدم.نوش یاصرارش برا از

 می.بهتره ادامه ندستنین یمن حل شدن یاز اشناهام.مشکال یکیخونه -

 شدم.کامران نوشت رهیام خ یبه گوش حیامد.با تفر یخوشم م یبود ول یشاعرانه و کتاب یکم

 فراموشت کرد. شهیکه نم یدار یزیچ هی-

 .شدیمکالمه کش دادن اضافه م نیمنصرف شدم ، ادامه ا یبدانم.ول قایکه دق«  یچ »سمیبنو خواستم

بود و به تبلت اش نگاه  ستادهیاشدم و به طرف در رفته و در را باز کردم.خانه در سکوت فرو رفته بود ، حسام کنار پنجره  بلند

 دادم و گفتم هیتک واریبه د نهیشدم و دست به س کشی.نزدکردیم



 ؟ یم بدباهاش روبه رو ش دیکه با یزیچشم انداز از چ هی شهینم-

 نگاه برداشتن از تبلت ، گفت بدون

 ستین یکه راه برگشت یقبلش بدون دیبا-

 حوصله گفتم یب

 .دونمی.میقبال گفت-

 باال اورد و گفت ییرا لحظه ا سرش

 یانجام بد دیهست با یموارد هی-

 که اومده. هیمدل نیتبلتش نگاه کردم و گفتم : اخر هییا وهیمارک درخشان م به

 گفتم هانهینگاهم کرد.توج متعجب

 .دمشی...نخرگهید ومدین یبخرم...ول ادیب نییپا کمی متشیق کردمیم شیریگیقبال پ -

 گفت زد و یکج لبخند

 .دمی، خر رانیا ادیب نکهیقبل از ا-

 اورد و گفت نیینگاهش کردم ، تبلت را پا متعجب

 .نیبش ایبشه...ب شتریخوبت بهم ب یحس ها خوامیم-

 هم انداخت و گفت یرا رو پاها

 چکسی.هیحرف بزن سچکیو حرف ها و ادمها با ه ینیبیکه م ییزای، چ یکنیکه م یدر مورد کار یتونیاول از همه ، نم-

 ه هات ، رفت و امدنظرن ، مکالم ریکه ممکنه همکارت باشن ، فقط من ! همه کارهات ز ییبا کسا ی، حت چکسیه یعنی، 

که  ییه تنها تو ، کساآب.ن ریز یری، م یکه فکرشو بکن یزیبشه ، زودتر از اون چ هیبه لو رفتن قض یشک نیهات ، کوچکتر

 دارن تیبرات اهم

 و گفتم چاندمیرا بهم پ میها دست

 تلفن هام کنترل بشن؟ دیچرا با هیکاف نیخب هم-

 بلوزش را باز کرد و گفت یباال دکمه

 تلفن هات مهم تر از جونته؟-



 بگه پشت تلفن. یخصوص زیچ هیادم بخواد  دی.شادهیبهم م ینه حس بد-

 را چرخاند و گفت سرش

 یریگیم ادیکم هم  ...کمشهیمتوجهشون نم ینداره ، حت یتیمدل حرفها اهم نیا دهیکه گوش م یکس یمثال ؟ برا یچ -

 یکنی.عادت میحرف بزن دهیکوتاه و سنج

 گفتم خالقبدا

 لطفا یباشه.درس بعد-

 رفت و گفت ییغره ا چشم

 کنم. یکار تونمی، من برات نم یکن ی.اگر خرابکاریگینم یچی، ه نهیکار ا نیمهم تر-

 .گمیگفتم : نم بلند

 و گفت دیکش ینفس

 ستیقبول ن ، میکار دار یوقت ییبهانه ا چیباشن.ه تتیاولو دیبا تیکار یبرنامه ها -

 کنم ؟ یخونه خودم زندگ تونمی: م دمیپرس

 میکنیتکان داد : اره.کاور م سر

 م؟یکنیرو کاور م یزده گفتم : چ بهت

 نگاهم کرد و گفت حیتفر با

 کار رو.-

 ؟ یچ یعنی -

 گفت یلبخند با

هر  یخودشو تو یها یندگیشرکت نما نی...ایگیم نویشرکت وارد کننده.به همه هم هم ،یشیشرکت استخدام م هی یتو-

 .ادیب شیهم برات پ یداره که ممکنه مسافرت کار یشهر

 کردم و گفتم کیرا بار میها چشم

 بگم ؟ یغول سه سر سرو کله بزنم ؟ به مامانم و شوهرش چ هیهروز با  دیکه من با یمتوجه-



 گذاشت و گفت زیم یرا رو شیپاها

 .یخودت حل کن دیرو با نایا-

 گفتم ناراحت

 .یدونیخونه.م یبشم تو نیرام فیحر تونمینم من -

 شکم در هم کرد و گفت یرا رو  شیها دست

 .من مشکالت خودمو دارم.ایخودت از پسش بر ب-

 حرص گفتم با

 از خونه. امیدر ب تونستمیمن، من  یاومد ی...اون روز اکه تو نمامیب ذارهی.نمکنهیدردسر برام درست م -

 تکان داد و گفت سر

 .کنهیمشکل درست م دمیفهم-

 ی، اخر همه حس ها میبرا نیدوست داشتم و ا شتریرا ب نجایدوست ندارم برگردم ، ارامش ا دانستمیشده بودم.ته دلم م دیناام

 بود. ایبد دن

 ! نگران گفتمشدیدردسر درست م میبرا شدمینبودنش ؟ اگر وارد م ایکار و خالف بودن  نیا اما

 ؟ رتمونیبگ سیاحتمال داره پل-

 جالب است. ییمن مساله ا یذهن یری،انگار درگ کردینگاهم م حیبا تفر هنوز

 مگه گفتم کار خالفه ؟-

 ؟ ستین-

 دیگو یداده م سرتکان

 نه ؟ ای یقبول کن یخوایم-

 گفتم کالفه

 کنم ؟ کاریو من مجبورم چ هیدرست بگو چکار -

 نگاهم کرد و بعد صاف نشست و گفت یکم



 .هیاموزشگاه نقاش هی یکارت منش-

 گفتم متعجب

 ؟ ینقاش-

 .یکنیرو م شونیدفتر یو کارا یهست یاره.منش-

 دمیبودم.پرس دهیمنظورش را نفهم هنوز

 بگم ازش ؟ یبا کس دیکه نبا هیچ نیخب ا -

 گفت متفکر

و  یش یمی، باهاشون صم ینرو جمع ،ک میگیکه بهت م یخاص یادم ها یسر هیاطالعات  دی.تو باستین نیا تیکار اصل -

 کارگاه ما کار کنن. یتو یبد شنهادیبهشون پ

 کنن ؟ کاری: کارگاه شما چ پرسمیم عیسر

 کنن. یما نقاش ی: برا دیگو یم خونسرد

 بشه ؟ یکه چ-

 شد و گفت بلند

 .یبدون هیحد کاف نیدر هم-

بهت گفتم  باری....؟ینیرو بب ی...گفتم بهت چرا قبال....چشهی؟ ... نه نم هیرا برداشت و کنار گوشش گذاشت و گفت : چ لشیموبا

م...نه بهادر ندار یبراش فرق هیخودش رو بکنه.من با بق قاتیتحق دیبا شهیچند روز صبر کن تا جواب بده اون هم

 رو گرفته...نه! خداحافظ بونمیگر یبدبخت...فعال که به لطف تو دوتا دونمیهست...نم

 مبل انداخت و رو به من گفت یرا قطع کرد و رو یگوش

 یبرگرد یتونیبعد م یمونیم نجایا گهیدو روز د-

 گفتم خسته

 ؟ گهیچرا دو روز د-

 اش را مرتب کرد و گفت قهیجل

 .رمیکارت...من دارم م قیدق حیتوض یبرا-



 دمی.مردد پرسدیکتش را پوش یخوبش نگاه کردم وقت پیو به ت ستادمیا

 ؟ نکاریا یبرا یکه منو انتخاب کرد یداشت یخاص لیدل -

 زد وگفت یلبخند

 یری! من فقط نخواستم بم یمن انتخابت نکردم.تو مجبورم کرد-

 مرا ترسانده بود تا جمالت ناجورش شتریبه رفتنش نگاه کردم.لبخند سردش ب ستادهیوحشت ا با

 باالست؟ تییرایگ ای یتو باهوش دیگویحاال م کردمیباشد !فکر م توانستیهم نم نیبهتر از ا یلیدل

لباس ها را  نیو باز ا گشتمیبرم دیهم با گرینداشتم.دو روز د یگری، کار د دمیرا مرتب داخل ساک چ میحوصله لباس ها یب

 بودم از ان زاریکه ب ی، کار میدیچیم

 تماشا کنم ؟ وارویدر و د دیبا یکن تا ؟ م یایم یدادم : ک امی، در تلگرام به حسام پبودن کاریاز ب خسته

شدم و بعد نامش  رهیمله ام خکنار ج کیسر کارش بود.در کمال تعجب ، به دو ت یوقت دیدیرا ارسال کردم ، حتما نم امیپ دیناام

 که در حال نوشتن بود.نوشت

 .نیدانلود کن بب لمیخونه نامحدوده ، ف نترنتی.اامیم رید -

 ؟ ی، تازه با گوش ستمی: بلد ن نوشتم

 را فرستاد و نوشت یتیسا نکیبعد ل قهیدق چند

 نداره. یمورد یخواست یحجم دانلود رو بزن.هر نهی، گز شهیصفحه باز م هی،  نکیل نیا یدانلود کن.بزن رو لمویف نیا -

 رمی. گروگان گمیزدیم حرف پسرخاله ام است حتما ، انقدر که راحت گفتیم دانستیما را نم یام گرفت ، هر کس ماجرا خنده

 فرستادیم لمیدانلود ف نکیل می، برا

شدم  دنیمشغول د یکاریب ینشده ، دانلود شد.از رو کساعتیدانلود گذاشتم. یرا برا لمیکه گفته بود زدم و ف ییصفحه ا یرو

ظرش را در مورد ان نکه  کندیم افتیدر یاش متن کتاب سندهیروز از همسر سابق نو کیبود ثروتمند ، که  یزن ی، ماجرا

 پرسدیم

ابق با فرستادن داستانش سشوهر  زدمیحدس م نکهیخوفناک و ناراحت کننده.اخرش با ا ییبود ، با فضا ییو معما ییجنا بایتقر

باز بود که  یها انیدل پام نیرا متوجه شوم ، از ا انشیتا پا گشتمیشده بودم و مرتب به عقب برم جیقصد انتقام داشته ، گ

 کردیبه مغز وارد م یادیشار زف



د انتقام گرفتن داشت ، قص یاگر کس دیفکر کردم ، شا لمی.به انتقام مرد فدمیکاناپه دراز کش یگرفت و همان جا رو خوابم

 یست از سرم بردارد کافد نکهیفقط ا می، برا کردمیکه فکر م نیخودم به رام یارزشش را ندارد ول گفتمیو م کردمیمنصرفش م

 مرا حس کند یکه دردها دیایبه سرش ب ییبال خواستمینبود.م

در  ی، خالف گفتیمبود که  یکه حسام کفته بود بکشم.اگر همان یکردم ذهنم را به سمت شغل یو سع دمیبه سقف خواب رو

 شتریبشتن و سازمان کاب کردن و  ری، مثل سر ز زدیکه م ییحرف ها میآمد.در اصل برا ینم شیپ میبرا یکار نبود و مشکل

 نزنم یه حرفکمن را بترساند  شتریب خواستیانقدرها هم وحشتناک باشند ، م کردمی.فکر نمامد یم یشوخ

 د  و خوابم بردش دهیکش نییکم کم به پا می. پلک ها کردیم دییحدسم را تا شتریمخصوص کارش ب پیبودن و ان ت تنها

 

که  ید ، در حدبلن یکم شیبود ، موها ستادهی، پشت به من ا یرا باز کردم.مرد میچشم ها یصحبت کردن کس یصدا با

.حسام زدیح ف م لیا موبابدست ب گاریبود و س دهیشرت گشاد پوش یگشاد و ت اهیس نیشانه ها بود ، شلوار ج یرو شدیبسته نم

 نبود.

با  ایشد ، ب داری: ب دیخند بگوگفتم که باعث شد به طرفم برگردد و با لب ی، اخ ینشستم و از درد ناگهان کبارهیشدم و  اریهوش

 خودش حرف بزن

 را به طرفم گرفت و گفت : حسامه لیموبا

 مرد گفتم : الو الیخیبه چهره جذاب و ب رهیرا گرفتم و خ لیزده موبا وحشت

 گفت یارام یبا صدا حسام

 هیادم مطمئن-

 ش؟ی: خودت فرستاد دمیسدهانم را فرو دادم و پر اب

 ف ستاد و گفت رونیرا ب نفسش

 اتاق ی، برو تو یباهاش حرف بزن ستیالزم ن ی.ولشناسهی.تورو مستین یمشکل ینه.ول-

 داده بود نگاه کردم و زمزمه کردم : باشه هیمرد که حاال به اپن تک به

 رو بده بهش یگوش-

سام داد و قطع ح لیتحو ییرامش بخش ، جلو امد و گرفت.چند بار باشه ارا به سمتش گرفتم ، با همان لبخند ا یگوش

 بلند کرد و به من نگاه کرد و گفت لیموبا یکرد.سرش را از رو



 ییپس فضول خانوم تو-

ا جمع و جور کردم ررا هم نداشت.خودم  نیا هیشب یزیچ اینداشت و بنظر حالت حمله  یرفت، سالح شیدست ها یرو نگاهم

 و گفتم

 متوجه منظورتون نشدم.-

 بیه کردم.از دو سو صورت الغرش نگا ییقهوه ا ینشست ، به چشم ها یررسمیمقابلم کامال غ یتک صندل یامد و رو جلو

 را برداشت و گفت یکی،  زیم یمانده درون ظرف رو

 از من برات نگفته ؟-

 ادمها ، گاز بزند و در همان حال گفتم پیت نیرا مثل همه ا بیبودم س منتظر

 نه.-

.لبخند کنندیم ی، زندگ و بند و رها دیق یزد ، خودش بود.از همان مدل ها که ب یکرد و گاز بزرگ کیرا به دهانش نزد بیس

 را فرو داد و گفت بشینقش بست ، س میلب ها یرو یکمرنگ

 اسمم عارفه.-

 دم، من برم استراحت کنمگفتم : خوشحال ش

 و گفت زیم یرو دیرا کش شیپاها

 ...گهید نی...بشدمیند از حسام نچسبو ریغ یشکی...من دو هفته اس همیحرف بزن کمی نی. بشیکردیتا االن که استراحت م-

 ستیکنجکاو بودم بدانم ک شتریاخالقش چرا.بلند نشدم ، ب یاش نچسب نبود ول افهیکه به حسام داد خنده ام گرفت.ق ینسبت از

گذاشت و  شینما مرتبش را به یو دندان ها دیکه خند کردمینگاهش م رهی.خدهیرا ند یاز حسام کس ریو چرا دوهفته غ

 گفت

 تو. ییشکل گربه ا -

 امد. ی، از گربه ها خوشم نم دمیرا در هم کش صورتم

 و مردمک درشت. هی، عنب هشونهی؟ چشمات شب ومدیخوشت ن-

 را بهم فشردم و گفتم میها لب

 ادیاز گربه خوشم نم-



 مانده بود را درون ظرف پرت کرد و گفت یکه باق یزی، تنها چ بیس ییانتها چوب

 .ادیمن خوشم م یول-

 تا از دردش کمتر شود و گفتم دمیام کش نهیقفسه س ی؟ دستم را رو زدیم هیکنا

 ؟ نجایا دیایقرار بود ب-

 تکان داد و گفت سر

 نمتیبب امی...گفتم بگهینه.حوصلم سر رفت د-

 دمیپرس کنجکاو

 ؟ نجامیمن ا دوننیهمه م-

 دوباره و گفت دیخند

 مداوا. یبودم و مسعودم که انگار اومده برا نجای.من که همدوننینه ، همه ! نم-

 گفتم ریمتح

 د؟یبود نجایا-

 فکر کرده ساختتش؟ یچ بزرگه...بابابزرگ حسام یلیخ نجای...اآره اون طرف ساختمان -

 مال پدربزرگشه ؟ نجایا-

 و گفت دیکش رونیرا ب گاریفرستاد و جعبه س بشیرا به ج دستش

 بپرس.من سخاوتمندم یسوال دار یاره. هر چ -

 مبل نشستم و مشکوکانه گفتم یزانو رو چهار

 ؟ یگیبپرسم م یهر چ یچ یبرا-

 فرستاد و گفت رونیرا ب ظیغل دود

 .یشخص لیبه دال-

 ؟یمگه دشمنش -

 .دیکرد و گفت : شا یهوم



 .یحسام گفت مطمئن-

 زد و گفت یلبخند

 چون خره.-

 ام را جمع کردم و گفتم خنده

 دو هفته ؟ یدیرو ند یکس یچ یبرا-

 تکاند و گفت نیزم یرا رو گاریس

 .ایاون دن فرستنمیکنن م دامیکردم که اگه پ یکاریچون  -

 ؟ ی؟ چکار یزده گفتم : ک بهت

 همان لبخند گفت با

 ؟ هیحسام ک یدونیتبهکارا.مگه هنوز نم-

 گفتم : نه. عیسر

 کرد و گفت ییا خنده

 بزرگو گذاشته خودش بگه. زهیاوپس.سوپرا-

 دمیبه تپش درامد و پرس قلبم

 ه؟یمگه ک -

 گرفت و گفت یکام دوباره

...چند نفرو رونیب یایراحت ب ذارنیکه نم مناهی...ارونیب دمی.بعد خسته شدم کشباندشون بودم یپسره...منم تو هییایماف-

 دردسر ی...انداختمش توگهیفرستادن سراغم که حسام نذاشت د

ار پلک زدم و .چند بکردمیکه به راست بودنش شک م کردیم فیتعر الیخیاش شدم.انقدر هم ب رهیو بهت زده خ رانیح

 گفتم

 ؟ گهید هیچ ایماف -

 خاموش کرد و گفت بیرا درون ظرف س گاریس



 ؟ گاد فادر ؟ لمایف یتو یدیتفنگ بدست.ند یتبهکارا پیاک نی! از اگهید ایماف-

 ؟ یکنیگفتم : مسخره م یجد

 و گفت دیخند

 نپخته حسام ؟ یزی؟ چ یار...غذا ندگهیخودت د ینیبیتر.م یروزتر ، ام یرانیا کمیبا کاله و اون بساط. یحاال نه اون شک-

را پشت  میادم. موها نیا بود یخاص کطورینه. ایباور کنم  دانستمیبود نگاه کردم.نم دهیسوال پرس یصورتش که کامال عاد به

 گوش فرستادم و گفتم

 .نه نپخته-

 ؟یخوری.مرفت گفت : ناگت داره فکر کنم یکه سمت اشپزخانه م یشد و در حال بلند

 گفتم : اره بلند

و  تیمیه مشخص بود.صمداشتند ک یمشترکات یمرد بود ول نیشک هم ی، ب ردیحسام قرار بگ یبرا یقرار بود نقطه مقابل اگر

 از شغل خاصشان بود. نیا دیدر برخوردشان.شا یراحت

 درد خسته ام کرده بودام را ماساژ دادم ،  نهیدست و قفسه س گرید بار

 ؟ ستی: حالت خوب ن دیپرس بلند

 و گفتم : خوبم ستادمیا

 و گفت دیکش رونیب ییبسته ا زریفر از

خوب  حرفشو گوش کنحسام گفت دنده هات ترک برداشته...خودش تا حاال چند بار دست و پا و دنده منده اش شکسته...-

 یش

 کنار اپن و گفتم ستادمیا

 چرا حسام نجاتتون داد ؟ -

 ، گفت تخیکه امد مطمئنم همه ظرف ها را بهم ر یبلند یکه با صدا دیکش رونیرا ب ییا تابهیحوصله ماه یب

 .میدوست یاز بچگ -

 .هی: پس ادم خوب دمیپرس مردد

 و گفت دیخند



 یدم کارمنم تعجب کر داده ، هیرو رییتغ کمیتو ،  ی.براستین یخب...مجموعا ، ادم خوب یخوبه.ول باینشه تقر یعصبان-

 باهات نکرد.

 ؟ ی: چکار دمیو متعجب پرس جیگ

 گذاشت و فشار داد و گفت شیگلو یکرد و با لبخند دست رو نگاهم

 .نهیکار...معموال روششون ا نیا-

 دوباره سرش را برگرداند و ناگت ها را بهم زد و

اورم شده بود کجا بانگار تازه  خونسرد حرف زد.بدنم به لرز افتاد ، نقدریبشود ا یکسدر مورد کشتن  شدیبهم خورد.باورم نم دلم

 به عقب برداشتم که گفت : کجا ؟ یدرافتادم.ترس به وجودم رخنه کرد ، قدم یهستم و با چه کسان

 نگاه کردم و گفتم دیرسینور هود ، ترسناک بنظر م ریچهره اش که ز به

 استراحت کنم رمیم -

 از حرفام ؟ یگفت : ناراحت شد متعجب

 تکان دادم و گفتم سر

 بخوابم تا خوب شم. دیدرد دارم با کمینه...-

 گفت : پس ناگتا ؟ دیناام

 تر رفتم و گفتم عقب

 خورمیبعدا م -

نداشتم ،  دیبستم.کلدر را  وتر خودم را به اتاق رساندم  عی، سر ردیرا بگ میاز پشت گلو یهر لحظه کس نکهیبا ترس ا برگشتم

 به جانم افتاد یکه درد بد دمیتنها مبل اتاق را پشت در کش یاز سر ناچار

 شتریا را که به امیبا بغض پ ،داده بود  امیتلگرام را گشتم.چند پ ایرا برداشتم و به دنبال نام رو لمیتخت نشستم و موبا یرو

حسام  ادی، اطالعات ز خواندیبا هم م زی. همه چشودیکم روشن م ، کم تیواقع کردمیبود خواندم.حس م یو احوالپرس یدلتنگ

 بیمرد عج نیخانه و ا نیبودنش در ضربه زدن و ا ییمقابل در ، حرفه ا ی، ان مردها

 از دست رفته بود. کبارهیبودم ، اعتمادم  دهیترس بدجور

 .دوستت دارم ، نگران من نباش یلینوشتم : خ ایرو یبرا



پتو پناه  ریتاده بود به زکه به تنم اف یرا خاموش کردم و از لرز یباشد.گوش ایبه رو دیشا اممیپ نیاخر نیزدم که ا توهم

 کشتیدانسته م نهمهیبردم.حتما من را با ا

اش را  یه بود خود واقعبه او نداشت ، پس واقعا خطرناک بود که توانست یشک یما بود و کس یگیسال در همسا نهمهیا حسام

 پنهان کند.

 ردمیمیم دیشا ای کردمیم یکار دیشدم.با رهیو به سقف خ دمیکش قینفس عم چند

 که گفت دمیعارف را شن ینگذشته بود که چند ضربه به در زده شد و صدا شتریب یقیدقا

 خانوم.حالت خوبه ؟ ایلیل-

 شک نکردنش گفتم : اره خوبم. یبرا

 .یزودتر خوب ش یبخور زیچ هی دیبا گهیغذا بخور پس...حسام م ایب

 .ی.مرسستیگفتم : گرسنم ن یعصب

نکاه کردم ،  نییا به پاه لهی.با استرس بلند شدم و سمت پنجره رفتم.از پشت مزدیحرف م یدور تر شد ، انگار با کس شیصدا

 نبود که به ان برسم یزیچ نیبود و تا زم ادیارتفاع ز

رداشتم و خوردم.معده ب یمسکن سهیکه حوصله نداشتم باال جمع کردم و با کش بستم.از داخل ک ییرا ، مثل وقت ها میموها

 دردم طاقت فرسا شده بود یبود ول یام خال

 یریمیم یوفتیمجان از پنجره فرار نکن ،  ایلیبه در خورد و عارف گفت : ل ییتخت نشستم که دوباره ضربه ا یرو

 م گفتگوش دادم که انگار به حسا متعجب

 بابا به من چه ...باشه یبگو.ا ی...خودت گفتگهید فهمهیخودش م نهیبی...مدونمیمن چم-

که بنفش  یکبود دنیو از د دمیشک نییرا جمع کردم که باز دردم گرفت ، شلوارم را پا میو فرار ، پاها وانهیمرد د نیاز ا دیناام

 لعنت کردم را نیجمع شد و رام مینبود.اشک در چشم ها بدنم کوفته نقدریا لیدل یرنگ شده بود اهم بلند شد.ب

 و ارامش خواستمیه ممرف یخودم داشتم ، زندگ یبلند مدت برا ی، مردن واقعا حقم نبود.من ارزوها یسخت نهمهیاز ا بعد

 مهیعد دسته را چرخاند ، در ن.به در چند ضربه زد و بزدی، به عارف غر م دمیحسام از جا پر یگذشته بود که با صدا یساعت مین

 یاهش به من افتاد و عصبکنار رفت و در باز شد.نگ یفشار ، صندل کیهلش داد و با  شتریبرخورد کرد ، ب یباز که به صندل

 پشت در ؟ هیچ نیگفت : ا

 و گفت دیکش یبودم ، عارف سرک دهیترس



 نمرده فرارم نکرده ایب-

 به سمتم برداشت و گفت یه به حرف او ، قدمتوج یب حسام

 ؟یچرا در و بست-

بود و درد کنترل  ختهی، اعصابم بهم ر دمیترس یم شیکردم نگاهش نکنم.از چشم ها یرا گوشه تخت جمع کردم و سع خودم

 عقلم را گرفته بود.دوباره گفت

 ؟ یدار یزیچ یشده ؟ درد یچ-

 در شد و گفت کینزد عارف

 من ناراحتش کرده. یفکر کنم حرفا -

 حوصله گفت یب حسام

 مگه ؟ یگفت یچ-

 و گفت دیکش شیموها انیم یدست عارف

 از خودت گفتم و روش کارت. کمی-

 ؟ قایدق ی: چه گفت دیمشکوک پرس حسام

 دادم و گفتم رونیرا تکه تکه ب نفسم

 ؟ یاب بد وانیل هی شهیم-

 .ارمیگفت : من م عیسر عارف

 و گفت دیکش ینفس حسام

 گفت بهت ؟ یچ-

 نگاه کردن گفتم بدون

 رو ؟ نایکار و ا یگفت یمنو ؟ الک یدو روز بکش نیا یخوایم-

 ، با امدن عارف پرخاشگرانه گفت دیکش یقیبه کمرش برد و نفس عم دست

 بهش!؟ یچرت و پرت گفت یچ ی؟ برا یضیتو مر-



 را دستم داد و گفت وانیل عارف

 ؟یشیپ یختیباشه...هان ؟ بهم ر لکسیاومد ر یبهش م-

 عارف بودند ؟ هیخطرناک شب ی. واقعا ادم ها یشیکردم و لفظ پ مشیبه لبخند مال نگاه

 به حسام نگاه کرد و گفت عارف

 چشماشو...بامزه نیشده حاال! شکل گربه اس ، بب یچ-

 ن ماند و بعد خسته و بداخالق گفتم یرو ییا هیحسام ثان نگاه

 باهات صحبت کنم. امیتا ب رونیبرو ب -

 سمت در حرکت کرد و گفت عارف

 غذا هم نخورد.-

 انداخت و گفت : امروز از اون روزا بود یصندل یدر را بست و کتش را رو حسام

 برگرداند و گفت شیارام گرفتم.حسام مبل را سر جا یو کم دمیاب را سر کش وانیل

 گهیگفته رو فراموش کن.چرت م یهرچ-

 گفتم مردد

 ؟ یرو کشت یتا حاال کس-

 کرد و گفت اخم

 هیکار و بق شنهادیفراموش کن ، پ ویکار...همه چ نیا ینداشته باش.اصال من اشتباه کردم تورو اوردم تو یکار زایچ نیبه ا -

 رو...

 یاریسرم ب ییبال یخوای: پس م دمیپرس دهیترس

 گفت متعجب

 کله خراب ؟ نیبهت گفته ا یچ -

 و روش کارتونم خفه کردنه ییایماف یگفت تو تو -

 نداخت و گفتا نیی. سرش را پا دمیترس شتریاز صورتش گذشت که ب یلبخند هیلحظه متعجب نگاهم کرد و بعد سا چند



 ینزن یبسته باشه و حرف دهنت یبهت ندارم تا وقت ی، فعال کار گمیبار هم دارم بهت م نیاخر ی.براستیدر کار ن ییایماف-

 یشناسیرو نم یشخص نی...مخصوصا عارف رو . انگار همچادینم شیبرات پ یمشکل چی، ه

 ؟ دیشد ری؟ با خودتون درگ یگیچون دنبالشن م-

 کرد.چند بار سر تکان داد و بعد گفت ییرا باال گرفت و ناله ا سرش

 یمسکن هاتو بخور یتا بتون یخوریغذا  دیعده در افتاده نه من...با هیعارف با  -

 و گفتم دمیارام شده بودم ، دراز کش یکم

 ، راحت ترم بخوابم کنهیبدنم درد م-

 ارعارف  نیریو خنده ش کردیم خیکه عارف را توب دمیرا شن شیگفت و به سمت در رفت  ، صدا ییا باشه

کرده بود ،  گاریس بدست داشت و حسام با تبلتش مشغول بود.دلم هوس گاریکاناپه ال شکل نشستم.عارف س یرو مقابلشان

 یبه کسان یدهن کج یکرده باشم ، برا ییا انهیوقتها که دوست داشتم کار بد مخف ی، بعض شهینه هم یول دمیکشیم یگاه

 کردندیم ستیل میها را برا دیکه نبا

 ؟ یکشیکه جعبه را باال گرفت و گفت : م دیانگار نگاهم را د عارف

 یکیو بدهد.گفتم : اره لمرا  میلباس ها یو شب قرار نبود بو کندیدر موردم فکر م یزیچه چ ینداشت کس تیاهم میبرا نجایا

 بده

بودم ،  دهیند یمارک نینو نگاهش کردم.تا بحال چ دمیکش رونیب یرا از جعبه چوب گارینخ از س کیرا سمتم انداخت ،  جعبه

 ؟ هیچ نی: ا دمی.پرسییقرمز و طال یبود با نوار رهیت

 فندک نمی...اهیچ ینی.بکش ببیالکچر گاریزد و گفت : س یلبخند عارف

 .حسام بداخالق گفتدادیم یخوب و خاص ینخ روشن کردم ، بو کیانداخت ،  میرا برا فندک

 من شروع کنم؟ دیاگه اجازه بد-

 رادرگفت : شروع کن ب عارف

 روبه من گفت حسام

 ریاستخدام مد ی، برا فرستاده یشعبان یمنو اقا یگیو م گمیکه بهت م یبه ادرس یریشنبه ، م یعنیفردا نه ، پس فردا -

اسمت مرجانه  ،یگینم خودت رو لی.اسم و فامفرستمیرو هم برات نوشتم م یاحتمال یدفتر اموزشگاه ، همه سوال و جواب ها

 نژاد. ییرضا لتی، فام



 کرد و گفت ییتک خنده ا عارف

 ؟ شیمرجان زد یجا-

 ؟ هی: مرجان ک دمیپرس

 قشیمثال آرام گفت : رف عارف

 با لبخند به عارف نگاه کرد و گفت حسام

 ها یستیول کن ن -

 اون برم ؟ یجا تونمیکه من م ستی: خودش ن دمیاسترس پرس با

 گفت : نه یجد حسام

 گفت یبار جد نیا عارف

 کرد، فرستادنش بره یکار بد -

 : کجا ؟ دمیپرس دهیترس

 گهید ایاز حسام عارف جواب داد : اون دن قبل

 به عارف کرد و گفت یخوردم و عرق به تنم نشست.حسام اخم جا

 .گهیبسه د-

 به من نگاه کرد و گفت بعد

 .یعی، اروم و طب یبکن دینبا یبهت.کار خاص دمیمشخصاتش رو م -

 دهانم را قورت دادم و گفتم اب

 بدم همه بفهمن ؟ ی؟ اگه سوت یاگه خراب کنم چ-

 یبکن یخوایم کاریاصال شک نداره تو چ یو کس یبکن دینبا ی، کار فهمهینم یکس -

 دمیپرس یحس بد با

 .کنمینم یرو معرف یباشه من کس نطوری؟ اگه ا دیرو بکش یکس دیخوایم-

 شرد و گفترا بهم ف شیچشم ها حسام



 .یکنیرو م گمیکه بهت م ی.تو هم کارمیکشی، ادم نم ستینه کارمون کشتن ن-

 گفتم یعصب

 بدونم. دیمن با _

 ام شد و گفت رهیخ میمستق

 .یکنیرو مشخص نم دیتو با-

 بعد گفتم ییا هی.ثانترسمی، دوست نداشتم بفهمد چقدر م دمیترسینگاهش م نیا از

 .کنهیمشکل درست م نیرام نیاز ا ریکار کنم.غ تونمی، نم ضمیمن االن مر-

 حوصله گفت یب عارف

 .شهیم ی، وحش یدی.جوابشو مگهید کنهیبابا چهار بار بگو چشم ولت م یا-

 دمیپرس متعجب

 مگه؟ شیشناسیم -

 برد و گفت بشیرا درون ج دستش

 حسام گفت-

 گارشیس یرد.روک زشیو تم دیکش گاریرا به جعبه س ی، دستمال دیکش رونیب بشیاش را از ج دهیو کش کیبار انگشتان

 حساس بود ؟

 ؟ کردمیمردها چه م نیا نیدوباره به حسام افتاد ، من ب نگاهم

 بخوابم رمیو گفتم : من م ستادمیا

 نگاهم کرد و بعد گفت : برو یکم حسام

 که عارف گفت دمیداشتم راه افتادم.شن تیاحساس امن شتریکه ب ییاتاق ، جا سمت

 .کرده یقاط-

 دمیحواس برگشتم و پرس یب

 ه؟یک ستونه؟ییر یشعبان یاقا-



 و به حسام اشاره کرد و گفت دیخند عارف

 منم یحسام، شعبان سییر-

 ، به عقب برگشتم و به اتاق رفتم کردندینم یدقت به هر دو نگاه کردم.شوخ با

 اینگ زدن به مامان.دل به درز یو مردد بودم برا لمیشده بودم به موبا رهی، خ سوختندیرا کنده بودم و م میدور ناخن ها پوست

 : مامان. دمیلقه زد و نالداد.اشک در چشمانم ح لمیاش را تحو یشگیهم یزدم و شماره اش را گرفتم.بعد از چند بوق بله عصب

 ؟ ستیخط خودت ن نیا ؟یی؟ تو ایلیکرد و گفت : ل رییتغ یبه آن شیصدا

 ؟ ی.خوبستی.نرا پاک کردم و کفتم : نه اشکم

 گفت مهربان

 .شمارتم نداد دختره نفهمیگفت خطتتو خاموش کرد ایتو ؟ رو ییکجا-

 ؟ یرا به لباسم فشردم تا از سوزشش کم شود و گفتم : خوب انگشتم

 غر زد شهیهم مثل

 ددعوام ش برزیمنم با فر گهیکرد د شهیش یچند روز خونمون رو تو ونهیپسره د نی. ایواال چه خوب-

 بار به دهان بردم و گفتم نیرا ا انگشت

 ول نکرده هنوز ؟-

 و گفت دیکش یاه مامان

 کردم اخه دشیتهد میمستق ری.غگهیچرا االن امن و امانه د-

 ؟ یزدم و گفتم : چطور یلبخند

خونه  گهید ای..تو هم ب.کنهیشده و بفهمه قشرق بپا م رتیگیگفتم پدربزرگت چند وقته پ ی، الک یکن تیشکا یتونیگفتم م-

 ؟یکدوم دوستت

 ایو به دروغ گفتم : پر الیخیب

 : کدوم بود ؟ دیپرس

 امینم گهیکنه برم د یبار کار نیا ی.مامان ولامیشما.باشه م شیشناسینم-



 گفت انهیدلجو نباریا مامان

 دنبالت ؟ ادیب ای؟ بفرستم رو یایم ی.نگران نباش فقط کمتر باهاش کل کل کن.کنه غلط کرده-

 رو نده شماره نیا نی.به رامامیضربه در سرم را باال اوردم و در جواب مامان گفتم : نه خودم م یصدا با

 راحت التیگفت : نه نه اصال.خ عیسر

 اینگ زدن به مامان.دل به درز یو مردد بودم برا لمیشده بودم به موبا رهی، خ سوختندیرا کنده بودم و م میدور ناخن ها پوست

 : مامان! دمیلقه زد و نالداد.اشک در چشمانم ح لمیاش را تحو یشگیهم یزدم و شماره اش را گرفتم.بعد از چند بوق بله عصب

 ؟  ستیخط خودت ن نیا ؟یی؟ تو ایلیکرد و گفت : ل رییتغ یبه آن شیصدا

 ؟  ی.خوبستی.نرا پاک کردم و کفتم : نه اشکم

 گفت :  مهربان

 .شمارتم نداد دختره نفهم.یگفت خطتتو خاموش کرد ایتو ؟ رو ییکجا _

 ؟  یرا به لباسم فشردم تا از سوزشش کم شود و گفتم : خوب انگشتم

 غر زد : شهیهم مثل

 د.دعوام ش برزیمنم با فر گهیکرد د هشیش یچند روز خونمون رو تو ونهیپسره د نی. ایواال چه خوب _

 بار به دهان بردم و گفتم : نیرا ا انگشت

 ول نکرده هنوز ؟  _

 و گفت : دیکش یاه مامان

 کردم اخه. دشیتهد میمستق ری.غگهیچرا االن امن و امانه د _

 ؟  یزدم و گفتم : چطور یلبخند

خونه  گهید ای..تو هم ب.کنهیشده و بفهمه قشرق بپا م رتیگیگفتم پدربزرگت چند وقته پ ی، الک یکن تیشکا یتونیگفتم م _

 ؟یکدوم دوستت

 .ایو به دروغ گفتم : پر الیخیب

 : کدوم بود ؟  دیپرس

 .امینم گهیکنه برم د یبار کار نیا ی.مامان ولامیشما.باشه م شیشناسینم _



 گفت : انهیدلجو نباریا مامان

 دنبالت ؟  ادیب ای؟ بفرستم رو یایم ینگران نباش فقط کمتر باهاش کل کل کن.ک.نه غلط کرده _

 رو نده. شماره نیا نی.به رامامیضربه در سرم را باال اوردم و در جواب مامان گفتم : نه خودم م یصدا با

 راحت. التیگفت : نه نه اصال.خ عیسر

 در نگاه کردم و گفتم : انیعارف م به

 برم. دیباشه من با _

اهش کردم و گفتم : نگ ی، سوال کردینگاهم م نهی.عارف دست به سمیکرد و بعد تماس را قطع کرد فیرد یجمله سفارش چند

 بلع ؟ 

 شده به صورتش گفت : مهیلبخند ضم با

 .یخطتت زنگ زد نیحسام گفت چرا با ا _

 کردم و گفتم : به مامانم زنگ زدم. اخم

 انگار. گهید یزدیم دیرا بست و گفت : نبا در

 در بسته نگاه کردم و گفتم : به

 حاال که زدم. _

 .یداد.با لبخند گفت : چه گربه شجاع هیپنجره رفت و تک واریطرف د به

 دادم و گفتم : نیام را چ ینیب

 .ادیمن از گربه ها بدم م _

 باال فرستاد و کفت : ابرو

 .ادیخوشم م بیمن عج ی! ول یجد _

 حوصله گفتم : یب

 !  یقبال گفت _

 زد و گفت :  یشخندین



 .ادینم ادمی؟  یجد _

 : دمیو پرس دمیپتو کش ریرا ز میزده پا خی انگشت

 ؟  کننیتورو که اگه بگم از طرفت اومدم استخدامم م شناسنیاز کجا م _

 و گفت : دیکش رونیرا باز هم ب گاریس جعبه

 . یدیرو که نکش یکیاون  _

 فرستادم و او گفت : رونیرا ب ریرا به طرفم گرفت ، گرفتم.فندک را باال اورد و روشنش کرد ، دود دلپذ گاریامد و س جلو

 ، نه ؟  یستیاهل هنر ن _

 مکث گفتم : نه. یب

 تکان داد و گفت : سر

 .شناسنمیم نی.واسه همکنمیم یمن نقاش _

 زده گفتم : بهت

 ؟  ینقاش _

 زنان گفت : لبخند

 .کشمیتن بوم م یاز خلقتو رو یی، جلوه ا شتریحرفام که خودمو نقاش بدونم.ب نیفروتن تر از ا _

 که گفت : کردمیطور بهت زده نگاهش م همان

 .یسرچ کن یتونی.میعارف شعبان _

 :  دمیپرس اریاخت یبود تا نقاش.ب یبرق تاریگ ینوازنده ها هیشب شتریب

 ؟  یدار یخالکوب _

 گفت : متعجب

 .یخوبشو داره اگه دوست دار هیحسام  یشه...ول یطرح تن انسانه که نقاش فینه ، بنظرم ح _

 تر از قبل گفتم :  متعجب

 واقعا ؟  _



 بپرس. یدار ییا گهیال دبگو نشونت بده...سو باریرا دود کرد و گفت : اوهوم. گارشیس یرا باال گرفت و با ژست قشنگ سرش

 خودم امدم و گفتم : به

 ا کار کنم ؟اونج دیمن چه مدت با _

 باال انداخت :  شانه

 .دمیمن جواب م ی...در مورد هنر بپرسیاز حسام بپرس دیرو با نایا دونمینم _

 و گفتم : در هم رفت  میها اخم

 داشته باشم؟ تونمیدر مورد هنر م یمن چه سوال _

 هم شانه باال انداخت و گفت : باز

 .ادی، مثل من که انگار داره از گربه ها خوشم م یجذب هنر بش دی.گفتم شادونمینم _

ه کبود  نیمشکل اتبهکارانه نه. ی، ول شدیبه تخصص من مربوط م یمردانه کم یمنظورش به من است.رفتارها دانستمیم

 .دمیدیاز هر دو را م یبیاالن ترک

بودم.انگشتان  زاریب میوعد ترممبه  کینزد یهاناخن دارم.از ناخن  میوقت ترم گریافتاد چند روز د ادمیرا مقابلم گرفتم و  دستم

 بود دوست داشتم ، گفتم : نشانیب یگارینخ س یرا وقت فمیو ظر کیبار

 برم خونه ؟  تونمیم یک _

 تکاند و گفت : نیزم یرا رو گارشیس

 ؟  یبر یدوست دار _

 گفتم : هیکنا به

 که. شهیخونه ادم نم یکرده ول رمیدرگ نجایا عتیطب _

 زد و گفت : ییدندان نما لبخند

 اغونم کرده.دچند وقت اسارات  نیخودم.ا یدارم برا یو کالس پی, تنینب ینطوری.منو اشهیواقعا خونه ادم نم _

