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 رمان :شناسنامه 

 

 

 رمان آماده شده است کی تیکتاب در سا نیا
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 بخش (( یهست نندهی))به نام آفر 

 

 1104رمان : کد

 : روشنک.اناظر

 است رانیمرد و نی: رمان : ا نام

 رمان کی: سناتور کاربر انجمن  سندهینو

 ی: عاشقانه_ تراژد ژانر

 

 

 :خالصه

 ؟یخورده ا اسپرسو

 دهد... یزهرمار م یاست؛مزه  تلخ

 دهد؛ یاسپرسو م یکه مزه  کنمیم تیرا روا یحال من داستان و

 !یاز جنون نوجوان زیلبر  ییاسپرسو

 از نفرت... زیلبر 

 !یتیهو یاز عشق نهفته در ابعاد ب زیلبر 

 از اجبار... زیلبر 

 از غم... زیلبر 
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 ...یچارگیاز ب زیلبر 

 ها... یداور  شیاز ندانستن ها و پ زیلبر 

نفرت،از درونش  نیهاست و در پس ا یمهر  یکه نفرتش از سر ب ی؛نوجوانیسپهر  مایسیال

 .کندیانتقام فوران م

و نابود  ستیورد که بتواند در عرض سه روز سام را ن کی دیراه حل است؛شا کیدنبال  او

 ...یکند.فقط سه روز؛سه روز لعنت

است  رانگریو یسام؟ چه کس ایمقصر است  مایسیرانگر؟الیو ای رانیمرد و کیست؟یاما سام ک و

 شده؟ رانیو یو چه کس

 است|سناتور رانیمرد و نیا

 !میرانیمردها و ما

 د؛یبفهم مانیرا از صدا نیا

 بم است! یوقت

*** 

 ))به نام او...((

سبک است،در حد چند گرم؛ اما قدرت  کیکوبد.مات یاتاقم م ی شهیدارد،به ش یرا بر م کمیمات

 خشم او از

 یترک برم شهیکند و ش یبرخورد م شهیسازد و محکم به ش یم نیسنگ آهن سنگ کی کیمات

قاف بفرستد ؛  یکه دوست دارد مرا مانند زال به قله  یاست؛آن قدر عصبان یدارد.سام عصبان

 یرا بهم م نیبازگرداندنم آسمان و زم یشود و آِخر برا یم مانیسام پهلوان،پش داند،مانندیاما م

 ...زدیر 
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سرخ  یاست. چشم ها یشنوم؛فراتر از تصورم،عصبان یرا م شیبرخورد مفصل ها یصدا

 یهم م یرا رو شیاند.دندان ها یطوفان شیشده اش را در نگاهم دوخته است..چشم ها

را  شیکشد!الل است؛اللش کرده ام،صدا ینم ادی!.اما فر دانمیبکشد،م ادی.دوست دارد فر دیسا

 لرزد ! ی...از خشم ممیا دهیبر  دیام!و شا دهیبر 

 یو خبر از آتشفشان درونش م نندینش یبر صورتم م یلیداغ و محکمش،مانند س یها نفس

 یکند.سرش را رو یتخت سقوط م یبندد و رو یدهد. با آن همه حرص و خشمش،چشم م

 بیشوند.ژست تخر  یم نیاستوارش باال و پائ یارد.شانه هاگذ یش،میزانویساعد اهرم شده رو

 شهیآرام است؛مانند هم شیاست!صدا رانیمرد و نی...اوردآ یرا در م یشده اش،اشک هر کس

 کند: یآرام با من برخورد م

 ؟یر یم ییجا -

 :میگو یترکانم و م یادبم،گستاخم! آدامسم را م یب شهیمن مانند هم و

 بهت نداره ها. یربط -

 :دیگو ی.شهال مکشدیآه نم گریاست د یپنج سال دیوقت است،شا یلیکشد؛خ یآه نم گرید

بخواد از ته دل واسه تو آه  نکهیکشه،چه برسه به ا ینفس هم به زور م گهیبنده خدا د نیا-

 بکشه...

شود و با  یاشکش به راه م ندیب یبه شهال ندارم.شهالهر چه شود،طرف سام است.تا مرا م یکار 

 : دیگو یناله مآه و 

 ؟یدیچرا تو انقدرچشم سف -

مدافع  شهیو شهال هم دمیمن چشم سف ایدارد  یتیکه سام چطور شخص ستیمهم ن میبرا

به چشمانم نگاه  میندارد.سام از مستق تیاهم یذره ا میکدامشان برا چیه نها،یسامان است. ا

 شوم: یقائل نم شیبرا یارزش چیکه من ه ستیاو هم مهم ن یبرا دیندارد.شا ییکردن،ابا

 برسونمت؟ یخوا یم -
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 :میگو یترکانم و م یآدامسم را م دوباره

 موقع ها. نیآژانس رو گذاشتن واسه هم-

 یبه من دهد شالم را جلو م یمجال واکنش نکهیو بدون ا دیآ ی.جلو مدیگو ینم یز یچ سام

 یرا بو م میموها ی.فقط گاهردیگیبغلم نم یبوسد، حت یوقت صورتم را نم چیکشد. ه

کشد.از لج با او،قبل تر ها،تا دو  یرا بو م میزند،فقط موها یبه صورتم هم دست نم یکشد.حت

را هم بو  میموها گری.همانعادتش را هم از دست داد و دکردماشوانهی.درفتمیهفته حمام نم

ا آن نگاه ب گریآوردم تا د یراهم از جا در م شی.فقط نگاه... اگر به من بود که چشم هادینکش

 :میگو یو با خشم م زنمیودستشرا پس م میآ یم رونیاز فکر ب عینافذش به من نگاه نکند. سر 

 .ستیتو ن ی فهیجلو بردن شال من وظ ایعقب  -

هنگام  تشی.به جذبدیآ یاش خوشم نم یبلند و مشک یکند.از ابروها یرا در هم م شیها اخم

 یمن م یشود؛ ول یداند چقدر جذاب م یمتنفرم.خودش نم نیکند و من از ا یخشم اضافه م

 یم یشود،اگرچه عصبان یکند،اگر چه ناراحت م ی.اگرچه اخم مدانمیخوب هم م یلیدانم،خ

 کند: یم خمیهم آرامتوب بازام،اما  یشود از سرکش

 .مایسیال میمورد بحث کرد نیبارها در ا -

 شوم: یجذاب نمدانستم  یم نکهیکردم،با ا یهم متعاقبا اخم من

 عقب..پس خودت رو زجر نده. رهیشالم خود به خود م رون،یکه پام رو بذارم ب یدون یخوب م -

 حفظ همان اخم و تن صدا گفت: با

 !ستیخونه متعلق به منه.بعد از اون...مال من ن نیتا دم در هم -

 شانیداشتن برادرها و پدرها رتیفهمم منظور دوستانم از غ یکنم.نم یرا درک نم رتیغ

 یو ماورا اراتیخواهد قدرت،اخت یبلکه سام م ست؛یسام ن رتیغ نی!به نظرم است؟یچ

کند.به  دیرا با مشخص کردن چارچوب،تاک نیحکومتش را به من نشان دهد و هر بار هم هم

 چیکنم ه یندارد. سام؛حس م رتیداشته باشد،سام غ رتیغ نم ینظرم اگر بقال سر کوچه رو
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سرسام  یبه معنا نیشناسم.سام متشکل از سه حرف است.س یاو نم یکس را به خوب

 نیجز ا یز یساماست...سام چ تیتمام ماه نی!.ایموذ یبه معنا میاحمق و م یآور،الف به معنا

 باشد! تواندینم

صورتم  یرا که تو میاز موها یکشم.دسته ا یمحض خارج شدن از عمارتش،شالم را عقب م به

 نیکوچه حرکت کردم.کوچه ساکت است؛ا یافتاده بودند،پشت گوشم راندم.قدم به قدم به ابتدا

کرده اند!  یخداحافظ یمرده اند،جان ندارند،با زندگ نشیساکت است.انگار ساکن شهیهم یحوال

پروتکت  ینیبود.نسبت به هر نفر  ری.البته سام که نَممینبود یمستثن یا دستهمن و سام هم 