 ام کردم و گفتم : ختهیبهم ر یموها انیم دست

 .ستمین یشکل نیا چوقتیمنم ه _

 .یخوشگل یلی.خیگفت : تو خوب مهربانانه



 .صاف نشستم و گفتم :را گفته بود ییکلمه جادو دو

  گه؟ید یدونیخانوما م یرو رو «یخوشگل یلیخ»  ریتاث _

 گفتم : وسانهیسر تکان داد ، ما اقیاشت با

 حتما ؟ دیمنو بکش دیخوایپس م _

 حرفم را گرفت و گفت : نکته

 مختو بزنم. خوامیم دمیشا _

 و گفت : ستادیدر ا انی، حسام م میدر هردو برگشت یصدا با

 تموم شده ، غذا اماده است. نتونیریاگه مکالمه ش _

 را نبست و رفت.عارف با غر گفت : در

 زده اعالم کردن داره ؟  خی تزایپ _

 امد. یمنزده  خیبنظرم  یقبل یتزایرا باال گرفتم و به سمت در راه افتادم.گرسنه بودم و پ گاریس یانتها

 یصندل ینم راه افتاد.رواپن نگاه کردم و اب دها یرو تزایمرتب پ یخاموش کردم و به تکه ها یدست شیرا درون پ گاریس ته

 اپن نشستم که حسام گفت :

 غذاتو ؟  یبخور نجایقراره ا _

 گفتم : چه اشکال داره ؟  مردد

 از پشت سرم گفت : عارف

 .نیبش یاشکال چیه _

 شیبود.موها دهیشرت پوش یو ت نیزدم. شلوار ج تزایگاز اول را به پ را عوض کرده بود نگاه کردم و شیحسام که لباس ها به

گذاشت ،  زیم یاش ، نظم نداشت ، حتما حمام رفته بود.برگشت سمتم و ظرف ساالد را رو یکت و شلوار پیبرخالف ت

هم کرد ، به ساالد نگا یترسناک بودند.وقت یبلندش ، جذاب ول یمژه ها و نیب زیت یبود ، چشم ها رهیکوتاه و ت شیابروها

 ؟  دینگاه کردم و گفتم : ساالدم دار

 داشت و گفت : درست کردم. ینگاهش کردم ، لبخند نامحسوس دوباره

 کنارم نشست و گفت : عارف



 بود. میدو هفته دلخوش نی.اهیدست پختش عال _

 و گفت : ختیخودش ساالد ر یبرا حسام

 .دهیرو ند یاز من کس ریبود.دو هفته اس غ نیبگم هم خواستمیکه م ینکته مهم _

 ؟  یچ یعنینگاهش به من متعجب گفتم :  با

 گفت : خندان

 اتاقشو برات باز کردم. یمنشا جمالت پرشور تو _

 :  باال انداختم و گفتم ییبه حسام داد . شانه ا ی.با خنده فحشدمیخنده عارف ، از جا پر کیشل با

 گفت؟ یچ یبرا کنهیم یچه فرق _

 ابرو باال انداخت و عارف با خنده گفت : حسام

 ازش حسام.باحاله. ادیخوشم م _

که با تمام  خوردمیا مغذ ییها بهیداشتم ، با غر یبیکردم نگاهشان نکنم.حال عج یرا برداشتم و سع تزایتکه دوم پ معذب

شتند البته اگر هک ندا ییمتجاوزانه ا ایحرکت زشت و  چکدامی.تا ان لحظه هکردمیحس م یخاص تیترسناک بودنشان ، امن

 .کردمیرا حساب نم لمیشدن خط و موبا

خلوط شد ، سرفه و درد م.وفتمیکه باعث شد به سرفه ب دیچیام پ نهیدر س دیبه شدت شد یدهانم ، درد اتیفرو دادن محتو با

 گفت : بزن پشتش. میدرون گلو ی زیپرت شدن چ الیحسام به طرفم امد و عارف بخ

 و گفت : ستادیکنارم ا حسام

 دنده اش ترک برداشته. _

 سرفه نکن. دی: شد دیام در حال پاره شدن است.حسام غر نهیرها کردم که احساس کردم قفسه س دیاخر را با درد شد سرفه

 هیدستش را تک کی و حسام خوردیم تزایفشردم.عارف هنوز پ میلب ها یبرداشتم و رو یدرون دهانم دستمال یعیحس ما با

 ام بود. رهیجذابش خ یداده بود به لبه اپن و با اخم ها

.حسام به جلو خم شد و دیخون رنگم پر دنیبرداشتم و با د اطی.دستمال را با احتستین ی، نشان خوب دیدرد شد نیا دانستمیم

 چند قطره قرمز گفت : شکسته فکر کنم. دنیبا د

 بلند شد و گفت : عارف



 مسعود ؟  یزنیزنگ م _

 به عقب برگشت و گفت : حسام

 اشتباه کردم. بارمینه همون  _

 انتو و شالم برگشت و گفت : بلند شدم ، حسام به اتاقم رفت و با م ی.به سخترفتن بود جیخون در حال گ دنیاز د سرم

 .مارستانیب میریم _

 دوباره گفت : عارف

 .حسام شر نشه _

 را بهم فشرد و گفت : شیلب ها حسام

 ست.نه.حواسم ه _

فه به من انداخت و کف کال ی، نگاه میستادیکع ا یمیدهانم گذاشتم.درون اسانسور قد یکردم و دستمال رو ییسرفه ا دوباره

 شد. یو زمزمه کرد : عجب بدبخت دیصورتش کش یدستش را رو

شروع به حرکت کرد  نییاز سرم به پا یسرد انیدر حال کش امدن است.جر ای، حس کردم دن ینگاه دوباره به دستمال خون با

 خم شدند. میگذاشتم زانوها رونیقدم اول را از اسانسور ب ی، وقت

 شد ؟ یبه طرفم برگشت و متعجب گفت : چ حسام

ردم ، خواستم خودم را کبغلم و دور شانه ام حس  ریرفت.دستش را ز یم جیکنار اسانسور گرفتم ، سرم گ واریرا به د دستم

 معده ام باال امد و استفراغ کردم. اتیدرد ، محتوخون و  یعقب بکشم که بخاطر بو

 جانم هلش دادم که تکان نخورد و گفت : یبود ، با دست ب ستادهیهمانطور ا حسام

 به خودت. یاریکن فشار ن یسع _

 که گفت : یو مرد دمیشن ییپا یصدا

 شده اقا؟  یچ _

 کنن. زیهم بگو تم نجارویاب بده...ا یبطر هیجواب داد :  حسام

 گاه کرد و گفت :به سمتم گرفت و به چشمانم ن یدادم . دستمال رونیب دهی.نفسم را برستادمیگفت و من ا یچشم دمر

 کمکت کنم ؟ _



 یا بطرب یمرد بلند قد.دمی، دستمال را گرفتم و دور دهانم کش کردینگاه نم نیزم یمتعفن رو اتیبودم که به محتو ممنون

را اب زدم ، اما حالم  و صورتم ستادمیا ی.کنارمیگرفت و از ساختمان خارج شد متیرا با مال میشد ، حسام بازو کیاب نزد

 حسام کالفه گفت : بود ، دهیچیام پ ینیخون در ب یهنوز بد بود.بو

  ؟یخوب _

 دارم. تی: به خون حساس دمینال

 فرستاد و گفت :  رونیرا ب نفسش

 ؟  شهیحالت بد م ینیبیخون م _

 و گفت : دیرا کش میتکان دادم.دوباره بازو سر

 بلندت کنم ؟  ای...نیتا ماش ایاروم ب _

 دادم و گفتم : نیچ یحال یام را با ب ینیب

 .ینه. مرس _

 ، خندان گفت : میدیرس نیماش به

 تعارف نکن. _

 نداشتم. یو حال بد، حوصله شوخ دیدرد شد نیکردم و سوار شدم.با ا اخم

 

*** 

 

 .یکیدر تار دمیدیرا م ی، منظره کوه نجایا .شب بود و ازقلبم گرفته بود یول زیبود و تم یباال بود ، اتاقم خصوص یکم سرم

و اخم  یلب ریزحاال با غر  ، کردندیمراقبت م ای، مامان و رو یماریوقت ب شهینکرده بودم ، هم ییاحساس تنها نقدریا چوقتیه

گرفته  ییحجم تنها نیانبود و قلبم از  یان لحظه که کس یبرا دیرسیبنظر م یکاف نینداشت ، بود .هم یتیدرهمش اهم یها

 بود.

از دارو ،  سهیام بود با کباز شدن در گوش دادم.حس یهم فشردم و به صدا یرا رو می، چشم ها دیکش ریت میام و بازوها نهیس

 : را باز کردم و نگاهش کردم.متوجهم شد و کفت میکاناپه انداخت.چشم ها یدر را بست و خودش را رو



 ؟  یداریب _

 .یفکر کردم رفت _

 حوصله گفت : یب

 معطل نشن مردم. نقدریا کننیاستخدام نم شتریدو نفر ب رنیگیپول م نهمهیبودم.ا نایصف ا یتو _

 

 ام کرده بود.دوباره گفت : یحوصله تر از او ، من بودم که درد هم عصب یب

 نه ؟  اید دکتره اوم _

 .یبود که خودت بود یبارینه.همون  _

 امشبو. یبمون دیپس با _

 .بمونم.دوست دارم برم خونه خوامینم یاره.ول _

 گاه کاناپه برداشت و گفت : هیرا از تک سرش

 ؟  یبر یتونیخونه ؟ مگه من گفتم م یبر یخوایدکتر گفت خطر داره ، م _

 کردم و گفتم : اخم

 .داتیاز تهد ترسمی.پس نمرمیمیدارم م شمینطوریهم _

 را باال فرستاد و گفت : شیابرو

 تموم شده. گهیهم ، د ی.مردیریمینم _

 گفتم : یعصب

 .کشمیمکه دارم  یهمه درد نیکه سر من اورده.ا ییبال نیا یقصاص کنه برا رهیگیرو نم نیرام  یکس یول _

 زد و گفت : یلبخند

 .قول شرف! ارمیسرش در ب تویتالف دمیمن قول م _

 خشک را باز کردم و گفتم : ی.لب هاکردینگاهم م یاش شدم ، با لبخند بزرگ رهیخ متعجب

 واقعا ؟ _



 

 [08:47 15.06.17که تو را دوست داشتند, ] ییها استخوان

 تکان داد و گفت : اره واقعا. سر

 ؟  ی: چطور دمیمردد پرس یکم

 و لبه اش نشست و گفت : دیگام به تخت رس کیو با  بلند

 داره برات ؟  یچه فرق _

 گفتم : عیسر

 .چرا نکنه ؟ کنهیفرق م _

 اورد و با همان لبخند گفت :  نییپا یرا کم سرش

 .یچون مُرد _

 زده گفتم :  بهت

 قولت مال بعد از مردن من بود ؟  یعنی _

 نشست و گفت :  صاف

 اره. _

 زدم و گفتم : یپوزخند

 ؟  یمرده باشم از کجا معلوم اصال انجام بد ی.وقتیکشیزحمت م _

 نگاه کرد و گفت : رهیداشت و صفحه ت یاش ، که بند چرم مشک یساعت مچ با

 معموال من خوش قولم. یول شهیمعلوم نم _

 دهانم را باز کنم که انگار خسته شده باشد گفت : خواستم

 ؟  یبهت نزدن زود بخواب یمسکن قو _

 وابم.کردم بخ یبود.چشمم را بستم و سع ینگاه کرد.انگار منتظر زنگ کس لشیسمت پنجره و به موبا برگشت

 هفته استراحت کن. هی.ادیکه م ییانداخت و گفت : شنبه ا یاش را کنار یشرت ورزش ییسو حسام



 نگاه کردم و گفتم : دادیفرمش را نشان م یرنگ که جذب تنش بود و اندام رو دیشرت سف یت به

 کم کم. شهیمشکوک م گهیبرم امروز ؟ مامانم صدبار زنگ زده د تونمیم _

 و گفت : دینوش یکم شیدست ها انیاب م یبطر از

 .میدار ادیبکن ، کار ز یفکر هیمامانتم  ی.امروز کار دارم...برابرمتیفردا م _

 حوصله گفتم : یب

 بکنم ؟  یچه فکر _

ود.هزار فکر نامتعارف از کرده ب فیو خسته کننده اعصابم را ضع ریخانه دلگ نیاو دوباره  مارستانیروز طاقت فرسا در ب کی

خودم را از حسام خالص کنم و چطور  نستمتوای، چطور م گفتمیبه خانواده ام چه م، کردمیم دیبا ی، چکار گذشتیذهنم م

 انتقام گرفت !  نیاز رام شدیم

 و گفتم : دمیمحو شده روکش کاناپه کش اهیلکه س یرا رو انگشتم

 ؟  یبرم پزشک قانون شهیاالنم نم _

 !  دیرس یش مبا چند پر بزرگ نعنا ، چقدر به خود ختیر مویشربت ابل هیشب یزیخودش چ یبرا یبزرگ وانیل درون

 کاناپه نشست و گفت : یبزرگ رو وانیل همراه

 داداشش ؟  هیعل دهیخواهرت شهادت م _

 گفتم : مردد

 .دیشا _

 گفت :  یربتش خورد که دلم هوس کرد و با لبخند کجاز ش یبزرگ جرعه

 بهت عالقه مند نشده ؟  _

 گفتم :  متعجب

 ؟  یک _

 .نیرام _

 گفتم : یاوقات تلخ با

 ؟یزنیم ینطوریرو ا یکه بهش عالقمند یتو کس_



 و گفت : دیخند

 نقدریرش ا.چون به خواهباهات.. کنهیم ینطوریا رتیاز سر غ نیرام ستین دیبع یول کنهیابراز عالقه فرق م یروش من برا _

 .دهینم ریگ

 را در هوا تکان دادم و گفتم : دستم

 .کردینم نکارویامد ا ی.اگه خوشش مارمان انداخت ریخودش منو گ نیرام _

 : آرمان شوهر سابقت ؟  دیخواب رفته ام را دراز کردم ، حسام پرس یبلند شدم و پا اطیاحت با

 تکان دادم و گفتم : سر

 .نهیرام ی  میدوست صم _

 ! زدیتعارف م کیضربه زد و من فکر کردم حداقل  وانیبدنه ل یسر انگشتانش رو با

 .تشیحساس نهمهیا یبرا هیخوب لی.دلبازم ستین دیبع _

 به خودم منزجر شدم و گفتم :  نیعالقه رام تصور از

 نه منو دوست نداره.ازم متنفره. _

 

 شانه باال انداخت و گفت : حسام

 بهتره. ینکن یفعال کار _

نامرتب  نطوریا گذاشتمینم قتچویبود ، ه دهینگاه کردم که پر میپا یبه الک ناخن ها دانهیگذاشت و من ناام زیم یرا رو وانیل

 به نظر برسم .

 گذاشت و به طرفم گرفت و گفت : وانیرا درون ل یبرگشت ، ن حسام

 رو. یو بدون یبگ دیکه با ییزایفرستادم چتلگرام  یبرات تو _

 .با تعجب گفتم : دمیگرفتم و چند جرعه لذت بخش را نوش اقیرا با اشت وانیل

 خوشمزه است. یلی؟ خ یختیر نیا یتو یچ _

 کاناپه نشست و گفت :  یرو دوباره

 کم سودا. یلیو خ موینداره.نعنا و ل یخاص زیچ _



 

 یبه چشم م شتریب انجیاز ا شیرا بسته بود.مژه ها شیچسباندم و با دقت نگاهش کردم که چشم ها یرا به لب ن میها لب

 دیش نبود.باز هم ناامربط به اخالق یب تشی، اندازه صورتش ، جذاب یاش معمول ینیخوش فرم بودند و ب شیامدند ، لب ها

 ؟  شدینبود چه م کاربود و خالف تیشدم ، اگر فقط پولدار و با شخص

  د؟ید یو من را چطور م کردیخودم تشر زدم ، انوقت در مجتمع ما چه م به

 نجایه اش اپس حتما خان ، داشتی، از ساک داخل اتاقش لباس برم کردیم نکارایداشت صبح ها بدود ، هروقت خانه بود ا عادت

 یامد.مهربان یعارف خوشش م یها یاز شوخ ی، شوخ طبع نبود ول شیداشت کارها یو روال خاص دیرس ینبود.به خودش م

 البته. زدمیعذاب وجدان داشت ! حدس م منو بنظرم در مورد  زدیدر حرکاتش موج م یکم رنگ

 گذاشتم و گفتم : زیم یرا رو یخال وانیل

 ؟  یگیبپرسم راستشو م خوامیسوال م هی _

 را باز نکرد و گفت : شیها چشم

 بپرس. _

هزار تا مشکل  دینم...شاکارتون رو خراب ک دیبخوره.شا نکاریندارم که به درد ا یزی؟ من چ یچرا منو وارد کارتون کرد _

 درست کنم..

 

 گفت :  یا هیرا به من دوخت و بعد از ثان کشیتار یها چشم

که  ینکاریا یا.بری. ترسو هم هستیرو نشون ند یکه هست یکس یتونیو م یکنیم یباز لمی.خوب ف یزیتو باهوش و ت _

 .هیکاف نیهم یبکن یخوایم

 گفتم : متعجب

 ؟ کنمیم یخوب باز لمیف یگیم یچ یبرا _

 بود. لمیمدت قبال.رفتارت با دوست پسرت ، صدرصدش ف هینظر داشتمت  ریز _

 امد. یخوشم نم نظر بودن ، ریحس ز نیرا بهم فشردم.از ا میباال رفت و لب ها میابرو

 من ؟  یجا شینبود که بذار پتونیاک یتو یکی یعنی یول _

 فرستاد و صاف نشست و گفت : رونیرا ب نفسش



 ؟  یکه چرا نمرد نهیمشکلت االن ا _

 زدم و گفتم :  لبخند

 .نهینه سوالم ا _

 ، اهسته گفت : دیسرم که خودم را عقب کش یبه طرفم خم شد ، دستش را دراز کرد باال یشد ، کم کمیشد و نزد بلند

 .ستیفضول نباش.به نفعت ن _

تاده بود ، برداشته شرتش که پشت کاناپه من اف ییسو بیاز ج یزیدادم.چ رونیو من نفس حبس شده از ترسم را بشد  صاف

 بود.

 لپ تابش نشست و گفت : پشت

 کن. یدر ضمن ، موهاتو مشک _

 گفتم : چرا ؟  معترض

 بود. یچون مرجان موهاش مشک _

 گفتم :  ناراحت

 ، مرجان موهاشو رنگ کرده !  کنمی.عوضش نمهیرنگ نیمن ا یموها هییو خرده ا کسالیاالن  _

 نگاهم کرد و گفت : 

 بود. یمشک شهیاون هم یموها _

 گفتم :  کالفه

 بوده ؟ یذوق و ساکن یبه من چه مرجان ادم ب _

 زد و گفت :  یپوزخند

 ؟  هیموهاشو رنگ نکنه ادم ساکن یهر ک _

 

 ام را باال انداختم و گفتم :  شانه

 .ادیبهم م یلیرنگ خ نی.اکنمیمن رنگ نم _



 و گفت :  دیکش شیبه موها یدست

 .ایخدا _

 گذاشتم و گفتم :  نیزم یرا رو میپاها

 نداشته باش. ی.با ظاهر من کارکنمیبگه ، عوض نم نییپا ادیاتفاقا خدا هم ب _

 داد و گفت :  هیتک

 تو منو. ای نجایمن تورو اوردم ا کنمیوقتا فراموش م یبعض _

 : گفتم  یجد

 منو. یبکش دمیم حی، اگرمجبور شم ظاهرمو عوض کنم و زشت بشم ، ترج نیبب _

 را نگاه کردم. یگری، طرف د ییچپ نگاهم کرد و من با پرو چپ

 زد : تلگرامتو بخون. غر

 :دیبه مامان نگاه نکنم.دوباره پرس میکردم مستق یو سع دمیکش میچشم ها ریرا ز پنبه

 شوهر دوستت چند سالشه ؟  _

 گفتم : کالفه

 داره شوهر دوستم چند سالشه ؟  یمامان ! چه ربط _

 را باال فرستاد و خونسرد گفت : شیابرو

 ؟  کنهیفرق داره.خودشم اونجا کار م یلیخ _

 را داخل سطل پرتاب کردم و گفتم : پنبه

 نه !  _

و اصال حوصله  دمیچیا مهمه ر دیحاال باساک جمع کرده بودم. خودیبرداشتم ، ب میپا یپاک کردن ناخن ها یبرا یگرید پنبه

 نداشتم.

 هیتو  دونمین گفت : من مکردم.ماما ریبه مامان که همه حواسش به من بود ، نگاه کردم و استون را به پنبه سراز یچشم ریز

 کاسه ات. مین ریز یدار ییکاسه ا

 ؟ یتو اعصابمو خراب کن دیبا ستین یعوض نیتوروخدا ولم کن مامان.رام ی: وا دمیغر



 گفت :  یعصبان مامان

 خونس. برزی.فرسیه _

 نثارش کردم ،مامان گفت :  یلب درک ریز

 محل کارتو. نمیبیم امیخودم م _

 .ایباال انداخت و گفتم : ب شانه

 ، دوباره گفت :  دمیکش یشتریناخن کوچکم را با فشار ب یبدرنگ مانده رو الک

 .یکشینقشه م ی، دار یساکت یاخه.وقت شناسمتیمن م _

 جوابش را بدهم و دوباره گفت : نگذاشت

 دارن مشکوکن. یبزرگ نیبه ا نیکه ماش یینایا _

 ؟  یدیاز کجا د نشویگفتم : ماش ریمتح

 گفت :  تیاهم یرا بهم فشرد و ب شیها لب

 بودت. دهیمحبوب د _

 گفتم :  دیتپیکه قلبم م یحال در

 ؟  دیمحبوب زنشو بغل دستش ند _

 مردد گفت :  مامان

 .یشد ادهیعقب پ یگفت از صندل _

 گفتم :  یکفر

 چقدر فضوله. _

 گفت :  یبا لبخند نامحسوس مامان

 بده مواظب مجتمعه ؟  _

 پنبه را از کنار ناخنم جدا کردم و گفتم :  افیال

 ما. مینگهبان دار _



 .نمشیتا نب دوستت نی...به هر حال من اعتماد ندارم به ازنهیاونکه شوت م _

 حال پنهان کردم استرسم گفتم :  در

 .نیبب ایچشم ب _

 چهارچوب جدا شد و  گفت :  از

 .کمیدنده ات ترک برداشته ؟ استراحت کن  یگیمگه نم _

 حسام نوشتم :  یام را برداشتم و برا ینشستم و سر تکان دادم.به محض دور شدن مامان گوش صاف

 .نهیهرش و محل کارمو ببدوستم و شو خوادیم گهیمامانم م _

 .ستین یربع بعد نوشت : مشکل کی

 .دتمونینوشتم : دم در محبوب د جانیه با

 .دونمیداد : م جواب

 باشه تو و عارفو ؟  دهینوشتم : ند دیترد با

 نوشت : نه. کوتاه

 یم.در مخمصه بدداد هیام تک دهیخواب مهیتخت انداختم و به بالشت ن یرا رو یکوتاهش.گوش یگرفت از جواب ها حرصم

 مشخص نبود... میافتاده بودم.راه چاره ها برا ریگ

 روشن کن. یخوایاگه م تویرا برداشتم.حسام نوشته بود : خط قبل یخم شدم و گوش لمیموبا یصدا با

 ؟  ی: هنوزم هکش کرد نوشتم

 (مکالمه هاتو گوش بدم و چت هاتو بخونم  تونمی؟ ) هنوزم م هیچه جمله ا نی: ا نوشت

ه بودم.صبح ، حسام و نگفت بمیاز شدت اس یادیز حیفکر نکنم.به مامان توض یزیکردم به چ یرا بهم فشردم و سع میها پلک

 ندهیشنبه هفته ا دیاده بود و بافرست میکرده بودند ، دستورالعمل ها همان ها بود  که در تلگرام برا ادهیعارف من را سر کوچه پ

به  اطیامد.با احت یوشم نمخرفتم و اصال  یرا م ریبا مترو مس دیدور بود.هروز با یکم خانه.ادرسش از رفتمیاستخدام م یبرا

گذاشتم.بعد از  یاخل گوشرا برداشتم و د یکارت قبل میس فمیداخل ک بیکامران افتادم ، خم شدم از ج ادیو  دمیپهلو خواب

وصل  نترنتیم ، به ااس ام اس ارمان نداشت کی ناز هما ریغ یامیشدم.پ رهی، منتظر به صفحه خ یدوباره روشن شدن گوش

 یزیچ میه خوشبختانه براکردم ک دایاسم ها ، کامران را پ نیحوصله بستم.از ب یمختلف را ب یگروه ها یها امیپ لیشدم و س

 خواندم :  جانینوشته بود.صفحه را باز کردم و با ه



خونه...  ی.تو...نمیماش یتو...دهیچیتنت همه جا پ ی...بوکردمیازت دل کند.اما اشتباه م شهیراحت م کردمی؟ فکر م  یدونیم _

 ...؟ میقد یبه روزا میبرگرد شهیسخت بشه.م نقدریا کردمی، فکر نم

 

کامران   لیاستا به یاز طرف مرد یجمالت پرشور نیچن دنیشدم ، از شن رهیمکررش خ یبه سه نقطه ها یلبخند بزرگ با

م.کامران دوستم داشت ، قابل دوست داشتن باش یهرچقدر معمول توانستمیم نکهیمن بود و ا ریمهم تاث یامد ول یخوشم نم

 ام گذاشتم و فکر کردم و نوشتم :  نهیس یرا رو یبود ، گوش نیریش میحس برا نیبنظرم ! ا

 بشه. دیشا _

 غاممیامران هنوز پشدم.ک رهیبرداشتم و ببه صفحه اش خ عیتک بوق ، سر یام گذاشتم.با صدا نهیس یرا رو یگوش خوشحال

 از شماره ناشناس بود ، باز کردم ، نوشته بود: امیبود و پ دهیرا ند

 .یدل نازکشو بعدا بشکن یشیالزمه تذکر بدم بهت بازم ؟ مجبور م _

نثارش  یرگبار خواستمید و مامده بو باال میگفتن تا مرز گلو راهیبدوب دیشد لیبود ، حواسم نبود دوباره به خواندنش.م حسام

 کردم :  پیتا عیکنم ، سر

 به تو ربط نداره. _

 تختشم مونده ؟  یتنت رو یبعد نوشت : بو هیثان چند

باز کردم ، نوشته بود :  امد ، کنجکاو یگریاز شماره ناشناس د یگرید امیکه پ سمیبنو یزیو خواستم چ دیبه صورتم دو خون

 ؟ عارفم. یایم ی.کها هیجات خال

بودم که جواب عارف  یان.انقدر از جمله حسام عصبکندیمسخره م دانستمیخندان بعد از جمله اش نگاه کردم، م یشکلک ها به

 را ندادم.

 .دمیم دادم.خواببود را انجا یراه فراموش نیبهتر میروزها برا نیکه ا ی.کاردمیرا خاموش کردم و دراز کش لیموبا

*** 

 

حسام را دوباره  یاهرا مقابلم گرفتم ، نوشته  لیکوچک مقابلم قرار دادم و با دست چپ موبا یسکو یرا رو میها ناخن

جداگانه  ی. حسام در خطسمیدر فرم بنو ندهیساله بود ، اسم پدر و مادرش را مرور کردم تا چند روز ا یخواندم.مرجان ، س

 یمشک یموها یستقسمت را یرو دنیدست کش یشگیو عادت هم زدیلبخند م ادینوشته بود مرجان کم حرف و مهربان بود ،ز

 لختش داشت.فرقش ، کج بود! 



 را کج کردم و زمزمه کردم : چه خَز. میها لب

 خزه ؟  یگیمکوتاه حاال  یداد ری؟ منکه بهت گفتم بلند و گردش کن...گ یگیمعترض گفت : مدل ناخنهاتو م سارا

 حوصله گفتم :  یب

 ناخن هام کوتاه باشه. دیجون.من بخاطر کارم بابا شما نبودم سارا  _

 گذاشت و گفت :  یگفت و سوهان را کنار یآهان

 ؟ یریمگه سر کار م _

 ، جواب دادم : بله ؟  یگوش یشماره حسام رو دنیتکان دادم و با د سر

 ؟  ییکجا _

 گفتم : لیم یارام و محکم بود.ب شیصدا

 .شگاهیارا _

 ؟  ی؟ چرا اطالع نداد یچ یبرا _

 و گفتم :  اورمیب نییرا در حد ممکن پا میکردم صدا یسع

 ؟  یبه من نداد ستیل هیبگم...بعد مگه تو  دیبا دونستمینم _

 را کوتاه نوشته بود. شیمرجان بود که در ان ناخن ها یام به مشخصات ظاهر اشاره

 گفت :  آرام

 .یاطالع بد یری، هروقت هرجا م دیبا _

 نزدم.دوباره گفت :  یو حرف دمیکش ینفس

 نره. ادتیرنگ موهات  _

 را بهم فشردم و گفتم : میها دندان

 .رمیگیات تماس مبرم . بعدا باه دیمن با زمی...عزننیبیم بیکنم اس یمشک تونمیمن تازه موهامو دکلره کردم نم _

 کن ؟  یمشک گهیت : مگف دادین ماش را نشا یزیکه مثال ت یرا کنار گذاشتم ، سارا با لبخند یرا قطع کردم و گوش تماس

 و گفت :  دیرا در هم کش شیاخم ها کبارهیزدم و سر تکان دادم. ییا یمصنوع لبخند



محکم  ختویاول م نی...از همزننیبهم م کننیرنگ مو رو بهونه م نیبعد هم کننیبخوان م یها.همشون هر غلط یگوش ند _

 جون ! مهمه!  ایلیمهمه ل ی، ول ستیرنگ مو مهم ن یفکر کن دیبکوب.شا

 .یگیو متوجه بودن گفتم : راست م دنیرا باال دادم و به نشان از فهم میابروها

 من دور گرفت و گفت :  دییتا با

تموم  ینه...دوره مردساالردوست داره بک ی! نذار هرکارینیکامل بخواه.تمام و کمال.بذار بفهمه تو ا ویاالن همه چ نیهم _

 شده.

.با حسام شدیاده حل مچند دستور العمل س نیکاش مشکالت با هم یوار تکان دادم و فکر کردم ا دییات یرا با سرخوش سرم

خودم  نیاز ا دمیکشیزجر م و پسنددیباشم که او م ییاسان تر بود تا ارمان که دوست داشتم او میکه مجبور بودم به اطاعت برا

 نبودن.

 : دیکه گوشش با ما بود انگار نگاه کردم ، پرس یشگریزدم و به ارا پلک

 جون. ایلیصفره ل بشیان ، اس یاهیکامال گ دمونیجد یحاال ؟ اتفاقا رنگا یکنیم یموهاتو مشک _

 دم.بحرف سارا جونم گوش  خوامیرنگو دوست دارم...م نی.همزمیام را باال گرفتم و گفتم : نه عز چانه

 ل گفت : و خوشحا دیارام به ساعدم کوب سارا

 نشو. میدرسته.تسل نی! هم نیافر _

 شدن نمانده بودم که حق انتخاب داشته باشم. میو تسل دنیجنگ نیزدم و در دل گفتم ب یپوزخند
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قلبم گذاشتم.اخم  یورحسام ، دست  دنی.با ددمیاز جا پر یکس یخودمان ، با صدا یبه ورود دهیشدم ، نرس نگیپارک وارد

 کرد و گفت : 

 .یکنینم اطیاحت _

 را فرو دادم و گفتم :  نفسم

 کنه ؟  دمیهم ممکنه تهد ییا گهیاز تو خطر د ریمگه غ _

 کنارم قدم برداشت و گفت : نه فعال. خونسرد



 اش انداختم و گفتم :  یبزرگ کارمند فیبه ک ینگاه

 باهات باشه ؟  شهیهم دیبا یقالب فیک نیکه ا یکنیم ینقش باز یک یتو برا _

 زد و گفت :  یلبخند

 لپ تابم توشه. _

 !  ادیبنظر نم نیسنگ _

 گفت :  یبدجنس با

 ، سبک ان. متیگرون ق دیجد یلپ تابا _

 :  دمیرا بهم فشردم تا متوجه حرص خوردنم نشود ، پرس میگفتم و لب ها یاهان

 ؟  نجایا یاومد یچ یبرا _

 

 مان گفت :  یورود مقابل

 .دیبه مامان بزرگم سر بزنم.شما مهمون دار _

 دیا یفکر کرده بودم حاال حاالها نم .ستادمیا یوحشت زده و عصب نیرام نیماش دنیمان نکاه کردم و از د نگیپارک یجا به

  :فت را باز کرد و گ ییا شهیبه جلو برداشت و در ش یاست.حسام قدم حی، فراموش کرده بودم چقدر وق

 .ایب _

 را فشردم و از مقابل حسام گذشتم.دکمه اسانسور را زد و گفت :  فمیک بند

 .کنهیترست استفاده م نیاز هم _

 .ترسمی: من ازش نم دمیغر یعصب

 اسانسور را باز کرد و گفت :  در

 .دونهی! اونم میترسیاز دست بزنش م _

 

 را نزد و گفت :  ییطبقه ا چینزدم.دکمه ه یدادم و حرف هیتک وارید به



 ن به خودش و پدرش.ک.رفتارتو باهاش عوض کن ، محبت ایقدم شد، زود کوتاه ب شیپ یعذرخواه ی، اگر برا شیدید یوقت _

 گفتم :  معترض

 ...یعوض برزیکه قبال وقت داشتم اونم با فر خواستمی.اگه مکنمینم نکارویا چوقتی؟ من ه یچ یبرا _

 به من گفت :  رهیشدند و خ اریهش شیها چشم

 کار کرده ؟  یاون چ _

 .ادیازش خوشم نم یعنی...گمی.میچیو گفتم : ه دمیرا دزد نگاهم

 به جلو برداشت و نور اسانسور کمرنگ تر شد ، اهسته گفت :  یقدم

 بهت گفته ؟  ی.چشمیمن متوجه م یگیدروغ م _

 میبرا نهایاز ا چکدامیرار بود هنه ، نه دوست پسرم بود و نه نامزدم و نه ق ایدارد حسام بداند  یتیحوصله فکر کردم چه اهم یب

 بشود.انگشتانم را پشت کمرم بهم فشردم و گفتم : 

 

مدل  هینگاهش بهم  دمیهم ، د یبود.چند بار دنمیخونه راحت باش...منظورش به لباس پوش یگفت تو باریبعد از طالقم... _

 زش.ا ادیاس..کال هم خوشم نم گهید

 نگاه کرد و گفت :  رهیهمانطور خ حسام

 اوضاع. نیبهشون نداشته باش تا تموم شه ا ی.کارنباش ممینشو.مال ریباهاشون درگ _

 حلقه ببندد و گفتم : شیکردم نگذارم اشک در چشم ها یسع 

 تموم شه ؟ خوادیم یچطور _

 عقب رفت و گفت : یکم

 وست ندارن.که د ییبه کارا شنیمجبور م ییوقتا هیهمه  _

 کردن من. چهیاز باز یندارم ، تو هدف دار ی.من هدفیکنیمنو مجبور م یکفتم : تو دار ناراحت

 کرد و گفت :  اخم

 ش نگاه نکن..به چشم اجبار بهیفکر مشکلتو حل کن نیکن با ا یو سع یدار یاالن تصور کن هدف یهست ول نمیا _

 گرفت، نگاهم را گرفتم و گفتم :  حرصم



 .نباریا کشتمیم نیشم با رام ریاگه دوباره درگ _

 قدم به جلو برداشت و به سمتم خم شد ، کنار گوشم گفت :  دو

 کنه ، فقط به من بگو. یاگه خواست کار _

ر بود نگاه باال ت یگردنم را جمع کردم و به صورتش که سمت چپ صورت من و کم یبرخورد نفسش با گوشم ، کم از

 .کردیم خیتنم را س یموها شیشم ها، چ شیکردم.چشم ها

 دکمه طبقات فشار داد و عقب رفت. یرا رو انکشتش

گذاشتن  ریتاث قصد دانستمیکه م یرا گم کنم ، خصوصا کسان میشدن جنس مخالف دست و پا کینبودم که با نزد یدختر

عکس العمل من  یبررس و حیخودش با خبر بود و فقط محض تفر ریتاث زانیمنظور را نداشت.بنظرم از م نیحسام ا یدارند ول

 :  دمی.پرسکردیم یکار

 ؟  یمونیم نجایا _

 : عارف مونده اونجا ؟  دمیتکان داد ، دوباره پرس سر

 تفاوت و ثابت بود ، گفت : آره. یب نگاهش

 ؟  نهیعارف را نشانش دادم و گفتم : شماره اش ا امیو پ دمیکش رونیرا ب لمیموبا

 گفت :  یکرد و با لبخند کمرنگ نگاه

 اره. _

 باشه. گهینفر د هی دمیترس _

 فرستادم و گفتم : خداحافظ. فمیرا درون ک لی.موباستادیا اسانسور

 را گرفت و گفت : میدر بود که بازو یرو دستم

 حرف نزن باهاش.اگرم رَم کرد ، اس ام اس بده به من. _

 گفتم :  متعجب

 .شهیدم خونه که تابلو م یایب یاگه مثل اون سر _

 را ول کرد و گفت : دستم

 .امیمثل اون دفعه نم _



 گفتم :  یبدجنس با

 ؟  شیبکش یایب ینقاب بزن شهینم _

 شد و گفت :  دهیلبش به باال کش گوشه

 کنم. نکارویروز خواستم بهت کادو بدم ، ا هی دیشا _

 باز شد و در حال خروج گفتم :  شمین

 .شهیم میزندگ یکادو نیبهتر _

 ا باز کردم.ام در ر یاز زندگ نیکم شدن شر رام نیریلبخند حسام بسته شد و من هم با تصور ش یبه رو اسانسور

 

ال شکل  ییراید و به پذمن ، سالم کر دنیبود.با د ارشیمقابل اشپزخانه در حال نمک زدن به خ ایرو یول دمیرا ند مامان

 بود. نیحضور رامپشت اشپزخانه اشاره زد که منظورش 

 که. یت : ا زود اومدزد و گف یبیلبخند عج دنمیگذاشتم و به سمت اشپزخانه رفتم.مامان با د یرا داخل جاکفش میها کفش

 گاز نگاه کردم و گفتم : یرو یقابلمه ها به

 نداشتم. یکار خاص _

 ایاتاقم برگشتم ، رو زدم و به سمت یدهد.پوزخند یاشت نیامشب من را با رام خواستیبود ، پس م دهیتدارک د یمفصل شام

 دنبالم امد و در را بست.