 ه بود.شد

 

 

دعاخوانِ  کی شیخواستم بروم پ ینداشت.در واقع امروز م ریاو تاث یرو ینینفر  چیه

سگ جان بخوانند تا جان به  نیبه جان ا یورد میبگو خواستمیرد خور ندارد.م گفتندیمعروف.م

 راحت یکند و من نفس میتسل نیجان آفر 

 بیرا در ج میبگذارم.دست ها شیرا به نما یواقع یمایسی.تا من از قفس آزاد شوم و البکشم

 یلپ لپ نیبا آنماش ایر،فار یتاخ دم،بدونیپالتو فرو بردم تا کمتر سردم شود.تا به سر کوچه رس

 یآب سیمات کیکرده است.  دایپ یلپ لپ شانس کیمعتقد بودم که آن را از  دا  یاش آمد.شد

 نشیاز سام متنفر بودم، اما ماش نکهیآمد.با ا ی.اصال خوشم نمیفسفر  یصندل روکشرنگ با 

که سانروفش را هر وقت دلت خواست  یا لهیوس یعنی؛ نی.ماشدمیپسند یم تینها یرا ب

 ...یبتوان

 دانستمینبود.نم ونیشباهت به بوق کام ینش،بیآمدم.بوق ماش رونیزد،از فکر ب ایکه فار  یبوق با

 نیبشکن بب زهیچه ر  نیکند؛فلفل نب یم دیرا تول ییصدا نیچن ،چگونهیکوچک نیبها نیماش

خودم را در آن جا  یرفتم و به سخت نیبود.آرام به سمت ماش ایسفار یمات تیحکا زهیچه ت

 نیتمام دار و ندارش را در هم ایبود. فار  ریتنگو نفس گ نینکه من چاق باشم،ماشیدادم.نه ا
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ه فرمان در معده اش ک یدهبود،جور یها را جلو کش یجا داده بود.و باالجبار صندل سیمات

 شد گفت: یکه پاک نم یفرو رفته بود...به سمتم برگشت و با لبخند

 ؟یاحوال خانم دائم الکُفر  -

 مانند او لبخند بزنم گفتم: نکهیا بدون

 خوشحالم. شهیاتفاقا امروز برعکس هم -

 و گفت: دیخند ایفار 

 کارینچیهست یعصبان یوقت ی.راستنیخوشحال یعنی نیکن یرفته بود شما اخم که م ادمیاوه  -

 .نه؟نایخند یم ن؟حتمایکن یم

 زدم و گفتم: یلبخند

 !یدیمسخره بودنت رو از دست نم یخو یطیدر هر شرا ایآد فار  یخوشم م -

 تکان داد و گفت: یسر  ایفار 

 ر؟یتحق ایبذارم  فیتعر  یرو به پا نیاالن ا -

 چشمم ضبطش را نشانه رفتم و گفتم: با

 .یلیهر کدوم که ما-

 گرید کیسوپرگروه با  کیتلگرام و در  قی.از طر یاز من بزرگ تر است.حدود شش سال ایفار 

مخالفت کرد؛ اما  یداشتن گوش ل،بایاوا ه،آنیقاجار  ی.سام مانند مردها دوره میآشنا شدهبود

 کیرنگ  یآب نکیل یرو یکنجکاو یروز که از رو کیکوتاه آمد. دیمرا د یاصرار و پافشار  یوقت

 ای.مثال فار دمیرا در آن فهم یشدم که واقعا مفهوم مجاز  ییایدن کیکردم،وارد کیکل هسوپر گرو

 ایفار  قتیاز دانشگاه تهران بود؛ اما در حق یپزشک یرشته ینوزده ساله دانشجو ندایآنجا ل

 ستیاز دانشگاه چلغوزآباداست.من هم که به شخصه فرخنده ب پلمهیو دو ساله فوق د ستیب
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من و  یمجاز  ی!ولبودی،مجاز یمهم تر متاهل بودم!.مجاز  همهاله و از و هشت س

 بود! ییا،فضایفار 

که دو  یشدم،در حد یمیبه کارم آمد.با او صم یلیبود،اما خ یمجاز  یدوست نکهیبا ا ایفار  یول

سوال از من  کی.فقط دیرا د ایسام فار  یبارش هم به اتفاق کیبار او را بهخانه دعوت کردم.

 :دیپرس

 ته؟یهمکالس یمطمئن-

 کیتراف دیکه د ای.فار نیزبیر  دیبود!و شا قیمشکل من نبود،مشکل سام بود که انقدر دق نیا

 حرفاست ، به سمت من برگشت و گفت: نیتر از ا نیسنگ

 ؟مدرسه؟ییخانم،چه خبر از علم جو یخب ال-

 باال انداختم: یا شانه

 !یچیه-

 و گفت: دیخند ایفار 

 اصال! یستیکه ن نای.تو فکر درس و ادمیکه د یهست یدختر  نیتر  بیعج -

جواب  اینگاه کردم و به فار  دیکش یم گاریبنز نشسته بود و با ژست س یکه تو یپسر جوان به

 دادم:

 چند مورد استثنا. هی!مگه ستیو بند مدرسه ن دیتو سن من،تو ق یدختر  چیه -

 متر جلو برد: یلیرا دو م نیتکان داد و ماش یسر  ایفار 

 !یستین هیرمان عاشقونه هم که پا-

 خوندم. یخودم رو م یشستم درسها یرمان؟من اگه من حال کتاب خوندن داشتم که م-

 یا یماند؛طبق معمول خراب شده بود.لعنت جهینت یروشن کردن ضبط ب یتالشش برا تمام

 نثارش کرد و رو به من گفت:
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 !یاعجوبه ا هی!.تو لیهم که تعط حیورزش و تفر  -

 کرد: یاغراق م یادیام گرفت.ز  خنده

 چطور؟ -

 به رو به رو گفت: رهیباال انداخت و خ یا شانه

 .یدنبال به دست آوردن ارث بابات یسن شونزده سالگ یتو -

دارم و هر آن ممکن است صورتم پر از جوش شود و عطسه ام  یکردم به اسم بابا آلرژ  حس

 گفتم:  دیدادم و با تاک تکانی. سر ردیبگ

 بهتره. ینگو بابا.همون سام صداش کن لطفا -

 گفت: یمزه پران با

 ست؟یچطور؟مگه بابات ن -

 میبرا ایبا فار  یادیرفاقت ز  لیاصال درست نبود و دل قتیپرده برداشتن از حق یکردم.گاه مکث

 دادم.کوتاه گفتم: یم لشیبر خالف تصوراتش تحو یز یچ دیفعال مجهول بود.پس نبا

 مش.شناس یمن با اسم سام م -

 کشدار زد.بعد با خنده گفت: یجلو رفت و بوق یمتر  یچند سانت ایفار 

 یپدر  نی!من اگه همچی،جذابیپیت ،خوشی. به اون خوشگلیبه اون خوب ؟بابایال ادیدلت م -

 .کشتمیداشتم،جا در جا خودم رو م

  گه؟ید یخدا خر رو شناخت که بهش شاخ نداد.آدرس رو بلد-

من؟احمقانه  ی.فقط خواستم ذهنش را منحرف کنم. سام،پدر من؟بابادمیرا نشن جوابش

محو بماند و فقط  دینداشت آنقدر ذهنم را پر کند. سام با یلیکردم.دل یبود!.ذهنم را از سامخال

چند ساعت  نیچشمم بود،حداقل هم یپررنگ شود. در آن خراب شده که هر روز جلو یگاه

 بگذار نباشد.
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 یشال پشم ریرنگش از ز  یبلوط یتر بود؛به لطف کفش پاشنه بلند.موهااز من بلند یکم ایفار 

را  میموج را دوست داشتم.دوست داشتم موها نیموج داشتند و من ا شیزده بودند. موها رونیب

کلنجار رفتن با سام را  یآنها بنشانم؛ اما حوصله  یرو یخی یآب ای ییطال یفر کنم و رنگ

شد که با خود حس  یرا قرمز رنگ موقت کرده بودم،آنقدر عصبان میبار موها کی یتنداشتم.وق

 سر من و شهال خراب خواهد کرد:  یکردم االن خانه را رو

 ما؟یسیرفته چند سالته ال ادتی؟یموهات رو مثل الجنه کرد یکه رفت یکس و کار  یمگه تو ب -

محو کنم تا بتوانم  یزندگشدم تا سام را از  یمصمم م شتریدم،بید یرا که م شیها یو آزاد ایفار 

 نیخواهم آمد؟خوب است هم ایبه دن گریکنم.مگر چند بار د یخواهم زندگ یهر آن طور که م

 المیو خ ردیاندک عمرم را،آنطور که دوست دارم باشم.چطور دوست دارم باشم؟...بگذار سام بم

 د و گفت:کر  میپهلو بینص یسقلمه ا ایراحت شود،آن وقت فکر خواهم کرد که چطور! فار 

 .ستین یحوال نیخر هم ا هی. یرو باش ال نجایاوه اوه.ا -

 از پشت سرمان آمد: ییصدا

 کردم. داینه.من به شخصه دو تاشون رو پ -

بود.به نظر همسن  میرو به رو فُرمیونی یپسر بلند و الغر با لباس سرمه ا کی.میعقب برگشت به

سن بلوغ در امان  راتیبود که انگار از تاث یکه نظرم را جلب کرد،دماغ یز یچ نی.اولآمدیخودم م

به  نگارا ا،کهینپراند.قبل از من فار  یا کهیکش ندهم تا ت ادیاش را ز  یکردم وارس یمانده بود.سع

 برخورده بود،گفت: شیقبا پیر یت

 ،نه؟یخره ا یکیهم حتما اون  یجنابعال -

 کوتاه گفت: یمیاش را برداشت و با تعظ یکاله فرض پسر

 خرچران هستم! -
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 لویک 65 بایقد و تقر  یو هفتاد و خورده ا کیتواند در  یهمه نمک چگونه م نیبودم ا مانده

حالش را نداشتم.عجله  ینثارش کنم ول ینمک یخواست ب یدلم م دا  ی! شدردیجا بگ

مود  یاما انگار رو ایبه خانه،توسط شهال واعظه شوم.فار  دنیرس ریداشتم.دوست نداشتم با د

 بود: یگر ید

 .نکهیمثل ا یخب خرچرون،گله ات رو سر کوچه جا گذاشت -

 و گفت: دیخرچران خند پسرک

 دو تاشون گم شده بود،اومدم دنبالشون. -

 شد گفت: یم یبه اختصار خر خط خط ای یاعصاب خط خط کیداشت دچار  گریکه د ایفار 

 و بابا.بر  -

رود،به  یکردم پسرک م یرا که من فشرده بودم،دوباره فشرد.بر خالف تصورم که فکر م یزنگ و

صورتش،الطاف  یخواست با کوباندن در تو یمحض باز شدن در،دنبال ما روانه شد.دلم م

 یجز تالش برا زیچ چیرا جبران کنم؛ اما...طبق معمول حالش را نداشتم.من حال ه زیعز  یایفار 

هدف خدا از  دیمرگ سام و متعاقبا حرص دادن سام نداشتم.شا یبرا دن،تالشیتنفر ورز 

 بر سام! میال یبود؛عذاب نیمن هم نشیآفر 

 کیزرد... یپر شده از برگها یاطیت شده و حخـلـ یبه نظر متروکه با درخت ها یخانه  کی

منتظر  ی،کمینفر  رنگ و رو رفته.سه یمیقد یشکسته شده و در و پنجره ها یِ حوض خال

.در واقع من اول وارد میبه استقبالمان،خودمان وارد خانه شد دیآ ینم یکس میدید ی.وقتمیماند

به خرچران زد و وارد خانه  یتنه ا ایبه هدف،عجله داشتم.و پشت سرم فار  دنیسر  یشدم که برا

به تعجب و  نیآمد و ا ینم ییشده بودند. صدا اهیس یکم شیوارهایشد.خانه فرش نداشت و د

کرد.  یماجرا را مخوف م یکم نیتر بود و ا کیتار  رونیزد.داخل نسبت به ب یمن دامن م رتیح

شان هم رد نشده بود.هر لحظه  یاز حوال یشد کس یکه سالها م بود ییمتروکه ها هیخانه شب

از ذهن  ام را یلیدستا باال..افکار تخ ندیامکان داشت چند گانگستر به ما حمله کرده و بلند بگو

 مانند بتمن ها من را کنار زد و گفت: ایپاک کردم.فار 
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 ...نمیبرو کنار بب -

 ایصورتمان پر زد و دور سر فار  یرنگ از جلو اهیس یحرفش را تمام نکرده بود که جسم هنوز

 یبلند خنده  یکه صدا دیکش یبلند غیه،جیبودن قض یو ناگهان رتیاز ح ای. فار دیچرخ

 دهیند کیخفاش را از نزد کیگم شد. تا حاال  یکیخفاش در همان تار خرچران را عاقبت شد. 

که انگار مُرده  ایشد.رو به فار  یم نیباال پائ یام کم نهیس جانیبود! از ه اهیجن س هیبودم.شب

 بود گفتم:

 چت شد تو؟ -

 گفت: خرچران

 حد ترسوئن؟ نیخرها تا ا یعنی.گهید دهیترس -

خواست تمام شود؟  یراهرو نم نی.امیرا نثارش کرد.دوباره به راهمان ادامه داد یببند دهنت ایفار 

 یقدم بگذارم.حواسم پ ییخراب شده ها نیکه بخاطر کشتنت مجبورم به چن یر یآه سام بم

به  چیق یصدا دنیبند کردم و با شن یا لهیبخورم که دستم را به م نیسام بود که خواستم زم

محبوبم را شکاف داده  یپالتو نیکه آست یقیخراش عم یکیدر تار  یختنگاه کردم. به س میپالتو

سمت  نیایگفت) ب یم ییکردم تا صدا یراه فدا م نیمحبوبم را در ا یپالتو دی.فقط بادمیبود د

 راست!((؟

الک پشت دهانم باز ماند.البته الک  کی دنیو من با د میسمت راست رفت ،بهیسه نفر  ما

کودک  کی ینیآب ب دنیاز د یجسم الغر مچاله شده که حالم را بهم زد.حت کیپشت که نه، 

 دهیبه سرش چسب فشیکث یبود و موها اهیهم بدتر بود.بدنش س فیکث یسه چهار ساله 

به بدتر شدن  نیبود و ا سیاز حمام آمده باشد؛تمام بدنش خ تازهبودند.سرد بود و او انگار 

اش  یشود، شال پشم یممکن است مرد عصب نکهیتوجه به ا یکه ب ایزد. فار  یحالمان دامن م

!هر وقت که گریسه ماه د دیشد.و شا یم یقلم گر،یکه دو ماه د یچاند؛دماغیرا دور دماغش پ

را کنار زد و به جلو  ایهر شب محصوالت)...(برنده شود!خرچران ، من و فار  یدر قرعه کش ایفار 
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 یم لیکه تحل ییکرد و نشست.مرد با صدا نقطه نسبت به مرد را انتخاب نیرفت.دورتر 

 دوبلور جادوگر شهر اُز بود گفت: یصدا هیرفت و شب

 شده؟ یچ -

وسواس شده بود! خنده ام  نکهپسرکمانیبلند شد و پشتش را تکاند؛ مثل ا خرچران

 لبم گذاشتم تا خنده ام پشت آن پنهان شود.جادوگر شهر اُز گفت: یگرفت.دست رو

 ؟یشد یچته تو؟جن -

 و گفت: دیکش یپوف بلند خرچران

 !یچیبابا.ه یچیه -

 رفته اش گفت: لیتحل یدوباره با همان صدا مرد

 ؟یخوا یم یشده؟چ یخب...بگو چ -

گردم  یگم شده ام م یدنبال خرها دیگو یکردم پسرک م یحس م بیشدند.عج زیت میها گوش

اشاره  ایبه فار  رمردیکند! فکرش را بکن،پ دایبخواند تا آنها را پ یخواهد تا ورد یم رمردیو از پ