 گفت :  ایانداختم و رو یصندل یرا رو مانتو

 ناخن هاتو ؟  نمیبب _

 را مقابلش گرفتم ، متعجب گفت :  دستم

 ! یبار چقدر کوتاه کرد نیا _

 واسه سر کارم. _

 

 را رها کرد و گفت :  دستم

 ؟  هیلی.فکهیرنگش ش _



 حوصله گفتم :  یب

 کلمه. نیاز ا ادی.بدم مهیچ یلیف _

 تخت و گفت :  یداد به کوسن رو هیتک

 خرده ؟  نی.اعصابت بخاطر رامگهید هیلیخب ف _

 زدم و به طعنه گفتم :  یلبخند

 رفت... ادمیبعد  کساعتیبود ،  یخواهربرادر نیریش یدعوا هینه بابا اختالفمون  _

 گفت :  نیغمگ ایرو

 ن.از تو بگذرم نه او تونمیکردم...نه م ریوسط گ نی.منم اشهیدعواهاتون تموم م نیا یک دونمینم _

 .ری، طرف حقو بگ یبگذر یاز کس ستی: الزم ن دمیغر

 زنان گفت : خندیل

 هفته اس باهاش قهرم بخدا. کیمنم  _

 نیدر چن کردمیر نمرها کردم.هرگز فک پسیرا از چنگال کل میتخت نشستم و موها ی.کالفه روسوختیهم م ایرو یبرا دلم

بخاطر هدف  دیودم.شابارام  یزیانگ رتیکه به طرز ح زدیرا پس م زیکنم و حاال انگار فقط ذهنم همه چ ریگ یبیغر طیشرا

 ...دیجد رییتغ ایانجام بدهم و  خواستمیبود که م یداشتن کار

 ؟ تموم ؟  گهید یجوابشو بد یخوای.نمایلیداده ل امیکامران چند بار بهم پ _

 برداشتم و گفتم :  فیرا از داخل ک لمیموبا

 داد ؟  امیبهت پ یوقت الزم دارم...ک کمیجوابشو دادم.فعال  _

 جواب داد : امروز صبح. ایرو

 گفتم :  ایکند.به رو کینزد اینبود که بخواهد خودش را به رو دیرا باال فرستادم.بع میابرو

 اگه خواست به خودت امار بده بهم بگو. _

 درشت شدند و گفت :  ایرو یها چشم

 !  ایلیفکر نکنم ل _

 را تکان دادم و گفتم :  دستم



 .گمیم ینطوری.همدونمیم _

 .مگیشانه باال انداخت و گفت : باشه.م ایبود ، رو ختهیرا به سرم گرفتم ، ذهنم واقعا بهم ر دستم

 نگاه کرد و گفت :  مانیال اوردم ، مامان به هردوباباز شدن در سرم را با 

 .مینیشامو بچ زیکم کم م دیکمک کن دیایب _

سالم  برزیبه فر ییرایذاپن را برداشتم و با قدم گذاشتن به سمت پ یشده رو دهیچ یحرف بشقاب ها ی، ب میدو بلند شد هر

ابم را داد و همانطور که حدس جو برزینثارش نکنم و کار خراب شود.فر یراهینگاه نکردم تا ناخوداگاه بدوب نیکردم.اصال به رام

و  دیکشیبرنج را م یقتوبودم  ستادهیو مامان شام را حاضر کرد ، کنارش ا میدیرا چ زینگفت.در سکوت م یزیچ نیرام زدمیم

 زود ؟  نقدریگفتم : چرا ا

 و گفت : ختیداخل کاسه ر یبرنج ها یرا رو زعفران

 .میناهار نخورد چکدومیه _

 که مامان دوباره گفت :  دیچیام پ ینیخوش زرشک و زعفران مخلوط شده در ب یبو

 بود. ضیخانومم تنهاست بنده خدا مر رانیا _

 ؟  هیخانوم ک رانی: ا دمیپرس کنجکاو

 براش. برهیغذا م یه ادیاز پسرش خوشش م ایطبقه چهارم.که رو رزنهیپ نیهم _

 : باال رفت و گفتم میابرو

 ؟  ضهی؟ چشه که مر ستیمگه نوه اش ن _

 وپم پختم.غذا پخته باشه...س دونمیم دیظرف.بع هینبود که تا امروز.سرما خورده...خوبه بدم ببره براش  _

 نقش بست و گفتم :  میلب ها یرو یلبخند

 .بده من ببرم _

 ؟  یاومد تو غذا ببر ی: مگه بدت نم دیپرس متعجب

 تفاوت گفتم :  یب

 که. ستین یگی.مادیمن از نوه اش خوشم نم _

 ببر. زمیبر ایو گفت : باشه پس ب دیکش رونیب نتیاز کاب ییخم شد کاسه ا مامان



 به دستم ییمویو ل ختیرا ر سوپ
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 و گفت :  داد

 کن. نشیتزئ یو جعفر مویبا ل کمی _

سته کنارش گذاشتم.از سر را در مویکاسه تلنبار کردم و ل یرا چند جا یحوصله و کامال ناهماهنگ جعفر یگفتم و ب ییا باشه

 سرکوب کنم. توانستمیرا نم دنشید یبرا دمیشد لیم یبود ، ول ادیحسام هم ز

به هر  یکرد ول تمیذا یماش ک ینیگذاشت و دستم داد.سنگ ینیرا از زرشک پلو و مرغ پر کرد و درون س یگریظرف د مامان

کردم زنگ  یسع یاد وقتشانه افت یخانه هم شده ، وارد اسانسور شدم.شالم رو طیدور شدن از مح ییا قهیدق یبود برا یسخت

 .دادم هیتک واریرا به د ینیواحدشان را بزنم و س

 تا در باز شد و حسام در استانه در ظاهر شد.متعجب گفت : دیطول کش یکم

 سالم. _

 اشاره کردم و گفتم :  ینیس به

 مامان بزرگتون. یمامانم غذا فرستاده برا _

 را گرفت و گفت : ینیخم شد و س عیسر

 .یمرس _

 و گفت :  دیچرخ ینیس اتیمحتو یرو نگاهش

  ؟یدیشما زحمت کش نباری.اکردنیخجالت زدمون م ایبا رو شهیمامان هم _

 را پشت گوشم فرستادم و گفتم : میموها

 گفتم حال مامان بزرگ رو بپرسم. _

 را باال فرستاد و گفت :  شیابرو

 داخل. دییبفرما _

 .یرا باز کردم و گفتم : چشم.مرس شمین



 : دمیتعجب کنار رفت ، وارد شدم وپرس با

 ؟  دارنیب _

 .یدیپرسیم دیبا یبود رونیگفت : ب آهسته

 راه افتاد و بلند گفت : جلوتر

 .دنتیوم اومدن دخان ایلیجان ، ل رانیا _

 گفت : یمهربان یبا صدا رزنیپ

 .دییدخترم.بفرما دییبفرما _

 میلب ها اریاخت یفتند و بر رونیاز قلبم ب ایدن ی، انگار همه غم ها شیبایو مرتب و لبخند ز زیتم یمو دیسف رزنیپ دنید با

 شدند. دهیبه باال کش
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 کنارش اشاره زد و گفت :  یخانم به مبل دسته چوب رانیا

 منو شرمنده کردن. دنیدختر.باز مامانت زحمت کش نیبش _

 .ی.چه زحمتهیچه حرف نیزدم : ا لب

 را به سمت حسام که در اشپزخانه بود چرخاند و گفت :  سرش

 کن بده . یو خالحسام جان ظرف هاشون ر _

 که گفت :  دمیرخم به طرف حسام بود و شن میکه نشسته بودم ، ن ییجا از

 .شهیم فیسوپ ح نییتز _

 خانم دوباره گفت :  رانیتپه شده بود ، ا یها یباال رفت و خنده ام گرفت.منظورش جعفر میابرو

 خانم ، مامان خوبن ؟ خواهرت ؟  ایلیخب ل _



 تکان دادم و گفتم : سر

 بله.ممنونم. _

 را اهسته تر کرد و گفت :  شیصدا

 پسر. نیشدم ، زحمتم افتاده گردن ا ضیمر کمیمنم  _

 گفتم : یبدجنس با

 است. فهی، وظ ستیزحمت که ن _

 و گفت : دیکش یاه

 من. ی، موند پا رفتیم دیبا نکهی، گذاشتن رفتن ، ا موندنیم دیکه با ییاونا _

 زدم و گفتم : یفت ، لبخند گرماش ر ینیریو ش یسادگ یبرا دلم

 .گهیدوستتون داره د _

 لب زد : معرفت داره. رزنیپ

 ریکارش گ ایت داشت .معرفدیدر دستش داشت ، چرخ یوانیشده بود و ل کیناخوداگاه به سمت حسام که حاال به ما نزد سرم

 بود ؟  نجایا

 و عسله. مویداشت مقابلم گذاشت و گفت : ل یرنگ ییمویل اتیرا که محتو وانیل

 خانم خرسند کفت :  رانیا

 برام درست کنه. زنمیم یضیوقتها خودمو به مر یخوشمزه ان.بعض یلیخ کنهیکه درست م یینایا _

 کنارم و گفت : یصندل یرو نشست

 ؟  دنیزحمت غذا رو مامان کش _

 تکان دادم و گفتم :  سر

 بله. _

 لبخند گفت : با

 با شما بوده. نشمییحتما تز _



دستم گرفتم  انیرا م وانی.لام را بنوشم یدنیخانم تعارف زد نوش رانیانداخت و ا نییان دادم.با همان لبخند سرش را پاتک سر

 غرق لذت شدم. رشینظ یو از طعم ب

 خانم با دقت نگاهم کرد و گفت : رانیا

 .یستیخواهرت ن هیاصال شب _

 گفتم :  الیخ یب

 اون خوشگلتره. _

 تکان داد و گفت :  سر

 نتم نگرانته بنده خدا.مادر.به خودت برس.ماما ی...الغرم شدیتر فیخودشو داره.تو ظر یقشنگ ی.هر کسهیچه حرف نینه ا _

 از الغر شدنم گفتم : خوشحال

 خانم. رانیا رمیگیم میرژ _

 کرد و گفت : اخم

 دختر.ورزش کن. هیچ میرژ _

 را باز کردم و گفتم :  شمین

 .کنمیوقت نم گهیسر کار.د رهیاز شنبه م _

 بار گفت : نیا حسام

 .دیبعد از کارتون بر دیتونیخانم هان.م یکه کال برا ییهستن باشگاه ها _

 و گفتم : دمینوش گرید ییا جرعه

 .شمیخسته م _

 باال انداخت و گفت : ییا شانه

 الزمه. شهیبدن هم یامادگ یورزش برا _

 خانم ادامه حرفش را گرفت :  رانیا

 اره مادر.غذاتو کم نکن. _



 گذاشتم و گفتم : زیم یرا رو وانیل

 حتما. دی.بگمیبود ، مامانم هست ، من و خواهرمم هست ی.کاردی.انشاهلل زودتر خوب شگهیچشم...من برم د _

 خانم لبخند زد و دستش را به طرفم گرفت و گفت : رانیا

 .یلیشما.از مامان تشکر کن خ دیلطف دار _

 اش. یزیاز تم و لذت بردم دیچیام پ ینیب امی.عطرش مدیتا خم شوم و مهربانانه صورتم را بوس دیکشدستم را  یکم

 .ارمیظرفها رو ب دیکردم.حسام مقابل راهرو گفت : صبر کن یو خداحافظ ستادمیا صاف

رف کمرم گذاشتم.خودم هم و دستم را دو ط دمیکنار کش یجلو بازم را کم یمانتو یو لبه ها ستادمیراهرو ا نهیا یبه رو رو

 ز مشخص شدنش.و خوشحال شدم ا دمیاستخوان ترقوه ام کش یدستم را رو کیالغر شده ام ، سر انگشتان  کردمیحس م

د شدم و پنجه بلن یرو گذاشته بود، یخارج یامدن حسام ، دستم را از مانتو و گردنم رها کردم.داخل ظرف ها شکالت ها با

 .خورمیم یی...شب با چاخورنشیداشتم و گفتم : برسم خونه مرا بر یکی

  ؟یحرف نزد نیکرد و ارام گفت : با رام اخم

 و گفتم : دمیرا پوش میرا باز کردم و کفش ها در

 نه. _

 باز گذاشت و گفت :  مهیامد و در را ن رونیب شتریب

 اسانسور رو بزن. _

 را هنوز نگه داشته بود. ینیرا گوش دادم ، س حرفش
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 ه من گفت :ب رهی، لبه اش را رها نکرد و خ رمیرا بگ ینیامد ، به طرفش برگشتم که س یم نییداشت پا اسانسور

 ؟  یاومد یچ یبرا _

 گفتم :  متعجب

 .گهید ارمیغذا ب _

 کرده گفت :  اخم



 .اریدر ن یتابلو باز _

 خانم تنهاست. رانی.فکر کرد ایتو هست دونستیمامانم نم _

 .یدونستیتو که م _

 و گفتم : دمیرا درهم کش صورتم

 .دلتنگت بودم اخه.نمتیبب خواستمیم _

 و ارام گفت :  دیجلو کش یرا کم ینیس

 رو. تتیموقع یریگینم ی.جدیمخ یب ادیتو ز _

 و گفتم :  دمیرا کش نوایب ینیس

 .امی.دارم کنار مرمیگیم یجد _

 سرتکان دادم. یخداحافظ یداد.در اسانسور را باز کردم و برا هیجمع کرد و به چهارچوب تک نهیس یرا رو شیها دست

 بود. یزیغر یزی، مثل چ داستمی.علتش را هم نمترساندیمن را م شهیهم حسام

اش  یروش منت کش نیا دانستمیو م گذاشتیقابلم مم یظرف یگاه نیصدا خوردم ، توجه داشتم که رام یخانه شام را ب در

که بعد از شام و جمع  کشمیخجالت م کردیاوردم ، احمق فکر م یسرم را باال نم ندیتنفرم را در چشمانم بب نکهیاست.از ترس ا

 .دبه اتاق رفتم دنبالم ام ی، وقت زیکردن م

 ام شد. رهیو خ ستادیو منزجر نگاهش کردم که مقابل در باز اتاق ا متعجب

هدف  یستم و بتخت نش یکردم و رو یدور زینوک ت لیبه طرفش پرتاب نکنم ، از وسا یزیکردم خونسرد باشم و چ یسع

 ام را برداشتم. یگوش

 مقدمه گفت : یب دهمیبه حضورش نم یتیاهم دید یوقت

 .تمیعصبان یازت معذرت بخوام برا خواستمیم _

 شتم :حسام نو یرا ندادم و در عوض برا جوابش

 .کنهیم یمعذرت خواه _

 دوباره گفت : نیفکر فرستادم.رام یرا ب امیپ

 کردم. یرو ادهیز _



 شعله ورم را بهش دوختم و گفتم :  یها چشم

 شکست. دنده ام _

 خودش را جمع کرد و گفت : عیسر یول دیبرد و رنگش پر ماتش

 نزدم... نقدرمیچه خبره من ا _

 :  دمیگرفت از صحبت کردنش در مورد زدن من و غر حرصم

 .رونیبرو ب _

 و گفت : دیکش ینفس

 .عقلم از دستم خارج شه اریاخت یکنیم ی.کاریکنیم یروان تو منو ایلیل _

 ، حسام نوشته بود : بحث نکن باهاش. دیدر دستم لرز یجواب بدهم که گوش خواستم

 .یواهر منمثل خ یدوباره گفت : تو ناسالمت نیرام

 منه ؟  هیشب ایگفتم : رفتارت با رو یعصب

 .ی.فرق داریگفت : تو جدا شد کالفه

 بود ؟  یمنه دوست کثافتت تنوع طلب و روان ریتقص _

 کرد و گفت : اخم

 دور. میزیاون بحثش جداست...خواستم امشب کدورت ها رو بر _

 دور. ختیر شهیکه افتاده رو نم ییفاقاو گفتم : ات دمیام کش قهیشق یرا رو پرو بود! انگشتم چقدر

 ژست حسام را گرفته بود. هینگاهم کرد ، شب نهیدست به س نیرام

 افته. ینم یاتفاق نیهمچ گهید دمیمن قول م _

 را کنترل کردم و گفتم : خودم

 .یکنیلطف م _

 گفت : یو با خستگ دیکش ینفس



نکاهم  نهیوض شده ، با کبودم رفتارت با من ع تونیی.از بعد از طالقت ، انگار من باعث جداینیبیتو رفتار خودت رو نم _

 .یکنیم

 گفتم : خونسرد

 رو که خودم دست بکار شدم. یی.مگه نه جدایشد مونییتو باعث آشنا _

 را باال فرستاد و گفت : شیابرو

جامعه ما  یواز اون ت ریغ ، کنهیتکرار م یکن ی.هرکارییتو ، الگوش ایرو نی.اخوامی.من بدت رو نمزایچ نیندارم به ا یکار _

 مراقب باشن. دیتو با طیبا شرا ییزنا

 زبانم را گرفتم و گفتم : یفکر کردم و باز هم جلو بشیعج یمهربان به

 باشه مراقبم. _

 ؟  هیسر کار.چکار یبر یخوایشنبه م گفتیمامانت م _

 گفتم : یعصب
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 کار ابرومندانه. هی _

 را تکان داد و گفت : سرش

 خوبه.مواظب باش. _

 : دینگاهش کردم تا شرش را کم کند که پرس رهیخ

 نداده ؟  یغامیمدت پ نیآرمان بهت ا _

 نگاهش کردم و بعد گفتم : یکم

 .یچینه.ه _

 و گفت : دیکوتاهش کش یبه موها دست

 داد نخون.جوابشو نده. امیپ یخب...هر چ _

 شدم ، از چهارچوب در جدا شد و گفت : رهیرفتار مشکوکش خ به



 .گهید رمیمراقب خودت باش.من م _

 حسام نوشتم : ینثارش کردم و برا یبسالمت

 در صلح و صفا رفت. _

 را فرستاد. یلحظه بعد دو حرف او و ک  چند

را عوض  طیدادم شرا بودم.اشک راه افتاده ام را پاک کردم و به خودم قول زاریحس ب نیو از ا سوختیخودم م یبرا دلم

بود که سرنوشتم  یمان اتفاق, ه نیا دینگاه کنم.شا یگرید دیافتاده بودم با د ریکه در ان گ یبیعج تیبه موقع خواستمیکنم.م

 .کردیرا عوض م

*** 

 شالم را صاف کردم و با لبخند گفتم : لبه

 .دییبفرمابله .  _

 به مدارکم کرد و گفت : ینگاه اریهوش یبا همان لبخند کمرنگ و چشم ها مرد

 ام بزنم.زنگ به استاد گر هی دی، من با نانیحاصل اطم یو کامل هستند، منتها فقط برا ایمدارک شما گو _

 .دیینقش بست و گفتم : بله حتما.بفرما میلب ها یرو یلبخند شیبایو ز یلحن ادب از

 یاه و اندام الغرو مرتب بود.قد کوت دی، سف شیها شیپشت سرش ، مانند ر یتکان داد و از من فاصله گرفت.موها یسر

 .یفتادا یو لطافت و هر چه رنگ هنر داشت ، م یزیتم ادی یکردیبود ، نگاهش م زیداشت ، لباسش مرتب و تم

داشته  یکار نطوریحسام ا دمکریاما فکر نم شدمیما ناراحت م، حت زدیمرد م نیبه ا یبیکه حسام قرار بود بکند ، آس یکار اگر

 .ستمدانینم یزی، انگار چ دانستمیکه گفته بود را م یتمام نکات نکهیو سردرگم بودم و با ا جیباشد.گ

 زدیبرق م یمکه ک یقسمت ها با رنگ بژ ینگاه کردم.بعض رشیکمرنگ پذ یو آب یطوس کدستی یو به فضا دمیکش ینفس

 باشد. یغ و رنگشلو دیبا یاموزشگاه نقاش کی کردمیفکر م نکهیبود ، با ا یکیساده و کالس یشده بود.فضا نیی، تز

 

 گذاشت و گفت : شخوانیپ یرا رو لشیبرگشتن مرد ، نگاهم را کنجکاوانه به او دادم.موبا با

رو باب  ی، زمان ستید ن، ب نکهینداره.فقط ا یمشکل نجایصحبت کردم.از نظر من ادامه کارت ا زیخب دخترم ، با عارف عز _

 حبتم ؟ ...مورد پسند هست صنکاریا یبرا تیقلب تی، فقط هم محض رضا یکن یط طیبه نحوه کار و مح ییاشنا

 زدم و گفتم : ییدندان نما لبخند



 بله.قبول. _

 داد و گفت :  یرا تکان سرش

 حضور داشته باش. انجیبهت بده ، شما از فردا ، سر ساعت ده ا حیتوض یمختصر کنمیاز هنرجو ها رو صدا م یکیخوبه. _

مدارک ،  یم و دسته بندنداشت انجا ، جز ثبت نا یاز خانم ها سراغم امد . کار خاص یکیبعد  ییگفتم و لحظه ا ییا باشه

که حسام  یبه کار یتداشتم ، فقط وق یبود و حس خوب یدوست داشتن میاز ان، فضا برا ریو حساب و کتاب . غ دیخر یگاه

 .شدی، دلم سرد م کردمیگفته بود فکر م

 یفارش به او بود.کارس شنهادیو پ شتریب تیمی، صم ییحرفه ا انیاز هنر جو یکینظر گرفتن  ری، ز کردمیم دیکه با یکار

ام بود که عذابم  یم قالب.از همه بدتر اسدادینم یحیحسام توض یالزم نداشت اصال بنظرم ول یگانگستر باز نقدریکه ا بیعج

 و ترس لو رفتنم. دادیم

چطور  تی: روز کار دیداد و پرس حسام را باز کردم و نشستم.راه افتاد و جواب سالمم را اهیتر ، در لندکروز س نییپا ابانیخ دو

 بود ؟ 

 .امیب دیبا بده فردا هم حیرو فرستاد برام توض یکی.گفتم : کردیم یرانندگ تیبود و با جد یکردم ، جد نگاهش

 که باال بود گذاشت و گفت : هروز گزارش کارتو بهم بده. ییا شهیرا لب ش دستش

 حوصله گفتم : یب

 کنم ؟  ینقش مرجانو باز دیمن با یچ ی...براگمیباشه...م _

 فرمان زد و گفت : یوار رو تمیرا ر انگشتانش

 بدونن. ستی، الزم ن دونهینم یکس یرفته ول رانیمرجان از ا _

 .فهمنیم ننیبدونن.درسته ؟ خوب منو بب دیگفتم : در اصل نبا متفکر

 .نتتیکه بب یاونقدر بمون ستیقرار ن _

 تعجب گفتم : با

 چند وقت مثال ؟  _

 شد و بعد گفت : ساکت

 .یوقت ندار شتریب کماهی _



 گفتم : یعصب

 !  تونمیمن نم ه؟یمگه مسخره باز _

 و گفت : دیکش ینفس

 .گهیمشکالت د ای یممکنه شناخته بش ، نیاز ا شتری.بنهی.روال کار ایوقت دار نقدریفقط هم _

 است. یشوخ زیهمه چ کردمیهنوز فکر م کردیگرفتم ، مغزم کار نم میرا به دست ها سرم

 گفت : لیم یحسام سرم را باال اوردم  ، ب یصدا با

 .دمی، من هم دستمزد جدا بهت م یریگیماهت رو که م نیحقوق ا _

 یکنیم ارونکیا یچ یبرا : دمی.پرسدیدیرا بهم فشرده بود و با اخم مقابلش را م شیاش شدم.لب ها رهیگرد شد و خ میها چشم

 ؟ 

 نگاه کردنم گفت : بدون

 ماجرا ناخواسته و بخاطر اشتباه من و عارف بود. نیگفتم.وارد شدن تو به ا باری _

 تمسخر گفتم : با

 ؟  گهید نیبا وجدان نقدریشما ا یعنی _

 به من انداخت و گفت : ینگاه

 فکر کن. ینطوریا _

 شدم و گفتم : ناراحت

 .یبهم زد مویزندگ _

 : دیغر

 ا کجاشه ؟ مشکلت ب قایدقادم به درد نخورم از سرت کم شده. هی، شر  ادیم رتی، پول خوبم گ ی.االن کار داریکدوم زندگ _

 کرده گفتم : بغض

 یعمر ، مشکل هی شمیت مبندازه بدبخ رمیگ سیپل دی، اگه خالف باشه من االن خالفکارم ، شا هیکارتون چ دونمیاصال نم _

 ؟ مهمه! ستیمهم ن ناینه...ا ای کنهینفرو بدبخت م هی کنمیکه م یکار نیا دونمینداره ؟ بعد نم

 فرستاد و گفت : رونیب ینفسش را عصب حسام



 .یاجرا شدموارد  یستادیا نگیپارک ی، تو همون موقع که تو یبا تو سروکله زدن.ول ستیمنم لذت بخش ن یبرا _

 گذشت و حسام ارام تر گفت : ینکنم ، کم هیتا گر دمیام را باال کش ینیب

 .یشیهم نم یکس ی.من حواسم هست...باعث بدبختندازهینم رتیگ سیپل _

 ؟  میمستق ریغ ی: حت دمیپرس

 لبش باال رفت و گفت : گوشه

 ان. گهیهمه در حال بدبخت کردن همد  یحساب کن ینطوریا _

 : دمی.پرسنانشیارام گرفتم از اطم یکم

 شده ؟  یفرار یچ یعارف برا _

 کرد و گفت : ینگاه نهیا به

 انجام داده. دویکه نبا یکار _

 ؟  یچکار _

 چپ نگاهم کرد و گفت : چپ

 واقعا. یپرسیسوال م یلیخ _

 بگم مثال ؟  تونمیم یبه ک _

 به نفعته. یندون _

 مکث کردم و بعد گفتم : حاال بگو. یکم

 و گفت : ستادی.امیدیرس کیتراف به

 .میضرر بزرگ بخور هیکار هست، عارف باعث شد  یتو یاصول هی _

 :  دمیپرس متعجب

 کرد ؟ حواسش نبود ؟  نکارویچرا ا _

 زد و گفت : یلبخند

 .رهیکرد.هنرمنده...دنبال دلش م نکارویاز عمد ا _



 نکاه کردم و گفتم : دیتابیبه سمت من م شیمژه ها انیکه از م یرنو به

 ؟  یکنیم یباهاش همکار ای؟  یچون دوستته هواشو دار _

 را به طرفم برگرداند و گفت : سرش

 کنه. نکارویا ذاشتمینم دونستمینکردم , م ی.من باهاش همکاررهیبم خوامیچون نم _

 دهانم را فرو دادم و گفتم : آب

 بره ؟  شیبفرست یخوایم _

 کرد و گفت : یکمرنگ خنده

 .یدی.سرتو به باد میفضول یلیخ _

 بزرگم جا به جا شدم و گفتم : یدر صندل یکم

 ؟ یریم یحاال کجا دار _

 و گفت : دیچیپ یکیبار ابانیسمت راست و خ به

 .رستوران.میناهار بخور _

 یدعا داشت همه رستوران هاا شهیبحال نرفته بودم ، کامران هم را تا ستادیکه مقابلش ا یرستوران یشهر بود.ول یباال منطقه

 سطح باال را رفته.

 یوارهایو باال و د نییا.سقف پمیو مدرن رستوران شد کیتار یوارد فضا گیپارک کرد و از همان پارکن گیرا در پارکن نیماش

 کیبه حسام نزد یمکه بنظر کاکتوس بود.ک یکوچک و گلدان یبود و چراغ ییها ، حفره ا وارید یرنگ کج داشت.رو یدود

 یبود و طراح یچراغ زیمهر  یرستوران مشخص شد.رو کیو تار رهیو سالن ت کردرا باز  ینفر با احترام در بزرگتر کیشدم ، 

 :درهم رفت و ارام به حسام گفتم  میخوش پوش نگاه کردم و اخم ها انیداشت.به مشتر یمدرن و جالب

 بده. یلیباسام خ؟ ل یچرا بهم نگفت _

 گفت : و دیچیگوشه سمت راست پ به

 نترس. کنهینگاهت نم یکس _

 خوشحال شدم. رایاخت ی.بشیو لبخند دندان نما دمیکم نور عارف را د یکی، در تار میدیمورد نظر رس زیبه م یوقت

 : دمیپرس عیو سر میکردم و نشست سالم



 ؟  رونیب یاین دیمگه نبا _

 و گفت : دیداد و عارف خند هیبا اخم تک حسام

 طاقتمو گرفته بود. تیدلتنگ _

 لبخند گفتم : با

 ممنونم. یلیخ _

 رو به حسام گفت : یرا از من نگرفت ول نگاهش

 غذا سفارش دادم. شیپ _

 یگری، طور د احترام قائل است شیبرا یبودم استاد کالس نقاش دهیفهم یداشت مخصوصا از وقت یخاص یانرژ واقعا

 : دی.پرسدمشیدیم

 ؟  یدیرو د یاستاد شوشتر _

 .زنهیبامزه حرف م یلیاش افتادم و گفتم : خ یجمالت ادب ادیتکان دادم و  سر

 را با لبخند تکان داد و گفت : سرش

 .هیخوب یلیادم خ _

 .ینطوریاز کالسش استفاده شه ا فهی: ح گفتم

 و گفت : دیحسام چرخ یعارف رو نگاه

 هنوز که نااگاهه. _

 گفت : حسام

 .شهیسوال و جواب ، خودش اگاه م یتو ذارهیکه م یانرژ نیبا ا _

 غذا مقابلم قرار گرفت. شیگشت و بعد ظرف پ الیخ یدو دوست ب نیب نگاهم

 پهن کردم و گفتم : میپا یرا رو دستمال

 ؟  هیچ نیا _

 ؟  یکه دوست دار ییایدر ی.غذاگویگفت : کوکتل م عارف



 گفت : نظر من درست بود. یحسام با لبخند کجزنان سر تکان دادم. لبخند

 عارف با خنده گفت : و

 .دوارمیام ی.ولکنمیفکر نم _

 گفتم : جینگاهشان کردم و گ مبهوت

 ؟  نیگیم یچ _

 خندان گفت : عارف

 بانو. دیکن لی.شما ممیخوایمعذرت م _

رفت ، سر تکان دادم به سمتم گ یگاریام را نشان ندهم.عارف س یکردم دل بهم خوردگ یمعده ام فشردم و سع یرا رو دستم

 .کشمی، نم یو گفتم : مرس

 ؟  یترک کن یخوای: چرا ؟ م دیپرس

 برم خونه بعدش. خوامینه م _

 :  دمیدهم و پرسن یتیام اهم چهیکردم به دل پ یفرستاد.سع رونیب نیپنجره ماش یرا از باال گاریگفت و سر س یاهان

 سوال بپرسم ؟  هی تونمیم _

 و گفت : بپرس. دیسمتم چرخ به

 ؟  هیمرجان ک _

 را باال فرستاد و گفت :  شیابرو

 از همکارهامون. یکی _

 داره ؟  یبا شماها نسبت _

 بهم فشرد و گفت :  چشم

 .گهیدوستمون بود د ینه.ول یلینسبت فام _

 : بود ؟  دمیپرس عیسر

؟ دارم بهت شک  یبدون نقدریا یخوایم یچ ی.برایزیچ یغامیپ هی یماه دی.شامیندار یو گفت : اره االن ازش خبر دیخند

 ها. کنمیم



 باال انداختم و گفتم : شانه

 .لمهیبرام جالبه.انگار ف _

 زنان گفت : لبخند

 .لمهیکال ف یزندگ _

 من!  یشد و گفتم : مخصوصا زندگ هیپر از کنا لحنم

 انداخت و گفت : رونیرا ب گاریس

 ؟  یاالن ناراحت _

م صادق باشم ، ته دلم با خود خواستمی.اما اگر مجیسردرگم بودم و گ شترینگاهش کردم و فکر کردم ، ناراحت نبودم.ب یکم

 و دلهره داشتم. جانیه

 و گفت : دیدوباره خند عارف

 .میکار کن با هم قراره حاال حاالها گهی.حسم بهم مگذرهی.قبال هم گفتم ، با ما بهت بد نمیستیناراحت ن _

 کردم و گفتم : اخم

 .کنمیشما کار م ی، من برا میکنیاالن با هم کار نم _

 انداخت و گفت : نییرا پا سرش

 .یخوای.خودت میکنیکار نم یمجبور گهیدندونت ، د ریکه مزه پول بره ز کمی _

 د و گفت : بهم.کمرنگ لبخند ز میشد رهینگاهش کردم ، حق داشت من را نشناسد.سرش را باال اورد و خ خونسرد

 ؟  یستین یادم نطوریا _

 .دهیم رییتغ رو زایچ یلی.تجربه نشون داده پول خدونمیو گفتم : نم دمیپشت گوشم کش یانگشتانم را به موها سر

 تکان داد و گفت : سر

 یها حیوقته که دنبال تفر.اونانیدن یروزا نیندارن ، بدتر تیکه پول برات جذاب یی.روزاکنهیاشباعت م یروز هیاونم  یول _

 خطرناک. یها حی...تفریگردیم گهید

 ؟  گهی: مواد د دمینگاهش کردم و پرس اریهش

 کرد و گفت : نه.عشق. نگاهم



 ؟ کردیم یبار پلک زدم ، شوخ چند

 کرد و گفت : ییا خنده

 من چند بار عاشق شدم ، واقعا خطرناکه. _

 ام گرفت و گفتم :  خنده

 ؟  بارهیعشق  گنی؟ مگه نم چند بار اخه _

 را تکان داد و گفت : سرش

 .کردمیفکر م ی.نبود ولنهیعشق هم کردمیهربار فکر م یچرا ، ول _

 ...کجا رفت؟ مزنیدارم در مورد عشق حرف م شهینگاه کردم و گفتم : باورم نم رونیخنده سر تکان دادم و به ب با

 د.عارف گفت : نبو شیدایکه پ شدیساعت م میرفته بود.ن یکار یپارک کرده بود و برا یابانی.در خگفتمیرا م حسام

 .کشهیکارش طول م _

 انگار. ساختیبه من نم اب پز ، یگویمعده ام بهتر شده بود ، م درد

 .یکنینم یحسام گفت موهاتو مشک _

 را بهم فشردم و به چشمان کنجکاو عارف نگاه کردم و گفتم : میها لب

 .ادیخوشم نم ی.از مشککنمینم یمشک نه _

 گفت : متفکر

 .ادیرنگ روشن پوستت بهت ب نیفکر کنم با ا یول _

 رفته. نی، رنگ سابقم از ب رمیگیوقته افتاب م یلی.خستمیگفتم : من روشن ن معترض

 صورتم به گردش درامد و گفت : یرو نگاهش

 .یکفر حسامو دراورد ی.البته رنگ االنت خوبه.ولرهینم نیاز ب هیرنگ اول _

 باال انداختم و گفتم : شانه

 منو بکشه. تونهیگفتم بهش م _

 .بایو ز دیخندیانداخت ، ازاد م نیطن نیماش یخنده اش در فضا یصدا



 گرفت و گفت :  ارام

 .ستیالبته حسام ادم کش ن _

 گفتم : دیترد با

 ؟  یچ نگیپارک یاون مرده تو _

 را اهسته تکان داد و گفت : سرش

 اون زنده است. _

در هم گره  مانیاو خاص.سرش را باال اورد و باز چشم ه یبود.چهره اش دوست داشتن ییدر نور روز ، قهوه ا شیموها

 گفت : هیخورد.لبخندش ، برگشت و بعد از چند ثان

 .ادیازت خوشم م _

 .زدم و لب زدم : ممنون پلک

 ؟  میاشنا ش شتریب یدوست دار _

 ؟  کردیباز ماندن دهانم را گرفتم.با من بود ؟ مسخره نم یجلو یخوردم و به سخت جا

 گفتم : ییبار پلک زدم و با لبخند احمقانه ا چند

 کنم ؟ ی؟ قراره کار هیدیداستان جد _

 .بود یکرد و گفت : نه . جد اخم

 دارم....اما من با خودم تعارف نبهیعج دونمیبهت زده و شکاک بودم.چند بار سرتکان دلد و گفت : م هنوز

 گفتم : من گروگانم !  معترض

 خنده اش را گرفته و گفت :  یشد که انکار جلو یاش طور چهره

 .یکنیم یخونت زندگ یتو ی.داریستیگروگان که ن _

 گفتم : ناباور

 .یذاریسرکارم م یدار _

 .باور کن.ادی.ازت خوشم مذارمیگفت : نه نم نیهمان لبخند دلنش با



 نشست و خونسرد گفت : عیباز شد و حسام سر نیجمله ، در ماش نیبا ا همزمان

 .کردن عارف دامونی.پنینیمحکم بش _

 .شد ابانیکنان وارد خ راژیاز جا کنده شد و و یاف کیبزرگش با ت نیمن ، ماش رتیکمال ح در

 چکدامیام را بستم.ه یگرفتم و کمربند صندل یرا جد تیبه سمت راست افتادم ، موقع یفرع یابانیبه خ دنیچیموقع پ یوقت

و با  دی، به بزرگراه رس مختلف یها ابانیبه خ دنیچیقرار است چکار کند که بعد از پ دانستی، حسام انگار م زدندینم یحرف

 حرکت کرد. یسرعت عاد

 : دمیسکوت را من شکستم و پرس طلسم

 کرد ؟  داتونیپ یک _

 اش گفت : نهیفرستاد و حسام با نگاه به ا رونینفسش را ب عارف

 .میاومد نی.خوب شد با استین یکس _

 : دی.عارف پرسمن را نداده بود جواب

 بودن ؟  یانیاز ک _

 اش را چک کرد و گفت : نهیا گریبار د حسام

 .رونی.از بنه _

 :دنبالمون کرده بودن ؟  دمیپرس

 بار گفت : نیا حسام

 شک نداشتن. نیبه ماش ی.شک کرده بودن دنبال من بودن ، ولدینه ، به اونجا نرس _

 دهانم را باالخره قورت دادم ، عارف گفت : اب

 دردسر شد. _

 نزد.انگار موافق بود با دردسر بودن عارف.عارف دوباره گفت : یحرف حسام

 حتما جارو هم شناختن. _

 من پوشش دادم. دوننیم یجا که امنه.ول _

 گفت : یناراض عارف



 .میش ریبا اونا درگ خواستمینم _

 خونسرد گفت : حسام

 .کنمیصحبت م یانینبود...با ک دیبع _

 باشه. انیخودش در جر دیمرجان زد ، شا یکه برا یبا اون حرکت _

 .کنمیمردد لب زد : فکر نم حسام

بودم چون  یه بود.عصبعذاب اور باز به سراغم برگشت یاز حجم سواالت و معماها درد گرفته بود و ان دل بهم خوردگ سرم

 ی، اصال چه غلط دیایمسخره شده بودم.چشم بستم تا حالم جا ب یباز نیا ریامده و من درگ ییسر مرجان بال کردمیحس م

 : دمی؟ نال کردمیم نیدر ان ماش

 برم خونه. دیکن ادهیپ ییگوشه ا هیمنو  _

 به عقب برگشت و گفت : عارف

 ؟  ستیخوب نحالت  _

 .دیو گفت : جاتون رو عوض کن ستادیبزرگراه ا گیراهنما زد و در پارکن حسام

زد و من خودم  میبه رو یرمبروم.لبخند گ نییتا پا ستادیبردم ، کنار در ا رهیشد و من هم دست به دستگ ادهیحرف پ یب عارف

 جلو کشاندم.حسام دوباره حرکت کرد و گفت : یصندل یرا رو

 .رسونمیفو ماول عار _

 که. شهیزدم : شب م غر

 گفت : یجد

 .رو بردارم شیو ش ستیدو دیاون سمت با عارف.خونمو بلدن.با امیب تونمینم _

 ت.کوچک اب را به سمتم گرف یبعد حسام بطر ییدادم.لحظه ا هیتک یصندل یسرم را به پشت یچارگیب با

 هم افتاد و خوابم برد. یبه عمارت حسام ، رو یبا قرار گرفتن در جاده منته میاز چند جرعه ، حالم بهتر بود.چشم ها بعد

 یلوار پوش نبود.صداشبزرگ کت  یاز مردها یو خبر میشدم ، در باغ ساختمان بود داریب گفتیعارف که نامم را م یصدا با

 امد و سکوت. یپرنده م

 : حسام کو ؟  دمی.پرسردکیلبه پنجره گذاشته بود و نگاهم مرا باز و بسته کردم و صاف نشستم ، عارف ارنجش را  میها پلک



 کنه. یدگیرفته رس دهیساختمان اشاره کرد و گفت : تابلو رس به

 ؟  یش میقا دیگفتم : تو نبا متعجب

 و گفت : دیخند

 .رمیگفتم قبلش جوابمو بگ یشم ول میقا دیچرا با _

 ؟  یگفتم : جواب چ جیگ

 زد و گفت : لبخند

 رستوران و کافه ببرمت. تونمیخاصه.فعال نم طمیشرا کمی...البته من شنهادمیجواب پ _

 یشت ، واقعا مرد جالبکه دا یطیو با شرا زیو گر بیتعق کیصورت مهربان و ارامش نگاه کردم و خنده ام گرفت.بعد از  به

 بود.خنده ام را تماشا کرد و گفت :

 قبوله ؟  یعنی یخندیم _

 :  گفتم

 ؟  میصحبت کن یا شب تلفنصبح ت یخوایم _

 را تکان داد و گفت :  سرش

 زد. یزیگر هیوقتا  یبعض شهیم _

 را پشت گوش فرستادم و گفتم : میموها

 .یندازیدستم م کنمیحس م _

 هم فشرد و گفت : یرا رو شیها لب

 .ندازمیرو دست نم ی، کس میاحساسات شخص یمن تو _

 روابط حساسم.بذار فکر کنم. نیا یشدم و گفتم : منم تو رهینگاهش کردم و بعد به روبه رو خ یکم

 را باال اورد و گفت :  شیها دست

 باشه.فکر کن...من صبورم. _

 زد و دوباره گفت :  یچشمک



 مواظب خودت باش.فعال. _

 ی متمرکز شد روو ذهنم کامال دمیکش یدور شد و به سمت پشت ساختمان رفت.نفس نیاز ماش یهمان ارامش و خونسرد با

 یدختر چیبود ! ه بیتعق داشت.تحت یبد یاجتماع تیبود ، اما واقعا موقع یداشت و دوست داشتن ییبامزه ا تی.شخصعارف

 داشتم. یده دارخن طیخودم به خنده افتادم ، واقعا هم شرا کرنگرفته بود . از ف شنهادیهنرمند خالفکار پ کیاز 

 ؟  یخندیم یبه چ _

 : عارف رفت ؟  دی، پرس دمیخودش باال پر شهیحسام کنار ش یصدا از

 .رمی.من مدییتا یبرا انیرا تکان دادم.به ساختمان اشاره کرد و بلند گفت : م سرم

نوشت و  یزیا برداشت و چر لشیگفت و حسام سوار شد و راه افتاد.موبا ییکه مقابل در ظاهر شده بود ، بله ا یاهپوشیس مرد

 گذاشت. شیرا سرجا یگوش فرستاد و

 و حسام دوباره گفت :  میدر بزرگ رد شد از

 .ی.شانس تو بود که اونجا بودادیم شیاتفاقها کم پ نیاز ا _

 ؟  شهیم یچ رنی: اگر عارفو بگ دمیپرس

 کرد و گفت :  ادیز یکالمش را کم یب کیموز یصدا

 ونو بخوان.که فقط پولش نهیاش ا نانهی.البته خوش برنیگیاز اصل ، ضررشونم م ری.غخوانیاونا خسارتشونو م _

 گفتم : دیایکه ممکن بود سر عارف ب ییاز بال دهیترس

  ؟یکن کاریچ دیپس با _

 به کرد و گفت : ینگاه

 .یشگیهم حایمدت و ترج هیتا  نجایبره از ا دیبا _

 خب چرا نرفته تا حاال ؟  _

 شد و گفت : یاصل ابانیخ وارد

 .بشن جیزمان بگذره تا گ کمی دیبندازن.با رشید بخواد بره ، ممکنه حدس بزنن و گزو نقدریاگر ا _

 شدم و گفتم :  رهیفرمان خ یرو شیدست ها به

 .ینطوریا رونیب ادیب دیپس نبا _



 ...ادیب دینه نبا _

 و با نفوذ نگاهم کرد و گفت : قیرا به طرفم برگرداند و عم سرش

 .هیهم بق دهی.هم کار دست خودش مرهیگیم ادیدل ز یفکر و رو یو ب یآن یها میعارف ، تصم یول _

ماند ، با تمام  میو خاصش پشت پلک ها رهیو مخاطبش من هستم.نگاه ت دهیعارف را شن شنهادیپ کردمیزد ، حس م بهتم

 .دمیترسینگاه م نیکه در خود سراغ داشتم از ا یجسارت

 ی.انگشتم را رودادیم ترک خورده بود و ازارم ی، کنارش کم دمیم کشصفحه ساعت یانداختم و انگشتم را رو نییرا پا سرم

 .نینطوریاز ادمها ا یترک نگه داشتم و گفتم : بعض

 ، آرام گفت :  کردیرا باال اوردم ، به جلو نگاه م سرم

 درسته. _

 از شهر بود ، متعجب گفتم :  ی، منطقه خوب ستادیچند طبقه ا ییتا مقابل خانه ا یحرف خاص بدون

 کجاست ؟  نجایا _

 را زد و گفت : خونم. نگیپارک موتیر

 گفت :  وبود ، پارک کرد  ینگاه کردم.بنظر مجتمع کم واحد نگیپارک یترس به محوطه نوران یتعجب و کم با

 شو. ادهیپ _

 ؟  میریشدم و مضطرب گفتم   : کجا م ادهیپ

 ؟  میچپ نگاهم کرد و گفت : کجا قراره بر چپ

 برم خونه. دیدهانم را فرو دادم و گفتم: من با آب

 که متوجهش نبودم اشاره کرد و گفت :  یدیو شش سف ستیو به دو دیکش یآه

 عوض کنم. نویماش خواستمیسوار شو.م _

، ذهنم را بهم  ریخااتفاقات  ینبودم ول جیگ نقدریو بدون حرف سوار شدم.به صورت معمول ا دمیبودنم خجالت کش جیگ از

 هفت بود. کینشست به ساعت نگاه کردم ، نزد یبود.وقت ختهیر

 .یکرد ریگ کیتراف یافتاد و گفت : زنگ بزن بگو تو راه

 مقدمه گفت :  یحرفش گوش دادم و به مامان زنگ زدم.تماس را که قطع کردم ، حسام ب به



دوستانه بزن و  ی.لبخنداستیباال بد ن یاطالعاتت رو هم ببر کمی.یو روشن فکرانه برخورد کن یکن عاد یسع شتریب _

 خودت رو مهربون نشون بده.