 :دیکند و بگو

 !شیکی نیفعال ا -

 ام،خرچران با حرص گفت: یبرخالف تصورات فانتز  اما

 ،ییدارو ،یز ی،چ یورد هیترم دارم.وقت ندارم براش بخونم. انیم کیز یامتحان ف گهیچهار روز د -

 !ادینتونه ب رمیبده تا دب یزهر 

 کرد و گفت:  یمکث رمردیپ

 هم نزن. یادیدرست رو بخون و زر ز  نینه دارو و زهر! بش یتو نه ورد الزم دار  -

 خنده.خرچران قصه با حرص گفت: ریزد ز  یپق ایفار 
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 نداشته باش.کار من رو راه بنداز. یکار  نشیتو به ا -

دارم؛ اما به  کیز یامتحان ف گرید یخودم فکر کردم مردم چقدر خرخوانند؟! من هم هفته  با

! و چقدر رمیورد هم بگ شیکنم،چه برسد بخواهم برا ی.اصال به آن فکر هم نمستین میجا چیه

 آمدن و هدف خرچران! نجایهدف من از به ا نیفرق بود ب

 اش را کنار زد و گفت: یاز شال پشم یبا خنده گوشه ا ایشد،فار  یکه طوالن رمردیپ مکث

 رو خالص کن.خودت  سیدو صفحه تقلب بنو نیبش -

 به خرش کرد و گفت: ینامهربان اخم خرچران

 ببند تو! -

 با اخم گفت: ایفار 

 عجب آدمِ... -

 را قطع کرد: ایحرف فار  رمردیپ

فوت  رتیصورت دب یو تو یرو که نوشتم بخون ییدعا نیا یوقت دار  گهیاز امشب تا سه روز د -

 .یدم رو،بهش بخورون یکه بهت م ینیو ا یکن

 :دیپرس دیبا ترد خرچران

 نکَشتِش من رو بندازن زندان؟ -

 رمردیو خرچران چشم غره رفت.پ دمیمن خند نباریداشتند! ا یا یقو لیتخ یچه قوه  مردم

 و گفت: دیچندشش کش یها شیبه ر  یدست

 .شهیبد م دا  یفقط حالش شد رهیم ینه نم -

 گفت: یحوصلگ یبا ب خرچران

 بوده.! هیدنینوش یتو یز یچ هیفهمه  یست،میخوره.خر که ن یبه درد نم -
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 بایتقر  یآن هوا یتو نکهیسرخ شده شد.ا یمشغول خوردن ملخ ها یالیخ یبا ب رمردیپ

 یبود ؛ اما به من ربط دهیبه ذهنم رس یدادم بماند! فکر  صیچگونه ملخ ها را تشخ کیتار 

خرچران و دعاخوان چه  نیا نمی.پس ماندم تا ببمیبگو یز ینداشت،نظرم را نخواسته بودند تا چ

 کنند؟! یم

 نظرش را بخواهد گفت: یکس نکهیبدون ا ایبر خالف من ، فار  اما

 مونیز یچ یول میبه بچه هاتون بگو،همه با هم هماهنگ بگن استاد ما هم از شربته خورد -

 گن حتما به معده اش نساخته! یتمومه.تهش هم م یدرار  یکمم چاپلوس باز  هینشد.

 گفت: یزائد الوصف یزد و با شاد یادلبخند گش خرچران

 شن. یم دایپ یباهوش یعجب خرها -

،  شیپا نیپائ یسوسک دنیبه جلو بردارد و برود پسرک را بزند که با د یخواست قدم ایفار 

 :دیهوار کش رمردیشد!پ مانیدخترها پش دنیاز آفر  یلحظه ا یکه خداوند برا دیکش یغیج

 چته دختر؟ -

 یبه قول دخترها د؛البتهیترس یکردن، از سوسک م یزندگ ییبا آن سن و شجاعت و تنها ایفار 

جدا  میرا از بازو ایفار  یسوسک رفتم و چنگ ها یبا پا رو الیخ ی! شدیچندشش م یامروز 

 خودش را وسط انداخت: تیکردم. خرچران مانند پاراز 

 زورو! یعمه  نین،آفر یآفر  -

طبق مد باال رفته  یموها یچندش به سمتش پرتاب کردم که ال یرا بدون ذره ا سوسک

داد و با تکان  یگفت و فحش یکمتر فک بزند. خرچران اَه بلند نکهیا یهم برا نیاش،افتاد.ا

. خودم هم  دیخند یقاه قاه م ای. فار ندازدیب رونیکرد آن را ب یدادن تند تند دست، سع

. خرچران قصه در صدد خارج دیخند یسرخ شده م یملخ ها دنیجو مراههم ه رمردی.پدمیخند

 دیپسرک شوم، احتماال تا فردا با نیکردن سوسک بود که با خودم گفتم اگر بخواهم معطل ا
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 نم،کوتاهیبنش نکهیداخل رفتم و بدون ا الیخ یشهرزاد را گوش بدهم.ب یو قصه ها نمیبنش

 گفتم:

 خوام بتونه آدم بکشه. یم زیچ هی -

 یو سرش را در کتاب پاره پوره اش فرو کرد.خرچران دهانش باز مانده بود. ول کرد یمکث رمردیپ

 بعد تعجب رفت و با پوزخند گفت:

 ؟یتو هم معلمت رو بکش یخوا یم -

 گفت: رمردیرا ندادم.پ جوابش

 ؟یبکش یخوا یرو م یک -

 بگم؟ دیبا -

 حوصله گفت: یو ب خسته

 .یبگ دیآره...با -

 گفتم: الیخ یباال انداختم و ب یا شانه

 بابام رو! -

 تکان داد و خرچران با تعجب گفت: یسر  ایفار 

 ؟یک -

 جور مسائل عادت دارند،گفت: نیکه انگار به ا یمانند کسان رمردیپ و

 ..شک نکن!رهیم یبالشتش.سه روز بعد،م ریگم،بزار ز  یورد م هیبرات  -

 را در هم گره زدم و گفتم: میدستها

 ؟ینیتضم -

 د و گفت:کر  یاخم رمردیپ
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 !یینجایشده است که ا نیحتما کارم تضم -

 توافق تکان دادم و با مکث گفتم: یبه نشانه  یگفت؛سر  یم راست

 ؟ی...اگه کار نکرد چیز یچ هیاما  -

بلند شد.منتظر بودم تا ملخش  ایعق گفتن فار  یکه صدا دیملخ را به دندان کش نیآخر  رمردیپ

 قرن گذشت،گفت: کیمن، یکه برا هیرا بجود و جوابم را بدهد.بعد از چند ثان

طرف نشسته.پس تو  یورد رو برده،سر سه روز به عزا نیا یدونم هر ک ی!فقط مستمیخدا که ن -

 !هیبق نیهم ع

ورد را  عیگرفت.سر  عرق و تعفن مرد،عقم یرفتم و خم شدم تا ورد را بردارم که از بو جلو

 گفتم: کیستر یو ه عیبرداشتم و خواستم بروم که مچم را گرفت.سر 

 دستت رو بردار. -

 و گفت: دیخند انشیدر م یکی یدندان ها با

 !یشد یباشه تو هم که جن -

شدن من و خرچران به خاطر کثافت تو است.دستش را برداشت که  یجن میداشتم بگو دوست

 قیاجازه دهد عم نکهیبدون ا رمردیمچم،از خودم متنفر شدم.پ یرو یچندش آور  یرده  دنیبا د

 تر به چندش آور شدنم فکر کنم،گفت:

 !یپول من رو نداد -

 زوار در رفته اش گذاشتم و گفتم: یچوب زیم یفرو بردم و پول را رو بمیرا در ج گرمید دست

 .ایب -

 اطیزدم.با ورود به ح رونیاز آن دخمه ب ایانداختم و همراه فار  بایبه خرچرانِ ز  یگر یبعد نگاه د و

 گفتم: ایهوا،رو به فار  یکیتار  دنیو د

 قبل از سام برسم خونه. دی.بامیبدو بر  -
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 تکاند گفت: یرا م شیپالتو کهیدر حال ایفار 