 ؟  یگیآموزشگاهم رو م ی: وقت دمیپرس

 برس. جهیتکان داد و گفت : زودتر به نت سر

 ؟  شهیم یبعدش چ _

 ما. شیپ یایم _

 کجا ؟  یعنیگفتم :  متعجب

 فت : زد و گ یلبخند

 .یفهمیم یکارتو که انجام داد _

مهمانانشان شربت  یراو ب کردیکه از مادر بزرگش مراقبت م یپسر هیکنار من بود ، اصال شب ینزدم.وقت یکردم و حرف اخم

 خانم مقابل چشمانم ظاهر شد و گفتم :  رانی، نبود.چهره مهربان ا ختیریم

 ش؟یببر یبهتر یجا یتونیم یوقت یاون آپارتمان نگه داشت یچرا مادربزرگتو تو _

 اد؟ی؟ از مجتمع بدت م یپرسیکرد و گفت : چرا م نگاهم

 را بهم فشردم و گفتم :  میها لب

 متنفرم ازش. _

 همان لبخند کمرنگ گفت :  با

 .براشمونهیم نجایمآوردمش ، خوشش اومد و گفت ه یکرد.وقت یاز آشناها معرف یکی.اونجا رو ستین یبد یهم جا یلیخ _

 .کنهیهست تا باهاش حرف بزنه حالشو خوب م یکس نکهیها و ا هیهمسا نیخوبه.هم

 ؟  دیندار نجایرو ا ی...کسمونهیکردم و گفتم: آره.تنها نم دییسر تا با

 اش در هم رفت و گفت:  چهره

 دور فقط. یها لیفام _

 گفتم :  دیناام

 .مامان علنا ارتباطمونو قطع کرد.نمیمنم بعد از فوت بابام نتونستم خانواده اش رو بب _



 :  دیو حسام آرنجش را لب پنجره گذاشت و پرس میدیرس انیپا یب کیبه تراف دوباره

 ؟ شونینیبب یدوست داشت _

 و گفتم :  دمیام رس یدوست داشتن یپدربزرگ بداخالق ول ادیب

 . نمشونیدادم نب حیبعد از طالقم...ترج گهید یآره.ول _

 داشت ؟  ادی: پدرت اعت دیپرس

و من مقابل کامران هم  دیکوبیبر سرم م میرمستقیو غ میبود که آرمان مستق یبودم.سرکوفت زاریاز آن ب شهیبود که هم یسوال

 :  دینداشت.سر تکان دادم ، دوباره پرس یتیاهم میاما االن برا کردمیپنهان م دایشد

 فوت کرد ؟  نیهم یبرا _

و قد نسبتا  یناستخوا یمرتبش مقابل چشمانم ظاهر شد.دست ها شهیهم ینافذ و لباس ها یپدرم با آن چشم ها ریتصو

 کوتاهش ، دلم سوخت و گفتم : 

 شده بود. فیکرد...چند ماه بود ترک کرده بود ، فکر کنم...بدنش ضع ینه.سکته قلب _

نفرت آور را  ین دلسوزآ ینداشتم.حت یدگبار بود راحت بودم و حس سرافکن نیو به رو به رو نگاه کرد.اول دیکش ینفس حسام

 .دمیدر چشمانش ند

 شدم. رهیحس و آرامش خ یرخ ب مین به

*** 

 را بهم فشردم و با خودم زمزمه کردم : لبخند.لبخند. میها چشم

صفحه رنگ دار بوم  یو، قلمش را ماهرانه ر دمیدیبود که من از او م یزیروشن که تنها چ ییقهوه ا یجوان با موها پسر

شت به سمتم.با خجالت و متوجه حضور من شود ، متوجه شد و برگ وفتدیکارش ب یام رو هیخم شدم تا سا شتریب ی.کمدیکشیم

 .کردمیتماشا م تم.داشخوامیو گفتم : معذرت م دمیسرم را عقب کش

 .دیی.بفرماهیچه حرف نیزد و گفت : نه ا یمعذب لبخند

 .هیحس کنم نقاش تونمی...نمرهینظ ینشان دهم و گفتم : واقعا بکردم خودم را مسحور  یسع

 که نه. نقدریخودش نگاه کرد و گفت : ا ینقاش به

 کار کنند. یعیهنرجوها طب دمیند نقدریجا ا چیگفتم : من ه مصرانه



 سبک خودشون. یتو رنینظ یب شونمی.ادیایم یو گفت : شما که از طرف استاد شعبان دیسمتن چرخ به

 .لبخندم را جمع کردم و گفتم : کردی، داشتم خراب م ستادیچند لحظه ا ذهنم

 سبک خودشون. یبله  ، تو _

 و سر تکان داد و گفت :  دیخند

 رو. شونیا دیشناسی.شما مکننینم سیتدر شونیالبته ا _

 اماده شده حسام مقابل چشمانم امد و گفتم :  جمالت

 ردن.سفارش ک دنیرو.زحمت کش شونیا شناختیاونجا م تیریمد که کردمیشرکت کار م هی ینه راستش.من تو _

 تر شد. قیعارف افتادم و لبخندم عم ادی

 داد و من مثال دست پاچه گفتم :  لمیتحو ییا دهیچشم روشن لبخند رنگ پر پسرک

 من برم... دیببخش _

استاد آرام و  یود.نگاهم روبکار او از همه بهتر  دانستمیهنرجو ها نگاه کردم.همانطور که م هیتکان داد و من به کار بق سر

 حسم خوب نبود. یکار بدهم ، ول شنهادیجوان پ یقرار بود فقط هنرجو نکهیکردم.با ا دایپ یخوش رو افتاد و حس بد

 حسام نوشتم : باهاش حرف زدم. یو مردد برا لیم ینگاه کردم.ب لمیبرگشتم و به موبا زیم پشت

 ؟  هیو نوشت : چطور ادم دیا در غاممیساعت بعد پ مین

 نه اونقدر که نتونه نه بگه. یول هی: خجالت نوشتم

 که نتونه نه بگه. طوریلبخند بزن پس. شتریبعد نوشت : ب یکم

 .یکردیبهترشو انتخاب م دینوشتم : پس با جانیه یکم با

 .یالزمو دار یداد : فاکتورا جواب

 بودنم بود ؟  بایبه ز منظورش

 : هنرمندا روش جلب نظرشون فرق داره. نوشتم

 نباش. نی، نگران ا یداد : تو که نظر استاد اعظمشون رو جلب کرد جواب



 رهیخ ییه نقطه ابگذاشتم  زیم یرا رو ی.گوشدانستمیم دیصفحه خشک شد ، عارف به حسام گفته بود ! با یرو انگشتانم

حوصله  یلو دادم و بجرا  می.لب هازمیبر یبا عارف طرح دوست تمخواسیدانستن حسام را دوست نداشتم.من نم نیشدم.اصال ا

 دادم. هیتک میسرم را به کف دست ها

 گذاشتم. یرا کنار ینفرستاد و من هم گوش یگرید غامیپ حسام

شد  یود : جواب من چبداد.به صفحه اش رفتم ، نوشته  امیدر حال نوشتن گزارش ان روز به حسام بودم ، عارف پ یوقت شب

 و.بان

 شدم و بعد نوشتم :  رهیخوش اهنگ بود.به جمله اش خ میگفتنش برا بانو

 نیبا ا دمیم حی، ممنونم ترج یهست یکه جد میبذار نیاگر فرض رو بر ا یشک دارم ول شنهادتیبودن پ یمن به جد _

 نشم. ییا گهیموضوع د ریکه دارم ، درگ ییا دهیچیپ طیشرا

 . ریبعد نوشت : سخت نگ ییا لحظه

 و نوشتم : چاندمیرا بهم پ میابروها

 عادت ندارم. ییا گهید بیو هر کوفت عج ایو قاچاق و ماف یمن به ادم دزد _

 بود. هی.ارثمی: ما هم نداشت نوشت

نصفه  امیننوشتم و پ یزید.چنبو دیداشتند ؟ بع یشغل نیپدر و مادرانشان هم چن یعنیبود ؟  هیگذاشت.ارث نیغمگ کریچند است و

 نبود. نیحسام فرستادم.انال یام را برا

 .دمیپتو خز ریرا کنار تختم گذاشتم و ز لیموبا

 شده ؟  ی: چ گفتی، خواب الود به مامان م دمیاز جا پر ایرو یصدا با

 شدم و نشستم ، مامان پچ پچ کنان گفت : اریهوش

 .دیپاش کدومتونیگناه داره  _

 شده مگه ؟  ی: چ دمیپرس

 و گفت : دیرا پوش شیمانتو

 ...ستیخانم زنگ زد گفت حالش بده نوه اشم طبق معمول ن رانیا _

،  دمیمانتو و شلوار پوش عیبود.سر دهیرا ند اممیشب بود و حسام هم هنوز پ مهینگاه کردم ، دو ن لمیبلند شدم و به موبا عیسر

 ؟ من بخوابم ؟ یریهنوز خواب الود بود و گفت : تو م ایرو



 .میاز کندرو ب ی: چطور دیو مامان نال میستادیگفتم و دنبال مامان راه افتادم.مقابل در بسته ا ییا اره

 اورژانس. زنمیبه مغزم فشار اوردم و گفتم : من زنگ م جی.سردرگم و گدیبار به در کوب چند

 دودل گفت : بزن. مامان

نم در را باز کرد و چند نفر خا رانیا یرو به رو هی، همسادر  ی.از صدامیدیبه در کوب گریاورژانس تماس گرفتم و چندبار د با

 .مین مضطرب وارد شددر را با چند تنه شکست و من و ماما انیاز اقا یکیاورژانس ،  دنیهم امدند.همزمان با رس گرید

 .مامان به صورتش زد و گفت : خاک بر سرم...ختیتختش ، قلبم ر نییخانم پا رانیا دنید از

 گفتم : نمرده. فرستادم و رونیرا حس کردم ، نفسم را ب  فشینبض ضع یگردنش گذاشتم و وقت یرا روشدم و دستم  خم

رد قرارش دادند.مامان برانکا یرو عی.چشم ها و نبضش را چک کردند و سرمیستادیدر ا کیامدن دو مامور اورژانس ، نزد با

 شده ؟  ی: چ دیناراحت پرس

 .مارستانیب مشیببر دی.همراه داره ؟ باهیاورژانس گفت : حمله قلب مامور

 گفتم : عیبه من کرد و من سر ینگاه مامان

 .امیمن م _

کارتش را به  فیامد و ک رونیبپلع ها از اسانسور  نییرفت.پا رونیسر تکان داد و من دنبالشان راه افتادم.مامان جلوتر ب مرد

 طرفم گرفت و گفت :

 ببر الزم شد استفاده کن. نویا ایب _

 امبوالنس شدم. نیام سوار ماش یبار در زندگ نیاول یگفتم و برا ییا اشهب

دند.خط نامنظم گذاشته بودند و سرم وصل کرده بو ژنی، ماسک اکس کردیحرکت م عیاورژانس که سر نیمامور یها دست

 بده ؟  یلی: حالش خ دمیقلب مهربانش.پرس یکوچک قرار گرفت و من دلم گرفت برا توریمون یخانم رو رانیقلب ا

 .خودش بهتون زنگ زد ؟ گهیداشته د یخونسرد گفت : حمله قلب مرد

 تکان دادم و بغض کردم.مرد دوباره گفت : سر

 .کننینم دایپ نکاروی، چون معموال وقت ا دهیزود فهم ایشانس اورده  _

ت نامم به عنوان همراه عد از ثبمنتقلش کردند و من ب وی یس ی، به س کردیکار م فیهنوز قلبش ضع مارستانیبه ب دنیرس تا

 ها نشستم. یاز صندل یکی ی، رو



ه عارف زنگ زدم.بعد از چند بوق بار به شمار نیا دی، ناام دادیو شماره اش را گرفتم.جواب نم دمیکش رونیب بمیرا از ج لمیموبا

 : دمیو سالم کرد.پرس دیچیپ یارامش در گوش یصدا

 .دهیجواب نم زنمیزنگ م یحسام کجاست ؟ هر چ _

 مشخص بود خواب نبوده ، جواب داد : شیصدا از

 مگه ؟  یدار یسرکاره.کار _

 هم فشردم و گفتم : یرا رو میها لب

 .مارستانیمامان بزرگش ، حالش بد شده اوردنش ب _

 : دیتر شد و پرس اریهوش شیصدا

 شده ؟ ی؟ چرا چ رانیخاله ا _

 کرده فکر کنم. یزدم : سکته قلب لب

 گفت ، بعد دوباره گفت : ییوا یا دیکش یاه

 بهت زنگ بزنه. گمیصبر کن م _

 .دیرا پرس نمارستاینشده بود که حسام تماس گرفت و اسم ب قهیدق کیگفتم و تماس را قطع کردم.هنوز  ییا باشه

 

 توانستید بود.چطور م، خودش هم خونسر دیرس یحسام خونسرد بود ، وقت یدادم.صدا هیتک واریو سرم را به د دمیکش ینفس

 ستادنشیا لیاشد.به استانداشته ب یتیاهم شیخانم برا رانیا دانستمیم دیبه خودش مسلط شود ؟ بع نقدریا یدر مواقع بحران

سته بود و چشم ب شیلب.لب ها یانگشت اشاره اش را رو یانیو قسمت م بودگذاشته  رشینگاه کردم ، آرنجش را لبه پذ

 نهیشلوار با زم را به تن داشت.کت و کیو کامال کالس کیش یو باز هم همان مدل لباس رسم ییبه نقطه ا رهیخ شیها

به  توریدرون مان یزیچ نوشتن نیمردانه.به پرستار که در ح دیرنگ کت و بلوز سف قهی.جلدیسف کیبار یلیخ یو راه ها یطوس

پرستار  یود.من اگر جاب بی، عج مارستانیظاهر در ب نیبا ا یوقت شب ، کس نیشدم.بنظر من هم ا رهی، خ کردیحسام نگاه م

نقطه  نی.اما من در دورترکردمی، نظرش را جلب م توانستمیکه م یحسام نداشتم ، به هر راه یبودم و نقش گروگان را در زندگ

اش نگاه  یحساب وو ساعت درست چرم  ی! دوباره به کفش هازدیشناختمش و ظاهرش گولم نم یبودم ، م ستادهیبه حسام ا

 ؟  خوردمیکردم و فکر کردم واقعا گول ظاهرش را هم نم

 ؟  نیهمراه اون خانم شما بود _

 بود نگاه کردم و گفتم : بله. ستادهیسرم ا یدکتر که باال به



 باشن فعال. یبستر دی، دکتر خسته گفت : با ستادمیا

 داد :  حیبه حسام کرد و حسام توض یتر نگاهحس حضور حسام کنارم سرم را برگرداندم ، دک با

 ؟  هیمادربزرگم هستن.مشکلشون چ _

رفت  یکنند.وقت یرا بستر خانم رانیا یچند روز دیو تذکر داد که با دیپرس یداد و سواالت یدر مورد حمله قلب یحیتوض دکتر

 یحت بنظر مداشت و نارا یرنگ نگران یکم شی.کنارش نشستم ، حاال چشم هادیکش ینشست و نفس یصندل ی، حسام رو

 ؟  دیکرد داشیپ ی: چطور دی.پرسدیرس

 درتون رو شکست. ییروبه رو هیبه مامانم زنگ زده بود.انگار بعدش از حال رفته بود...همسا _

 .دهیام شد و گفت : دکتر گفت اورژانس زود رس رهیخ

 چشم دوختم و گفتم : من زنگ زدم. اهشیمردمک س به

 و گفت :  دیجلو کش یرا کم سرش

 جبران کنم ؟  دیبا یچطور دیمحبتت رو با نیا _

 ، فرق داشت.اخم کردم و گفتم :  گفتیجمله را م نیبا سپاس ا یکه کس یمواقع هیبا بق لحنش

 کردم ؟   نکارویا یهدف خاص یبنظرت برا _

 را کج کرد و گفت :  لبش

 .ی، از فرصتت استفاده کن یخودت کرد ونیاالن که منو مد یتونیم ینه ول _

 یبود.به چشم ها یوبخ تی.موقعگفتیاز او بخواهم  ،راست م توانستمیها م زیچ یلی.خختیباز ماند و فکرم بهم ر میلبها

 و گفتم :  را بستم می.لب هاکردیم حیکه انگار دستم را خوانده و تفر کردینگاهم م ینافذش نگاه کردم ، طور

 .نیرو قشنگ تر بب ایم.دنتو نکرد یبرا نکارویمن ا _

 نداره. دنید یبرا یقشنگ یجا ایزد و گفت : دن یپوزخند

به دراز  یدیشد لیفته بود و مدادم.خوابم گر هیتک واریفرستادم و سرم را دوباره به د یمامان اس ام اس یرا ندادم.برا جوابش

 .میگفت: بلند شو بر خم شد و یحسام چشم باز کردم.کم یبعد خوابم برد و با صدا قهیها داشتم.چند دق یصندل یرو دنیکش

 ؟  یخانم چ رانی: ا دمیپرس جیگ

 راهرو نگاه کرد و گفت:  یانتها یسرخ شده بودند ، به فضا شیها چشم



 .میبمون میتونی.نمدمشی.تا فردا.دوی یس یس مونهیم _

به زور باز بودند و مغزم  میشانه انداختم و راه افتادم.چشم ها یبزرگ ام را رو یروسر یتکان دادم و بلند شدم.دسته ها یسر

؟  یریا لبخند گفت : کجا م، با تعجب به حسام نگاه کردم ، ب میشدن بازو دهیبود.با کش نیانگار باد کرده بود که سرم سنگ

 .نطرفهیآسانسور ا

و مرد  ستادیا ییر طبقه ادرا بستم ، آسانسور  میدوباره چشم ها میوارد اسانسور شد یگفتم و کنارش راه افتادم.وقت یآهان

،  دمیچپ بدنش چسب مهینبه  یتا از مقابل تخت کنار بروم.کم دیرا کش میپرستار همراه تختش وارد شدند.حسام دوباره بازو

 کردمیحس م میبازو یرا رو شیسرد بود که دلم نخواست جدا شوم.هنوز انگشت ها وربدنش گرم بود و آن لحظه انگار آسانس

 یلیسرد و نه خ یلیخخوب عطرش که نه  حهینکرد.را یدادم.حرکت هیتک شیکج کردم و به بازو ی، مست  خواب ، سرم را کم

 سوار شدند. گریو دو نفر د ستادی، دوباره آسانسور ا دیچیام پ ینیب انیگرم بود ، م

 و زمزمه کرد : نخورن بهت. دیچیحسام باال امد و از پشت ، دور شانه ام پ دست

 یتیودش کرد.چه اهمخ کیتوهم زدم که حسام قصدا من را نزد دیشا ایمن هم نشده بودند  کیآمد که اصال آنها نزد بنظرم

 را داشتم ؟  ریحس دلپذ نیا یداشت وقت

اصله نگرفتم.حسام هم فو  اوردمیخودم ن یمن به رو یپرستار و تختش از آسانسور خارج شدند ، فضا باز شد ول یبعد طبقه

زد و گفت  میربه به بازوضخورد و با سر انگشتش نرم دو  ی، حسام تکان ستادینکرد.باالخره آسانسور در طبقه همکف ا یحرکت

 .میدی: رس

 ها اشاره کرد و گفت :  ی.مقابل در به صندلمیرفت رونیو ب ستادمیا صاف

 .ارمیب نویماش نجایا نیبش _

پشت پلکم  شهیت ، همورم داش مینگاه کردم.چشم ها مارستانیدر ب یورود شهی.به چهره خودم در شگفتم و نشستم ییا باشه

 یو احمق یتر احساساتدخ ریبه تصو یدیرا صاف کردم و بانام میخنده دارم کرده بود.موها یخواب آلودگ یپف داشت ول یکم

 تیبزرگ به حما ازین نی؟ ا بردمیلذت م میشانه ها یرو یدست کس تیحما یاز گرما دیبا یشدم.تا ک رهیکه مقابلم بود خ

 ؟  شدیبرطرف م یداشتنم ، ک

 ستمیپاها با نیا یا رو.قرار بود کجدمینسبتا کوچک و سف یمرتبم و پاها یشدم ، الک ها رهیام خ یرو فرش یها ییدمپا به

 ؟ 

 نیاز در مرتفع ماش عیرفت.سرآمد و لرزم گ ی، باد سرد مارستانیحسام مقابل در ، بلند شدم.با خارج شدن از ب نیماش دنید با

 ؟ یعوضش کن یبر دی؟ حاال با ییبزرگه ا نیماش نیباال رفتم و گفتم : با ا

 تو رو برسونم. دیافتاد و گفت: آره.چون با راه



 خودم و با لبخند گفتم :  ریرا باال اوردم و هر دو زانو را کج کردم ز میپاها

 گرگ؟ نهمهیوقت شب با ا نیآژانس برگردم ؟ ا که با یتوقع نداشت _

 .میندار نجایاز ا رونیزد و گفت : از من گرگ تر ب یلبخند

 نگاه کردم و لبخندش بنظرم ترسناک آمد.لب زدم : کشیتار مهیرخ ن مین به

 پس جام امنه. _

 از تنم گذشت که انگار متوجه شد و گفت : سردته ؟  یلرز

جا به جا  میدند.در جاشباز  مهین میبدنم از قسمت پا کم کم شروع به گرم شدن کرد و چشم هارا زد ،  یگرم کن صندل دکمه

کردم و   میب تنظرا به عق یکنم.صندل دایخودم را پ یجا توانستمیبزرگ راحت م ی.در آن صندلدمیشدم و به طرفش چرخ

خارج  مارستانیودتر از بنداده بودم که ز حیو توض دهیبودم حسام رس نگفتهگونه ام گذاشتم.به مامان  ریهردو دوستم را ز

 .میرسینخواب االن م قیرا بستم که حسام گفت : عم میراحت بود.چشم ها یکم المی.خمیشد

 زدم : باشه. غر

 گفت :  دوباره

 .کنمینم دارتیب میمن مثل عارف مال_

 آلود زمزمه کردم : بهتر. خواب

 و خوابم برد. دمیرا شن مشیخنده مال یصدا

 .دی.شماها برامیآلود به مامان گفتم : من نم خواب

 ازت تشکر کنن. ای.حداقل بایلیغر زد : زشته ل مامان

 تا ازم تشکر کنن مامان ؟ امیام گرفت و گفتم : من ب خنده

 را بهم فشرد و گفت :  شیلب ها مامان

 .زشته کارت.دونمیمن نم _

 و گفتم :  دمیپتو خز انیم

 نوه اش نبود. یبهش.وقت زنمیسر م رمیمن بعدا م _

 ؟  چارهیزدن گفت : چشه ب ملیدر حال ر ایرو



 بسته لبخند زدم و گفتم :  چشم

 .یچیه _

 و گفت :  دیعطر به خودش پاش ایرو

 .خدا کنه غر نزنه.نهییمن برم اشکان دو ساعته پا _

 ، بلند شدم و گفتم : حقته. دیاز سرم پر خواب

رفتم.از  یبهداشت سیه سروب.بلند شدم و دیچیدر در خانه پ یتکان داد و چند لحظه بعد صدا یدستش را به نشانه خداحافظ ایرو

نشستم  منینش یبل هام ی.روختمیر یخودم چا یآمد.صورتم را شستم و به آشپزخانه رفتم و برا یهنوز خوابم م شیدو روز پ

 شدم. رهیخ ونیزیتلو هگذاشتم و به صفح زیم یرا رو میو پاها

ارم هروز نگاه کردن به و نه خودش.ک دادیشوم ، اصال نه جو کالس اجازه م کینزد ریبه ام یاز حد مشخص شتریب توانستمینم

و در  دادیم لمیحوت ییرنگ و رو یهمان ها لبخند ب یمنظور.برا یبه ظاهر ب یها فیتعر یبود و هر از گاه شیها ینقاش

 ییا یهمان منش یتمن نبود ، ح نکاری.ادمیفهمیو زبان سکوت را نم مبود ی.من متخصص وراجدادیسکوت کارش را انجام م

 یکار شنهادیر بتوانم پاگر زودت دیو فکر کردم شا دمیکش ی.آهشدمی.نشستن را دوست نداشتم و خسته مدادیکه بودم آزارم م

 .برسم ام یبه زندگ یحسام بگذارد به راحت دانستمیم دیبع یبدهم ، زودتر رها بشوم.ول ریرا به ام

 می، اخم ها برزیرف دنیخم کنم.با د یباز شدن در باعث شد سرم را کم یکه صدا دمیرا نوش میاز چا یو کم دمیکش ینفس

 ؟  ستی: مامانت ن دیکرد و پرس یبرداشتم.سالم زیم یدرهم رفت و پاها را از رو

 .ادی، االن م هیهمسا دنیتکان دادم و گفتم : رفته د سر

اش نبود.رو به  یشگیبه ساعت آمدن هم کیکرد و من به ساعت نگاه کردم که اصال نزد زانیرا آواش  یکوهنورد کاپشن

 ؟یزیبر ییچا هی شهیمن گفت : م

 شهیمثل هم کردمیم بود.فکر مهم برنامه جمعه ا نی.ازدمیم رونیو از خانه ب ختمیریم یگفتم و به آشپزخانه رفتم.چا ییا باشه

 .کندیم یکوهنورد روقتیتا د

 وقته رفته ؟  یلیخ _

 یلیو نگاهش کردم که خ ام گرفتم نهیس کیرا نزد وانی.لدیو قلبم پر تپش کوب دمیدر آشپزخانه ، باال پر شیصدا دنیشن از

 و نشست و گفت :  دیرا عقب کش یناهارخور یصندل یعاد

 .کارت دارم.نیبش _



 شیربان بود ، نوع مهرباناصوال کم حرف و مه برزینشستن.فر یرا انتخاب کردم برا یکنار یرا مقابلش گذاشتم و صندل وانیل

،  کردیمن م یرابکه  یکار یدر ازا شهی، هم دادیقلبش انجام نم یرا برا یکار چوقتی.چون هنشستیاصال به دل من نم

آن حرف  و بشیعج یابه آن نگاه ه دیرسیو آخرش هم م کردیم زاریب خودشکه من را از  گذاشتیم یتیمامان را در معذور

 منظور دار و عذاب دهنده اش.

 زد و گفت :  یپا گذاشتم و نگاهش کردم.لبخند یرا رو میها دست

 .دیایکردم دخالت نکنم.به هر حال خودتون از پس هم برم ی، سع نیبحثت با رام انیمدت ، سر جر نیا _

 نزنم.نگاهش را به من دوخت و گفت :  یرا بهم فشردم تا حرف نامربوط میها لب

 پسر بزرگ منه. نیخونه باشه...رام یمدل برخوردها تو نیاما ، دوست ندارم ا _

 زدم و گفتم :  ی.لبخند کجکردیباالخره موضعش را مشخص م پس

 خواست بگه. یمن بلند کنه و هر چ یدست رو شهینم لیدل نیاما ا _

 کش آمد و خونسرد گفت :  لبخندش

 .کنمیمن دییرو تا یبگه...البته کتک کار تونهیبه اون سپردم.پس حتما م ستمیخودم ن یمن خونه رو وقت _

 شدم و گفتم :  یعصب

 بهم دست بزنه. دمیمن اجازه نم _

 را تکان داد و گفت :  سرش

 داره. ینیه قوانچخونه  نیا یبدون دیجان.تو با ایلی...کارش اشتباه بوده...اما...لکنهیتکرار نم گهید نکارویا _

 حرص نگاهش کردم ، لبخندش کم رنگ شد و گفت :  با

...با ی.ولیستیهم ن یل، چون اون آدم قب یدونینم یخودت رو اون دختر قبل گهیو د ی.تو االن جدا شدفهممی، م دونمیم _

 .یکن یبرات ارفاق قائل بشم ، دوست دارم خودتم همکار تونمیم نکهیا

 رهیبه من خ یوقت و گفتیم یگرید زی، اما نگاهش چ زدینم یشدم.حرف بد رهیبودم خ زاریکه از آن ب یزده به نگاه بهت

 .کردیم سیرا خ شیو لب ها دادی، آب دهانش را قورت م شدیم

 به ارفاق ندارم. یازیکردم و گفتم : من ن جهیسرگ احساس

 .یو گفت : دار دیو او آرام خند برگشتم



م و به سمت در رفتم و را برداشت فمیرا عوض کردم ، ک میو لباس هاام.در اتاق را قفل کردم  دهیمنظورش را فهم دانستیم

 بدون نگاه کردن به عقب ، از خانه خارج شدم.استرس داشتم و همزمان بغض کرده بودم.

ن روا میاشک ها ،بودم  زاریب ابانیدر خ ختنیزدم توانستم درست نفس بکشم و با آنکه از اشک ر رونیمجتمع که ب از

 یدا شده ، براجزن  کیپشت سر  یمشمئز کننده و حرف ها یاتفاق ها ، طالق ، نگاه ها نیا کردمیفکر م شهیشدند.هم

بود.پرده  نیهمه مردم ، ا تقی، که وجود دارند.حق دمیدی.اما حاال مندافت یمن اتفاق نم یو کتاب هاست و هرگز برا یها لمیف

 .زدیکنار نم ییا لسوفانهیف یو حرف ها مطالعه چیبود را ، ه دهیکه مقابل چشمانشان کش یاهیس

را صاف کردم و جواب  میبردم.مامان بود ، گلو بمی، دستم را به درون ج لمیو با حس لرزش موبا دمیام را باال کش ینیب

 ؟  یخونه بمون یتو قهیدو دق ینتونست ؟دوبارهییدادم.مامان معترض گفت : سالم.کجا

 رفتم به دوستم سر بزنم. دی...شایرو ادهیپ کمیو گفتم : نه اومدم  دمیکش یآه

 پچ پچ گفت : کدوم دوستت ؟  هیشب ییصدا با

 ؟  یزنیزنگ م نقدری.به اونم ارونهیهم ب ایمامان ؟ رو کنهیم یگفتم : چه فرق یعصب

 سر جاش. ادیهوا بخور عقلت ب کمی...برو زنمیگفت : بله که به اونم زنگ م آهسته

بوق  میکه به برا ینیبه ماش با حرص باال رفتم و ابانیبه خ یمنته ییکردم.از سرباال شتریرا برا قطع کرد و من سرعتم  تماس

و به صفحه اش  دیاره لرزدوب لمیداشتم با همه آدم ها دعوا کنم ، موبا یزد ، فحش دادم و اصال عذاب وجدان نگرفتم.آمادگ

 بود ، نوشته بود :  دهفرستا امیپ مینگاه کردم.حسام برا

 ؟  یکجا رفت _

 .ابونیخ یرا بهم فشردم و نوشتم : تو میها چشم

 .یریکجا م یاطالع بد دیبهت تذکر بدم با دینوشت : چند بار با عیسر

 .رمی.فقط راه مرمینم یخاص ی: جا نوشتم

 نوشت : برگرد خونه. دوباره

 .دست از سرم بردار.سیپل شیبرم پ خوامیهوا بخورم ، نم خوامیحرص نوشتم : م با

 ای؟ به رو دادمیاطالع نم سیو به پل رفتمیشکنجه آورم ادامه دادم.اصال چرا نم یرو ادهیفرستادم و به پ بمیرا درون ج یگوش

دن نداشتم.اصال آنها ز یبرا یحرف سیفکر کردم به پل دی.ناامکشتینم هینداشت ، مامان را هم مقابل چند همسا یکه دسترس

شدند ، با حرص پاکشان  دوباره روان می.اشک هاکنندیم یچکار دانستمیمن واقعا نم واز خودشان بجا نگذاشته بودند  یاثر

 کردم.



 دنیبدهم که با د یتا جواب سرم را برگرداندم ینیبوق ماش یوقفه راه رفتم و دوباره با صدا یآن طرف تر را ب ابانیدو خ تا

 .دهیند یباال تا کس ایو گفت : ب ستادیکنارم او شش حسام ، دهانم بسته شد. ستیدو

 حرف سوار شدم. یب

 ؟یکرد دامیپ یگفتم : چطور میندادم.وارد اتوبان که شد یتیدرهم بود ، اهم شیها اخم

 اس. یپ  یج _

 ؟  یکن دامیپ یتونیچون هک شدم م _

 گفتم : یتکان داد.با حرص و ناراحت دییرا به نشانه تا سرش

 ؟  یاز گند زدن به اوقات من ندار ریغ ییا گهیکار د _

 را نداد ، دوباره گفتم : جوابم

 بدم ؟  فیرحاطالعاتم رو به  رمیکجا ؟ م رمیم ی؟ فکر کرد یریامار منو بگ یایب یمامان بزرگت رو ول کرد _

 گفت : نه. کوتاه

 راحت باشم ؟  یکنیگفتم : پس چرا ولم نم بلندتر

 :ام شد و بعد گفت  رهیخ هیثان چند

 .ادینوشته بود امروز بارون م یهواشناس _

 گرداندم.بر شهیام گرفت و سرم را به طرف ش هی.دوباره گرکردیم یتعجب نگاهش کردم که با تمرکز رانندگ با

 .اومد خونه ؟ دمید نییشوهر مادرتو پا نیلحظه بعد گفت : ماش چند

 ت :.سر تکان دادم.دوباره گفزدیرا حدس م هیبود که حسام قض معلوم

 .یبگ یبه کس دیبا کنهیم تتیاگه اذ _

 از بعد از طالقم ، نگاهش به من عوض شده. کنمی...فقط حس مکنهینم تمی: اذ دمیغر

 اش را تکان داد و گفت :  شانه

 .ستین دیبع یچیخوب ، ه _

 دیکه با یتعادل یها یسخت ی.براکردیم برزیبا فر یاش ، در زندگ یقبل یجبران زندگ یکه برا یمامان افتادم و همه تالش ادی

 بودنش...زمزمه کردم :  ریناپذ یخانواده و خستگ یاعضا نیب کردیم جادیا



 .شهیآسون درست نم یچیه _

 گونه ام سر خورد.حسام گفت :  یرو اشک

 .میایر بباهاش کنا می، اما مجبور شد میخواستیرو نم ییزایچ هی.هممون یتعجب کن دیباشه با نیاز ا ریغ _

، از آن وقت  یول ندیردنم را ببک هیگر خواستمیدوباره رو به رو را نگاه کرد.نم ریتاخ هیرا به طرفم برگرداند و با چند ثان سرش

 .کردندیغرورم صبر نم یبود که اشک ها ، برا ییها

 ؟  یبا ما کار کن یخوایکج کرد و گفت : م یاتوبان ، به سمت انیرا م رشیمس

 ؟  کنمیم کاریجب کردم و گفتم : پس دارم چاش تع یحرف ناگهان نیا از

 ما. یفرمان زد و گفت : با ما ، نه برا یرا رو انگشتانش

 :  دمی.پرسکندیفکر م یزیبفهمم به چه چ توانستمینم چوقتیحسش نگاه کردم.ه یرخ ب میو به ن دیباال پر یاز شگفت میابرو

 ؟  دیکنیم کاریشما اصال چ _

 .یادامه بد یکه بخوا ی، در صورت گمیزد و گفت : امشب بهت م یلبخند

 ؟  ستمینخوام ؟ مجبور ن تونمیگفتم : مگه م رانیح

 .یبر یتونی.بعدش...نه.میماه و مرجان بودنت مجبور نیرا تکان داد و گفت : تا اخر ا سرش

 را ناباور تکان دادم و گفتم :  سرم

  ؟یهمکار شنهادیبه پ میدیخانواده ام رس دیمن و تهد دنیاز دزد یچطور _

 پررنگ تر شد و گفت :  لبخندش

تو و عارف فرق  تی.وضعمیخانواده هامون دار یبرا دیتهد هی شهی، هم میکنیم تیکار ، فعال نیا یتو میدار یهمه ما وقت _

 که. بینیی.مکنهینم

 در هر صورت من گرفتارم.درسته ؟  یعنی _

 و گفت : دیکش ینفس

 .وفتهیگردنت ب نشیکه قسمت خالف قوان یشیوارد نم نقدریبه چشم کار بهش نگاه کن ، تو ا _

 نگاهش کردم و گفتم : مشکوک

 کردم دلت سوخت ؟  هیشامل حالم شده پس ؟ گر یلطف نیچرا همچ _



 داره ؟  یتی! چه اهمدیزد و گفت : شا یلبخند

 ...یگرگ گهی.تو که درهیگیخدا موش نم یمحض رضا ییگربه ا چیه _

من مثل  یبود و برا بایز.خنده اش ، کم و دیماندم و برق از سرم پر رهیرخ اش خ میکرد و من ماتم برد.به ن ییخنده ا تک

 یم یوابستگ یو.بدیلبم ماس ی، لذت بخش بود.لبخند رو یو حاال بدستش اورد یکه مدتها در حسرت داشتنش بود یزیچ

 ها. یابستگو نیبودم در ا یامد و من ادم احمق

 براقش گفت : یطرفم برگشت و با چشم ها به

 .نهیهم لشی...دلیماجرا بود نیگناه ا یبهت گفتم.تو ب گمید باری _

بد بود و  طمیه بود.شرارو نکرد یخاص زی، چ نجایمن تا ا یبرا ینزدم.زندگ یشدم و حرف رهیو خم چالوس خ چیجاده پر پ به

 نداشتم. یبه هر حال گردنم بود ،پس راه یگرفتار نیواقعا دنبال راه چاره و فرار بودم.اگر ا

 : چقدر درامد داره ؟  دمیاز باغ ها شد ، پرس یکی نگیحسام وارد پارک یوقت

 .ادیز یلی.خادیگفت : ز رینگاهم کرد و با تاخ هیثان چند

 

رودخانه  کینزد کیش وباز  یها قیاز االچ یکیشدم و داخل  ادهینداشتم.من هم پ یگفتنش حس خوب ادیشد.اصال از ز ادهیپ

شدم و  رهیدش خانگشتان بلن یبزند.به بند ها خواستیبود که م ییحرف ها یسفارش داد و من حواسم پ یزی.چمینشست

 حسام آرام گفت :

.ما میفروشیباال م یو با رقم هاباارزش ر ی...تابلو هامیرو دار رانیا یها یاثار بزرگ نقاش شگاهینما هی،  کباریهر چند وقت  _

 هاست. دهیها و مزا یحراج نیا ی، شرکت ما ، مسئول برگزار

 : دمیبار پلک زدم و پرس چند

 ؟  هیخب قسمت خالفش چ _

 ام شد و گفت : رهیاش خ رهیداد و با نگاه ت هیتک

 .ستنیتابلو ها ، اصل ن نیکدوم از ا چیه _

 ؟  یچ یعنیگفتم :  جیگ

 اش را با انگشت چرخاند و گفت: یگوش

 .نیا شهی.خالصه اش م میفروشیاصل م یو جا میکنیشون م یما کپ _



 شما ؟  یعنی: ما ؟ گفتم مات

 تکان داد و گفت : سر

 .میدیو بهشون سفارش م میکنیم دایکه از اموزشگاهها پ یاماتور یهمون نقاش ها یعنی _

 ؟  ری: مثل امگفتم عیسر

 را برعکس چرخاند و گفت : لیموبا

 که مجذوب بشه. نقدری، ا میدیبهش م یآره.پول خوب _

 دور شد گفتم : یو وقت دیچ زیم یرو یچا سی، مانده بودم.گارسون سرو ریو تح یجیگ از

  ؟یعارف چ _

 را جابجا کرد و گفت : شیپاها

 .کنهیم دییرو تا یتقلب ی،اصل بودن تابلوها نینظارت داره.عالوه بر ا نایکار ا یعارف رو _

 : صبر گفتم یب

 وسط؟  نیا کنمیم کاریمن چ _

 زد و گفت : لبخند

 .گهید یهست ینکردم.ول دایهنوز کار تورو پ _

 هم خالفکارانه نبود ! یلیرا در ذهنم بگنجانم.بنظر خ دیبار سر تکان دادم تا اطالعات جد چند

 

 

 

  را مقابل دهانش گرفت و گفت : یفنجان چا حسام

 .ادیهم هست که تو خوشت ب ییا گهیخوب د یزایچ _

 ؟  ی: چ دمیباال رفته پرس ییابرو با

 گذاشت و گفت :  نییرا پا فنجان



 .شهیهم یداشته باش دیبا یخوب و مرتب پیت _

 کرده بود که دوباره گفت :  دایکه از من پ یام گرفت از شناخت خنده

 البته. ستیبد ن یهم الغر کن لویچند ک _

 و گفتم :  دمیرا در هم کش میها اخم

 ندارم الغر کنم. یازیمن وزنم متناسبه با قدم.ن _

 زد و گفت :  یحرص آور لبخند

 بدنت.موهاتم که چند بار گفتم. رهیگی، فرم م یورزش کن _

 را برداشتم و گفتم :  یکنار چا شکالت

 .مونهیم یرنگ نیمنم چند بار جوابتو دادم.موهام ا _

 گفت :  متعجب

 بود. رهیرنگ روشن ؟ قبال موهات ت نیاز ا ادیخوشت م نقدریچرا ا _

 را به هم فشردم و گفتم :  میها لب

 .دهیبهتره...بهم اعتماد به نفس م افمیبنظرم ق ینطوریا _

 آن گفت :  یو مسخره ام نکرد و من خدارا شکر کردم.بجا دینخند

 .ینباش یکه بود یزیچ یخوایدر اصل ، م _

 ام را باال انداختم و گفتم :  هشان

 واقعا ؟  هی...حاال بگو مراجان کدونمینم _

 انداخت و گفت :  نییرا پا سرش

 از آدم هامون بود. یکی _

 االن کجاست ؟  _

 .یدونیم ادیهم ز نجایکرد و گفت : بنظرم تا ا نگاهم

 !  یگفتم : خودت بهم گفت الیخ یب



 کرد و گفت :  اخم

 بهت گفتم. یهست یچون دختر باهوش _

شدم.خنده ام  رهیه رودخانه خرا جمع کردم و دستم را دورشان انداختم و ب میبود که قبال کرده بود.زانوها ییدهایتهد منظورش

 زدم و گفتم :  یبود.لبخند تیاهم یب میها برا دیتهد نیگرفت که ا

بگم ؟  نیبه رام هشی...نمکنمیاشون صحبت نممعموال باه یرو ندارم که بهش بگم.مامان و خواهرم هستن ، ول یمن کس _

 ؟  نشیاحتمالش هست بکش

 نزد.سرم را برگرداندم به سمت رودخانه و دوباره گفتم :  یلبش باال رفت و حرف گوشه

 باند شده باشم. هینشسته باشم و عضو  نجایبعدش ا کماهی کردمیفکر نم شیپ کماهی _

 نگاه کردو گفت :  کردمیکه من نگاه م ییبه جا حسام

 .ستین یحسابت خال یکه باش ییبعد ، هرجا کماهیکه  نهیا شیخوب _

*** 

 ...سوزهی.دلم منطورهیکشور ما ا یو گفتم : تو دمیکش یآه

 گفت :  وشد  رهیخ یی! به نقطه اخوردینم یحسام چا هیرا برداشت.اصال شب شییرا تکان داد و فنجان چا سرش

 .یکن یبدون توجه بهش ، زندگ یتونی.نمشنیدا نماز ادم ج زایچ یبعض یول _

 نه؟ ای نیازش درآمد داشته باش کنهینم یبراتون فرق یعنی:  دمیپرس

 تکان داد و گفت :  سر

تابلو  هی یبرا یلیخ نتونیخب قشر متوسط نم یها هم باال هستن ول نهیهز نکهیکه دوست نداشته باشه مخصوصا ا هیچرا ک _

 .کننیم دیخر یخاص یبپردازن...قشر مرفه هم ، از آدم ها

 ، فنجانش را برداشت و گفت :  ری.امرمیبه خودم بگ یکردم چهره متاثر یتکان دادم و سع سر

 .خوشحال شدم ...خانوم.مرجان خانوم. گهیمن برم د _

 وس تکان داد و گفت : به خودم لبخند زدم و بلند شدم.سرش را نامحس بینام غر دنیاز شن لیم یب

 گرفته فضا. ییا گهید یحال و هوا هی...نجایا دیواقعا خوشحالم اومد _



نگاه کردم و گفتم  و گردن سرخ شده اش نیبه زم رهیاز تعجب درشت شدند.از من خوشش آمده بود ؟ به نگاه خ میها چشم

 منم لذت بخشه. ی: ممنونم.برا

 ام نشستم. یصندل یو رو دمیکش یسر تکان داد و دور شد.نفس دوباره

 ؟یپزیم ی: چ دمی.پرسکردیم ی، مامان آشپز دمیبه خانه رس یوقت عصر

 را با پشت دست باال داد و گفت :  شیموها

 پلو. ایلوب _

 ؟  ایرو یلبخندگفتم : برا با

 .کمیخونه کمک من  نهیکالساش تموم شه بش نمیا شهیم ی.کگهیزد : پدرمو درآورده هرروز م غر

 .ستمیگفتم : منم که ن تناراح

 گذاشت و گفت :  یرا کنار یچوب قاشق

 ؟  یخانوم بزن رانیسر به ا هی یبر یخوایسرت گرمه...نم ینطوریسر کار.ا یریتو رو خوشحالم م _

 و گفتم :  دمیکش ییا ازهیخم

 بعد برم. رمی.دوش بگرمیچرا م _

 برات پوست کندم.بردار بخور. وهیاشاره کرد و گفت : م خچالی به

 را برداشتم و گفتم : مامان ؟  وهیعوض کردم و ظرف م خچالیرا به طرف  رمیمس

 تکان داد : بله ؟  سر

 الغر شم ؟  دیبنظرت من با _

 .چطور؟ یبه من انداخت و گفت : نه خوب ینگاه

 .شمیاز دوستام گفت برم باشگاه بهتر م یکی _

 سن باال هم خوبه. یبرا گنی...موگایت و گفت : باشگاه که خوبه کال.منم دوست داشتم برم را گذاش تابهیدر ماه مامان

 .دمی؟ خودمم پول کالستو م ی.دوست دارمیریاره.با هم م یگفتم : وا جانیه با

 و گفت :  دیسرم کش ینرم شد و دستش را رو نگاهش



 مامان...بعد بذل و بخشش کن. یریحاال بذار حقوقتو بگ _

 و بعد جدا شد و گفت :  دیسرم دست کش یرو گرینزدم.چندبار د یدادم و حرف هیرا به شکمش تک سرم

 .ریبرو دوش بگ _

 .دیکشیبلند شدم ، سر انگشتش را کنار چشمش م یوقت

 ردندخویشهر، حق هم را م نی.همه آدمها در اکنمینم یبودم فکر کردم کار بد ستادهیا نهیبا حوله مقابل ا یگرفتم و وقت دوش

 .کشتندیدم مآ دیکنند ، شا یبهتر زندگ توانندیم دانستندیاگر م کردندی، دور...همه خالف م کینزد ی، آدم ها

و آماده شدم.مامان  دمیپوش ینه.لباس مرتب اینسبتا بلندم را خشک کردم.خبر نداشتم حسام باالست  یو موها دمیپوش لباس

 رو ببر. وهیظرف م نیا ایگفت: ب دنمیبا د

ا باال رفتم و مقابل در حوصله از پله ه ی.بزدیطبقه دهم چشمک م یشده بود.اسانسور رو نییتز وهیبود که با م یکوچک سبد

زدم و گفتم :  یاز کرد.لبخندبدر را  یتا در باز شد و دختر نسبتا جوان دیطول کش ییا قهیو زنگ را زدم.دق ستادمیخانه اشان ا

 خانم هستند ؟  رانیهستم.ا نییطبقه پا هیسالم.همسا

 .دییشدن.سرحالن.بفرما داریدر را باز کرد و گفت  : بله . همه تازه هم ب ییبا خوش رو

 اش بود ؟ سبد را به دستش دادم تشکر کرد و گفت :  ییرفت و من وارد شدم.دختردا کنار

 .امیمن االن م دیی.بفرمادنیاتاقشون دراز کش یتو _

جان ،  ایلیزد و گفت : ل یدمن لبخن دنیخانم با د رانیشب ترسناک آمده بودم ، رفتم.ا که آن ییتکان دادمو به اتاق آشنا سر

 .ی...چه خوب شد اومدییشما زمیعز

 و گفتم :  دمیرا بوس شیشدم و صورت خوش بو خم

 اومدم. یزودتر م دیشد.با رید دیببخش _

 .یدی.حسام گفت اون شب چقدر زحمت کشکردمیاومدم ازت تشکر م یم دیرا گرفت و گفت : نه من با دستم

 تخت کنار خودم گذاشتم و گفتم :  یام را رو ی.روسردادیم یدستش حس خوب ینرم

 ؟  نینکردم.بهتر یکار _

ه مادرتو که شمارشو بهم بد ریتحرک کنم...خدا خ ادیز دیکال خوبم.دکتر گفته نبا یضعف دارم ول کمیتکان داد و گفت :  سر

 نشسته بودم. نجایاالن ا داده بود...مگه نه

 و گفتم : خدا نکنه.خداروشکر که خطر گذشت. دمیگز لب



 بودم خودم. دهیدستم زد و گفت : اره خداروشکر...ترس یآرام رو چندبار

ا مهمونتون هستن ت...عمه جون دییکوچک گذاشت و گفت : بفرما زیم یرا مقابلم رو ییبه دست وارد شد و چا ینیس دختر

 ؟  امیسر کوچه و ب شگاهیارا نیمن برم ا

 ندارم. یبرم من کار شونمیرا بهم فشرد و گفت : شما برو روژان جان.ا شیخانم لب ها رانیا

 دختر گفتم : شما برو من هستم. روبه

 زود. امی.میمرس یو گفت : وا ستادیا

 خجالت زده گفت :  یخانم کم رانیرفت ، ا رونیاتاق که ب از

 .شهی...زود خسته ممونهیم ادیزا مرو یدختر برادرمه.بعض _

 گفتم :  خندان

 پشت لبش خسته شده. یاز شما که خسته نشده . از موها _

 هست. نمیو گفت : اره ا دیخانم خند رانیا

 .یمشغول گفتیتر نگاهم کرد و گفت : شما کار و بارت خوبه ؟ مامان م قیدق بعد

 است. مینوه اش کارفرما داندیو فکر کردم نم دمیکش ینفس

 داره آرومه. یخوب طیخوبه.مح _

 دستم گذاشت و گفت :  یدستش را رو دوباره

اون شب تا حاال  ...حسام هم ازشهی، کمتر روحت خسته م یخونه باش یکمتر تو یسرکار.هر چ یریم یکنیم یکار خوب _

 .دهیخوبم من ، گوش نم گمیخونه باشه بهش م شتریکارشو کمتر کرده که ب

 م : زنان گفت لبخند

 .گهیشما رو داره د نیخوب هم _

 و گفت :  دیکش یآه

 .کنهیکارشو م یول زنهینم ادیبچه با مامان باباش فرق داره...حرف ز نیبگم.دل ا یچ _

 ش.اتاق یتو رهیم شهیحسام پا م زنهیحرف م ادیکرد و ادامه داد : بنده خدا روژانم ز ییخنده ا بعد

 دادم و گفتم :  یرا با لبخند جوابش



 .ستیاهل حرف ن ادیبله مشخصه ز _

 ر زده.سچند روز همش بهم  نیمادرتم.ا ونیعمر مد هیام اشاره کرد و گفت : بخور سرد نشه...من  ییچا به

 به دهانم گذاشتم و گفتم :  یکوچک نقل

 مامانم دوستتون داره. _

 مامانت قلبش بزرگه. _

 .کنمیدر ، بلند شدم و گفتم : من باز م یصدا با

 گفت : فکر کنم حسامه. متفکر

من شگفت زده نگاهم  دنیا دداشت به سمت در راه افتادم.در را باز کردم و ب یتازگ میکه برا ییا یفکر ، با خوشحال نیا از

 کرد.سالم کردم و او شگفت زده گفت : 

 ؟  یکنیم کاریچ نجایا _

 مامان بزرگت. ادتیرفتم و گفتم :بازم اومدم ع کنار

 ؟  ستیدختر عمه ام نکرد و گفت :  اخم

 .شگاهیلبخند گفتم : دختر عمه بابات ؟ نه.من اومدم رفت ارا با

 و گفت :  دیاش را پوش یروفرش یها ییگذاشت و دمپا یرا درون جا کفش شیها کفش

 .شهیبه ضرر منم داره م یگیهمسا نیا _

  ؟ینیبیم ادی؟ چون منو ز یچ یباال رفت و گفتم : برا میابرو

 لبش باال رفت و گفت :  گوشه

 .یاریسر از کارم در م ینه چون دار _

تخت نشستم  یم کرد.دوباره روخانم راه افتادم.حسام دنبالم امد و به مادربزرگش سال رانیباال انداختم و به طرف اتاق ا شانه

 .میو تا برگشتن دوباره حسام صحبت کرد

 .گهیآمدن حسام بلند شدم و گفتم : من برم د با

 شام رد کردم و به سمت در راه افتادم ، آرام به حسام گفتم :  یخانم را برا رانیا شنهادیپ

 شده. شتریب تمونیمیحرف زدم...بنظر اومد صم ریبا ام شتریجور شد ب تشیامروز موقع _



 کنه.برداشت ن ییا گهید زیچ تویمیازش و صم ادینگاهم کرد و گفت : حواست باشه فکر کنه خوشت م متفکر

 را از او گرفتم وگفتم :  نگاهم

 گرفت ؟  شویهم شده بشه جذبش کرد و را قیطر نیداره اگه از ا ی...خب چه اشکالیفکرو کردم ول نیخودمم هم _

 : به من نگاه کن. گفت

 ام بود گفت :  رهیرا به سمتش دادم و او همانطور که خ نگاهم

 به دردسر. شنیم لیتبد ظیغل ی، حس ها نکاریا یتو _

 زودتر اعتماد کنه. ادیخوشش ب دیشا گمی؟ م هیچ ظیزدم و گفتم : حس غل یوزخندپ

 تر گفت :  یجد

 .گمیکه من م شهیم یهمون _

 را در هوا تکان دادم و گفتم :  دستم

 .یگیکه تو م یباشه.همون _

 .آرام گفت : شستن شیچشم ها یاهیس انیطرف در برگشتم که دستم را گرفت و به سمت خودش برگرداند ، نگاهم م به

 .یدیون نم، دستتو تک یگردونی.سرتو بر نمیانجام و گوش بد دیبدون چرا با گمیمن م یقانون ، هر چ نیاول _

  :را تر کردم و آرام تر از  خودش گفتم  می، لب ها دمیترسیاز نگاهش م شهیبودم ، هم دهیترس یکم

 بتونم. کنمیفکر نم _

 برگشت و گفت :  میرفت و دوباره به چشم ها میلب ها یرو نگاهش

 نداره. یزیاز دردسر چ ریغ یپسر بچه رو دنبال خودت راه بنداز هی...یبتون دیبا _

 :  دمیبود و غر شیدست ها انیچشمم حواسم به دست م گوشه

 سراغ ندارم. یتر عیراه سر کماهی یتو _

 را رها کرد و گفت :  دستم

 .چونمیو اونو بپ نویا وفتمیدنبال تو راه ب تونمیکن.من نم دایپ _

 در گذاشتم و گفتم :  رهیدستگ یرا رو دستم



 .یکن نکارویا یستیتو مجبور ن _

 خانه خارج شدم و حسام با پوزخند گفت :  از

 کنه ؟  نکارویا یبه عارف سپرد _

 .دیو گفتم : شا اوردمیخودم ن یبه رو یخوردم ول جا

 اش در هم رفت و گفت :  چهره

 .ستینکن.به نفعت ن یبا من لجباز _

 بکنم. نکارویا خوامیگفتم : نم مظلومانه

 تکان داد و گفت : برو . مواظب باش. یسر

 یوقت امر و نه دادین دست مکه به م یلجباز باشم اما حس یلیخ نکهی.در را بست.نه استادمیگفتم و منتظر اسانسور ا ییا باشه

 .دادیحسام م ی.بودمییو مچ دستم را بو دمیکش ی.نفسکردیبازم مکردنش ، لج

و  دیرا کش می، بازو دین رسباز شد و حسام با دو گام بلند به م عیرفت که در خانه شان سر رهیدستگ ی.دستم رودیرس آسانسور

 پشت بوم.زود باش. یکنار گوشم گفت : بدون سر و صدا برو رو

 حبس شد. نهی، نفسم از ترس در س دمیبه طرف راه پله کش یباز ماند و وقت دهانم

 

نفس تا سه طبقه را باال  کیحبس شده بود و  نهینفسم در س اریاخت یسر و صدا نکنم ، ب یچه با یبرا دانستمیکه نم یحال در

نفسم باال  یکم تا زانو گذاشتم یرا رو میگرفته بودم.دست ها جهیسرگ دمیبه پشت بام رس ینفس گرفتم و وقت یرفتم.کم

 .دمیمانند کش وارید یاز دودکش ها یکیو خودم را پشت  دیایب

و  دمیت بام از جا پردر پش یرا بهم فشردم و با صدا مینفس بکشم.چشم ها توانستمیداخل سرم گرفته بود و هنوز نم یفضا

 رونیسام را که نفسم را بح یو صدا دمی.نامم را شندمیکش یکیخودم را در به درون تار شتریب یبه لرز افتادند.کم میزانو ها

 به طرفم قدم تند کرد و گفت :  و دیفرستادم و سرم را کج کردم.من را د

 ؟  یکنیم کاریچ نجایا _

 شده ؟ ینباشم.چ دای...اومدم پدونمیزدم : نم لب

 را در هم کرد و گفت : شیها اخم

 بودن. ستادهیراه پله ها منتظرت ا یدو نفر تو _



 و وحشت زده گفتم : منتظر من ؟  ستادیا قلبم

 ...عارف بهت از کدوم خط زنگ زده ؟ نهیشد و گفت : آره.حدس من ا رهیخ لشیصفحه موبا به

 دهانم را فرو دادم و گفتم :  آب

 .گهیخط د هیبا  بارمیبا اونکه بهت نشون دادم ،  باری _

 را بهم فشرد و گفت : احمق. شیلب ها حسام

 .مطمئنم.یزده گفتم : عارف نبوده ؟ عارف بود ول وحشت

 ام شد و گفت :  رهیخ

 خود احمقش بوده.بهش گفتم اون خطش خاموش بمونه. _

 .رنیگفتم : خودشو نگ لرزان

 .یبود نشونی، االن صندوق عقب ماش نیدورب یتو دمیدی: به فکر خودت باش.نم دیغر

 االن ؟ کنم  کاریو گفتم : چ دمیتصورش به خودم لرز از

 و گفت :  دیکش ینفس

 خطش زنگ زد ؟  یکیبا اون  یبهت گفته بود وقت ینظرت داشتن احتماال.عارف چ ریز _

 و گفتم :  ستادمیدهانم را فرو دادم و صاف ا اب

 .نایشد و ا یگفت جوابش چ _

 ؟ ی؟ جواب چ یچ گهیداد و گفت : خب د هیتک نهیدودکش شوم واریخونسرد به د حسام

 گفتم : مردد

 ؟  یداره االن بدون ی...چه لزوممیآشنا ش شتریگفته بود ب _

 بسته خونسردش گفت :  مهین یچشم ها با

 .فهممیلزومشو خودم م _

 میکن کاریرمانده گفتم : چ.دوباره دکردمیو لرز م کردیکه سرما درون بدنم نفوذ م ییمثل وقت ها دیلرز یتمام وجودم م هنوز

 ؟ 



ن سوار شد کینزد یوقت...انیباال.از پله ها دارن م انینگاه کرد و گفت : دارن م لشیبه صفحه موباشد و  یجد شیها چشم

سرعتشونو  مینسور رو بزناسا ی...احتماال وقتیدست و پاتو گم کن دی...اصال نبای.ولنگیپارک یتو میرییو م میشیاسانسور م

 اسانسور.باشه ؟  یتو یکن بر یعبهمون برسن.تو فقط س دمیشا کننیم شتریب

گرفت و گفت : نلرز.فکرتو  را میقرار گرفتم.سرم را چند بار تکان دادم.حسام هر دو بازو ییوسط چه ماجرا شدیباورم نم اصال

 .االیسامان بده تمرکز کن.

 کاریچ ی: دارگفتم  دهیترس و جی.گنییپا یباال و کم یبه حرکت دراورد ، کم میبازوها یرا رو شیسر تکان دادم ،دستها دوباره

 ؟  یکنیم

 .گردونمیلبش باال رفت و گفت : تمرکزتو بر م گوشه

 و گفتم :  دمیخودم را عقب کش یشدم و کم رهیخ شیچشم ها انیخنده جا کرده م به

 برگشت تمرکزم.ممنون. _

 ؟  ییرا برنداشت و گفت : خوبه.اماده ا شیها دست

 .میتکان دادم ، دستم را گرفت و گفت : بر سر

ا زد.اسانسور طبقه چهارم ررفت و دکمه اسانسور  رونیو جلوتر راه افتاد.در پشت بام را باز کرد و ب دیجانم را کش یب دست

 ؟  یترسیبه کف دستم اورد و لب زد : م یرفت.حسام فشار یاهیاز استرس س میبود.چشم ها

 .کمیرا بهم فشردم و مثل خودش لب زدم :  میها لب

 ی.خنده اش برارفتمیش مداشتم از هو بایتقر شدیم کیکه نزد ییپاها یصدا دنیباز شد و من با شنبه خنده از هم  شیها لب

به داخلش پرتابم  بایقرو حسام ت دیو روشن شدن چراغ راهرو ، اسانسور رس وارید یرو ییا هیسا دنیچه بود ؟ همزمان با د

 د.شو در بسته  دمیاز آنها را د یکی یآب یمرد و چشم ها دو کیکرد و خودش هم وارد شد.تنها تنه تار

 گفت :  عیساکت بود و همچنان دستم را گرفته بود.آب دهانم را قورت دادم و او سر حسام

 بهت گفتم بدو.باشه ؟  یباشن.وقت نگیپارک یچند نفر هم تو دیشا _

 و گفت :  دیانگار بسته شده بود که سرم را مکررا تکان دادم.ناخنش را کنار گوشش کش زبانم

 .میدویبود م ی.اما اگه کسنیسمت ماش میکه بر نهیبرنامه ا _

 اطیرا باز کرد و من رد شدم ، با احت ییا شهینفس بکشم.در ش توانستمیو حسام با آرامش در را باز کرد.عمال نم ستادیا آسانسور

؟ چند قدم برداشت و بعد با  میفرار کن میتوانستیو شش م ستیراه افتاد.اصال با دو نشیبه اطرافش نگاه کرد و به سمت ماش

نشستم و او چطور روشن کرد و راه افتاد.در  یبا چه سرعت دمی.نفهممیدیدو نیماش رفبه ط یاز نبودن کس نانیحس اطم



خفه  غی.جدیصندوق کوب یهر دو دستش را رو ی، مرد میشدیرد م یاز مقابل ورود یدور گرفت و وقت نگیتنگ پارک یفضا

 .نتتینگهبان احمق نب نییپا اریگاز داد و گفت : سرتو ب شتریو حسام ب دمیکش ییا

 .رسنی: االن م دمیباال برود.نال تیکردم ، حسام چند بوق و چراغ داد و تا گ اطاعت

 خونسرد گفت : حسام

 .کننینم بینه تو مال عام تعق _

 یبرگشتم و به چشم ها دادم ، به عقب رونیرا بو حسام با سرعت حرکت کرد.سرم را باال اوردم و نفسم  میرد شد باالخره

 یکیسترس گفتم : اتوجهم را جلب کرد و با  یرنگ دیسف یایکند گشتم.پرش بمانیکه با سرعت تعق ینی، دنبال ماش جیگ

 دنبالمونه.

 کمربندتو ببند. نیآرام گفت: بش یبا همان تن صدا حسام

به خانه  توانستمینم گریدکرده بودند ، پس  دایمرا پ یمثل باد از مقابل چشمانم گذشت.اگر جا زیرا بستم و همه چ کمربند

 .کردمیشارژر هم همراهم نداشتم.اصال انگار باور نم یبرگردم.من حت

کرد.با  و دنده را جا به جا را عوض کرد ریباز گرداندم.مس یحسام به جلو پرت شدم و کمربند دوباره به صندل یترمز ناگهان با

بزنم.دست  یحرف وانستمتینم نیماش ادیاماده و سرعت ز شیاز ترس اتفاقات پ یاش نگاه کردم ول یحرفه ا یبه رانندگ رتیح

نگه  یابانیام کنار خبعد حس قهینکنم.چند دق یها توجه نیکردم به بوق اعتراض ماش یرا مقابل چشمانم گرفتم و سع میها

 شو. ادهیداشت و گفت : پ

  .حسام کالفه گفت :وفتمیو دستم را به در گرفتم تا ن دمیکش رونیب نیلرزانم را از ماش یزانوها

 زود باش. _

بودم و  دهیکه اصال ند یژسمت پاسا دینبود نگاه کردم و دنبالش راه افتادم.دستم را دوباره کش ابانیصندلم که مناسب خ به

بکش  قیند بار نفس عمو گفت: چ ستادیا یو دوباره به غالب خونسردش فرو رفت ، مقابل مانتو فروش دیکش ی.نفسمیوارد شد

 مانتو بخر. هیو برو تو 

 .اوردمین یچیلرزانم را باال اوردم و گفتم : ه یها دست

 .برو تو.آروم باش.دونمیکرد و گفت : م اخم

مد  یخاص زی: چ دین پرس.زشدیزدم.اما دهانم به حرف زدن باز نمزن فروشنده لبخند  یو وارد شدم.به زور به رو دمیکش نفس

 نظرتون هست ؟ 

 کدومن ؟  دتونیجد یساده...کارا یمانتو هیمن حسام گفت :  یبجا



بپوش  نویسام گفت : احهدف مانتوها را نگاه کردم  یمن را به حال خودم رها کرد و به سمت حسام رفت.چند لحظه که ب زن

 خوبه. نیبب

 .رمدایبرم نویو گفتم : خوبه.هم دمیرنگ را از دستش گرفتم و مقابل در اتاق پرو ، پوش اهیس یمانتو

 .ی.راحت باشگهید اریگفت : پس درش ن حسام

  ؟ ینشدن مانتومو عوض کرد دایپ ی.آرام گفتم : برامیامد رونیتکان دادم و حسام حساب کرد و ب سر

 سر تکان داد و گفت : آره.اون مانتوت رنگش مشخص بود. حسام

 ؟ میکن کاری: حاال چ دمیپرس

 ای.بمیریگیم نینگاه کرد و گفت : ماش لشیموبا به

ادرس خانه خودش را  دست تکان داد و نیماش کیشد و مقابل  یگرید ابانیمجتمع وارد خ یراه افتادم.از در پشت دنبالش

 مام شده.اواره شده امکارم ت کردمیاش سرگرم بود و من هنوز شوکه فکر م یخانه اش ، با گوش به دنیداد.تمام مدت تا رس

 ،گفتم میشد ادهیسر کوچه پ یوقت

 شنینگفتم اومدم...االن نگران م چکسیمن به ه

 گذاشت و گفت بشیاش را درون ج یگوش

 باهاته ؟ تی.گوشرونیب یشده رفت یزیدادم چ امیپ ایبا خطتت به رو-

 بردم و گفتم : اره...زنگ بزنم به مامانم ؟ دمیمانتو جد بیو سردرگم دست به ج جیگ

 و گفت دیکش رونیخانه اش را ب دیکل

 .یگیم یزیچ هیخطتتو از دسترس خارج کردم.فعال نزن.بعدا  _

 

 

 یاما نرفت ، از الب رودیم نگیه طرف پارکفرستادم.در خانه را باز کرد ، فکر کردم ب بمیرا دوباره درون ج یگوش یناراحت با

 خونه ات ؟  میریو گفتم : م دمی.لبم را گزمیو به طرف آسانسور رفت میگذشت

 .وفتنیب ابیآب ها از آس کمیگفت : آره تا  یحال کار با گوش در

 ؟  ستنیرو بلد ن نجای: ا دمیپرس مضطرب



 را باال گرفت و گفت : چرا. سرش

.احمقانه یکار نهیا آکمرنگ داشت ب ییطال یو فضا شتری، چقدر آسانسورش با مجتمع فرق داشت.نور ب میآسانسور شد وارد

واحد.در خانه را باز  کیدر بود و  کی،  میرفت رونیمن حواسم پرت تجمالت آسانسور شده بود.طبقه سوم ب انیم نیبود که ا

 تو. ایکرد و گفت : ب

 دانستمیبود که آن بارها م نیاش نبودند و چند بار به خانه کامران رفته بودم.فرقش اخانواده  یبارها به خانه آرمان وقت من

 یراغ را روشن کرد.فضامردن هم محتمل بود.معذب جلو رفتم و حسام چ یحت یزیاالن هر چ یول وفتدیب یقرار است چه اتفاق

را  زیهمه چ قهید دقکه چن یبود طور ییبایاندازه ز ی، اشک را در آورد.خانه ب دکه مقابل من روشن ش یزیخانه اش ، چ

.لب کردیه با لبخند نگاهم مو به حسام افتاد ک دیسالن چرخ یو آدم رباها را.نگاهم رو زیو گر بیو تعق یفراموش کردم ، دزد

 را باز کرد و گفت :  شیها

 .ادیخوشت ب کردمیفکر م _

 قشنگه. یلیکردم خودم را جمع کنم و گفتم : خ یسع

 .هیرا کنار گوشش گذاشت و گفت : تجمالت یانداخت و بعد گوش نییرا پا سرش

 گفت :  یآرام و مسلطش پشت گوش یلحظه بعد با صدا چند

باهاتون صحبت کنم ،  دیاومده که حتما با شیمورد خاص پ هی.دیپرواز یتو دونمی، م دیخوب باش دوارمیسالم عمو جان.ام _

 .دیریتماس بگمنو اشتباه گرفته.باهام  سیبور کنمیفکر م

 ؟ یستادی.چرا انینگاهش کردم.نگاهم کرد و گفت : بش ریرا قطع کرد و من متح لشیموبا

روز  کیشار واقعا در ف نهمهیسرم گذاشتم.ا یاش نشستم و هر دو دستم را رو رهیکنار سنگ جز یبایبلند ز هیپا یصندل یرو

رفت ،  خچالیو به سمت  دی.حسام چرخکردیو فشار کمربند ، درد م دیام هم که بعد از ترمز شد نهیبود.قفسه س ادیمن ز یبرا

 پر کرد و مقابلم گذاشت. یآب وانیل

 کرده ؟  کاریکردم و گفتم : عارف چ نگاهش

من  یست.براها لمینوع واکنش ها مخصوص ف نیا کردمی.فکر مختیر یوانی، درون ل یسکیو یاز بطر یخودش کم یبرا

 ؟  ختیچرا فقط آب ر

 برات ؟  زمیرا دنبال کرد و گفت : بر نگاهم

 گفتم : نه.ممنون. لیم یب

 گذاشت و گفت :  رهیباشد.ارنجش را لبه جز شیعقلم سر جا دادمیم حیترج



 .هیروس ی.با باند تابلومیداشت هیقرارداد به روس هی،  شیچند وقت پ _

 زد و گفت :  یگرد شد ، حسام لبخند کمرنگ میها چشم

، وسط کار ، تابلو  دیکش یاصل یتابلو ی، فقط هم کار عارف بود.عارف از رو میکردیم یکپ دیب بود که بانا یلیتابلو خ هی _

 هم ندارند. یرو بهشون داد.اونا هم متوجه شدند.شوخ یاصلش ، کپ یکرد و بجا رشیبقول خودش تسخ

 کرد ؟  کاریرو چ یاصل یزده گفتم : تابلو رتیح

 همان لبخند گفت  :  با

 .سیپار یموزه تو هیتا برسه به  رانیفرستاد رفت از ا _

 ؟  یزیچ نیهمچ ایخسارتش رو بده  تونهیخب نم _

 کرد و گفت :  ییخنده ا حسام

 یجد یلی.روس ها هم خقرارداد بکشنش یتو یکه به عنوان کالهبردار نهی.خسارتش استندین یکارا ، خسارت دادن نطوریا _

 کارشون. یان تو

 ؟  رهیبم دیبا ینعی:  دمینال

 را تکان داد و گفت :  سرش

 یون ما عارف رو معرفچ یول دوننی، هم به خودمون خسارت زد هم به اونا.االن اونا مارو طرف حساب م نکاریعارف با ا _

 ، خودشون هم دنبالشن. میکرد

 ؟   نیکرد شیزده گفتم : چرا معرف وحشت

 زد و گفت :  کیتمیسنگ به صورت ر یرا رو انگشتش

 .ستیعارف هم ن ی.و منظورم از من ، دوست دوران کودکستمیما ، منظورم من تنها ن گمیم یوقت _

 دستم را به سرم گرفتم و گفتم :  دوباره

 اونجا ؟  یتو نگهش داشت دوننینم یعنی _

 و گفت :  دیرا نوش یسکیاز و ییرا کج کرد و جرعه ا سرش

،  نگیپارک ی، تو یدیکه د یکوتاه بواسطه خودم جور کنم که اونجا بمونه فعال.اون کس مهلت هینه...من تونستم براش  _

 عارف کجاست. دونستیم



 ش؟ی: کشت دمیپرس عیسر

 عارف بره. یتا وقت یرا باال گرفت و گفت : نه.سپردمش به کس سرش

 ؟  میباز ونهید نیرا بهم فشردم و گفتم : االن منم جز ا میها چشم

 لحظه مکث کرد و بعد گفت : آره. چند

 اونجا... گهیبرم د تونمیبگم ؟ نم یگفتم : به خونه چ یناراحت با

 و گفت :  دیرا نوش وانشیل یانتها تا

 فعال صبر کن. _

 : حالت خوبه ؟  دیام گذاشتم ، پرس نهیقفسه س یرا رو دستم

 حوصله گفتم : آره خوبم. یب

 امیرف بهش پت تا من ساکت باشم و گفت : سالم عمو...بله...نه با خط عازنگ خورد دستش را باال گرف لشیموبا

 همون مجتمع. یدادم...بله.مجتمع.اونم تو

 ...خداحافظ.دنتونید انیشد وگفت : بله ، با منه...بله عمو...با خودمه...ممنون...م رهیمن خ به

گ انداخت و گفت سن یرا رو یبود.گوش بیعج میبود که برا شیدر چشم ها یکالفگ هیشب یزیتماس را قطع کرد ، چ یوقت

 باش.فردا برو خونه. نجای: تا فردا ا

...پدرمو امیرست برم و بد دیبرام خط و نشون کش برزیبار فر نیاخر نیاخه ، بخدا هم هویبگم. یگفتم : به خونه چ درمانده

 ارنیدرم

 اخم کرده و گفت حسام

 دادیم امیط خودش به تو پخبا  دی.عارف نباستیراحت ن نقدریا نکارای.ارنیبا اونا تماس بگ دیبا یول دونمیرو م نایهمه ا

 خوندن ؟ امشویپ یعنی

 یحدس زدن تو باهاش در ارتباط یول دونمیم دیو گفت : بع دیکش ینفس

 کننیمنو ول نم گهی: خب د دمینال

 گفت یعصب

 شهیصحبت کردم حل م-



 گفتم که احتماال اتاق ها انجا بودند رفت.دنبالش راه افتادم و یشکل یشد و به سمت پاگرد مربع بلند

 کشنی...حسام منو مگهید شناسمشیمن م یعنیداده  امیبه من پ نکهیهم-

 حوصله اش سر رفته بود .گفت انگار

 ستی.قبال گفتم خط عارف دست خودش نکشنینه نم-

 ؟ ستونهییهمون ر عمو ، یاونکه بهش گفت-

 را باز کرد و گفت راهنشیپ یها دکمه

 اره-

 عموتم هست ؟-

 چپ نگاهم کرد و گفت : نه چپ

 که بخوان ولم کنن ؟ یبهشون گفت ی: اخه چ دمیدوباره نال یاز سردرگم کالفه

 بعد برگشت و گفت هیچهارچوب در گذاشت ، چند ثان یدو دستش را پشت به من ، رو هر

 یتم با منگف-

 نجامیمن ا ننیبب یخب از کجا ثابت شه ؟ عکسم نداد-

 را به جلو خم کرد و گفت سرش

 میهست یبا هم در رابطه عاطف یعنی یبا من-

شده ام را چند  اش شدم . گفته بود دوست دخترش هستم ؟ چشمان گرد یبه چشمان عصب رهیو خ ستادمیهمان جا ا شوکه

 شهی.پس...حل میبار باز و بسته کردم و احمقانه گفتم : آهان.مرس

 خنده به چهره اش نشست و گفت یکم

 بله-

 رمیدوش بگ خوامیبودم که دوباره گفت : م رتیبودم و در ح ستادهیا هنوز

 گفتم خوردم و به عقب رفتم و یتکان

 ی.مرسریاره.حتما بگ-



 خچالی یهست تو یزد و گفت : همه چ لبخند

 یو دوباره گفتم : مرس برگشتم

 اتاقش را بست. در

 یزی.چدیبگو یدروغ نینچشدم.مجبور بوده  رهیقرمز شده از صندل نا راحتم خ یو به انگشتها دمیکاناپه کش یرا رو میپاها

 نطوریاشت ، ادکه در مقابل مادربزرگش و عارف  یبود.رفتار یریپذ تیمسئول من مشخص بود ، حس یکه در حسام برا

جلب توجهم ،  ید براآنقدر جذبم نشده که بخواه دانستمیبودم.م اش یانسان فهیاز وظ یقسمت دیو من هم شا دادینشان م

 .دیبگو یدروغ نیچن

دم فکرم را مشغول کنم کر ی.بلند شدم و سعشدیدرست م میام.دردسر برا یشدن ناگهان بیخانه افتادم و غ ادیو  دمیکش یآه

 ؟ بایخانه ز نیبهتر از نگاه کردن به ا یو چکار

 یوهمه را به دردسر بزرگعارف مقابل چشمانم آمد ریمبلمان قدم زدم و تصو انی...مرهیت یبود ، خاکستر رهیکف خانه ت سنگ

 .ستخوایم یادیکه کرده بود ، شجاعت ز یکار یانداخته بود ول

 یبیجالب.ترک یربدرض یفلز یها هیسنگ مرمر داشت با پا هیشب ی، جنس زیم یمبلمان را لمس کردم.رو انیم زیشدم و م خم

خودم ، ظاهرم  ریه تصوشدم ب رهی.خوارید یرو یها نهیکه هم مدرن بود و هم مجلل.برگشتم ، به سمت پنجره بزرگ رفتم و آ

 مرتب بود ، رژ لبم پاک شده بود فقط.

به  یکت بود.ناراض تیشکالت ک هیتا درشت، رنگشان شب شتریگرد بود ب می.چشم هامیکوتاه بود ، اندازه چشم ها میابروها

 شتریروزها ب نیر فکم که ااستخوان کنا دینداشتم ، شا یآنچنان ییبایشدم.من واقعا ز رهیخ میکوچک و  کوتاه و لب ها ینیب

 شتم.همانطور بود که بود...گذا میگلو ریاستخوان ز یو دوباره انگشتم را رو فرستادمبلوندم را پشت گوشم  یمد شده بود.موها

 ؟ینخورد یزیچ _

  :ساز را پر کرد و من گفتم  یبود نگاه کردم.چا دهیپوش نیشرت و ج یو به حسام که ت دمیجا پر از

 االن که موضوع حل شد زنگ بزنم خونه ؟ شهینم _

 .یریبگو امشب نم ی.ولیبزن یتونیرا باز کرد و گفت : م نتیکاب

 ؟  ستیرا برداشتم و گفتم : خطم از دسترس خارج ن لمیدادم و موبا هیتک رهیسنگ جز به

 ینیدر ب ویبون و افترشخوش شامپو و صا یاش را برداشت ، بو ی، خم شد و دستش را از کنار شانه ام رد کرد و گوش برگشت

 شبکه. یفت : آوردمش توو نگاهم کرد و گ دیباال کش یآوردم ، سرش را از گوش باالتر یسرم را کم اریاخت یو ب دیچیام پ

 پس. زنمیو گفتم : زنگ م دمیکش ینامحسوس قیعم نفس



 و گفت : حواست باشه. دیچ رهیجز یفنجان رو دو

 ماس سر من رد بشود ؟ هم موقع اس ام اس ت یاز رو قایشدم  و با خودم غر زدم مگر مجبور بود دق دور

ا قورت دادم و گفتم : بدبخت نگاه کردم.آب دهانم ر نیو رام ایمامان ، رو یو شوکه به تعداد تماس ها دیاز دست رفته رس یها

 شدم فکر کنم.