 ست؟یخونه ن یتو شهیمگه سام هم -

 را به چپ و راست تکان دادم و گفتم: سرم

 البرز. شیپ رهیم دمیخودم شن نباریا -

آب را باز کردم و برخالف تصورم،آب از آن  ریآب به سمت آن پا تند کردم.ش ریش ی دنید با

 گفت: ایشده ام را شستم که فار  اهیزد.مچ س رونیب

 !ییایموجود دن نیکنم نجس تر  یحس م -

 البته بعد از اون.-

 :دیخند ایفار 

 شک نکن. -

 زد: مانین صدابروم که خرچرا رونیرا باز کردم و خواستم ب در

 ن؟یر ی..کجا می.هیه -

 به سمتش برگشت و با اخم گفت: ایفار 

 م؟یو ما هم خرت یباورت شده که خرچرون یجد یجد -

 ندادن،دستش را به سمت من دراز کرد و گفت: ایجلو آمد و ضمن محل سگ به فار  پسر

 بود؟ ی. اسمت الاوشمیک -

 را پس زدم و گفتم: دستش

 .مایسیال -

 گفت: ایباال انداختم که فار  یاز کنارمان گذشت و رفت.شانه ا یلبخند کوتاه با
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 موند! یخرچرون روش م اوش،یگفت ک یاگه نم -

شدم.کاغذ را در  کینزد نیقدم به قدم به ماش ایتکان دادم و همراه فار  دیتائ یبه نشانه  یسر 

 ...سام پَر!گریدستم فشردم و فکر کردم؛سه روز د

 کرد و گفت: یسام نرفته بود؟اخم یعنیالبرز و سام دهانم باز ماند؛ دنیم. با درا باز کرد در

 .مایسیساعت هشت شبه ال -

 دادم و گفتم: هیبه در تک الیخ یب

 .یکرد یاطالع رسان یمرس -

 سام نهاد و رو به من گفت: یشانه  یدست رو البرز

 .یسالم ال -

 بود: امدهیبه زبانم زحمت بدهم،سرم را تکان دادم.اما سام کوتاه ن نکهیا بدون

 ما؟یسیال یکجا بود -

 متوقفم کرد: شیتوجه به او،به سمت اتاقم راه افتادم که تحکم صدا یب

 ؟یبا توام؛مگه کر  -

 گفتم: یحوصلگ یسمتش برگشتم و با اخم و ب به

 فکر کن کالس زبان. -

 به سمتم آمد و با حرص گفت: سام

 ؟یکالس زبان ندار  دونمینم یامروز سه شنبه است،فکر کرد -

 :دمیکش یپوف

 نداره که بخوام به تو جواب پس بدم. یلیخب بدون.هر جا که رفته باشم،دل -
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 وارد بحث شد: گرانهیانجیم یبا لحن البرز

 جان،احترام پدرت رو نگه دار! یال -

مگر پدر من بود؟  یپوزخند بزنم،پدر؟...سام مگر پدر من بود؟سامِ سپهر خواست  یم دا  یشد دلم

را  قتیحق شهیشواهد هم یداد!ول ینشان م نگونهیبود؟!شواهد که ا یمگر پدر من،سام سپهر 

خواست در صورت البرز  یهستند!دلم م قتیدر قالب حق ییشواهد دروغ ها ی.گاهندیگو ینم

 بکشم: ادیفر 

 م!از دورو بودنت متنفر  -

 زدم و گفتم: یلبخند الیخ یب

 فهممش! یاحترام! نم -

 ش،ازیتواند مرا هم مانند کارمند ها یدانست چگونه م یبود.نم یمن عاص یاز زبان دراز  البرز

اخراج  دیجا بود؛من کارمند او نبودم که با تهد نیداشتن زبان دراز محروم کند؟!مشکلش هم

 بخورم. بیشدن و قطع حقوق فر 

 گرفت گذاشت و گفت: یدرد م یسرش،که گاه یدستش را رو سام

 .مایسیبرو باال ال -

به البرز از هجده پله  یچپک یمگر منتظر دستور تو بودم؟! اما نگفتم و با نگاه میبگو خواستم

 :دمیآخر شن یسام را لحظه  یباال رفتم تا به مامن خودم برسم.صدا

 شهال براش غذا ببر باال.حتما گرسنه اس. -

کنم که از من متنفر  یکار  شودیوقت نم چیدانستم چرا ه یاش متنفر بودم.نم یمهربان نیا از

سام  ینداشت؟ اگر کم ،وجودیسام،هر چند پنهان یکنار زدن محبت دائم یبرا یراه چیشود.ه

به کشتنش نداشتم.اصال الزم نبود دستم را به مرگ سام آلوده  یاجیاز من متنفر بود،احت

به آن اتاق نهادم،هفت سالم  یکه پا یبار  نیسمت اتاق سام کج کردم.آخر  به کنم.راهم را

مجبور شدم به اتاق سام پناه  نیهم یبودم و وحشت کرده بودم.برا دهید یبود.خواب بد
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 امدین شیپ یتیموقع گریدانم چرا د یببرم.سام هم مرا بغل گرفت و تا صبح کنارم بود.اما نم

همه  نی:ادیگو یشود متنفرم.شهال م کیسام به من نزد نکهیاز ا ن.مرد؛بهتریکه سام مرا بغل بگ

ات که  چارهیب یبابا نی.ادمیشماها ند یاحساس یبه ب یپدر و دختر  چیسال عمر کردم،تا حاال ه

 !ید یباهات مهربونه،مشکل از توئه که انقدر زجرش م یه

 یمورد سام و حق ها زند؛از هر صد هزار حرفش،نود و نه درصدشان در یم ادیحرف ز  شهال

روم و  یبه سمت آن م عیروم.سر  یتخت را نشانه م یرو دیشده اش است. بالشت سف مالیپا

دهم.با اخم نگاهش کردم و  یم یتا شده را در روکش آن جا د،کاغذیترد یبدون ذره ا

 تکرار کردم: دوارانهیتهد

 !یایاز آب درن یتقلب هیبق نیع یکیتو  دوارمیام -

زدم.در اتاقم را باز کردم و خودم را در آن پرت  رونیاتاق ب رد،ازیمچم را بگ یکس نکهیاز ا قبل

و دستم را در  دمیکش قیعم یشد گذاشتم.نفس یم نیام که باال پائ نهیس یرو یکردم.دست

بکشم که با لمس  رونیهمراه داشتم،از آن ب شهیاتاقم را،که هم دیفرو بردم تا کل بمیج

آمد که جز ورد بوده باشد.آن را باز کردم و  ی.به نظر نمدمیکش نرویآن را ب ،متعجبیکاغذ

همان  ایخرچران  یادآور یآن نوشته شده بود نگاه کردم.با  یکه رو یمتعجب به شماره همراه

 .دمیرا فهم هیقض اوش،تمامیک

 یاو به من شماره داده بود؟خنده ام گرفت.حتما انتظار داشت به او زنگ هم بزنم.به رقم ها پس

 شماره نگاه کردم و با خودم گفتم:

 چرا انقدر رُنده؟ -

پاره شده ام را  یگذاشتم. پالتو یر یتحر  زیم یرو دیو همراه کل دمیکش رونیب بمیام را از ج یگوش

کردم. کش  ضیتعو یشلوار راحت-دست بلوز کیرا با  میدر سبد رخت چرکها انداختم و لباسها

 اآنها ر  یکم یرا تکان دادم و به عبارت میام بردم و موهاموه یرا باز کردم و دستم را ال میمو

ام را روشن  یتخت نرمم ولو شدم.گوش یو کاغذ تا شده را برداشتم و رو یافشان کردم. گوش

 یکشتن ب یرا که مربوط به دعا و ورد و دارو و زهر برا یستور یکردم.وارد گوگل شدم و تمام ه
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کربن را در تخت  دیکپسول گاز مونواکس کی خواستیانسان بود،پاک کردم.دلم م یصدا

 یاست.شماره  یاز حد فانتز  ادیدانستم ز  یمرگ خاموش بشود. اما م کی دچارسام بگذارم تا 

از سر  یلبخند لشیپروفا دنیکردم.وارد تلگرام شدم و با د ویپسرک را وارد و با اسم خرچران س

 یکپ مشک کیگرفته است. هیآتل عکس از خودش بود که معلوم بود آن را در کیزدم. تیرضا

 کیاش  یدیشده بود.آ رهیخ نیاش به لنز دورب یمشک یها چشمسرش گذاشته بود و با  یرو

 جوک بود!