 را باال اورد و گفت : چرا ؟  سرش

 زنگ زده. نمیرا به سمتش گرفتم و گفتم : رام یگوش

 را باال فرستاد و گفت :  شیابرو

 اون. شیپ یاومده رفت شیپ یدوستت اتفاق یبگو برا _

 اش گفتم :  یاز خونسرد یعصب

 اروپاست اخه ؟  نجایا یفکر کرد _

 ؟  یچ یعنیکرد :  اخم

 یهم کار یکس ششیپ بود رفتم ضیبگه دوستم مر ادی، فرداش ب رونیبره ب هیهمسا دنید یمرتبه ادم به هوا کیزدم :  غر

 زن مطلقه ام. هی...منم مییجامعه ا یمتعصب و سنت ینداشته باشه ؟ ما از اون خانواده ها

 و گفت :  دیکش ینفس

 .یحل کن نویکن ا یکردم قسمت نجات جونتو حل کنم ، تو هم سع یمن سع _

شت و گفت : را بردا یگوش ،بوق  نیپا و آن پا کردم و باالخره شماره مامان را گرفتم.با دوم نیا یاز حسام گرفتم .کم نگاه

 ؟  ییکجا ایلیل

 بهت نگفت ؟  ایو گفتم : خونه دوستمم مامان.رو دمیکش ینفس

 گفت :  کردیکنترلش م یبود ول یکه عصبان ییصدا با

 خونه. ایب یهست یهر گورستون _

 .ستی.حالش خوب نششیمامان.امشب مجبورم بمونم پ تونمیگفتم : نم دیناام

 حرص گفت :  با

 شش؟یپ یدوستت؟ به تو چه که بمون نیمامان بابا نداره ا _



 را بهم فشردم و گفتم :  میها چشم

شم حاال که ازم کمک با مشکالتم سرش آوار ب هوی تونستمیم رونیمنو مجبور کرد بزنم از خونه ب نیاون موقع که رام _

 ؟  امیخواسته بگم نم

 لحظه سکوت کرد و بعد گفت :  چند

 ؟  دادیچرا انتن نم تی؟ گوش یخونه خبر بد یومدیچرا ن _

 گفتم :  یدنبال جواب سردرگم

با  دیکردم خونش گفتم حاالبا خونه کارم داره فکر ادیبهم اس ام اس داد م نی...بعد رامدادیچرا انتن نم دونمیرو نم میگوش _

 شم. ریاونم درگ

 دوباره با حرص گفت :  مامان

 .ییکجا دهیپرس نی.صد بار رامیدار یجواب هیکه  میزیهر چ یبرا _

 نیبذار کمیبخدا. نیدیم ریگ ترشیبگو منو ول کنه.از قبل از عقدم بهم ب ونهی: شانس ندارم من.بعد اصال مامان به اون د دمینال

 ندارم به شماها. یحال خودم باشم.منکه سرمو با کار گرم کردم کار یتو

 گفت :  تیرها کرد و با جد ینفسش را در گوش مامان

 بده شر درست نکن. نوی.االنم جواب زنگ رامیبد یزیچ یداقل خبرح دیبا دونمیمن نم _

 .زنمیاز آرام شدن مامان گفتم : باشه بهش زنگ م یراض

سام افتاد که با لبخند آشپزخانه رها شدم.نگاهم به ح یصندل یرو یکرد و من همراه با آسودگ یخداحافظ یبا دلخور مامان

 گفت :  یکج

 خوب بود. _

 کردم و گفتم : غول مرحله آخر مونده. دایرا پ نیرام شماره

 ؟  نی: رام دیپرس

 بده. امیبا تلگرام بهش پ ایتکان دادم ، دوباره گفت: به اون اس ام اس بده. سر

 باهام ؟ یداشت ینوشتم : سالم.کار شیگفتم ، به تلگرام رفتم و برا ییا باشه

 بمونم ؟  دیبا جانی: شب ا دمینگاه کردم.پرس کردیم بیرا با نسکافه ترک ریگذاشتم و به حسام که ش یرا کنار یگوش



 .نمیعارفو بب دیعمارت.با میریتکان داد و گفت : نه.نصف شب م سر

 داده ؟  امی: چون به من پ دمیپرس مردد

 گفت :  خونسرد

 فکر هاش. یب نیبا ا ادیب هیممکنه سر خودش و بق یمتوجهش کنم چ دیبا _

 گفتم :  متعجب

 نصفه شب؟ ینگ و جدال کنباهاش ج یخوایم _

 کرد و گفت :  نگاهم

 ؟  نکاریبا ا کنمیناراحتت م _

 گفتم :  عیگرد شد و طعنه اش را گرفتم و سر میها چشم

 نه.به من چه. _

 دو فنجان را مقابلم گذاشت و گفت :  هر

پروا  یب نطوریچرا ا هبیو قراره بره.برام عج هیچ طیشرا دونهیاون م یول یاگه جذب عارف شده باش کنمیتورو سرزنش نم _

 .کنهیو عمل م زنهیحرف م

 را بهم فشردم و گفتم :  میها لب

 بهش جواب دادم ؟  یچ ی، نخوند میبه گوش دنیسرک کش نیمن جذبش نشدم.ه _

 زد و گفت :  لبخند

 شدن. مونیمدت ، پش هیکه به عارف گفتن نه بعد از  ییتجربه ثابت کرده همه کسا _

 که کنار فنجان ها گذاشت برداشتم و گفتم :  ییها تیسکوئیب از

 نشده. "مدت  هیبعد از  "هنوز  _

 را باال فرستاد و گفت :  شیابرو

 هوم.نشده. _

 ؟ دوست دخترهاتو بُر زده ؟  هیطعنه گفتم : چ به



 کرد و گفت : کم نه. ییا خنده

 : نکنه مرجان بوده ؟  دمیپرس رکانهیز

 جمع شد و با همان خنده کمرنگ گفت :  شیلب ها گوشه

 امشب. نمیعارفو بب دیحتما با _

 نگفته. یزیگفتم : اون چ کردمیکه حس م یزیاز چ متعجب

 .یباهوش یلیداد و گفت : پس خ هیتک

 مسائل آره...حدسم درست بود.نه ؟  نیرا از دسته فنجان رد کردم و گفتم : تو ا انگشتم

 م شد و گفت : به جلو خ یدوباره و کم دیخند

 ، نه من ، نه عارف. ادی.چون نه تو خوشت مینکن یکن اصال کنجکاو یسع _

ودم را نباختم و گفتم در مورد مرجان وجود داشت!خ یبزرگ تر زیکالمش...چ میمال دیترسناک و تهد یخوردم از چشم ها جا

 : 

 پس. هیخصوص یلیخ هیقض _

 ام شد و گفت :  رهیبراق خ یبار با آن چشم ها نیا

 .یوقت ها از من بترس یواقعا بعض دیبا _

 بترسم؟ دی.االن بادونمیکردم و گفتم : وقتشو نم ییا خنده

و واقعا  ستیتر ن از من گرگ گفتیافتادم که م مارستانیحرف آن شبش مقابل ب ادیمن نگه داشت. یرا همچنان رو نگاهش

 سرش را چند بار تکان داد و گفت : به تنم نشست.باالخره نگاهش را برداشت و  یلرز

 دخالت نکن. ستیکه واقعا بهت مربوط ن ییزایچ یتو _

 را در هم رفت و بهم برخورد.دوست نداشتم آنطور با من حرف بزند. میها اخم

 

.مامانت نگرانت نمتیامشب بب خواستمینگاه کردم.نوشته بود : م نیرام امیبرداشتم و به پ یرا با دلخور یگوش لمیموبا یصدا با

 مگه ؟  یبود کجا رفت

 ؟  ینیمنو بب یخواستیم یچ یکردم : بهش زنگ زدم.برا پیحوصله تا یب



 یلیخ طیشرا جانیا یشاغل ش یدر مورد شرکت باهات صحبت کنم ، حاال که دوست دار خواستمیلحظه بعد نوشت : م چند

 .هیخوب

 حرص نوشتم : شاغل هستم االن.ممنون. با

 جوابتو داد ؟  نی: رام دیپرس حسام

 ؟  گهیم یتکان دادم ، دوباره گفت : چ سر

ده را درست کنم.تو هم اصال شخراب  یکه بتونم پل ها کنمیم دایپ یراه هیرا خواندم : من دارم  نیرام امیرا ندادم و پ جوابش

 .یکنیکمک نم

 .ادینم از من بر یخراب شده ، خراب شدن.کمک یفکر کردم و بعد نوشتم : پل ها یکم

 کنم که حسام دوباره گفت :  پیفکر کردم و خواستم دوباره تا دوباره

 گفتم ؟  یچ یدینشن _

 استفاده کن. تیجاسوس ستمیکردم و گفتم : زحمت بکش از س نگاهش

خوردم و با اخم به عقب  شد ، جا دهیراه افتادم تا از آشپزخانه خارج شوم.دستم که کش رهیجز ییشدم و به سمت انتها بلند

 گفت :  تیبرگشتم.حسام با جد

 راهش بندازم. کشهیطول م _

 را باال فرستادم و گفتم :  میابرو

 .یهم حرف بزن یریدستمو بگ نکهیبدون ا یتونیم _

 مقابل صورتم گفت : بایو تقر دمیبه سمت خودش کش شتریب

 حس کردم ؟  ینطوریمن ا ای یواقعا قهر کرد _

 را مقابل چشمانش باال آوردم و گفتم :  یباز شد ، گوش زیتمسخر آم یکه به لبخند شلب

 .نی.ببایب  _

به گونه  دنیدست کش یابر دمیشد لیصورتش بودند.با م یو ناخوانا بی، دو نقطه عج شینگاه نکرد.چشم ها لمیبه موبا اصال

 اش مقاومت کردم و زمزمه کردم : 

 ؟  ینگهم داشت یچ یبرا _



 و گفت :  ستادیا میچشم ها یو دوباره رو دیچرخ میلب ها یرو مردمکش

 ؟ وفتمیممکنه من دنبالت راه ب یاگه قهر کن یکنیکه فکر م گذرهیم یسرت چ یتو نمیبب خوامیم _ 

 هم فشردم و گفتم :  یرا رو میها دندان

 .کنهیاهات صحبت نممودبانه ب یکی یوقت هیرارادیواکنش غ هی ینکردم...دلخور یفکر نیمن همچ _

 اش گرفت و گفت :  خنده

 .یپس دلخور شد _

به سمت من  یاگر قدم کردمیمقاومتم را تست کند ؟ فکر نم خواستی، م میکردیصحبت م کیهم همان فاصله نزد هنوز

 باز کردم و گفتم :  ریرا با تاخ میبردارد بتوانم مقاومت کنم.لب ها

 .یلینه خ _

 را باال برد و گفت : خوبه. شیابرو

 کیکه  یخواند.طور نیامررا به طرف خودش گرفت و مکالمه ام را با  یدرآن بود را باال آورد و گوش لیکه موبا گرمید دست

 ت.گرفتار شدن داش هیشب ی، حالت تیجذاب نیانگشتانش بود ، در ع انیم نییپا گرمیمچم باال و مچ د

 :  را از صفحه برداشت و گفت نگاهش

 حرفها. نیبرسه از ا یزیبه چ خوادیم _

 و گفتم :  دمیمچم را کش یکم

 برم کشفش کنم. یاگه اجازه بد _

 و بعد رها کرد و گفت :  دیکش ییدو دستم را لحظه ا هر

 درست نکن. دیدردسر جد _

 جاست ؟ ک سیرا بهم فشردم و گفتم : سرو یو بو نکشم.لب ها اورمیکردم مقابل چشمانش دستم را باال ن یسع

م فشردم و مچ هر دو را به میدر را بستم ، چشم ها یگذاشتم و برگشتم.وقت رهیجز یرا رو یاشاره کرد و من گوش یدر به

 توانستمیبود که من م یمرد نی، حسام آخر خواستمیرا نم یحس دردآور لعنت نی.من اخواستمیفشردم.نه نم نهیدستم را به س

کنترل  دی، قلبم را با مشدیم یاحساسات دیبزرگ نگاه کردم.من نبا نهیدر آ دمشتم و به خوقلبم گذا یداشته باشم...دست رو

 نداشت!  یتیاهم میکه بود و نبودشان برا ییو همه مردها نیرام هیکامران ، شب هیبود شب ی.حسام کسکردمیم



 رهیبراقم خ یبه چشم ها و...سرم را باز هم باال آوردم یالپردازیخ یوسوسه ام نکند برا شیهر دو دستم را شستم تا بو مچ

 شدینم بشانیکه نص ییها زیچ یبود که وقت حسرت برا یی، همان ها شناختمیچشم ها را م نیشد.ا زانیآو میشدم و لب ها

 !شکنتشانی، م یروز به راحت کی، حسام  دانستندیکه م دیناام ی، برق اشک داشتند.همان چشم ها

*** 

 شده؟  ی: چ دمیرا به زور باز کردم و نال میحسام ، چشم ها یصدا با

 .میبر دیگفت : پاشو با آرام

 : کجا ؟  دمیپرس جیآمد.گ یبار پلک زدم اما هنوز خوابم م چند

 گفت : عمارت.عارف. ریتاخ با

کار  نیا بود ، سخت تراز اتاق ه یکیکه در  رینظ یشدم ، دل کندن از آن تخت ب زیخ می.نشدمیم داریبد از خواب ب شهیهم

 .امیبود.گفتم : باشه االن م ایدن

از  نیسنگ یبا سر ورا پاک کردم  میچشم ها ریاندک ز یاهیآب به صورتم زدم ، س یتکان داد و رفت.بلند شدم و کم سر

 میرفت رونیاز در ب یقتوتخت اتاق جا گذاشتم. یرا رو دیجد یو مانتو دمیرا پوش یکرم رنگ قبل یآمدم.مانتو رونیب سیسرو

ساده  اهیس یمانتو کیبه  کند و من هروز زل بزنم دیخر میاجازه بدهم برا تمنزد.قصد نداش یبه ظاهرم انداخت و حرف ینگاه

 و آه بکشم.

 ؟  یکنیم کاریرو چ نیماش یکی: اون  دمیپرس میشد نیسوار ماش یوقت

 برد و گفت :  نیماش توریرا به طرف مون دستش

 .نجایا ارتشیب یکیفرستادم  _

 کرد و گفت : بهت گفتم نخواب. ی.نگاهدمیکش ازهیگفتم و خم یآهان

 کالم گوش دادم و گفتم :  یبه آهنگ ب دیدادم و ناام هیتک یصندل یرا به پشت سرم

 ؟یندار ییا گهیآهنگ د نایاز ا ریغ _

 .ادیخوشت ن کردمی: فکر م گفت

 ها ! یکنیدر مورد من فکر م یلیطعنه گفتم : خ به



به عمارت  دنیفتم تا رسگر میدر دلم نثارش کردم و تصم یرا بهم فشار دادم و به درک میبه حرفم نداد.لب ها یتیاهم اصال

 یزی، چ میکنیدم بعدا صحبت منگاه کردم.بعد از من که نوشته بو نیرام یها امیام را برداشتم و دوباره به پ ینزنم.گوش یحرف

 بود. نگفته

 فت : گ کبارهی یقیشدم.حسام بعد از دقا رهیاش خ یکیانداختم و به جاده و تار یرا کنار یحوصله گوش یب

 رو زود تموم کن. ریآموزشگاه و ام انیجر _

 گفتم :  متعجب

 چرا ؟  _

 لبش گذاشت و گفت :  یرا رو دستش

 بخاطر اون دروغ. _

به داخل  ی.وقتمیدشو وارد ساختمان  میو بدون حرف از در گذشت میدیگفتم و دوباره ساکت شدم.به عمارت رس ییا باشه

زد و گفت : چه  یبخند بزرگلما ،  دنیدراز کرده بود.با د زیم یرا رو شیکاناپه نشسته بود و پاها ی، عارف رو میدیرس تیسوئ

 .یزیسوپرا

 دونستمیو به من گفت : مرنداد و  یتیشده باشد.حسام جوابش را با چشم غره ، داد.عارف اهم ریکه غافلگ دیرسیبنظر نم اصال

 .دمیرس یبه خودم م یایتو م

 .امیم دونستمیلبخند زدم و گفتم : خودم هم نم اریاخت یب

گفت : گند  شست ونبود ، برگشت و مقابل عارف  گاریدود س ظیبه سمت پنجره رفت و آن را گشود که بخاطر مه غل حسام

 .یزد

 .دونمیبلند و جذابش را صاف کرد و گفت : م یموها عارف

 .نی؟ بش یستادیداد و عارف به من گفت : چرا ا هیتک حسام

روشن  یکیهم  خودش یروشن کرد و به طرف من گرفت.گرفتم ، برا یگاریها نشستم ، عارف س یاز صندل یکی یرو معذب

 کرد و گفت : بد بود نه ؟ 

 ؟  یگفتم : چ متعجب

 .زایچ نیو ا زیو گر بیفرستاد و گفت : تعق رونیرا ب دود

 کردم و گفتم : آره. کردیحس به عارف نگاه م یبه حسام که ساکت و ب ینگاه



 ادم باز؟د یبد سوت یلی؟ خ هیپرتاب کرد و گفت : چ زیم یبا حرص رو بایکرد و جعبه را تقر ییخنده ا عارف

 بکشنش. خواستنیگفت : روسا بودن.م ریتاخ ییا هیبا ثان حسام

  باال انداخت و گفت : ییو بهت زده به حسام نگاه کردم.عارف شانه ا ستادیا ییلحظه ا یبرا قلبم

 .یگاه دهیسوراخ ، جواب نم نیا یبودن تو کماهی...مغزم بعد از دونستمینم _

 .یدادیهممون رو به کشتن م یبده.داشت دیبه جلو خم شد و گفت : با حسام

 گفت : به درک !  یعصب عارف

 نفهمن. نایرو بزنم...اگه ا یانیآرامش گفت : مجبور شدم به ک یبا همان تن صدا حسام

 .کشنی.منو نمدوننیرو نم چکدومیه یبخورن.جا توننینم یگه چی: ه دیغر عارف

 .یدیبه کشتن م نمی، ا تیبا اون مسخره باز ی.ولدیزد و گفت : تورو شا یپوزخند حسام

 به حسام نگاه کردم و گفتم : منو ؟  ریمتح

پرتاب  نیزم یا رور یگاریس رینشست و با دستش ز یصندل ی.چند قدم راه رفت و بعد برگشت ، روستادیبلند شد و ا عارف

 بعد درمانده گفت :  ی.کمدمیکرد.از جا پر

 ...شاگردام...خسته شدم...ستین لمی.وساشمیم ونهید نجایدارم ا _

 خونه خودم. برمتیرو بردار...م لتیو گفت : وسا دیکش یباالخره نفس حسام

 برات. شهیمعصومانه گفت : دردسر م عارف

 برام. نیگفت : دردسر شد یجد حسام

 رو ؟  ایلیل یانیبه ک یگفت ی: چ دیبعد عارف بلند پرس یشد و به سمت اتاقش رفت.کم بلند

 جواب داد : گفتم با منه. حسام

 یو کالفگ ی.خستگسوخت شی.دلم برادیکش شیزانو گذاشت و هر دو دست را از جلو به عقب موها یرا رو شیآرنج ها عارف

پر کردم.مقابلش گذاشتم  یآب وانیرا از دست داده بود.به آشپزخانه رفتم و ل زشی، حتما سخت بود همه چ زدیدر صورتش داد م

 و گفتم : 

 هاست. ونهیبودن که بهتر از فرار کردن از دست اون د نجایا _

 ؟  یدیزد و گفت : ترس ییخسته ا لبخند



 اون خونسرد بود! ی.ولمردمیرا جلو دادم و زمزمه کردم :داشتم م میها لب

 .نطورهیهم شهیو گفت : هم دیخند

 است. ونهیرا تکان دادم و گفتم : د دستم

 تکان داد. دییو سرش را به نشانه تا دیخند شتریب

را اشتباه  یزیامان چم یدر سوال و جواب ها دمیترسیبه خانه بروم ، م خواستی.استرس داشتم و دلم نممیخانه بود کینزد

 .دی؟ اون که د ی: نگهبان چ دمی.پرساندازمشیو به شک ب میبگو

 به ساعتش نگاه کرد و گفت :  حسام

 .چوقتیه ستیبره اونو...حواسش ن میکنیردش م _

 ؟  یگفتم : خب اگه تا حاال گفته باشه چ ینگران با

 فکر نکن.حواست به کار باشه و خونه فقط. زایچ نیکرد و گفت : به ا نگاهم

 گفتم :  دیو با ترد چاندمیرا به هم پ میها دست

 نه ؟  انینم گهید _

 خونه.حواسم هست. امیبعد از تو م کساعتیو گفت : نه ، من  دیکش ینفس

 شدم و گفتم :  رهیخ رونیبه ب تکان دادم و سر

 ؟  نکاریا  یاصال باشم تو تونمیم یهزار تا مشکل با خونه داشتم ، چطور کماهی نیا _

 و گفت :  ستادیا یمقابل پارک حسام

که خودت رو مستقل  ستینشرکت...البته بد  یایب یتونی...بعد از آموزشگاه مکننی، کم کم عادت م ادین شیپ یمشکل یوقت _

 .یکن

 خوامیم یکه هر کار رمیگخونه ب خوانیبگم م امی؟ انگار علنا ب هیراحت نیمستقل شم.مگه به ا تونمیتعجب گفتم : من نم با

 بکنم.

 داره ؟  یکرد و گفت : چه ربط اخم

 : من جدا شدم !  دمینال

 را بهم فشرد و گفت :  شیها لب



 .دهیرو نم یمعن نیمستقل شدن مشخصا فقط ا یدارن مردم ، ول یدید نیهمچ دونمیم _

 که در آن بودم گفتم :  یبد طیاز شرا دلخور

راحتن اما من قطعا گناه آلود  هم دوست پسر داره و با هم ایمسائله.حاال مثال رو نی.اول و اخر فکرشون...همدهیم نایا یبرا _

 به... یرفتارم...انگار گندکار شهیتر م

 گفتم : ولش کن...من برم. دیدهانم را قورت دادم و ناام آب

 سکوت گفت :  ییا هیبعد از ثان حسام

 نن؟کیفکر م یمردم چ کنهیم ینکنه ، چه فرق یقضاوت نیداره در موردت همچ تیکه برات اهم یاگر اون _

 خودش ؟  و هیهمسا ای برزی؟ فر ایداشت ؟ مامان ؟ رو تیاهم میبرا یاش شدم و فکر کردم واقعا چه کس رهیخ

 زد و گفت :  یلبخند حسام

 .بهت قول بدم تونمیم نکاریا یهم هستن ، حداقل تو یبهتر ی...روزهامونهینم جوری شهیهم یزندگ _

کوچک  فیبعد ک یم.کمنزد یانداختم و حرف نییسرم را پا شینه اما بجا ایقولش حساب کنم  یرو توانمیبپرسم م خواستمیم

 .گهید رمیرا برداشتم و گفتم : من م

 خط در تماس باش. هیگفت : با عارف فقط و فقط با همون  عیسر

 .رو راه افتادم و به رفتنش نگاه نکردم ادهیشدم.در پ ادهیگفتم و در را باز کردم و پ ییا باشه

بابا  یمانیپش یبرا یهازدواج کرد و را ترسش بود که زود نی، اصال بخاطر هم دیترسیم شهیاما هم شناختیمن را م مامان

مظلوم و محجوب  آن زن ندی،دوست داشت همه بگو دیایخوب بنظر ب شهی، دوست داشت هم دیترسینگذاشت.مامان از حرف م

 را بدانند. نیهمه ا خواستیم یهم بود ، ول دیداستان بوده.شا

، دوست  سوختیم شیها دوبرابر برگشته بودند.دلم برا تیدخترش تکرار شده بود ، حساس یسرنوشت برا نیحاال که ا و

 و حاال من به لطف آرمان و مادرش داشتم. وفتدیمن ب یاتفاق برا نینداشت ا

ز دست رفته بود و اکه بخاطر او  یخوب یهمزمان وجودم پر از حسرت و نفرت شد.حسرت روزها ادآرمانیو با  دمیکش یآه

 هیما هربار خودم را توجابودم وخواسته بودم جدا شوم  دهی.بارها برگذاشتمیسرپوشش م شهیکه من هم یرفتار زشت ینفرت برا

که نداشت و  یرتیخاطر غ.آن هم بخاطر تعصبات ، بداندیکرد ، خدا م ییجدا ت.چقدر ناراحت بودم که او اول درخواسکردمیم

 ، دارد. دیبا طالق دادن من بگو خواستیم

نگهبان  یو برا دمیذهنم پاک شود.دوست نداشتم اسمش در سرم تکرار شود.به مجتمع رس تا خاطراتش از دمیبار نفس کش چند

 .دمیکش یاز خودش نشان نداد و نفس راحت یسر تکان دادم و رد شدم.رفتار خاص



رساندن به من آمده بودند  بیآس یادو نفر بر نکهی.باور ادیافتادم و دوباره تنم لرز زمانیو گر بیو تعق روزید ادیراه پله ها  در

 ی.در را کمدمیرا د نیو بعد در باز شد و رام دیو ترسناک بود.چشم بستم و زنگ خانه را زدم.چند لحظه طول کش بی، عج

 تو. ایبباز کرد و گفت : سالم... شتریب

گرفت و مامان مقابل  اضطرابم را نشان ندهم سالم کردم.از من فاصله کردمیم یکه سع یرا در اوردم و در حال میها کفش

 ؟یگفت : اومدو ستادیاشپزخانه ا

 ؟ ای: خوب شد پر دیرا تکان دادم و سالم کردم.مامان به داخل اشپرخانه رفت و پرس سرم

 .خونسرد گفتمکندیرفتار م یعیرا در خانه نشان نداده و طب تشیاز عصبان یزیکه چ دمیفهم

 ...باز خوبه شوهرش حواسش هستزنیری.اعصابشو خانواده شوهرش بهم میراحت نیبه ا شهیخوب که نم-

 ؟ هیرا درشت کردم و اشاره کردم : چ میبه من رفت.چشم ها یپنهان ییچشم غره ا مامان

 دینشستم.پرس یصندل یرو مقابلش

 مشکل داره ؟ یچ یبرا-

 را تجسم کردم و گفتم یالیخ یایپر

 کننیم تشیو اذ کننیاصرار م یه نایاستراحت کنه ، ا یکسالی دیگفته با حامله شد ، بچه سقط شد.دکتر-

 ابرو باال انداخت و گفت مامان

 رو نداره که دست از سر تو برداره ؟ یکس یحاال خواهر مادر-

 گفتم ناراحت

 دوست نداره بگه یبرم ، بعدم چرا داره ول خوادیخودم دلم م نکهیاول ا-

 و گفت دیکش یره نفس.باالخگفتمیکه م ییاز دروغ ها شدمینگاهم کرد و من هر لحظه شرمنده تر م قیعم ییا قهیدق مامان

 نده تیزد اهم یو اگه حرف گهیم یچ نی...فقط گوش کن ببنتتیبب کنهیگفت صبر م یایموند گفتم م شبید نیرام-

 تکان دادم و بلند شدم ، مامان دوباره گفت سر

 بخدا گهیب ندارم دها.اعصا نیدعوا نکن-

 لشیاز موبا یکم من سرش را دنیرفتم.با د نشستیم شهیهم نیکه رام یی، جا ییرایگفتم و سمت پذ ییحوصله ا یب باشه

 ینشستم و گفتم : مامان گفت کارم داشت شیباال اورد ، روبه رو



 تلگرام یکرد و گفت : گفتم بهت تو اخم

 یچون کارم داشت امیمن ب یسادیمامان گفت وا-

 کنارش انداخت و گفت زیم یرا رو لشیموبا

 یصحبتم همون شرکت بود که جوابتو داد -

 ن؟یگفتم : هم خونسرد

 که گرفته بود شکست و گفت ییا افهیکرد و باالخره سد ق نگاهم

شدم حالم  وونیقدر حچافته  یم ادمی...هروقت یبخوام ببخش دیبا یچطور دونمیکار اون روزم.نم یمن واقعا شرمندم برا-

 ...دست خودم نبودی...ولخورهیاز خودم بهم م

 زدم که درمانده گفت یپوزخند

 ؟ یکنیباور نم-

 شهیافتم، ذهنم پاک م یبدنم م یدرد دنده هام و کبود ادیگفتم : نه.هروقت  یجد

 و گفت دیاش کش دهیبه صورت رنگ پر یدست

 برام افتاده یبد یاداشتم.اتفاق یبد یاخه...من بچگ یدونی.من...تو نم..دایاز خودم بدم م شتریمن ب-

 یبسوزد ول شیتم دلم براشدم ، دوست نداش رهیبود خ دهیکه تا بحال در او ند یبیدردودل کند ؟ به ظاهر عج خواستیم حاال

 و گفت ستادیمن را از موضعم دور کرد.ا بشیحال غر

 بکشم ؟ گاریبالکن س یایم-

 یکشین گرفت و گفت : ممبه سمت  دیروشن کرد...با ترد یگاریرا گشود و س ییرایسر تکان دادم و او در بالکن پذ ریتاخ با

 ؟

 گفتم : نه اطیاحت یبرا

 گفت یعصب یبعد با حالت یشد.کم رهیخ رونیرا گرفت و به ب نگاهش

 نه...مامانت برات گفته ؟ ای یدونیاز مامانم م یزیچ دونمیمن نم نیبب-

 سر تکان دادم و گفتم : نه ریمتح



کم سن و سال بودنش  بودن و بایبودم جز ز دهینشن ییخاطره ا نیاز مادر رام چوقتیبود که من ه یبیهم مسئله عج واقعا

 را بهم فشرد و گفت شیشده بود.چشم ها برزیزن فر یوقت

بد  ی...رفتاراکمینم ، ...مامامینبود...بگذر یخوشگل دمیکه من د یزیالبته چون چ دمیحرفا.شن نیخوشگل بوده و ا یلیخ-

 داشت...

 ام شد و گفت رهیکردن کلمه مناسب ، خ دایانگار خسته شد از پ بعد

 خراب بود -

 گفتنگاه ماتش را از من گرفت و نیخوردم . رام جا

 گهینبود ، کم سنم بود د ییبود که طالقش داد.از خانواده سطح باال دهید یحاال چ دونمیبابا طالقش که داد ، بدترم شد.نم-

 کار نکرده نذاشت

 سکوت گفتم نیشد و من معذب از ا سکوت

 ؟ یگیرو به من م نایچرا ا-

 لرزانش را تکان داد و گفت دستان

اومد کتکش زد.حالم  یکی دمید باری،  دمشیدی...چند بار در هفته می، حالمو بفهم ستیدست خودم ن گمیم یوقت خوامیم-

 ی.ولنمشینخواستم بب گهی، د بهم برخورده بود...بعد که بزرگ تر شدم یلیخ دونستمینم لشمیکه دل یبد بود، تو عالم بچگ یلیخ

 نیماش هیاومد و هر دفعه با ... یم روقتی...دنمهذه یناجورش تو ی...رفت و امد هاشهیهم

 .دوباره گفتندیبدم را از نگاهم نبو حال  یبستم تا دلسوز چشم

 بود تهخیبهم ر تمی...ذهنزدنینم یخوب ی...آرمان و مامانشم حرفایریطالق بگ خواستیدلم نم نیواسه هم-

 گفتم یعصب

 مونییه قبل از جدا...خودش کزدیو چقدر بهم تهمت م کردنیم تمیچقدر اذ یدیبودم با ارمان.د یمن چطور یدیتو که د-

 دیپریم

 سر تکان داد و گفت نیرام

 دیسف نیماش هی یتو باری دمتی.اما دیتو مقصر نبود دونمیم-

 گفتم ییپرو با

 کنم یمنم حق دارم بازم زندگ-



 کرد و گفت نگاهم

 فرق داره با کج رفتن یزندگ-

 دمیغر

هم  یکه گفت ییزاید چرفتار کنم...در مور دیبا یچطور دونمیدارم ، م تی.من خودم شخصیکنیم نیاالن به من توه یدار-

 یکه با من کرد یبه کار دمیناراحت شدم اما بازم حق نم

 از بالکن خارج شوم که دوباره گفت خواستم

 صبر کن-

 با حرص ستادمیا

 به سمتم گرفت و گفت یبرد و جعبه کوچک بشیرا درون ج دستش

 یمعذرت خواه یبرا-

 اقعا خلع سالح شدم.چند بار پلک زدم و جعبه را گرفتم و گفتمجعبه نگاه کردم و و به

 شنیبا کادو کمرنگ نم زایچ نی. الزم نبود...ایمرس-

 و گفت دیکش ینفس

 دونمیم-

 مشتم فشردم و گفتم انیرا م جعبه

 زنمینم یحرف یدر مورد مامانت ، من به کس-

 دار شده بود.لب زد حهیو جر دهیترس ییپسر بچه ا هیشب ییلحظه ا شیکرد ، چشم ها نگاهم

 دونمیم-

 نیانقدر هم خشمگ یول خواستیسوخته بود.باز هم دلم نم یول خواستیرا جدا کردم و از بالکن خارج شدم.دلم نم نگاهم

نبود که دوست داشتم  یقبل نیمن هرگز ان رام یبرا نی.رامشدندیساخته نم گری، د رفتندیم نیکه از ب یینبودم...اما رابطه ها

 برادر نداشته ام باشد

زدم . از گل عکس  ینگگل ، لبخند کمر هیشب یگردنبند زیاو دنیو وارد اتاق شدم.جعبه را باز کردم و از د دمیکش ینفس

 دهیخر یاشت یبرا نیحسام فرستادم و نوشتم : رام یتخت نشستم و عکس را برا یگرفتم.رو



 .ستیبعد جواب داد : خوب ن یمدت

*** 

رد و هنوز نتوانسته دهنوز کمبود خواب داشتم و سر  شی.از همان چند شب پدمیکش ییا ازهیگذاشتم و خم زیم یرا رو سرم

 کنم که کامل بخوابم. دایرا پ یبودم روز

 ییو با لبخند شرمنده ا خودم را دست پاچه نشان دادم یحوصله شدم ول یب ریام دنیسرم را بلند کردم ، از د یکس یصدا با

 .بردی...داشت خوابم مخوامیگفتم : معذرت م

 ...ادیم شیپ دیجلوتر آمد و گفت : نه راحت باش یرا با لبخند مخصوص خودش داد و کم جوابم

 با من ؟  دیداشت ی: کار دمیپرس عیسر

 گفت :  یارام تر یپا و ان پا کرد و با صدا نیا یکم

 ...دیعالقه دار یبه نقاش یلیخ دمیراستش...د _

 .یلیرا درشت کردم و گفتم : بله.خ میها چشم

 دیگه دوست داشته باشابگم  خواستمی...راستش مدیکالس هم ندار یتو یریادگی طیبخاطر کارتون شرا دونمیتر گفت : م آرام

 .میهماهنگ کن میکه بتون یبهتون آموزش بدم...هر ساعت تونمیم

 ؟  یاخه استاد...چ یول شهیخوب م یلیجمع و جور کردم و گفتم : خ یرا کم خودم

 شما. طی...بخاطر شراشونیبهشون.با اجازه ا گمیگفت : م عیسر

با خونه هماهنگ  دیجازه بدا یبگم...ول یچ دونمیخوشحالم نم نقدریآوردم و گفتم : منکه از خدامه االن ا نییپا یرا کم سرم

 .دمیکنم.بهتون خبر م

 ؟  دیسرش را تکان داد و گفت: باشه.حتما..فقط شماره ام رو دار خوشحال

 هست. نجایزدم و گفتم : بله.ا یگرم لبخند

 حسام نوشتم :  یکه داشتم برا یشرفتیگفت و با متانت دور شد.خوشحال از پ ییا باشه

  "بده  ادی یبهم نقاش یخصوص ادیداد ب شنهادیبهم پ ریام "

 بعد نداد ، ساعت دوازده بود که زنگ زد ، برداشتم و آرام گفتم : سالم. کساعتیرا تا  جوابم

 دنبالت. امیم کی،  ریبگ یساعت یجواب داد : سالم.مرخص یجد



 شده ؟  یگفتم : چرا ؟ چ متعجب

 .یایب تیکار میتا یتو گمیم یخونه به مشکل نخور نکهیا ی...برامیصحبت کن میخواینشده.م یزیچ _

 .امیاگه نه همون بعد از کالس م امیاگه شد م نمیو گفت: بذار بب دمیکش ینفس

 آمد و حسام گفت : باشه.خبر بده. ینیبوق ماش یصدا

مامان اس ام اس  .بهرمیبگ یوسط روز مرخص کبارهیرا قطع کردم و به کالس ساکت و آرام نگاه کردم.درست نبود  تماس

حسام  یه موافقت کرد.براکز استاد خواستم چند ساعت زودتر از کالس بروم و ا رومیم رونیشام ب میدادم که امشب با دوستها

 ؟  ودتخونه خ امی، ب امیب تونمینوشتم : ساعت سه م

 دم داروخانه. ایدنبالت.ب امی: نه م نوشت

 فرستادم و منتظر به ساعت چشم دوختم. ییا باشه

ا جواب سالمم رحالم بهتر شده. دنشیکردم از د بزرگش که من اسمش را گذاشته بودم ، نشستم ، حس نیدر ماش یوقت

آذر ماه بود.سرم  لی...اوابردمیملذت  یزییپا یو از هوا کردمینگاه م رونیبود داد و راه افتاد.با لبخند به ب شهیهمانطور که هم

 :  دمیرا به طرف حسام چرخاندم و پرس

 ؟  یهست یمتولد چه ماه _

 .یبه من انداخت و گفت : د ینگاه مین

 .یلبخند گفتم : سخت کوش  و مقررات با

 ؟  یچه حساب ی: رو دیپرس

 ها البته کال سردن. یها سردن.زمستون یماه ی. د گهیم ینیطالع ب _

 را تکان داد و گفت :  سرش

 ندارم. زایچ نیبه ا یمن اعتقاد _

 ؟  یهست یبدونم.چه روز ادیخوشم م ی.منم ندارم...ولزدمیآرامش گفتم : حدس م با

 لبش باال رفت و گفت :  هگوش

 ؟یبرام کادو بخر یخوایم _

 را باال فرستادم و گفتم :  میابرو



 کادو بخرم. خوامینه ! نم ؟یبخر یبخرم که خودت نتون تونمیم یچ _

 به ساعت هوشمندش کرد و گفت :  ینگاه

 گفت. یحرفا بگو پسره چ نیا یبجا _

 و گفتم :  دمیکش ینفس

 .گهیبده د ادیبهم  یداد خصوص شنهادیپ _

 سرش را با تاسف تکان داد و گفت :  حسام

 تو. پول باشه نه ،ما  شنهادیقبول پ یاش برا زهیانگ دیکنه...قبال هم بهت گفتم.با دایبهت احساس پ یبذار دینبا _

 حوصله گفتم :  یب

 .شنیکمرنگ م گهید یها زهی، همه انگ ادیپول که وسط ب ینکردم مخشو بزنم.دوما ، تو نگران نباش.پا یاوال من سع _

 ؟  یکنیفکر م نطوریدر مورد خودت هم هم _

 را بهم فشردم و گفتم :  می، نگاه کردم.لب ها کردیتعجب به او که با دقت نگاهم م با

 .دونمیکنم...نم ریگ گهید زیچ هیاون و  نیپول نداشتم که ب نقدریتا حاال ا _

را هم  یکه مرد کردیر مبه ذهنم خطو یگاه ی.حتکردمیبه ازدواج فکر نم چوقتیبودم ه ازین یزد.اگر انقدر ب یکمرنگ لبخند

 ام باشد. یآنقدر دوست ندارم که بخواهم اصال در زندگ

 خونت ؟  میقراره بر یچه کار یو به حسام گفتم : حاال برا دمیکش یآه

 مکث کرد و بعد گفت :  یکم

 داده و من و تورو با هم دعوت کرده. بیترت یمهمون هیدوست پدرم، از خارج از کشور اومده. _

 زده گفتم :  شگفت

 من و تو ؟  _

مکالمه آن  ادیکه  ناسدشیو اصال من را از کجا م کندیدر مورد ما م یحوصله سر تکان داد ، خواستم بپرسم مگر چه فکر یب

 به اسم عمو افتادم و گفتم :  یروزش با شخص

 ؟ "عمو  "همون  _

 دعوت کرده ؟ میحاال فکر کرده با هم یگفت یادم : چون اون روز اونطورتکان داد ، ادامه د سر



 بار با استرس گفتم :  نیزهم سر تکان داد و من ا با

 خانواده ات هستن ؟  _

 به من انداخت و گفت :  ینگاه

 .یهنر نهیزم یتو رانیداخل و خارج از ا التیدستشه.همه تشک التیکه تشک هیدوست پدرم ، کس _

 :  دمیپرس دیبه دلم افتاد.با ترد یتا منظور حرفش را متوجه شدم و بعد ترس بد دیطول کش یکم

 دوست پدرته ؟  نشونیبزرگتر یعنی _

 را تکان داد و گفت :  سرش

 دولت و اون طرف هم داره. یتو کیشر یسر هیاونه. شونیکیچند نفرن که  _

 زده تر گفتم :  شگفت

 واقعا ؟  _

 ت : واقعا!بر لب گف یلبخند با

 کیاز نزد یول دمینشیمعترض به وضع و امور جامعه م شهیهم یمسائل را در جمه بزرگترها نطوریا ینبود.گاه دیبع یلیخ

 ها بود. لمیها و ف دهیتر و ترسناک تر از شن یعاد یلی، خ زیبود.همه چ یگریطور د میبرا دنشید

 ؟  شهی؟ ناراحت م یبگ یخوایم یچ امیرفت و گفتم : خب حال من ن یبه سمت مهمان ذهنم

 .یایب دی.باشهیمشکوک م یایگفت : ن خونسرد

 بگم ؟  یمن ؟ خونه چ امی؟ کجا ب امیدرشت شد و گفتم : ب میها چشم

 حوصله گفت :  یب

 منو با خونه !  یکرد سیسرو _

 کردم و گفتم :  اخم

کنن...مدام هم  یوهرشو بازو خانواده ش اینقش پر انیبرم به مردم پول بدم ب دیهزار مدل دروغ بگم ، پس فردا با دیمن با _

 از جعل تابلو سخت تره. نای.اشمیسوال و جواب م

 فرستاد و گفت :  رونیرا پر فشار ب نفسش

 .یباش دی.مرتب و موجه هم بایایب دیرو با یمهمون _



 گفتم : من مرتب و موجه هستم !  معترض

 ؟  یهست مهمون یفکر کردم و گفتم : ک یکم بعد

 و گفت :  دیخانه اش رس کیکوچه نزد به

 چهارشنبه. _

 ؟  نجایا میاومد یچ ی: االن برا دمیشد و من دوباره پرس نگیپارک وارد

 را خاموش کرد و گفت :  نیماش

 دل عارف برات تنگ شده. _

 : واقعا ؟  دمیپرس اطیزده به رفتنش نگاه کردم.مقابل آسانسور با احت رتیشد و من ح ادهیپ

 زد و گفت :  خندلب

 ؟ یآره.شک دار _

را باال فرستادم و  میبرواحساسم به عارف را بداند ؟ ا خواستیشد.م رهیبه من خ حیانگشتش چرخاند و با تفر یرا رو چییسو

 گفتم : 

 ؟  میاومد یچ ی.برامیومدین نکهیا یبرا _

 اول من وارد اسانسور شوم و گفت :  نکهیا یرا دراز کرد به معن دستش

 .یمرور نکات مهمون یبرا _

و با چشم دنبالش  دمیکش نرویرا از پا ب میاز عارف نبود.کفش ها یدر خانه را باز کرد ، خبر یگفتم و وارد شدم.وقت یآهان

 کنسول گذاشت و گفت :  یرا رو دشیگشتم.حسام کل

 .ادیحمامه.االن م _

 یها یاز صندل یکی یندادم رو یتی.اهمبردیخودش لذت م کار نیهم از ا اریو بس زدیدر هم رفت.به من طعنه م میها اخم

 رفت و گفت :  خچالیبلند نشستم.به سمت  هیپا

 ؟یخوریم یچ _

 .یسازیکه م ییها وهی.مثال از اون آبمیکه دار یتعارف گفتم : هر چ یب

 و گفت :  دیکش رونیب یپارچ خچالیداخل  از



 دارم. نویفعال ا _

 دمینوش یکم جانیا هو مقابلم گذاشت.ب ختیر وانیتر را درون ل یصورت یکم یآب پرتغال ول هیشب یرنگ ینارنج یدنینوش

 شگفت زده شدم و گفتم :  نشیریترش و ش یبیبار هم از طعم ترک نیو ا

 ؟  نایا یتو یزیریم یچ یی.خداهیعال_

 و گفت :  ختیخودش هم ر یبرا

 .گهید زیو چند تا چ یپرتغال و توت فرنگ _

 ؟  یتگرف ادیرو از کجا  نای، فوتشه . نه ؟ اصال ا گهید زیو گفتم : همون چند تا چ دمینوش گرید یکم

 مختلف. یمختلف و آدم ها یداد و گفت : از جاها هیتک

 خالق نبودن. نقدریکدوم ا چیمن ، ه یمختلف زندگ یگفتم : آدم ها دیناام

 .مروی: ن تگفیو بلند م دیکش یکاناپه دراز م یوکنارش بودم ، ر ییاگر روز جمعه ا یآرمان افتادم وقت ادیب

آمد و  یب در نموقت خوب از آ چویکه ه ییمروهای.نکرمیدرست م لیم یو ب کردمیخودم ترجمه اش م یبرا دیمن با که

 داشت. یرادیا شهیهم

 من زد و گفت :  وانیبه ل ییضربه ا حسام

 .کنهی، صدق نم تیزندگ دیجد یدر مورد آدم ها _

، حسام دور خودش  کردیم.موشکافانه نگاهش کردم که با دقت به ساعت اش نگاه دانستمیعارف ، نم ای کردیخودش اشاره م به

قابل اعتماد است  دیفهم شدیو نم دیحرفش را فهم یو جد یشوخ شدیاحساساتش را خواند ، نم شدیداشت.نم ینامرئ یوای، د

 نه. ای

فکرت را در هوا  باال.حرف و ییرایمدل زرنگ بودن و گ کیداشتند ،  یخاص یگژیهر دو و یمنعطف تر بود ول یکم عارف

 .کردیمعذب م یبه درد بخور بود من را کم نکهیبا ا نیکه ا خواندندیم

شد.درست  کینزد کرد و ینم دارش را با کش سر دم اسب یبزرگ سالم کرد.موها یآمدن عارف صاف نشستم ، با لبخند با

 گونه ام را ببوسد. ایبغلم کند  خواهدیخم شد که فکر کردم م یکنار من ، طور

 طرفا ؟  نیکه لبخندش بزرگ تر شد و گفت : از ا دمیخودم را عقب کش یکم ناخودآگاه

 ام برگشتم. وهیسراغ آبم دوباره به تیاهم یداشتم و ب یگذاشت.من ن شیرا سر جا وانیو ل دیام را نوش وهیاز آبم ییا جرعه

 .میدار یام نشست و من گفتم : جلسه کار ینارک یصندل یرو



 ؟  یرو به حسام گفت : در مورد چ خندان

 گذاشت و گفت :  ییباالخره سرش را باال آورد و تبلتش را گوشه ا حسام

 رو دعوت کرده. ایلیداده.من و ل یمهمون یانیک _

 شد ! میو گفت : حسود دیکش یسوت عارف

 عموئه ؟  یانیگفتم : ک رتیح با

 .وسشهیرا لبه سنگ گذاشت و گفت : آره.خود د شیاز آرنج ها یکی عارف

 است. دهیحس را به من داد که با او هم عق نیعارف نشان نداد که ا نیبه توه یواکنش حسام

 ؟  شیدوباره گفت : قراره ببر عارف

 .هی.خودمونستین شیقرارداد یها یسر تکان داد و گفت : مهمون حسام

 پس. شهیم یمن خال یت : جابا پوزخند گف عارف

 دوست ندارم برم. یگفتم : من ول ناراحت

 نگاه عارف مهربان شد و گفت :  رنگ

 .دهین پول بهشون مخدا توم ارهیاز خواننده ها رو م یکی...هر دفعه رهیگیها رو م یمهمون نیبهت.بهتر گذرهیخوش م _

 و گفت :  دیاش را جلو کش یصندل یکم حسام

 .ستیمهم ن زایچ نیاالن ا _

کنم و  داتیکه نتونم پ یباشن یی.جایکه حداالمکان از من دور نش نهینکته ا نیو مهم تر نیمن نگاه کرد و ادامه داد : اول به

 و من همون جا باهات آشنا شدم. ییما هیکه تو همسا هینطوری...داستان انمتینب

 مجتمع ؟  ای نجایا هیهمسا _

صحبت  شیطورنیا یها یمهمون ی! تو دیاگر حال مامان بزرگم رو پرس ی.حتیبگ یتونیکه هست رو م یمجتمع.همون _

 دیبا دنیگر ازت پرس.اشیدیند شیاز دو ماه پ یول شیدی.دوست من بوده و تو دشیشناسی...در مورد عارف ، ممیندار یکار

 ینقش باز یانتو براتو یجمله ها بده.همه  نطوریمگه و ا چطور، جوابشون رو با  ستین یکه انگار مسئله خاص یبگ یطور

 یروغ گفتم.متوجه شدهممون البته چون منم د ی.براشهیمهمه که شک نکنند ، مگه نه برات خطرناک م یلیکردنت بذار...خ

 ؟ 



 بار گفت :  نیوجودم پر از استرس شد.عارف ا یتکان دادم ول سر

.برات ستین شیتیشخص پیت یعاشقانه تو یلیبا خود حسام...رفتار خ هم هست البته.در مورد رفتارت یتر زینکات ر یسر هی _

 یزده رو باز جانیه یکن نقش دخترا ی.سعگهی...گنده دماغه درهیرقصه و قربون صدقه ات نم ی، باهات نم کشهیغذا نم

 !  هیراض یکه خسته است ول یمدل هیرو بزنن. رهتونستن مخ پس ازیکه با نذر و ن یی.از اونایکن

 دادم و گفتم :  نیچ میابروها به

 ؟ یچ یعنی _

 خندان گفت :  حسام

 خوبه. _

 بودن ؟  ینطوریهمه دوست دختراش ا یعنیطعنه گفتم :  به

 بوده .ن شتریکه ب یکی  م،یریدر نظر نگ یاونطور می...البته بخوابایبه حسام نگاه کرد و گفت :تقر عارف

 زد و گفت :  رهیبه سنگ جز ییضربه ا حسام

 .یبدون کنمیکه مهم هستن رو برات تلگرام م ییزایچ هی.بقمیبگذر _

 ؟  میدار گارمیو س ی: منع مشروبات الک دمیپرس

 گفت : آره. حسام

 گفت :  عارف

 بکن. یخوای.هر کار مینه بابا . ندار _

 گفت :  یجد حسام

 به اونا. کنهیگزارش م یانیک _

 گفت :  الیخیب عارف

 ورن.حرص بخ کمیبذار بکنه. _

 گفتم :  معترض

 .دیکنیدارم مسخرم م کنمیحس م _

 مهربان گفت :  عارف



 .میکنیم یبا هم شوخ _

 گفتم :  ناراحت

 .یکدوم قسمتش جد هیکدوم قسمتش شوخ فهممیمن نم _

 و گفت :  دیخند عارف

 .ری.سخت نگمیکنینم تتیاذ _

 اراحت گفتم : داشتم و اعصابم خرد شده بود.ن یحس بد دایام شده بود نگاه کردم . شد رهیبه حسام که خ یناراض

 ؟  نجایاومدم ا یم دیبا یچ ی.برایهم بگ یتلگرام شدیرو م نایا _

 گفت :  ستادیا یم خچالیکه مقابل  یشد و در حال بلند

 شام دوستانه. هی یبرا _

 ، آرامم کرد. نانشیجمله آرام و با اطم کی نیانگار هم و

*** 

 میبرا زی، همه چ میشهر بود کیکجا.انگار نه انگار در  یمهمان نیما کجا و ا یها یباز مقابلم مانده بود.مهمان یبه فضا نگاهم

م بهتر بود.پاشنه گفت یکه نم میآمد.از کفش ها یکرده بود ، بنظرم ساده م نهیهز شیآنقدر برا نکهیبود.لباسم با ا ییفضا

به گردنم  کیبار ریبود که با زنج نیهمان گل رام یعنیکه داشتم ،  یینبود.تنها قطعه طال تو اصال راح کردیم تمیبلندش اذ

هم نداشتم.دوست نداشتم سرم را برگردانم و  یساعت درست و حساب کی یکوچک.حت یبدل یانداخته بودم و گوشواره ها

 رمیبگ ینیهمان لحظه ماش خواستی.دلم مکردمیم یارزش یمارک دار ساده اش ، احساس ب یها .از همه لباسنمیحسام را بب

 و برگردم.

 رختکن.فکر کنم اون سمته. یرخ آرامش نگاه کردم که گفت : لباساتو بذار تو مین به

 نگاه کردم ، دستش را پشتم گذاشت و گفت: کردیکه اشاره م یسمت به

 .یایتا ب ستمیا یهمونجا م امیبرو من م _

به خودم  نهیکردم و مقابل آ زانیرا آو میاز کمد ها مانتو یکیتوجه به آدمها ، وارد رختکن شدم.داخل  یرا فرو دادو ب بغضم

از سرما به تنم  یبود.لرز نیساده درست کرده بود.تنها نکته آرام بخش هم شگرمیرا آرا میخوب بود و موها شمینگاه کردم.آرا

 یدخترها نگاه کردم ، زرد ، صورت هیبه لباس بق نهیام تنها قسمت خاصش بود.از آ ییسرمه ا راهنیباز پ یانشست ، سر شانه ه

 بودند و خوب هم بهشان آمده بود. دهیرا پوش دیآ یبهم نم کردمیکه من فکر م ییو همه رنگ ها



و گفتم :  ستادمیبود.دوباره سردم شد ، کنارش ا ستادهیجلوتر ا یرفتم.حسام کم رونیمحتاط ب ییرا گرفتم و با قدم ها نگاهم

 سرده. یلی.خمینیمشعل ها بش کینزد

 ؟  یبه عموت سالم کن میبر یخوایرا به نشانه باشه تکان داد.دوباره گفتم : م سرش

 گفت : آره. آهسته

 ؟  گهید رمیاسترس گفتم : دستتو بگ با

 ؟  یراه بر یتونیکرد و گفت : نم نگاهم

 . مینیاونو بب میخوایکه م گمیم نیا یبراگفتم :  کالفه

 خم کرد و گفت : کفشت ناراحته ؟  یرا کم سرش

 را بهم فشردم و با اخم گفتم :  میها لب

 من عادت به پاشنه بلند ندارم. _

.فرق داشت ختی، دلم ر دیچیکه دور انگشتانم پ شیکف دستش گرم شد.پنجه ها یرا باال اورد و دست راستم از گرما سرش

آرام  یبا نفس دیتپی.قلبم را که میحت شیعاشق بودن ، فرق داشت.نوع گرما یباشد تا برا یدوست یکه برا ی، دست گرفتن

کفش ها سرم از  نینگاهش کردم ، با ا یچشم ریعوض شده بود.ز المح نطوریتماس ساده ا کی یکردم.مسخره بود که برا

 شدم و گفتم : کجاست پس ؟  کشیآمدم.نزد یبنظر نم کوتاه یلیسر شانه اش باال زده بود و خ

 .حواست باشه .میرسیزد و گفت : االن م یکرد ، لبخند نگاهم

 ماندم. میآمد شوکه شدم و مات سرجا یبه طرفمان م ییکه با خوشرو یمرد دنیباال اوردم ، از د یکه سرم را با کنجکاو بعد

 رانیا گرانیباز نیاز بزرگتر یکی،  یو صورت استخوان اهیس می، ابرو ها قینسبتا کوتاه قد و الغر ، با آن خط لبخند عم مرد

 .شدیباز مانده ام را بستم و چند بار پلک زدم.باورم نم یبود.لب ها

اش به من افتاد  دهیکش یچشمان کوچک ول اهیو چند بار با دست به شانه اش زد ، نگاهش س دیحسام را در آغوش کش مرد

 و دستش را جلو آوردم و گفت :  دیدادم.خند لشیجان تحو یب یو من سالم

 حال شما خانوم ؟  _

 ...یحسام را آرام فشردم و گفتم : نگفته بود یگفتم.بعد بازو یرا فشردم و ممنون دستش

 .یش ریبا همان لبخند گفت : گفتم غافلگ حسام

 حاال ؟  یشد ریکرد و گفت : غافلگ ییخنده ا یانیهمان ک ای مرد



 زدم و گفتم : بله.واقعا. یناباور لبخند

 .دی...راحت باشدیش ییرایپذ دیی، بفرما دییو گفت : خوبه.بفرما دیخند

 ...امشب البته نه.دلم برات تنگ شده بود پسر.شمیپ ایب تیوقت خال یرو به حسام گفت : تو بعد

 اش لبخند زد و گفتم : ممنون. شهیمثل هم حسام

 کمر من و حسام گذاشت و گفت : یرا رو شیسرش را جلو آورد و دست ها یو کم ستادیما ا انیدور زد ، م یانیک

 .هی...امشب شب خوش گذروندیخوش بگذرون _

 واقعا ؟  یفرستادم و گفتم : چرا نگفت رونیزدم و او از ما فاصله گرفت.نفسم را ب شیبه رو یلبخند

 و گفت :  دیکش یزیدستم را گرفت و به سمت م خندان

 .گهید یدیحاال فهم _

 مورد عالقمه. گری.بازشهیو گفتم : باورم نم نشستم

 برداشت . مرد مودبانه گفت :  کردیم ییرایکه خم شده بود و پذ یمرد ینیرا از س هیبلند پا وانیل دو

 براتون. شهیسرو م دیاریب فیکنار بار تشر دیتونی، م یالک یها یدنینوش یبرا _

 .هیخوب گریسر تکان داد و گفت : باز حسام

 .کردمیزده گفتم : فکرشم نم رتیح

 .کنهیفکرشو نم چکسیگفت : ه آهسته

 زد و دوباره گفت : ی. لبخند کجدمیکه حسام برداشته بود ، نوش ییا وهیرا کج کنار هم چسباندم و از ابم میپاها

 .یکنیم هات استفاده هیخوبه از هد _

 گل ساده گذاشتم و گفتم :  یانگشتانم را رو اریاخت یبه گردنبندم بود! ب منظورش

 !  ستیخوب ن یگفت _

 و گفت : دیگردنم چرخ یرو نگاهش

 .یاومد یکوتاه م دیو خواسته کار زشتشو با کادو جبران کنه نبا دهیکادو خر نکهیمنظورم به ظاهرش نبود.تو بخاطر ا _

 من کوتاه اومدم ؟  یگیطال م کهیت هی نیگفتم : بخاطر گرفتن ا ناباور



 .ینگاهم کرد.ناراحت از برداشت غلطش گفتم : تو منو نشناخت پرسشگر

 کرد و گفت : یکوتاه خنده

 .یشیتو زود نرم م _

 اسب بهم فشردم . نگاهم کرد و گفت :من یکردن جواب دایپ یرا برا میلب ها یعصب

 ؟  ستین نطوریا _

 طرفش خم شدم و با حرص گفتم : به

 .یمنو بشناس شهینم لیدل  یو چند بار امارمو گرفت یچون خطمو هک کرد _

 تا آرام شوم.نگاهش را همچنان به من دوخته بود ، معترض نگاهش کردم که گفت : دمیکش یفاصله گرفتم و نفس دوباره

 .هیحرف نمیا _

 ی.ولدهدیتر ، حسادت را نشان م زیانگ الیخ یلیخ ایتوجه  یمعن ستشیخوب ن کردمیم الیرا برگرداند.من را بگو که خ سرش

 .کردیم یروانشناسانه بررس یو کم اطیرا از جانب احت زینداشت ، همه چ یتیشخص نیحسام مسلما چن

تو جه ؟  یآمد.من چه داشتم برا یمواقع بود که هزار فکر به ذهنم م نطوریشدم.ا رهیالغرم خ یو به دست ها دمیکش یآه

و نه مال و  ی، نه چهره فراموش نشدن یخاص التیو تحص یاجتماع تیانداخته بودم ، نه موقع ریمس نیخودم را در ا یاتفاق

 .یاموال و کالس

.حسام به اطرافش دیایفتم تا اشک به چشمانم ن.سرم را باال گرچاندمیرا بهم پ میمقابل چشمانم تار شد و دست ها انگشتانم

 به چند نفر سالم کنم. دیاونطرف.با مینگاه کرد و گفت : بلند شو بر

.با سر به میکمرم گذاشت و قدم زنان به سمت شلوغ تر رفت یگفتم و به دنبالش بلند شدم.انگشتانش را رو یباشه ا یناراض

 .نجایاومده از ا یبدم م شهیچند نفر سالم کرد و غر زد : هم

کردم  یو سع دمیکش یداد.نفس یزیسفارش چ شخوانیو حسام به مرد پشت پ میبلند نشست هیپا یها یصندل یرو کنارش

بعد حسام  یینزدم.لحظه ا ینگاه کردم و حرف یرنگ اتیبا محتو ییها وانیچانه ام گذاشتم و به ل ریراحت تر باشم.دستم را ز

 .امیم و رمیلحظه م هیمن  باش نجایشد و گفت : ا کمینزد

 ، جا خوردم. یانیک دنیکنارم سرم را برگرداندم و از د یکه با حضور کس دمشیدیشدم.هنوز م رهیگفتم و به رفتنش خ ییا باشه

 پسر... االیبساز واسه خانوم. تیکوکتل ال هیگفت :  یدنیزد و به مرد مسئول نوش یلبخند

 ؟  یخانم اشتباه یزد و به من نگاه کرد و گفت : خوب! چطور یضیعر لبخند



 آن روز بود ، لبخند زدم و گفتم : خوبم .ممنون. زیو گر بیمنظورش به تعق احتماال

بود که  یهمان قایبود و لبخندش دق شتری، ابهتش ب یکینزد نیبه ا ییبزرگ بود.از فاصله ا یکم شیشانه ها یبرا صورتش

 دی.با همان لبخند دوباره پرسستیاش چ یکه نقش اصل اورمین ادیکردم ب ی.مشتاقانه نگاهش کردم و سعداشت شیها لمیدر ف

 ؟یدیپسرو دزد نیقاپ ا ی: حسام ، حسام ، حسام...چطور

 کرده باشم. نکارویهنوز ا کنمیدهانم را فرو دادم و با  صداقت گفتم : فکر نم آب

 .هینفوذ رقابلی...آدم غدی، شا دیو گفت : شا دیخند

 بهش نفوذ کنم. خوامیام را باال انداختم و گفتم : من نم شانه

 ببره... شیخودش کارشو پ ایدن ی.بذارنهیزد و گفت : راهشم هم شخوانیپ یرا رو انگشتانش

 به سمتم خم شد و گفت :  یکم یانیمقابلم قرار گرفت ، ک یکمرنگ یآب یدنینوش

 چه خبر ؟ خوبه ؟  رانیاز ا _

 گفتم : االن بهتر شدن. متعجب

 تنها بمونه. دیزن نبا نیحالش بودم.ا ریگیو گفت : پ دیکش عقب

 ...شیاز نقش ها یکی هیبود.شب یبیامد.کال آدم غر یم نییپا یباال و گاه شیتن صدا یو گاه زدیحرف م کوتاه

 دوست داره. شتریب ینطوریفکر کنم ا یتکان دادم و گفتم : ول سر

 داده ؟  بتیلوکسش ، فر یزندگ تیجذاب ای ادیکرد و گفت : از حسام خوشت م کیرا بار شیها چشم

نظرم دارد.لب  ریز دانستمیحال ، م نیداشت.با ا تیمیمودبانه گفت و حالت ص یادبانه بود ول ی، ب یاش در حالت کل جمله

 را تر کردم و گفتم :  میها

 سخته. صشیتشخ یول ستنیاز هم جدا ن _

و خندان گفت : ازت خوشم  دیکوب شخوانیپ یکف دستش را رو یاسترس گرفتم و بعد ناگهان اریاخت ینگاهم کرد که ب یکم

 ...ادی.خوشم مادیم

 ؟  نیخندیم یدادم و او گفت : به چ رونیشانه ام نفس حبس شده ام را ب یحس دست حسام رو با

 لذت ببر خانوم. تیدنی...از نوشمیگپ دوستانه زد هیبلند شد و گفت :  یانیک

 گفت ؟  یدور شدنش ، حسام کنار گوشم گفت : چ با



 .ادیو گفتم : بذار نفسم باال ب دمیام نوش یدنیاز نوش ین با

 ؟  یختیبهم ر نقدریبود.حسام غر زد : چرا ا ریخوب و الکل کمش ، دلپذ طعم

 خودم را باد زدم و گفتم : نه خوبم. یسرد ، کم یآن هوا در

 .ستیپ یتو میبر ایو گفت : ب دیکش ینفس

 .یستی، متعجب گفتم : دوستت که گفت اهل رقص ن دیکش متیرا با مال میبازو

 .نتتینب خوامیبرقصم.م خوامیاخم گفت : االنم نم با

 که جمع مهمانان را به هوا فرستاده بود ، آهم در آمد و گفتم :  یخواننده معروف دنید با

 ...نمشیبیدارم م شهیباورم نم _

 ؟  یانیک دیپرس یو گفت : چ دمیعقب کش شتریب حسام

 تعادلم را حفظ کنم گفتم :  کردمیم یسع یکه در آن شلوغ یاز خواننده گرفتم و در حال یرا به سخت نگاهم

 نظرتو جلب کردم. یچطور نکهیو ا دیدر مورد مامان بزرگت پرس _

 کرد و گفت : شک کرده. اخم

 نبود بخواد بازم مطمئن شه. دیباال انداختم و گفتم : بع شانه

به عقب گذاشت ، معترض  یکوبیو پا یدر عالم مست یحواس یب گری، مرد قدم د دمیخودم را عقب کش یتنه مرد بلند قد با

 یو صحنه ها یآبک یها لمیرفتم.مثل  فو درست در آغوشش قرار گ دیرا کش میبازو شتریخواستم تذکر بدهم که حسام ب

 یلیبودند ، نه خ میکمرم و بازو ی، رو شیجدا شدن نداشتم.دست ها صدبازوانش جا گرفته بودم و اصال ق انی، م ییا شهیکل

 ها. ونهید نیفاصله گرفتم تا جدا شوم که نگذاشت و گفت : بذار برن ا یمحکم که انگار بغلم کرده باشد.کم

کردم به تماس  یو سع ستادمینظر داشته باشد ، صاف ا ریرا ز زیهمه چ خواستیبود.انگار م اریهوش یاش خونسرد ول چهره

 باشم. تیاهم یب کمانینزد

با  یو نتوانم حت نمیبب یمهمان کی، او را در  طیبل هیبدون دردسر ته کردمیفکر م یحسرت به خواننده معروف نگاه کردم.ک با

 دست تکان دهم.دلخور غر زدم : شیاز اهنگ ها یکی

 برقصم ؟  تونمیمنم نم _

 گفت :را از کمرم برداشت و شیاز دست ها یکیبا تعجب نگاهم کرد ،  حسام



 .ستمیا یم نجایبرو...من ا یخوایم _

 رابشنوم گفت : شیصدا نکهیا  یبرا رقص نگاه کردم ، کنار گوشم جیبه است دیترد با

 ؟  یبرقص یکه بخوا یراه بر یتونیکفشا م نیبا ا _

 گفته مشکل دارم باهاشون ؟  یکردم و گفتم : ک اخم

 .ریبگ نویرا به سمتش گرفتم و گفتم : ا فمیک

 ی.واقعا سختم بود ، قسمت جلوستادمیشاد ا تیجمع انیرا گرفت و من بدون نکاه کردن دوباره به حسام م فمیلبخند ک با

به خواننده و گروهش نگاه  کیدادم از نزد حی. جلوتر رفتم و ترج سوختیکفش قرار داشت م بیش یکه در انتها میپاها

سرخ زنان و مردان ، مست بودنشان  یخودشان بودند.از گونه ها یو همه در حال و هوا کردینگاه نم یبه کس یکنم.کس

 .خوردندیپر غصه م یداشتند ، با حساب ینه ، حداقل اگر دردسر ایبودند  یالیخیب یدم هاها ، ا نیمشخص بود ، ا

که داشتم همان بود ! که خرج خودم  یزیهمه چ بای، تقر دادیبه من م هیپرداخت مهر یچک آرمان افتادم که هر ماه برا ادیب

 .شدیو بپاشم م زیو مختصر بر

 هی.شبکردیخانه م یکه برا یخرج ی، برا کردمیبا مامان نصفش م ینبود و گاه ادیکه اصال ز گرفتمیم یپدرم مبلغ مهیب از

 نباشد. برزیفر نید ریسهم خودم از خوراک و امکانات خانه بود تا مامان ز

 یبه عنوان درد و دل برا یرا روز زهایچ نیها نشستم و شکمم را جمع کردم تا در لباسم مشخص نشود.ا یاز صندل یکی یرو

 بود بر سرم. دهیالفاظ کوب نیشد ، همه را با زشت تر هیبحث مهر یوقت یته بودم ولآرمان گف

انداخته بود و هر چه گفتم  رمیگوشه اتاقش گ یام را بدهد.وقت هیپا انداختم و فکر کردم حقش بود ، جان بکند و مهر یرو پا

 .کردیرا هم م نجایفکر ا دینداد با تی، اهم یبعد از عروس یبگذارد برا

 عارف !  یحت ایبود حداقل  ایرا اجرا کرد و من دوباره بغضم گرفت.کاش رو یمیاهنگ مال خواننده

 که. یبرقص یخوایم یگفت _

 که. ینیبیگفتم : اهنگش مال رقص دو نفره است.م یحسام جا خوردم و بعد از مکث یصدا دنیشن از

 فت :تلوخوران در رقص تانگو نگاه کرد و گ ینشست و به زوج ها کنارم

 که توش غرق شدن. ییگندا یپوششه برا هی نایا _

 کردم و گفتم : کیرا بار میها چشم

 ! شنیغرق نم یگند چیپول تو ه یب یادما نکهینه ا _



 را تکان داد و گفت : دستش

 .کننیم یهم نقش باز ی...همه براستین شونی.منظورم به سطح مالگمیکال آدمها رو م _

 .گهیگفتم : مثل ما د دیناام

 کرد و گفت : نگاهم

 .میا گهیبا همد یمهمون نیا یآدما نیما راستگو تر کنمیاستثنا فکر م _

 اورد و گفت : کینزد یرا کم سرش

 !کنهینم ریفکرهاتم ،منو غافلگ نیاهتری، چون س یترسی.چون نمیباش دیکه با یهست یمن ،همون شیتو پ _

 زده نگاهش کرد و لب زدم : چرا ؟  شگفت

 زد و گفت :  یترسناک لبخند

 و انجام دادم. دمید یبدتر یزایمن چ _

 اش شدم و گفتم : رهیلحظه خ چند

 .یکشیاخرش منو م کنمیفکر م شهی، هم یدیکه به من م یحجم اطالعات نیبا همه ا _

 به خنده باز شد و گفت : لبش

 .ستیناممکن ن زیچ چیه _

 را به دستش زدم و گفتم :  دستم

 !  ترسمیم یگیم ینطوریا _

زده  رتیکرد ، سرش را به صورت ح کیدستش را دور شانه ام انداخت و من را به خودش نزد بیعج یو در حرکت دیخند باز

 .یبترس دمیکرد و با لبخند گفت : با کیمن نزد

 .دیرا به گونه ام چسباند و بوس شیلب ها و

زده بودند  جانیو ه جیدر گوشم گنگ شدند و همه حواسم به جز حواس گونه ام از کار افتادند ، احساساتم سردرگم و گ صداها

 ؟  نجاستیا یانیو زمزمه کردم : ک دمیاست.سرم را نامحسوس عقب کش انیدر جر یرعادیغ زیچ دمیفهمیم یول

 نگاهم کرد کیبار ییا چشم هاو ب دیعقب کش ییا هیرا همان جا نگه داشت و بعد از ثان سرش



زد و بلند شد.به  یعیدستش گرفت و سرش را برگرداند و لبخند وس انیرا باال فرستادم و منتظر نگاهش کردم.دستم را م میابرو

 ؟  یعل یسالم کرد و گفت : چطوربود !  ینگاه کرد و اه از نهادم بلند شد.پس کس شدیم کیکه نزد یمرد

 گفت : مانهیجوان ، دست حسام را فشرد و صم مرد

 ؟  ی.االن عمو بهرام گفت...تو خوبیهست دونستمینم _

 خانوم؟  دیرو به من کرد و گفت : شما چطور بعد

 عارف ترکونده. دمیدوباره رو به حسام گفت : چه خبرا ؟ شن یدادم و تشکر کردم.عل دست

 کرد و گفت : مغز نداره. یجان یخنده ب حسام

 با لبخند گفت : یعل

 بود. یبا مرجان اوک نیاره واسه هم _

 نداد و بعد ارام گفت : خوبه ؟ یجواب یقیدقا یشد ، حسام برا زیت میها گوش

 که...آروم و قرار نداره.دوست داره برگرده. شیشناسیزد و گفت : آره.م ینیلبخند غمگ یعل

 .ادیب دی، نبا یعل یدونیخم شد و گفت : م یبه سمت عل حسام

 سر تکان داد و گفت :  یعل

 بهتر شه. ادیاگه...عارف بتونه ب دی.شاادیب ذارمی...نمگهید هینطوریا یول کنمیسرشو گرم م _

 آرام گفت :  حسام

 .فهمهیاونطرف مرجان حتما م ادیاگه ب _

 .کنمیدارم ازدواج م ی....راستدوارمیو گفت : ام دیکش ینفس یعل

 زد و گفت :  یلبخند حسام

 ؟ مبارک باشه.آشناست ؟  یجد _

 را باال آورد و گفت :  لشیموبا یعل

 .ناهاشی...امیشد لیدانشگاهمه.با هم فارق التحص یها ینه از همکالس _

 کرد و گفت :  به صفحه ینگاه حسام



 خوبه.مبارکت باشه. _

 یکینسبت نزد یجمع چرخاندم ، مرجان هر که بود با عل یحواس رو یرا ب میبود.چشم ها ختهیاعصابم بهم ر یکنجکاو از

تر و بدتر بوسه  دهیچیام جا به جا شدم ، از همه پ یصندل یداشت.کالفه رو یلیداشت و من هم که مرجان بودم ! حتما دل

 یدادم و به سمت حسام برگشتم ، عل رونیها را داشتم.نفسم را پرفشار ب قو حس احم دانستمیرا نم لشیگونه ام بود.دل یرو

 زدم و دستش را فشردم. یبرود ، لبخند خواستیم

 ؟  هیشدم.سرش را باال آورد و گفت : چ رهیدور شد ، به حسام خ یوقت

 ؟ هیکردم : مرجان ک زمزمه

 .دمتیچرا بوس یبپرس یخواستیفکر کردم مزد و گفت :  یلبخند

 ؟  هی.اول بگو مرجان کپرسمیمکث گفتم : اونم م با

 زد و گفت :  زیم یرو یرا به آرام وانشیل یانتها

 نه. نجایبهت.اما ا گمیم _

 ؟  ی: اون مورد دوم چ دمیپرس مردد

 .گهید میرفتار کن دیبا ینطورینداشت.ا یخاص لینگاهم کرد و گفت : دل خندان

دستش بودن سر بدهم ، چون واقعا  چهیدر مورد باز ینگاهش کردم و سرم را برگرداندم.دوست نداشتم سخنران یناراحت با

 ؟  کردمیبودم.اصال من آنجا چکار م

 .سیسرو رمیبلند شدم و گفتم : من م کالفه

سرش را تکان  زیهمه چ یبرا یوقت خوردیراه افتادم و فکر کردم گردنش به مشکل نم سیرا تکان داد.به سمت سرو سرش

به  یبودند عبور کردم و مجبور شدم دور بزنم.به سخت ستادهیا لیکه معلوم نبود به چه دل یتی؟ از مقابل ازدحام جمع دهدیم

و خواستم در را باز کنم که با  دمیشده بود ، رس دهیو سالن کش سیبه سرو یمنته یراهرو نیکه ب یرنگ اهیس شنیپشت پارت

 .ستادمیا میم مرجان ، سر جااس دنیشن

جمالتش بکار برده بود.تکان  نینبود و صدا ، نام مرجان را ب ی. اما کسنمیرا بب یگریمرجان د دیبه اطرافم نگاه کردم شا ریمتح

 باهاش ؟  هیک نی: پس ا دیپرس یکردم ، مرد زیرا ت مینخوردم و گوش ها

 وسط. نیبود ا ی، خوب بودن با هم.انگار مرجان اضاف دادنیکه نشون م نطوریتا حاال.ا دمشی.نددونمیگفت : نم ییآشنا یصدا

 گفت : منکه بهت گفتم. گرید یصدا



 ذهنم را مشغول کرده بود گفت :  دایآشنا که شد یصدا

 ها شده. ونهی؟ مثل د هیمرجان االن چه حال یدونیکنم.م کاریباهاش چ دونمیم _

 دوباره گفت :  یبود ، خودش بود ! عل یعل هیشب صدا

 مرجان رو ول کرده. نیبخاطر ا دیاصال شا _

 .پوشونهیرو م ی، قشنگ همه چ کهینزد یانیبا ک نکهی.نه استیمشخص ن شیچیدوم پچ پچ کنان گفت : کال حسام ه مرد

 مرجان. ی...گه زده به زندگارمیازش درب یزد و گفت : غلط کرده.من پدر یپوزخند یعل

 حاال. ستین انیدختره هم در جر نیا دیگفت : شا مرد

نداشته باشند.هرچقدرم  یبه من زنگ زد گفت به رابط زنگ بزنم بگم کار یانیباالخره.ک گهید فهممیبا حرص گفت : م یعل

 کنن... سیهمونا دهنشو سرو ذاشتمیم دیگفت نه . با دهیخودش عارف رو پوشش م دیگفتم شا

خودم را معطل کردم و بعد با ترس  یرساندم.کم سیخودم را به داخل سرو نیفرستادم و پاورچ رونیحبس شده ام را ب نفس

به خودم گرفتم و خودم را به حسام  ی.مجبورا ظاهر عادنندیآمد ، استرسش داشتم که من را نب ینم شانیو لرز خارج شدم.صدا

 .میبر ودز دیرساندم ، به سمتش خم شدم و گفتم : با

 .امیاالن م نیجا بش نینگاهم کرد و گفت : باشه.هم یکم

خطرناکش.حس  یو آدم ها یاز آن مهمان ریبودم غ ییهر جا خواستیو خودم را لعنت کردم.دلم م دمینفس کش گریبار د چند

 .شدی، وجودم را گرفته بود و از استرس معده ام بهم فشرده م یبد ناامن

حسام نشستم  نیداخل ماش یو شالم را برداشتم و وقتبلند شدم ، تا کنار رختکن با من آمد ، مانتو  عیحسام ، سر دنید با

 .ستیکه باهات حرف زد ، باهات خوب ن یدوستت عل نیگفتم : ا عیتوانستم راحت تر نفس بکشم و سر

 . دونمیوسط نگاه کرد و گفت : م نهیآ به

 ؟  یدونیزده گفتم : م رتیح

 ؟  یدیکردو گفت : از کجا فهم نگاهم

 گفتم :  ریتاخ با

داغونش  گفتی...بخاطر مرجان ناراحت بود.مدمیشن یمن اتفاق زدیبود حرف م ستادهیا یکیبا  ییدستشو یپشت راهرو _

 ؟  شناسهی...مرجان رو از کجا میکرد

 نگاه کرد و گفت :  نهیدوباره به آ حسام



 پسر عموشه .عاشقشه احمق. _

 و کالفه گفتم :  یعصب

 ؟  یاون زد یمرجان ؟ چرا منو جا نیا هیاصال ک _

 و گفت :  دیکش ینفس حسام

شد و کارو  یمسائل احساس ریبخاطر کارمون.درگ میبود کیشد ، نزد یمی.طبق معمول با عارف صمکردیمرجان با ما کار م _

 بره. مشیبفرست میخراب کرد.مجبور شد

 عارف ؟  ای؟ با تو  یبا ک یمسائل احساس _

 باز هم مکث کرد و بعد گفت : حسام

 

 نداره. یتیاهم نایا _

 .نه ؟ ینه عارف.تو مرجانو سر کار گذاشت دادیداشت به تو فحش م یحرص گفتم : چرا داره.عل با

 .یبود نه شکست عشق یرفتنش ، دزد لیگفت : دل خونسرد

 ؟  یاون زد یگفتم : پس چرا منو جا یناراحت با

 را بهم فشار داد و گفت :  شیها لب

 بشه .  دهیچون قرار بود چند بار د _

 . هستم ؟  ستمین هشیمن که شب _

 جیبود.گ یکاف یشدیاون ظاهر م ییبا کارت شناسا نکهیاومدن هم ی...اگر دنبالش میستینگاهم کرد و گفت : نه ن حسام

 هنوز. نجاستیا کننیفکر مردش رو بزنن چون  تونستنیاز کشور خارج شده و نم یک شدندیم

 .یهمه وجودم را گرفت ، آرام گفتم : پس منو با نقشه وارد کار کرد یدیناام

 .نگیپارک یزد و گفت : چرت نگو.من نکشوندمت تو یپوزخند

 یرخواهیو از سر خ یبه سادگ ایدن نیدر ا زیچ چی.هاوردندیام به سرم هجوم ب ختهیبهم ر یکردم و اجازه دادم فکر ها سکوت

 که به قول خودش گرگ بود. ییا بهیسوزاند چه برسد به غر یدل نم تیبرا لیدل یب یبود ، کس نیهم قتینبود.حق



شدم و مجبور شم  ریکه درگ یبهم گفت زمیاون عمارت و همه چ یتو یشدم و گفتم : از عمد منو برد رهیرو به رو خ به

 مرجان باشم. یجا ی، گذاشت ادیسرم ب ییممکنه بال یدونستیم نکهیکنم...با وجود ا یهمکار

 و گفت :  دیکش ینفس حسام

 .گهید یکیکمک به  یو منم ازت استفاده کردم برا یوارد ماجرا شد ینکن.تو اتفاق ییرو جنا هیقض _

 دوست دختر مشترکتون. ایکمک به دوست دخترت.. _

 غره رفت و گفت : مزخرف نگو. چشم

  ام را باال انداختم و گفتم : شانه

 ؟  وندهیبهش بپ خوادیعارف که م ای یکرد ی؟ تو که براش فداکار نشیخواستی؟ کدومتون م نهیاز ا ریغ _

 به حال تو ؟  کنهیم یگفت : چه فرق حسام

 بودم. یبدونم مسخره دست ک کنهیفرق م یلیگفتم : خ یعصب

 حاال ؟  یبکن یخوایم کاریگفت : فرض کن من.چ زدیکه اعصابم را آتش م یلحن با

نداشتم.در هر  یخودم نقش مهم یدر زندگ یطیشرا چی، من در ه گفتینگاه کردم.راست م ارشیرخ خونسرد و هوش مین به

.من گفتیام.راست م یتا آدمها ، گند بزنند به زندگ کردمیاحمقانه ، فقط نگاه م یبکنم و مثل مترسک توانستمینم ی، کار یاتفاق

 .یدر تله کس کردمیم ریگ شهیهم

داشتم.حس  شهیکه هم یتیاهم یو ب ی، حس به درد نخور یباشد ، همان حس را داشتم.حس پوچ دهیکه جانم به لبم رس انگار

 آدمها...آرام گفتم :  یها تینفر هزارم بودن در اولو

 .دیباهام بکن نکارویا ذارمینم گهید _

 پرتاب کردم. رونیفکر خودم را به سمت ب ی، ب هیاز ثان یبردم و در کسر رهیرا به سمت دستگ دستم

 

به همراه قدرت  دیشد یی، ترس به تنم نشست و منصرف شدم ، اما جاذبه ا دمیرا د ابانیهمان لحظه که اسفالت خ درست

رها  میو بازو ستادیا نیانداخت.ماش نیترمز در گوشم طن یشد و صدا دهیکش یبا درد بد می، بازو دیکش رونیباد ، من را به ب

.درد در سر و دیچیام پ ینیدر ب کیشدن الست دنیبد کش یرا بستم، بو میها مفرود امدم.چش نیزم یصورت رو مهیشد. با ن

 .دمیگردنم حس کردم و نال

 شد. دهیبغلم را گرفتند و تنه ام به باال کش ریز ییبرداشتم که دست ها نیرا از زم میدادم ، کف دست ها یبدنم تکان به



دلم خواست از حال  دانهی، ناام میشد و با حس سوزش در صورت و دست ها دهیشک میافتاده بودم.موها نیفقط از ماش بایتقر

 شوم. هوشیحالم بهتر از ان بود که ب یبروم.ول

را مقابل دهانش گرفته بود  شیاز دست ها یکیو  زدیکه نفس نفس م یحرف در حال یام داد و ب هیتک نیبه بدنه ماش حسام

 ، نگاهم کرد.

کفش مزخرفم هم پاره نشده بود  ی، حت دیچیپ می.مچ پاستمیگرفتم تا با نی، خودم را جمع کردم و دستم را به در باز ماش زاریب

 تا راحت شوم.دست حسام به سمت مچم رفت و ارام گفت : صبر کن.

 و گفتم : نکن. دمیرا کش میپا یبند کفش را از دور مچم رها کرد ، عصب تک

پشت سرش انداخت.خواستم  ابانیو در ب دیکش رونیب گرمید یخم شد و کفش را از پا گریبار د ، حسام یلب صندل نشستم

برداشت و هر دو دستش را به سرش گرفت ،  یرا از دست داده بود.حسام قدم تشیاهم زیهمه چ کبارهی یاعتراض کنم ول

 .یاحمق یلی: خ دیبعد به سمتم برگشت و غر ییلحظه ا

 

دستش بود ، جلو امد و دستم  یاب یعقب را باز کرد و محکم بست.بطر یکه به سرفه افتادم.در صندلجوابش را بدهم  خواستم

 ها را شست و گفت : زهی.سوزشش اشک به چشمم اورد ، با انگشت شصتش سنگ رختیکف دستم اب ر ی، رو دیرا کش

 .یریمینم ینطوریا _

 اخ گفتم. اریاخت یو ب دیچیدستم را بکشم که محکم نگه داشت ، درد در ساعدم پ خواستم

 را در هم کرد و ساعدم را باال اورد ، با چهار انگشتش لمسش کرد و گفت: شیاخم ها حسام

 شکسته باشه. دیشا _

 

 ؟ یفکر کرد یبار بغض کردم و سرم را برگرداندم ، دوباره گفت : واقعا چ نیا

 نگاهش کردم و گفتم: دلخور

 

 بذار نجاتش بده! هیکرده از من ما ریکجا گ یکدوم خر نیفکر کردم.تو برو فکر کن بب ینداره چ یبه تو ربط _

 یبود ول می، مال دیکش سوختیبه سمت راست صورتم که م یکرد و ناگهان سیدستم را رها کرد و دست خودش را خ حسام

 : تکون نخور.را پشت سرم گذاشت و گفت گرشیصورتم باز هم سوخت.خواستم سرم را عقب بکشم که دست د



 : نکن. دمیو نال دی.اشک در چشمانم جوشدیگونه ام کش نییدستش را از باال به پا کف

 کرد ، خم شد و گفت: اخم

 نکنم ؟ کاریچ _

چشمم پاک کرد  یرا از انتها دنینزدم ، به چشمان خجالت زده ام نگاه کرد ، با همان انگشت شصت اشک در حال چک یحرف

عقب  یاب را به صندل شهیو ش ستادی.صاف اخواستمیبود که م یزیچ نیکردن مقابل او ، اخر هیرابستم.گر میو من پلک ها

 برگرداند و دوباره مقابل من قرار گرفت و گفت:

 .یبود یمعلوم نبود االن در چه حال زدمیاگه زودتر ترمز نم _

داشته بودم  میحس را بارها در هر مرحله از زندگ نینمانده است ، ا میبرا یو غرور تیشخص گرید کردمیحس بودم.فکر م یب

 بروم و خودم را گم کنم. ییکجای خواستمیاز آرمان جدا شدم ، م یوقت گرید کباری، 

 .ستین یخودکش یمشکل چیدر گذاشت و گفت : راه ه یدستش را باال حسام

 باشم. نجایا خواستمیلحظه فقط...نم هیخودمو بکشم... خواستمیو گفتم : نم دمیصورتم دست کش به

 سقف زد  و گفت :  یرا رو انگشتانش

 نگه دارم. یبگ دیبا ینباش یخوایم _

 و گفت :  دیکش یرا به سرم گرفتم ، نفس بلند دستم

 بودم. دهینترس نقدریتا حاال ا _

 ؟  یبترس دیبا یچ یگفتم : برا آرام

 نشست و گفت :  شیانوهاز یرو

 شد با رفتن مرجان. قایماجرا دق نی.اومدن تو به اهیهم وحشتناک نبوده قض ینطوری، ا نیبب _

 ، لرزششان را دوست نداشتم.حسام با اخم گفت :  چاندمیبهم پ یرا از استرس عصب میها دستم

 .یاون باش یبود جا یکاف کماههی یمدت موقت هی _

 ؟  ی: ازم سواستفاده کرد دیلرز میها لب

 .کردمیم دیبود که با یزد و گفت : کار یلبخند

 .کنندیرفتار م ینطوریاز دو طرف راه افتادند و گفتم : مشکل از منه که آدمها باهام ا میها اشک



 لرزانم گذاشت و گفت :  یدست ها یرا دراز کرد و رو دستش

 مشکل از آدم هاست.نه تو. _ 

.اصال نجات دادنش را هم خواستمیرا نم یوابستگ نینگاه را ا نی، ا خواستمیاش نگاه کردم.نم رهیت یچشم ها به

 یکار یمن معنا یمدل کارا ، بوس کردن و دست گرفتن برا نیو گفتم : نکن.من جنبه ندارم ، ا دمی.دستم را کشخواستمینم

 .دهینم

 .دهیکس نم چیه یرفت و گفت : برا نیاز ب لبخندش

 ندارم. هیبه بق یکار کنمیگفتم : من دارم در مورد خودم و خودت صحبت م یعصب

 از جعبه جدا کرد و به طرفم گرفت و گفت :  یکرد.بعد دستش را دراز کرد ، دستمال میو در سکوت تماشا ستادیا

 .دهیمنم نم یبرا _

 ، گفت :  کندیصحبت م تیاهم یب ییانگار که در مورد مسئله ا یشگیماتش شد و او با همان ژست هم نگاهم

 من واقعا توجهم بهت جلب شده.  -

 .نیزم یخورد یبگ ی. مجبورستیناجور ن یلیشد.صورتت خ رتیبه ساعتش نگاه کرد و گفت : د بعد

ناموفقم گفته  ی.توجهش به من جلب شده بود ، بعد از خودکشدمیصورتم کش یو سوار شد.دستمال را باال آوردم و رو دیچرخ

 بود ! 