Dr.Kiavash 

 ی...تلگرام را حذف کردم. اهل فضامیدانست یچقدر اعتماد به سقف داشتند و ما نم مردم

دعا خوان به جان گروه ها و کانال ها  ای ریجن گ کی افتنینبودم و فقط هر بار جهت  یمجاز 

غذا آورد که آن را نخوردم و گفتم آن را ببرد.آباژور را خاموش کردم و با  میافتادم. شهال برا یم

کردم  یچقدر فکر م د؟هریآ یمن شانزده ساله م دیعا یز یفکر کردم از مرگ سام چه چ مخود

توانستم بر  یشدم.م یخواستم م یمکه با مرگ او،من صاحب هر چه  دمیرس یم جهینت نیبه ا

و هر آنچه که  ی،خوشبختیکنم. صاحب پول،آزاد ییکه متعلق به خودم است فرمانروا ییقلمرو

 از درونم گفت: ییداشدم.ص یخواستم م یم

 ؟یندار  یمگه االن پول و آزاد -

 یختدادم.آن موقع ها کر شده بودم و معتقد بودم تنها با مرگ سام، به خوشب یگوش نم اما

 .نوجوان بودم و کله ام باد داشت!دیمحض خواهم رس

*** 

همان مدرسه بودم.  ایعذاب  یشانه زدم.امروز تا ساعت دو،مهمان خانه  یرا به آرام میموها

 یخواست انجام م یمن نبود.من هر کار که دلم م یکه مدرسه عذاب بود،برا یهر کس یالبته برا

سال  کی یدرس بدهد! با سابقه  ای ردیامتحان بگ نداشت معلم بخواهد میبرا یدادم و فرق

سال را  کیتالش کرد تا قانعم کند  یلیبودم. سام خ رستانیاول دب خشان،کالسدر  یدیتجد

 هیکند در کدام پا یم ینداشت.چه فرق یتیاهم میبخوانم و به دوستانم برسم ؛ اما برا یجهش
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 ایدن یآنها کجا نمیخواهم بب یسال از من جلوتر باشند؛م کیدرس بخوانم؟بگذار دوستانم 

 .رندیگ یرا م

طبق  سیزدم. سرو رونیو با برداشتن کوله ام،از اتاق ب دمیسرم کش یرا رو یسرمه ا مقنعه

من عادت کند؟اصال  یها رکردنیخواهد به د یم یدانم او ک یمنتظرم بود. نم یمعمول با کالفگ

مرض دارد  م،یآ یم رونیاز خانه ب قهیراس ساعت هفت و پانزده دق شهیداند من هم یم یوقت

تر از مزخرف مزخرف یسیزند تا هفت و ربع؟! سه تا هم سرو یکه از ساعت هفت بوق م

نوجوان ها از کجا آمده اند؟پشت  نیبودند و من مانده بودم ا یسنت یداشتم.عاشق آهنگ ها

شان خر خوان بودند و به  ییود که سه تاب نیا ینبود؛ مشکل اصل یمشکل خاص نیکوه؟.ا

 دند؛یپرس یم سوال زیر  کیشدن، ادهیمحض سوار شدن تا پ

و هشتاد و نهم کتاب تست  ستیجواب سوال دو یدون ی...تو ماد؟یکه نم دیبدان شتریب نی" ا

 شبیکنه!.. د یو پنج صدم بهم اضافه نم ستیه؟بیمعلمه چرا انقدر عقده ا نی...اَه اه؟ی)...(چ

نظر من  ؟بهیرو حل کرد دیاست؟...سوال اثبات کن عیضا یلیرفت مقنعه ام رو اتو کنم،خ دمای

 چهار!..." ی نهیدوئه نه گز  ی نهیز جواب گ

بهتر  یاز قبل سیسرو نیکند! ا یمانند من،آنها را تحمل م یکند که دختر  یباور م یچه کس و

 یو نکته م رندیگ یخفه خون م یامتحان دارند کم یاست؛ قابل تحمل تر است!چون وقت

 ام! یقبل سیخوانند...اما امان از سرو

بودا...چرا من رو  پیپسره چقدر خوشت اروی...المصب اون ؟یرو گوش داد اسیآهنِگ  نی"آخر 

رو  گرهیباز  یاون روز سه نفر اومدن فالووم کردن...کامنت ها یکثافت؟..وا یکنینم کیال

رمان خوندما، انقدر قشنگ بود!پسره انقدر باحال  هیفحشش دادن که نگو! ؟انقدریدید

 یدونست یاومده ها،انقدر خوبه؛م یکره ا لمیف هی یبود واسه خودش!...وا یگر یبود!دختره که ج

 یپست هیاون پسر شاخه  شبیاستعفا بده؟...د یگر یاز باز  یخواد به طور کل یاون پسره م

 نوشته بود؟..." یچ یدون یگذاشت،نابودم کرد!م
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را دوست نداشتم.دوست داشتم  زیچ چیکدامشان را دوست نداشتم.من ه چین هم و

 کیشود  یکجا م ندیمزاحم خالص شد؟بگو کیشود از شر  یچگونه م ندیبگو نندیبنش

گسترش  ایشود همه را کنار زد و سهم خود را از دن یچطور م ایکرد؟ دایرا پ یدعاخوانِ حرفه ا

 داد؟

به سمتم  یولد یستم.سکوت مطلق بود؛پس امتحان داشتند!آقاسمت جلو را باز کردم و نش در

 برگشت و گفت:

 ! ستایبد ن یایکم زود ب هی -

 شدم و گفتم: رهیخ رونینگاهش کنم به ب نکهیا بدون

 .ستایبد ن نیایب رتریکم د هیشما هم  -

را مرتب کردم  میو موها دمیکش نیرا پائ نیماش ی نهیرا روشن کرد.آ نیاله اال هللا گفت و ماش ال

فرو کرده  شانیرا تا ته در گوش ها شانیخنده ام گرفت.انگشت ها شانیها افهیق دنیکه با د

کردند و رنگ  یسرشان تمرکز کنند.زمزمه وار نکات را مرور م ریبودند تا بتوانند خ

 استرس داشتند؟...چشم بستم و زمزمه کردم: یعنیشده بود. دیسفصورتشان،

 تا مرگ سام. قهیقد ستیشصت ساعت و ب -

به هندسه نداشتم. هندسه  یعالقه ا چیسوم نشستم.به شخصه ه یچهارم،صندل فیرد

که قبال  یز یداشت چ یلینداشت.از اثبات متنفر بودم؛چه دل یخود بود؛مفهوم یب یموضوع

سر کالس نشسته ام و  ک،یز یو ف یاضیتمام تنفرم از ر  م؟بایاثبات شده است را دوباره اثبات کن

کرد  یبخوانم؛فکر م یکرده ام.مزخرف است!سام اصرار داشت تجرب برا انتخا یاضیر  یرشته 

 نیکرد با ا یبود؛فکر م یانتخاب کرده بود،انسان میکه برا یدوم ی نهیشوم. گز  یحتما پزشک م

 فت:گ یتوانم تمام اقتصاد و آمار را در ذهنم ثبت کنم! م یکوتاه مدتم م یحافظه 

 !هیعال یشغل تیکه از لحاظ موقع یش لیوک یتون یم -
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را انتخاب کردم.من فقط  یاضیلجش ر  د،ازیگو یمهم نبود چه م میکه برا چیاما من؛ه و

زبانم خوب بود؛آن هم چون سفت و سخت منتظر بودم تا هجده سالم بشود و بروم خارج و 

 یم یاضیچون علوم و ر  یمهم ینداشت.حرف اول را درس ها یتیمتاسفانه زبان چندان اهم

 زدند!