*** 

شده  چیشده بود.دست آتل پ زیبه حسابم وار ونیلیکردم صفر ها را بشمارم.پنج م یبانک نگاه کردم و دوباره سع زیوار امیپ به

 .شناختمیکننده را نم زیکردم ، شماره وار نییام را باال آوردم و اس ام اس را باال و پا

 نام حسام با عجله بازش کردم.نوشته بود :  دنیرا باز کردم و از د یصفحه بعد عی، سر یآمدن اس ام اس بعد با

 "آموزشگاه. برو از حقوقت لذت ببر. یبر گهید ستیسالم. الزم ن "

ام کرده بود و رفته  ادهیکه مقابل خانه پ ینداده بود.از همان وقت یخبر چیهفته ه کی نیسوال در ذهنم نقش بست ، ا هزار

بحال خودم  خواستینروم ؟ م خواستیشگاه رفته بودم و برگشته بودم.حاال مفقط به آموز یبعد یبودمش.روزها دهیبود  ، ند

 استراحت داده بود ؟  یمدت ایکند  میرها

توجهش به من جلب شده ،  دانستمیحداقل حاال که م ای میبگو شیرا برا یآن شب عل یو حرف ها دیایبودم سراغم ب منتظر

 را انتظار داشتم. امیپ نیاز ا ریغ یزیچ



را  ایملحفه تخت جا به جا شدم و بعد بلند شدم و بلند رو انیم یگذاشتم.کم نیزم یحوصله رو یرا ب لمیو موبا دمیکش یآه

 صدا زدم.در را باز کرد و گفت : جانم ؟ 

 .رونیب میام را برداشتم و گفتم : بپوش بر حوله

 را جلو داد و آرام گفت : با اشکان قرار دارم اخه. شیها لب

 .میبگرد می...مهمون من ، برادیخوب اونم ب گفتم : بداخالق

 را درشت کرد و گفت : چه خبره مگه ؟  شیها چشم

 و گفتم : حقوق گرفتم. دمیکش میبه پشت لب ها نهیرا مقابل آ لتمیژ

 .میبر یی.خودمون دوتانمشیبیم گهیروز د هیبه اشکان  گمیو گفت : ا پس م دیخند

 گفتم و آتل را از دستم جدا کردم و وارد حمام شدم. ییا باشه

 گذاشتم و گفتم : یها را کنار دیخر

 ؟ یخوریم یچ _

 و گفت : دیسرخوش خند ایرو

 .گهید یدیمن چرا خر ی؟ برا یکرد دایگنج پ _

 را به سمتش گرفتم و گفتم : منو

 نکن با من. یخودم بردارم...تعارف باز یخواینم _

 و گفت : دیرا در هم کش شیها اخم

 ؟  ودتهیپر کینزد _

 را به سرم گرفتم و گفتم : اره فکر کنم. دستم

 زد : از اخالقت مشخصه. غر

 منو را کنار گذاشت و گفت : اینداشت.رو یغامیپ چینگاه کردم که ه لمیموبا به

 .خورمیم تزایمن پ_

 گفتم و به گارسون سفارش دادم.دوباره گفت : ییا باشه



 نه ؟  گهید یستیبا کامران ن _

 نه. یعنیتکان دادم که  سر

 .مرتب یکنیچک م تمی؟ گوش یکنیچت م یپس با ک _

 ام گرفت و گفتم : خنده

 کارمه. یبرا _

 را باال فرستاد و گفت : شیابرو

 .یگیتو که راست م _

 کردم و گفتم : یساختگ اخم

 نکن. یضولف _

 گفت : خندان

 هست. یکیپس  _

 گفتم : دیمشتاقش نگاه کردم و ناام یچشم ها به

 بود. یکاشک _

 گذاشت و گفت : زیم یرا رو شیها دست

 کامران که خوب بود اخه. _

 حسام را تکرار کردم  : یحرف ها اریاخت یو ب دمیکش یاه

 یطوری دیآرمان با یکنم...برا یباز لمیباهاشم ، الزم نباشه ف یکه وقت خوامیرو م یکیاومد...من  یاز اخالقش خوشم نم _

 .یهمه چ شهیخراب م ییجای.ارمیدوام نم ینطوری...من اگهید طوریکامرانم  یبرا کردمیخودم رو عوض م

 سرش را تکان داد و گفت : ایرو

 ...پرو...دیخچر یاومد خونه همش چشمش م یم ذاشتیم شیر یاومد.الک یاز روز اول از ارمان بدم م _

 انزجار گفتم : بره گمشه. با

داشت  یکنارش بودم ،موج یبود.وقت یادم خاص مینبود ، حسام برا یوجود نداشت.عاشق میبرا یفکر به حسام اصال آرمان با

به من نشان دهد...مثل حال  یتوجه خاص ای ردیکنارش باشم و دستم را بگ خواستمیکه م ی.حسشدمیم ریانگار که در ان اس



که کرده بودم  یکار یاور ادیسراغش بروم...با  ییخودم به بهانه ا شدمیم وسوسهاز او بودم و  یقرار تماس یان لحظه ام که ب

 یو دلزده بودم ول دیناام یچرا انجامش دادم...هنوز هم کم گفتمیبود که مرتب به خودم م یی، غرق خجالت شدم.از ان کارها

 نبود... یبه من دست دادن بود ، گفتن کبارهیکه  ین شبم...حسکار آ

 

و  ستادمیشدم.کسل و خواب الود مقابل اشپزخانه ا داریبودم ، ب زاریارد تفت داده شده که از ان ب ظیغل یروز بعد با بو صبح

 گفتم :

 ؟  یپزیم یک یمامان حلوا برا _

 گفت : یحال تکان دادن قاشق چوب در

 .کنمیم راتیخ _

 رها کردم و گفتم :  یصندل یرا رو خودم

  ؟یاخه اول صبح یک راتیخ _

 به من انداخت و گفت : ینگاه

 .دمیخوابشو د شبیبابات...د _

 گفتم : ریمتح

 واقعا ؟  _

 تکان داد و گفت : سر

خانوم  رانیا یباال برا یبری...مدونمیدفع بال...چم ییجورایباشه هم  راتیسر تو اومده.گفتم هم خ ییبال هیمدتم همش  نیا _

 ؟ 

 بخوابم بازم. خوامیگفتم : نه حوصله ندارم.م لیم یب

 ؟  یریشده که نم یاز خواب ؟ کارت چ یشیغر زد : خسته نم مامان

 برگشته محترمانه عذرمو خواستن. شونیقبل ی...منشرمینم گهیرا بهم فشردم و گفتم : د میها چشم

 ؟  یراحت نیبا تعجب گفت : به هم مامان

 از دروغم گفتم :  معذب



 حقوقم رو داد. یاره ول  -

 اون رو هم نده. خواستیناراحت گفت : م مامان

 نگران نباش. کنمیم دایپ گهید کاریچهره درهمش ناراحت شدم و گفتم : حاال  از

 حلوا رو ؟  یبری.خوب بود سرت گرم بود...پس نمستمیکردو گفت : نگران ن اخم

 شدم و گفتم : نه. بلند

 .به صفحه تلگرام حسام رفتم و نوشتم : نوشتمیم یزیچ دیشدم ، با رهیخ لمیتخت رها کردم و به موبا یخودم را رو دوباره

مرجان  گفتیعارف رو.م یدیگفته تو پوشش م یانیبه ک گفتیدر مورد تو ، م زدیحرف م یکیبا  یعل یاون شب مهمون "

 "کال در موردت.مواظبش باش.  زدینم یخوب یتوئه.حرفا ریحالش بده و تقص

بالشت  ریرا ز یشدنش ماندم و بعد خسته شدم و گوش دهیمنتظر د قهیرا فرستادم.چند دق امیجمالتم را مرور کردم و پ کباری

 کردم بخوابم. یفرستادم و سع

کردم.اصال  کیرا بار میچشم ها ریاسم ام دنیرا برداشتم و از د یشدم.خواب الود گوش داریسرم ب ریز یلرزش گوش یصدا از

 را کنار گوشم گذاشتم و گفتم : بله ؟  یگوش یحوصله نداشتم ول

 .رمینژاد...ام یی: سالم خانم رضا دیچیپ یدست پاچه اش در گوش یصدا

 گفتم : سالم...بله شناختم.حالتون چطوره. ییخوشرو با

 ؟  دیگفت : ممنون خوبم.بد موقع مزاحم شدم انگار.خواب بود یمیمال یصدا با

 .دیشده بودم ، مراحم داریرا بهم فشردم و گفتم : نه ب میها چشم

 ...درسته ؟ گهید دیایاستاد گفتن شما نم دمیو من کرد و گفت : راستش شن من

 گفتم :  دادمیو م کردمیجور م دیدرهم از جواب که با یذهن با

 .شرمنده استاد هم شدم.کنهیم تمیاذ یلیخ ری...متاسفانه مسامیبله.نم  -

 ؟  دیتونی؟ اونم نم شهیم یکرد و بعد گفت : کالستون...با من چ یسکوت

 مدل حرف زدنش سوخت و گفتم :  یبرا دلم

 .دمیمن بهتون خبر م دی.اجازه بددیریگیکه پ دیکنیلطف م یلیخ  -

 کردم. عرض دیدادیکه نشون م ییعالقه ا یگفت : بله بله ...البته من صرفا برا خوشحال



 رسونه. یباز کردم و گفتم : بله متوجهم.ممنونم واقعا.محبتتون رو م مهیرا ن میها چشم

 .گهی.پس من منتظرتون هستم دکنمیکرد و گفت : خواهش م ییا خنده

 از تماستون. ی.مرسکنمیام را کنترل کردم و گفتم : حتما تا فردا خبرتون م ازهیخم

از دست رفته و نام حسام ،  یتماس ها دنینگاه کردم و از د لمیکرد.خواب الود به موبا یگفت و خداحافظ یکنمیم خواهش

خودم  یبرا یی؟ ناسزا شدمیم داریب دیبا رینشده بودم و با زنگ ام داری.سه تماس از دست رفته داشتم.چطور با آنها بستادیقلبم ا

حبس شد و  نهی، نفسم در س دیچیپ یدر گوش شیبرقرار شد و بعد از چند بوق صدا ساسمش ضربه زدم.تما یروفرستادم و 

 قلبم گفتم : سالم ! انیم یبا ذوق

 گفت : سالم.چند بار بهت زنگ زدم. شهیمثل هم یجد

 را پنهان کنم ، آرام گفتم : خواب بودم. جانمیکردم ه یسع

 همان تن صدا گفت : االن ؟  با

 .گهید کارمیطعنه گفتم : آره االن.ب به

 .نمتیبب خوامیسکوت کرد و بعد گفت : م یکم

 ام گذاشتم و گفتم : چرا ؟  نهیقفسه س یرا رو دستم

 هفته بود. کیگفت : استراحتت  شمرده

 کار کنم ؟  ییجا یجعل تیبا هو دیغلت زدم و گفتم : بازم با واریطرف د به

 گفت : نه. کوتاه

 بهش فردا. دمینه گفتم خبر م ای رمیبگ ادی خوامیبهم زنگ زد گفت هنوزم م ریپسره ام نیا یافتادم و گفتم : راست ریام ادی

 .ییباال ابونیخ ایب میو گفت : ساعت پنج و ن دیکش ینفس

 خودش کوتاه گفتم : باشه. مثل

 به اطرافم  نگاه کردم و بعد با حوله به سمت حمام هجوم بردم. یتخت نشستم.کم یزده رو جانیکرد و من ه یخداحافظ

برداشتم ، صحنه باز شدن در و حس  یرا به آهستگ میآن شب افتادم و لبم را به دندان گرفتم.قدم ها ادی نشیماش دنید با

را  اسیته مانده ان  یبود.اما وقت ییرا بهم فشردم.چکار احمقانه ا میاوردم و چشم ها ادیبصورتم را  یآسفالت رو یدانه ها

 .سوختیخودم م ی، دلم برا کردمیهنوز حس م



به صورتم  یقیو سالم کردم.حسام نگاه دق دمیباال کش یصندل یگذاشتم و در را باز کردم و خودم را رو رهیدستگ یرا رو دستم

 انداخت و گفت : سالم.

 افتاد و دوباره گفت: راه

 صورتت خوب شد ؟ -

 فقط.روش کرم پودر زدم. کمیبود  دهیگونه ام گذاشتم و گفتم : خراش یرا رو انگشتانم

 لبش باال رفت و گفت : کرم پودر؟ گوشه

 ؟  ینیمنو بب یخواستیم یچ یو گفتم : آره...برا دمیرا دزد نگاهم

 آمدم.اما حسام با همان لبخند گفت :  یم یمحکم و جد یلیرفته بودم سراغ اصل مطلب ، خوشم آمد.بنظر خ نکهیا از

 .یو عل ی...از مهمونیکه نوشته بود یزیچ یبرا -

 و گفتم :  دمیکش یبود.نفس امدهیبه سراغم ن یدلتنگ ی، معلوم بود برا ختیفرو ر یدیبا ناام دلم

 همون بود که بهت گفتم. -

  داد؟یم یتالف یرا کنار لبش گذاشت و گفت : لحنشون بو شدست

 کنم. ریکه بتونم لحن اونا رو تعب یسر مرجان آورد ییتو چه بال دونمیحوصله گفتم : من نم یب

 به حرفم گفت :  تیاهم یو ب خونسرد

 نترس شدن. نقدریجالبه که ا -

 طعنه گفتم :  به

 بترسن ؟  دیاز تو با -

 کرد و خندان گفت : نگاهم

 .ترسهیبترسن...البته م دیبا ادیاره.ز -

 ؟  یبدون یخواستیاز کجا م دمیشنیاگه من نم -

 اتوبان شد و گفت :  وارد

 گفته. یچ یانیخبر داشتم به ک -



 گفتم :  متعجب

 ؟  کهینزد نقدریبا تو ا یانیک -

 انداخت و گفت :  نهیرا به آ نگاهش

 آره. -

 ؟  یکنیم انتیبهش خ یس تو دارگفتم : پ دیترد با

 کمرنگ شد و گفت : آره. لبخندش

 ؟  یترسی...نمفهمهیم ای دونهیو گفتم : حتما م دمیاسترس دست به لبم کش از

 نداره،نه؟  تینزد ، با استرس گفتم :بخاطر پدرت کار یحرف

 .شهیگرفت و گفت : من عارف رو رد کنم بره ، مشکلم حل م یناگهان یسبقت

 ؟  یکنیدادم و گفتم : خب چرا نم رونیحبس شده ام را ب نفس

 را به من انداخت و گفت :  نگاهش

 که هنوز دنبالشن. یبنیکارش درست شه ، م دیبا -

 دنبالمونه ؟  ی: کس دمیپرس دهیدر را محکم گرفتم ، سرعتش باال بود و من ترس دسته

 زد و گفت :  یبار طنتیش لبخند

 ؟ یترسینه.از سرعت م _

 .یلیتر گفتم : خ ارام

 شدم و گفتم : رهیرو به رو خ ریراحت شد.به مس المیآورد ، خ نییسرعتش را پا یکم

 بدم ؟  یپسره رو چ نیجواب ا _

 ؟  ریام _

 تکان دادم ، متفکر گفت : سر

معطلش  کمی ی...ولمیبر شیپ هیحاش نیبا کمتر خوامی.من مخورهیبده ، به درد کار ما نم ریبه تو گ ینطوریاگر قرار باشه هم _

 کار داده. شنهادیشرکتت بهش پ ریکن ، بعد بگو مد



 ؟  ری: کدوم شرکت ؟ کدوم مد دمیپرس جیگ

 و گفت : دیکش شیبه موها دست

 .شرکت من.دتیکار جد _

 بار دهانم را باز و بسته کردم و بعد گفتم : چند

 قراره اونجا کار کنم ؟ چکار کنم اصال ؟  _

 ها خارج شد و گفت : یاز خروج یکی از

 یی...جایکار کن یتو قسمت گالر خوامیمن م یول یبکن یتونی.هزار تا کار هست که مهیشرکت وارد کننده و پخش لوازم نقاش _

و اونم مشتاق شده  یاز کارش گفت رتیمد ی، برا دیشرکت جد یبگو تو ری...به اممیذاریفروش م یاماده رو برا یکه تابلو ها

 .بعد از اون با منه.نتشیبب

 را تکان دادم و گفتم : سرم

 ؟  میری...کجا مشمیمنم ازش خالص م ینطوریباشه.ا _

 نگاهم کرد و گفت : میمستق

 .یهر جا تو بگ _

 گفتم : چرا هر جا من بگم ؟  متعجب

 ساعتش نگاه کرد و گفت : به

 ؟  یحرف نزد با عارف _

 ربطش جا خوردم و گفتم : یسوال ب از

 ؟  یدونی.مگه خودت نمدهیچند بار حالمو پرس _

 تکان داد و گفت : سر

 ؟  میکجا بر ی.نگفتکنمیچک نم شهیهم _

 باال انداختم و گفتم : شانه

 نداره... یبرام فرق _



به ان شب بکند ،  ییبگو.واقعا دوست داشتم اشاره ا و تو از توجه جلب شده ات به من نمیبنش ییجا میبرو میبگو خواستمیم

 ینزنم.داشتم از کنجکاو یربط یرا بهم فشردم تا حرف ب میدارم.لبها یچه منظور شدی، مشخص م کردمیاگر خودم م یول

 .مردمیم

 شو. ادهیداشت توقف کرد و گفت : پ بیش تینها یکه ب یابانیخ در

شانه ام انداختم که در سمت من باز شد و  یرو ی، به سخت ریرا با وجود اتل دست و پا گ فمیشد ، ک ادهیزودتر پ خودش

 .ایدستش را به سمتم گرفت و گفت : ب

 ی. در با شکوه ستادیبود و از جنس چوب ا رهیدا مین شیبلند که باال یجلوتر مقابل در یامدم.کم نییرا گرفتم ، پا دستش

 کجاست ؟  نجایتم : ارا فشرد و من گف بود ، حسام زنگ

 .یدائمه.بعد از ظهر ها ، گاه شگاهی.صبح ها نمانجاستیا یکرد و گفت : گالر نگاهم

نسبتا بزرگ  یعمارتش افتادم.جلوتر وارد شدم ، فضا یهمان نگهبان ها ادیبا کت و شلوار باز کرد که  یرا مرد جوان در

 ؟  امیب دیمن با یرو گفت نجایآن.آرام گفتم : ا انیم یو خاص بایشده مقابل ساختمان بود و ساختمان ز یچمنکار

 را تکان داد و گفت :  سرش

 .ادیخوشت م _

 مرمر مرتب کاشته شده بودند نگاه کردم و گفتم : یکه کنار پله ها ییا یپر و صورت یگل ها به

 ؟  ادین شهیمگه م _

 باز کرد و به حسام سالم کرد.حسام دستش را پشتم گذاشت و گفت : یگریرا مرد د ییا شهیش یاصل در

 .ژهیو یو فروش ها دهیو موزه است ، طبقه باال سالن مزا شگاهیطبقه نما نیدو طبقه است.ا نجایا _

چند اثر داشت که  واری، هر د دیبود و فضا سف یاش ، نگاه کردم.سالن خال هیحاش فیظر یکار نهیبلند و ا یوارهایبه د مبهوت

 .شده بود ینورپرداز

 آرام شده بود گفتم : ریکه از تح ییصدا با

 بزرگه و پر ابهته. یلیخ _

 کرد و گفت :  دییلبخند تا با

 .ینیرو بب نییطبقه پا ایب _

 تعحب گفتم :  با



 گفتی دو طبقه است که. _

 را چرخاند و گفت : ییا رهیو دستگ ستادیچرم مانند ا یواری، مقابل د دیچیپ ییراهرو به

 .ای.بشهیم دهیدو طبقه د _

 .میشد نییگرد به سمت پا ییرا باز کرد و وارد راه پله ها یبیعج در

 یآمد.نفس یعود م هیشب یخوب ی.بودمیبافت نرمشان کش یسبز رنگ داشتند ، انگشتانم را رو یمخمل یواریها کاغذد وارید

چراغ ها را برداشت و سالن  موتیبود...حسام به راست خم شد و ر کی، همه جا تار میدیپله ها رس یو باالخره به انتها دمیکش

 مقابلم کم کم روشن شد.

بزرگ ، امکاناتش  یزیبود و انتها م ینقاش یها هیبود.دور تا دور سه پا دهیکه د ییجاها ایکامال متفاوت بود با باال و  نجایا

 کالسه ؟  نجای: ا دمیبود ، با تعجب پرس یکالس نقاش هیشب

 زندانه. جوری نجایگوشم گفت : نه.ا کنار

نور از باال  کیگلدان داشتند و  کیکه  ییداشتند نگاه کردم و طاقچه ها یمیکه انگار آجرقد ییها واریکنارم رد شد ، به د از

 ؟ کشندیرو م یکپ یها ینقاش نجای: ا دمی.پرسدیتابیبهشان م

 و خم شد و گفت : آره. ستادیا ییجا

 و گفتم :  یچوب یها هیبه سه پا دمیکش دست

 ؟  کنهیشک نم یکس -

 در حال کلنجار است ، در همان حال گفت :  یمیقد یبا گرامافون دمیکه رفتم د جلوتر

 ونیلیم یتا س ستی، ب ریمثل ام یشخص ی.برارنیگیم یبه اشتباه بودن کارشون...پول خوب کنندینه.خودشون هم شک نم -

 وسوسه کننده باشه ؟  تونهیچقدر م

 باز گفتم :  یو با دهان ستادمیا میجا سر

 ؟  ونیلیم یس -

 داره. یو گفت : حدودا.بستگ ستادیلبخند ا با

بودم فرق داشت  دهیکه اطراف حسام شن ییزده ام کرد.با تمام آهنگ ها رتیاز گرامافون بلند شد که باز هم ح یشنیدلن ینوا

 یشد ، دستم را رو ختهیفراموشم شد و احساساتم برانگ میو روح نواز...همه سوال ها یمیو قد ی، کامال سنت یرانی، کامال ا

 ...هم گذاشتم و گفتم : چقدر قشنگگونه ا



 .یدوست داشته باش زدمیکافه بود رفت و گفت : حدس م هیشب ییسالن که جا یسمت انتها به

 راه افتادم و گفتم : از کجا ؟  دنبالش

 و گفت  : سلکشن عارفه. دیکش رونیب یچوب نتیاز کاب ییشد و جعبه ا خم

نقطه نداشته ها و  یرو گذاشتندیبودند ، دست م نطوریآهنگ ها ا یرا بستم.بعض میندادم و چشم ها یتیطعنه حرفش اهم به

 :  دمیپرت شدن حواسم پرس یگرفتم ، برا یگریو سرم را به طرف د دی، اشک در چشمانم جوش تیحسرت ها

 ؟  کننیدرست م دیکه جد نایاز ا ای هیگرامافون واقع -

 .هیمیقد -

 .دمیخریم نایاز ا یکیودم داشتم ، خ یخونه برا هیگفتم : اگه  دیناام

 کجایبود را  دهیرا خر میکه برا ییها لهی، افتادم.مامان وس میکشدیدر خانه آرمان م لمیوسا دنیچ یکه برا یینقشه ها ادیب

 مشترک را کنارش گذاشته بودم خاک بخورد. یزندگ یایو من هم رو یگذاشته بود انبار

 کوچک گذاشت و گفت :  یدو نفره چوب زیم یرو یفنجان حسام

 .یشیم یاحساسات یهمه چ یبرا -

 نشستم و گفتم :  مقابلش

 هستم خب. یمن آدم احساسات -

هم انداخت و راحت نشست و به صورتم  یرو رهیت نیبلندش را در آن شلوار ج یو پاها دیعقب کش یخودش را کم یصندل

 اشاره کرد وگفت : 

 مشخصه. -

 زد و گفت : ی.لبخند کمرنگدمیو خند دمیام را نامحسوس باال کش ینیب

 .یکنیم رمیبودن ، غافلگ ینیب شیبا تمام قابل پ -

 ؟ کنجکاو نگاهش کردم و گفتم :  کردیم فیفعال شدند ، داشت تعر میها شاخک

 بد ؟  ایخوبه  نیا -

 و گفت :  دینوش شیاز چا یکم

 داره. تیمن جذاب یبرا -



و  پیبه ت یمرد دیکه چقدر ذوق زده شده ام ، انگار فقط در رمان ها بود که با اورمیخودم ن یکردم به رو یو سع ختیر قلبم

است ؟  یلیچقدر تخ دانستیکوتاه و جذاب هوش از سر آدم ببرد.خودش م یو با جمله ها ندیظاهر و اخالق حسام مقابلم بنش

 گفتم :  شناختمیرا که م ییکلمه ا نیساده تربود ، دوختم و  رهیاز سالن خ ییا شهرا به نگاه خونسردش که به گو میچشم ها

 .یمرس -

 وگفت :  دیبه سمت من چرخ مردمکش

 ؟  یبه هنر عالقه ندار -

 دلخور شدم که بحث را از جذاب بودن من دور کرده و گفتم : یو کم دمیکش ینفس

 استعدادشو داشته باشم. کنمیفکر نم یعنیدوست ندارم انجام بدم... یول نمیدوست دارم بب -

 فکر کردم و بعد با خنده گفتم :  یکم

 .دمیاز خودم استعداد ند ییرشته ا چیه یالبته تو -

 گذاشت و گفت :  زیم یرا رو فنجانش

 .یاستعداد جلب اعتماد آدمها رو دار -

 گفتم :  ریرا باال آوردم و با تاخ سرم

 ؟  یبه من اعتماد دار -

 گفت :  یخنده کج با

 ؟  ی؟ به من اعتماد دار یتو چ -

بود و من را  یترسناک زینگاه ، چ نیا انیم یشدم.نه اعتماد نداشتم ، حت رهیخ اهشیس یبار پلک زدم و به چشم ها چند

 دوست داشتم که داشته باشم. یعنی.داشتمیاعتماد م دیبود ، با دهیکه از او د ییها زیبا همه چ ی، ول کردیوحشت زده م شهیهم

 .ترسمیموقع ها ازت م شتریب یوقت ها دارم ول یو گفتم : بعض دمیکش زیسطح م یرا رو انگشتم

 سرش را به عقب برد و گفت :  یو کم دیخند نرم

 با حرفهات. یکنیم رمیکه ، غافلگ گمیم -

 را تکان داد و دوباره گفت :  سرش



طرف  یرو یشتریب ریتاث کنندیکه فکر م یزی.چارنیرو به زبون نم کنندیکه هستند و حس م یزیاکثر آدم ها اون چ -

 .یستین ینطوری...اما تو اگندیمقابلشون داره رو م

 ام پس ؟  یگفتم : چطور مشکوک

 جلو خم شد و گفت :  به

 .یکنیم انشیصداقت ، ب یو بعد با چاشن یکنی...اول فکر واکنش طرف مقابلتو میکنیتو فکر چند مرحله بعد رو م -

 ؟  یچ یعنینگاهش کردم و گفتم :  جیگ

 ام شد و گفت : رهیخ

 .یاریقلب طرف رو بدست ب میکه مستق یزیریبرنامه م یعنی -

 لحظه نگاهش کردم و گفتم :  چند

 .یبرداشتت از من سر رفتارم با کامران موند یتو هنوز رو -

 داد و گفت :  هیتک دوباره

 منظورم کامران نبود. -

 ؟  یگفتم : منظورت خودت یاش شدم و با ناراحت رهیخ دوباره

 نیدر ا خواهمیم کردیداشتم ، فکر م یرا بهم فشردم.حس بد میرا باال برد و فنجانش را به لبش چسباند.دست ها شیابرو

  آشوب دلش را ببرم ؟

 یسع چوقتی، ه کردمیبه خودم برداشت م گرانیاز رفتار د ینطوری.من اگر اکنمیم نیو گفتم : اعتماد به نفستو تحس ستادمیا

 .رونیپرت کنم ب نیخودم رو از ماش کردمینم

 .نمیرو بب رونیب رمیتا آرام شوم و گفتم : من م دمیکش ینفس

 گفت : صبر کن. خونسرد

 پوزخند گفت :  هیشب ینگاهش کردم.با لبخند یبه سمتش و سوال برگشتم

 ؟  یذاریم ریروشون تاث یدار یبدون نکهی؟ از ا هیاز توجه بق ادیخوشت نم یعنی -

 به سمتم برداشت و من به حرفش فکر کردم وگفتم :  یقدم

 ؟  هیبحث مسخره چ نیاالن هدف از ا -



 و گفت :  ستادیتر شد و همان جا ا عیوس لبخندش

 ؟  هیاشکالش چ -

 به عقب برگشتم و گفتم :  یو عصب شانیگرفتم و پر استرس

 .رونیب رمیمن م -

 دستش شد و برگردادندم و گفت :  ریاس مینرفته بودم که بازو شتریقدم ب دو

 .یزیریبه هدف بهم م زنمیم ی، وقت گهیتجربه ام در مورد تو م -

 گفتم :  ناراحت

 نقدریا ی.چارمیم کرده ، بدست برو زهرمار یو دو ماهه زندگ دهیروکه منو دزد یقلب کس خوامیخب فرض کن من م -

 خوشحالت کرده ؟ 

 نگاهم کرد و گفت :  حیتفر با

 ؟  میبرقص یخوایزهرمار کردم  ؟ م -

 نیزم یرو ییخفه ا یبا صدا فی، ک دیکش نییشانه ام به پا یرا رو فمیزده نگاهش کردم ، دستش را باال اورد و بند ک رتیح

 ؟  میبرقص یخوایانداخت و من متعجب گفتم : م نیزم یافتاد ، با همان دست شالم را هم رو

 خود گرفتند نگاه کردم و گفتم :  انیکه انگشتانم را نرم م شیاش گرفت و سر تکان داد.به دست ها خنده

 . یستیفکر کردم اهل رقص ن -

 .ینذارم بر خوامیتر آورد و گفت : م نییپا یرا کم سرش

 را باال بردم و گفتم :  میابرو

 .ارمیرو بدست ب ینخواستم قلب کس چوقتی...هارمیقلب تو رو بدست ب وامخیمن نم -

 کمرنگ شد و گفت :  لبخندش

 .دونمیم - 

 گفتم :  ناراحت

 داشته باشم. یخوب یفقط خواستم زندگ -

 دست راستش را باال آورد و از کنار گوشم رد کرد و گفت :  انگشتان



 داره. یبه خودت بستگ -

 گفتم : میموها انیسر انگشتانش م یشده از نرم مسخ

 نداره. یاصال به خودم بستگ -

 کمرم جا به جا شد و آرام گفت :  یرو گرشید دست

 .یدادیرو از دست م یافتاد ، واقعا لحظات خوب یبرات م یاگر اون شب اتفاق -

 را چرخاندم و خندان گفتم :  نگاهم

 ؟  یگیبا تو رو م دنمیرقص -

 ...ستیاسمش رقص ن نکهیتکان داد ، گفتم : ا سر

 را نوازش کرد و گفت :  میموها

 البته. کنهیم هیتوص ییا گهید زیآهنگ به چ -

شدم.فاصله  رهیاش بشوم و شگفت زده دوباره به حسام و نگاه براقش خ یقیبه گرامافون افتاد تا متوجه موس اریاخت یب نگاهم

شد و همه  نیدر آغوشش بودم شدم.فضا ناگهان سنگ بایکه تقر یوجه دست ها و حالتکم بود و من تازه مت مانیصورت ها

 کهی.دستش، پشت سرم ، فشرده شد و کمرم تدیرا بوس میمکث ، لب ها یو ب دتر آور کیرنگ جاذبه گرفت...سرش را نزد زیچ

داد ، سرم به باال  انیبه بوسه کوتاهش پا یکه وقت دیکش رونیب میلب ها انی. انگار قلبم را از م گرشیداده شد به دست د

 .دمیکش قیعم یشد و نفس دهیکش

 بار... نیآخر یبرا " خواندیکه م یدلنواز گلنراق یبود و صدا یسکوت

 

اش را  ینیرم بود ، سرش را باال اورد و بمن را از پا انداخته بود.هنوز دستش دور کم جانشیه یبود ، کوتاه بود ول دهیبوس مرا

بارها و بارها بوسه  گفتمیم دمیکشیفاصله گرفت و نگاهم کرد.اگر خجالت نم یو حسام کم دمیکش یفرو برد.نفس میموها انیم

 .دادیو رها کردم ، مزه تلخ عطرش را م دمیدهان کش بهرا  میاش را تکرار کند ، لب ها

 کردمیوقت فکر نم چی.هیعصبان یاورد و کالفه بود و گاه یغذا م میدر عمارت برا یفتادم  ، وقتبودمش ا دهیکه د یروز اول ادی

 کمتر از دو ماه... ی...ان هم در زمانمینقطه برس نیبا هم به ا یروز

 ییما فاصله ا نیبود ، هنوز ب دهیمرا بوس نکهی.با ادمیترسیو دور گردنش حلقه کنم اما م اورمیداشتم دستم را باال ب دوست

 ؟  یشدم و او گفت : خوب رهیبلوز خ یرا پشت گوشم فرستادم و به مرد اسب سوار کوچک رو میبود.موها



 ساده اش به دلم نشست و گفتم : آره. کلمه

 .میزد و گفت : بهتره بر یلبخند

ها را برداشت و شست و من و شالم را به دستم داد ، برگشت فنجان  فیفاصله گرفت خم شد و ک یرا تکان دادم ، کم سرم

  یبرق یتابلو کی.دوست داشتم همان لحظه مثل شهیفاصله مرتب کردم.چهره اش خونسرد بود ، مثل هم نیشالم را در ا

 بوسه اش چه بود. لیدل دمیفهمیو من م شدیداده م شینما یشانیپ ی،افکارش رو

 رونیب فمیرا از ک لمیحوصله خم شدم موبا ی.بدیبگو یزیچ خواستمینزد.کالفه شده بودم ، م ی، حرف نینشستن در ماش تا

 شد ؟  یگفتم.سرش را برگرداند و گفت : چ یخورد و اخ رهیشده ام به دستگ چیکه دست اتل پ اورمیب

 بغلم گرفتم و گفتم : خورد به در. انیتر دستم را م زیاغراق ام یکم

 را دوباره به رو به رو داد و گفت :  نگاهش

 ؟  یاتل ببند دیبهش بکنم...دکتر خودش گفت با ینگاه هیبذار  -

 زده از توجهش گفتم : اره.گفت مو برداشته. جانی.هستادیا ابانیخ گوشه

 اتل را باز کرد وگفت :  ینخ یو من دستم را جلو اوردم.بند ها دیسمتم چرخ به

 بسته. هیچ نیا -

 و گفت :  دیکش نییام را باال گرفت و انگشتانش را از باال به پا دهیرنگ پر دست

 .نبندش فعال.ستیاتل خوب ن نیورم داره هنوز.ا -

 عقب انداخت و راه افتاد.دوباره نگاهم کرد و گفت :  یصندل یکاره و باند بدرنگش را رو مهین گچ

 دستتو صاف نگه دار. -

رفتند ، باز  یکه در مغزم رژه م ییتا زبانم به سوال ها دمیکش قیگفتم و ساعدم را صاف نگه داشتم.چند بار نفس عم یا باشه

 که وارد داروخانه شد. دمیشد.کنجکاو به رفتنش نگاه کردم و د ادهیو پ ستادیا یراهنما زد و کنار یاصل ابانینشود.حسام در خ

 برگشت و گفت : بده دستتو. یگریبعد با آتل د یقیدقا

 :  دمیپرس اریاخت یحال بستن نگاهم به چهره اش افتاد و ب در

 ...نیزم ریفاق زات -

 به نگاهم نشست و گفت :  مینگاهش مستق یدهانم را فرو دادم وقت آب



 ؟  دمتیبوس -

 بست و گفت :  یکی یکیتکان دادم.چسب ها را  سر

 .دادمیانجام م دیبود که با یکار -

 ؟  یچ یعنیگفتم :  متعجب

 ؟  ستیچسب را بست و گفت : محکم ن نیآخر

 طاقت گفتم :  یکرد و من ب یکیو جعبه اتل را  کیرا به نشانه نه تکان دادم.پالست سرم

 در مورد عارف !  یوارد رابطه  نشم.حت یبهتره با کس یمدت گفت نیا شهیهم -

 گفت :  دیرا درهم کش شیها اخم

 منظورم بود. یرابطه عاطف -

 شدم و گفتم :  یعصب یو منظور حرفش را گرفتم.کم ختیر قلبم

 پس !  یگفتیزودتر م -

 کرد و گفت :  نگاهم

 بویاون تعق یداشته باش یممکنه تو با عارف ارتباط نکهینداره.حدس ا یشوخ نکاریمن نبوده ؟ ا یزندگ یتو یکس ینیبینم -

 .یدل بکن ی، بتون یکه هر وقت مجبور ش یاحساسات رو کنترل کن یطور دیرو راه انداخت...با زیگر

 رفته گفتم :  وا

 سلکشن عارف ؟  ریتحت تاث ینطوریبود ؟ هم یاخه ؟ الک هیمنظورت چ -

 اش گرفت وگفت :  خنده

 ؟یگیم یچ -

 و گفتم :  دنشیشدم از خند یعصب

 ؟   یچ یعنی یو بر یدل بکن -

 اش کمرنگ شد و گفت :  خنده

 .زنمیمن فقط در مورد خودم حرف نم -



 بشود که من دل بکنم ؟ دوباره گفت :  یروز گفتیم یعنی

بازم  دیبود و من ازش استفاده کردم.شا تشی...موقعدونمیالزم نم دنیبوس یبرا ییا گهید لی.دلایلیل ادیمن ازت خوشم م -

 .سوال کردن رو تموم کن لطفا.بوسمتی، م یباش یو من بازم اگر تو اوک ادیب شیپ

 نرم گفت :  ییکه گذشت حسام با خنده ا ینگاه کردم.کم رونیو ساکت به ب دیجمله اش خواب نیخشمم با ا تمام

 سلکشن عارف ! -

آرمان از مقابل چشمانم گذشت و  یحرفم افتادم.بوسه ها ادیو مهربان تر بود نگاه کردم و ب باتریرخ اش که با خنده ز مین به

کاش  یکه ا یو ارزو نکن یاورین ادیو ب ینکن سهیمقا التیها بود.محال بود ته خ یآور ادی نیکامران...قسمت بدش هم یحت

و  یوفادار یماندنش ؟ برا یشد برا یلیمگر دل یرا آرمان محکم ترش را داشت ول دنیسبو یبرا یلیانها وجود نداشتند...دل

 داشت ؟  یتیچه اهم لشی! دل گفتیخوب بودنش ؟ راست م

 :  دمیخانه اش شد پرس نگیوارد پارک یوقت

باشم خطر  یمهمون یتو یاش هم کرد ی...اگر من فرضا با عارف در ارتباط باشم خطر داره برام ، با تو که االن علنگمیم -

 نداره ؟ 

 را به سمتم چرخاند و گفت : سرش

 برسونمت. میرو عوض کن نیماش نییپا اینکردم.نگران نباش...ب ییمن فعال کار خطا -

 .یدیخر نویبهت ا دهیمجتمع و بگو ارث رس یتو ایب باریکار ؟  نیاز ا یشیشدم و غر زدم : خسته نم ادهیپ

 زد و گفت :  لبخند

 از دم خونه مامان بزرگم جمع کنم ؟ یمجتمع رو چطور یاون موقع دخترا -

 و شش نشستم و گفتم :  ستیدو یجلو یصندل یرو

 .نجایا اریخانم رو هم ب رانیا -

 رو دوست نداره. نجایخارج شد و گفت : اون ا نگیپارک از

 نزدم.قبال گفته بود. یحرف

 دایپ نگیاز پارک یزیترس غر کیهم من  گفتی.نممیام کرد و گفت صبر کنم تا برسد و با هم باال برو ادهیمجتمع پ کینزد

 ستادیا ییا شهیخودش پارک کرد.مقابل در ش یشد و در جا نگیارد پارکو نشیرا اهسته برداشتم تا ماش میکرده بودم.قدم ها

 زد و گفت :  اباز کرد و دکمه اسانسور ر میو در را برا



 .یبازش کن یبتون گهی.فکر کنم هفته دیکن دستتو ثابت نگه دار یسع -

 و من گفتم :  میاسانسور شد وارد

 .گهیاره بهم گفتم هفته د -

 به سمتم برگشت و گفت :  یا فشرد و بعد ناگهانطبقه سه و چهار ر دکمه

 بازم ببوسمت ؟  لیدل یب هینظرت چ -

، انگار  دیرا بوس میلب ها یشتریبار با غلظت ب نیفقط توانستم سر تکان دهم ، خم شد و ا رانیح ییو با چشم ها ستادیا قلبم

اش  نهیحرکت کردند ، دست سالمم را به س میلب ها ینرم رو شیرا بلد باشد ، کمرم را فشرد و لب ها شیدست ها یکه جا

 ستادنیتکان خورد و او با ا جانیدلم از ه انیم یزیرا جدا کرد و دوباره چسباند.چ بشرا تکان دادم ، ل میلب ها یفشردم و کم

 .ستادیآسانسور ، از من جدا شد و صاف ا

 باز کرده بود دوباره نفسم رفت.که در را  ایرو دنیو با د دمیکش یآسانسور که باز شد ، نفس در