بخاطر  اتیسر کالس ادب یو دوم یاضیاز سر کالس ر  یکیرا صاحب شدم. ییصفر طال دو

 نگونهیدانم چرا نسبت به نمره اصال ا یبودم؛اما نم یآدامس! انسان نسبتا تنوع طلب دنیجو

 ده مفهوم دارد! رینبودم. انگار معتقد بودم که نمره،فقط ز 

 یر ی.تو مامیکه احتمال هشتاد درصد نم ؟منیزبان رو حل کرد یها نیتو تمر  یاوه سپهر -

 کالس؟

بار هم به او گفته بودم،اما  کیبزنند. میصدا یآمد که سپهر  یبرگشتم؛خوشم نم نایسمت م به

عنوان نقطه ضعف  ن،بهیاز ا نکهیا یزد. من هم برا یم میصدا یچون کرم داشت هر بار سپهر 

 یصندل یدادم. رو یموضوع نشان نم نیا یرو یتیدادم و حساس یاستفاده نکند، محلش نم

 ولو شدم و گفتم:

 رم. یکالس رو م یحل نکردم.ول -

 ؟یکنه اگه حل نکن ینمره ازت کم م یدون یم-

 قهوه را جدا کردم و گفتم: ریش ین

 کم کنه.. -

ندارد  تیجز درس اهم یز یکرد چ یبود.فکر م یآمد.دختر مسخره ا ی.اصال از او خوشم نمرفت

دانستم مردم چرا انقدر به خودشان سخت  یاخالق مسخره اش متنفر بودم! نم نیو من از ا

 کشیز یچشمم نقش گرفت؛ او هم نگران امتحان ف یخرچران جلو یدفعه چهره  کی. رندیگ یم

!..او گرید یامتحان دارد!و من هم هفته  گریار روز داو گفته بود چه رد؟البتهچکار ک یبود...راست

 زد و من...انگار نه انگار! یچهار روز بعد خر م یامروز برا نیاز هم
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 یصدا دنیدادند! به محض شن یمعنا م یتفاوت ها بودند که به زندگ نیهم البته

 یآقا دنیاز مدرسه حرکت کردم.با د رونیاز چله جدا شدم. به سمت ب ریزنگ،مانند ت

خره بروم. پس از  یبه اختصار ولد ای یولد یخواهد با آقا یکردم واقعا دلم نم ،حسیولد

 ابانیبود که به خ ریکوتاه مس یورود کی.آن کوچه تمپشت مدرسه رف یسمت چپ به کوچه ا

به حرکت  ابانیخ ،دریاز دور زدن ولد یشد. سرم را باال گرفتم و با حس خوشحال یختم م

هر  یخودم را مهمان کردم.قبل تر ها برا یبستن کیبه خرج دادم و  یدلباز  درآمدم. دست و

را آن  زیهمه چ رد،بگذاریاست بم قراردادم. اما حاال که سام  یهم خساست خرج م یتومان کی

شوم صاحب پول و پول و  یم ،ییبه تنها رد،منیخواهد مصرف کنم.او که بم یطور که دلم م

هر هزار تومن،خساست به خرج دهم.دوست نداشتم پول  یکه برا ستیپول! آن وقت الزم ن

کردم  ی.حس منمام را تمام کنم و مجبور شوم دستم را بخاطر پول،سمت سام دراز ک یبیتوج

خورم هرگز  یقسم م ،منیر ینخواهد کرد...آه سام،اگر تو بم ریاندازه مرا تحق نیبه ا زیچ چیه

مالحظه خرج خواهم  یتو را ب یشبانه روز  یتالش هاحاصل از  یو پول ها اورمیخم به ابرو ن

 تمام یات،من با شاد یبر تلخ بودن زندگ یشهال در مورد تو مبن یکرد؛ب ر خالف گفته ها

 را حس نکنم! یتلخ یمزه  یکه ذره ا یخواهم کرد!...جور  یزندگ

 به به!.اون قُلِت کو خَرَکم؟-

 یفضا اوشی! همان خرچرانِ ما و دکتر کبه برگشتن سمت صاحب صدا نبود؛ خرچران بود الزم

 ییبایاعصاب بود. جز ز  یکنه بودنش به شدت رو نیکه کنه شده بود؛ و ا یاوشی!دکتر کیمجاز 

هم که نه،فقط چهره اش از  بایز  یبای. البته ز افتمی ینم فشیتوص یبرا یصفت چیاش،ه یظاهر 

را  یگر یکسِ د ی! مانند کنه ها،دنبالم راه افتاد...صدانیدر امان مانده بود؛ هم لوغسن ب راتیتاث

 :زدیم شیکه صدا دمیشن یم

 ؟یرفت یکدوم گور  اوشیک -

 دا  یآمد و من نسبت به حضورش شد یتوجه به صدا، قدم به قدم همراه من م یخرچران ب اما

 تفاوت بودم. یب

 ؟یادب یانقدر نسبت به خرچرونت ب یکش یخجالت نم م؛تویقد یخر هم خرها-
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دانستم هر چه  ینداشتم تا دهانش را ببندم.م یرا ندادم؛در واقع جواب دندان شکن جوابش

خره  یبه دور زدن ولد میدهد و من اعصابش را نداشتم.آه کاش تصم یدوباره ادامه م میبگو

 قابل تحمل تر بودند! یگرفتم!آن خرخوان ها و ولد ینم

 .ایها شد یخرخط خط هیچقدر شب ی...راستما؟یس یالل شد-

شده  یخرخط خط هی. جدا  شبدمیام نگاه کردم.خند یمشک دیسف یچشم به پالتو یگوشه  از

 من پروتر شد: یخنده  دنیبودم.با د

 ؟ی.خب،چرا زنگ نزدیستیپس کر ن -

 خرچرانِ باهوشِ خالق وقت بگذرانم: نیبا ا یبودن بس است. بگذار کم الل

 ؟یبه چه شماره ا -

را  میرا گرفت؛دستش را پس زدم و خواستم راهم را ادامه دهم که جلو میتمام بازو یگستاخ با

 گرفت و گفت:

 .سای.وانمیگوش بده بب قهیدق هی -

 حوصله گفتم: یاش نگاه کردم و ب یو مانع حرکتم شد.به چشمان مشک ستادیا میجلو

 خب بگو! -

 مثال جذاب گفت: شخندِ ین کیبه خودش گرفت و با  یژست

 ؟یبا من دوست ش یخوا ینم -

گرفت.  یخرچرانِ دلقک خنده ام م نیخودم را گرفتم؛کال به ا یخنده ام گرفت؛ اما جلو باز

را باال  میابرو یتا کیافتادم! یچند منظوره م یپاک کن ها شهیش ادیکردم به  ینگاهش که م

 دادم و گفتم:

جور  ،چهیو کار  یله ذهنهمه مشغ نیدونم با ا ینم ،منیدکتر  ،همیدلقک ،همیهم خرچرون -

 !یبا من هم دوست باش یخوا یم
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جمله ام خنده دارد!تا آنجا که  یدانستم کجا یکم کم به خنده کش آمدند.نم شیها لب

داد و قبل از  لمیتحو ژیلبخند جذاب و با پرست کینکرده بودم. فیتعر  شیآمد،جک برا یم ادمی

 خودم از او بپرسم به حرف آمد: نکهیا

قول خودت)با لحن خودم(به چه شماره  ،بهیدیانداختم رو ند بتیج یکه تو یتو که شماره ا -

 ؟یتلگرام من رو بلد یدیآ ،چطوریا

اما حقارت  ندازم،یاز آن افتضاح تر نداده بودم.حاضر بودم به سام به خاطر ده تومان رو ب یسوت

را کنار  یادیز  یدم.از حرص،گرماش یتحمل نکنم.داشتم نابود م یشدن اکنونم را ذره ا عیو ضا

و  ردیداده بودم؛ قبل از آنکه مچم را بگ ییکردم. عجب آتو یام احساس م قهیگوش ها و شق

 تمام گفتم: ییرا باال دادم و با دورو میابرو یتا کیام، یعصبان مدبفه

 ؟یخب که چ -

 و گفت: دیخند اوشیک

 !یار یخودت نم یخوبه که به رو -

.با اخم به سمتش دیدادم و خواستم از کنار دستش بگذرم که دستم را کش لشیتحو ییبابا برو

 برگشتم و گفتم:

 .ایدون یخودت م یدستم رو بکش گهیبار د هی -

 نثارم کرد و گفت: یچشمک اوشیرا ول نکرد.ک دستم

 یباشم و تو هم قول بده خر خط خط یدم خرچرون خوب ی.من قول ممیبذار دوست باش -

 !یباش یخوب

ها بر سرم آوار  یسام تمام خوش دنیبا د اورم،کهیرا در ب شیرا کج کردم و خواستم ادا دهنم

 کرد؟ یچه م نجایا یبرزخ ی افهیق نیشدند.او با ا

 با تعجب گفت: اوشیک
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 دلم؟ زیچت شد؟چرا ماتت برد عز  -

از پشت  اوشیک یکاپشن مشک ی قهیتوانم بگذارم. یدلم م یدانستم کجا یدلم را نم زیعز  نیا

گونه اش نشست.سام،باز  یرو یخارج شود،مشت رتیاز ح اوشیک نکهیشد و قبل از ا دهیکش

ترسد.سام  یهم از سام م اوشیک یکردم حت د؛حسیاش را در هم کش یبلند مشک یابروها

دندان  یاو را مجبور کرده بود تا در صورتش نگاه کند.از ال نگونهیو ا ودب دهیرا کش اوشیک یموها

 :دیشده اش غر  دیکل یها

 ؟یکرد یم یچه غلط یتو داشت -

شدن  دهیبخاطر کش شیچشم ها کهیبر خالف تصورم خودش را نباخت.در حال اوشیک

 گشاد شده بود گفت: شیموها

 .دمیپرس ی.داشتم ازشون آدرس میچیه -

 را قبول کند: یدروغ شاخدار  نیتوانست چن ی.نمدیبه اوج خودش رس سام

 ؟ی...چرا دستش رو گرفته بودیدیپرس یآدرس م یاِ؟که داشت -

و داشتم  نمایگفت.من هم که انگار آمده بودم س یآخ اوشیکه ک دیرا کش شیموها شتریب و

 یجعبه پاپکورن کم داشتم تا همه  کیو تنها  دمید یم یفول اچ د تیفیبا ک یجانیه لمیف

چران موظف بود همان خر  ای اوشیهم نداشتم! ک یترس و استرس چیشود.ه لیام تکم یخوش

 جواب پس دهد نه من!

 با اخم گفت: اوشیک

 آخه؟ولش کن تا جوابت رو بدم! یکش یچرا موهام رو م -

لب  ینثار صورتش کرد که خون از گوشه  گریمشت د کیو  دیرا کش شیدوباره موها سام

موش بود را  هیکرد. سام او را که با آن قد بلندش شب دنیخرچرانِ شهر قصه ها شروع به چک

 پرت کرد و گفت:

 !گم شو تا نکشتمت!ادیاز جوجه ها خوشمنم فیح -
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به سام و بعد به من کرد و  یو با نفرت نگاه دیبه لبش کش یبا پشت دستش دست اوشیک و

را در چشمان من  نشیاز آنجا شروع شد که سام نگاه خشمگ هیرفت...اما اصل قض

 هیآهو بود. هر چه سام شب نیدر کم یر یش هی،شبیعصبان یِ برزخ یانداخت.سام با آن چهره 

 یتمام به چشمانش نگاه م یالیخ ی.چون با ببودممظلوم ن یآهو هیبود،من شب ریش

 که کوتاه گفتم: دیبگو یز یکردم.خواست چ

 .دیپرس یداد!داشت آدرس م حیخودش که توض -

 یپرت کرد.من هم مانند خرچران فرصت نیو در ماش دیزد.دستم را کش شمیکه زد،آت یپوزخند

 فرز بود! تینها ینکردم تا خودم را از دست سام آزاد کنم؛سام ب دایپ

 یگوش خراش سام را تحمل م یِ حرص یمبل نشسته بودم و نگاه متاسف البرز و صدا یرو من

 کردم:

 یوقت یندو ی.ممایسیال یشیتو پررو تر م امیکوتاه م یواقعا؟من هر چ یکش یتو خجالت نم -

 یدختر؟واقعا نم یعقل یشدم؟تو چرا انقدر ب یمن چه حال ستین مایسیزنگ زد گفت ال یولد

شش ساله که بهش آبنبات ندادن رفتار  یبچه  هیمثل  یشونزده سالته ؛ ول نکهیفهمم چرا با ا

اجازه  ؟چرایکرد یم کاریچ یکنار اون احمقِ عوض یلعنت ابونیاون خ ی،تویچیه نی! ا؟یکن یم

و تو هم مثل  دهیپرس یمن باور کردم داشته ازت آدرس م یفکر کرد ره؟واقعایدستت رو بگ یداد

و  یکن یکه تو افشون م ییبا اون موها ؟البتهیداد یجوابش رو م یمتشخص داشت یدیل هی

فهمم لباس مدرسه  یداشت. من نم شهیهم نم یا گهیانتظار د یوشپ یکه م یتنگ یپالتوها

 با توام! مایسیال یانقدر کوتاه باشه؟ه دیچرا با

 کردم و گفتم: نگاهش

 سازه،یاکشن م یماجرا هیذهن خالق تو داره  نکهی! انید؛همیپرس یبگم؟داشت آدرس م یچ -

 !گستید یهیقض هی

را آنچنان محکم مشت کرده بود که من به شخصه  شیرفت.دستها یداشت از کوره در م سام

 یبود و شربت بهارنارنج را ب ستادهیآشپزخانه ا ی. شهال با استرس گوشه دمیرا شن شیصدا
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 یکرد.اگر سن شهال کم یبه سام نگاه م یزد و با نگران یم ،همیهمزن برق کیوقفه،مانند 

سام  ی هیدا یبود که به گونه ا نیعاشق سام است. فقط مشکل ا وردمخ یکم تر بود،قسم م

 شد. یمحسوب م

در کتاب  یطانیش یها تیبه شخص یبیقر  اریقرمز شده اش،شباهت بس یبا آن چشم ها سام

 لیتکم زیکم داشت تا همه چ اهیبال س کیداشت.فقط  یپرنسس یها شنیمیان ایداستانها 

و من را  دیایتوانست راحت ب یکند؛ م یم یدانستم چرا خشمش را سر خودش خال یشود! نم

 یبود و حرص م ستادهیا یپنج متر  یاما همان گوشه،با فاصله  کند؛ میتقس زتریبه قطعات ر 

رفت...حس  ینم یهم که باالتر از حد محدود شیکرد...صدا یرا مشت م شیخورد و دستها

 نجایا ایشود.اگر فار  کیگذارد او به من نزد یاطراف سام را گرفته است و نم یکردم حصار  یم

 گفت: یبود م

 دوست داره. یلیرو خ! اون تو یحصار عشقه ال نیا -

برساند  بیحق ندارد و دوم،او جرات ندارد.او جرات ندارد به من آس ک،اویاما من معتقد بودم  و

توانستم تا سر حد مرگ،بترسانمش و  یامدن،میشب به خانه ن کیکنم.با  یم بشیچون تخر 

حرکت را  نیحرکت،سوء استفاده است؛اسم ا نیکه اسم ا ستیمهم ن میعذابش دهم.برا

 .گذارمیاز حق م عقدرت و دفا شیمن،نما

خونه قفل  نیا یتونم تو رو تو یمن نم یکن ی.فکر میشیپرواتر از قبل م یهر روز ب یتو دار -

من واقعا  یکن یفکر م ما؟یسیتونم ال ینم یفکر کرد ؟یبزار  رونیکنم و نذارم پات رو از اتاقت ب

 نم،هریپسر بب هی یتو رو حوال گهیبار د هینم؟ اگه محدود کردنت بک یبرا یکار  چیتونم ه ینم

 افته! یم ،اتفاقیدوست ندار  یچ

بزنم و  یشخندیخواست ن یدلم م دا  ینه؟...البته شد ایدانستم ذهنم را خوانده است  ینم

 :میبگو

 !یشیدرک واصل م گه،بهیسام؟تو تا کمتر از پنجاه ساعت د یگیم یچ -
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نفر نخواهد بود.قرعه به نام ما هم خواهد  کیبه کام  شهیهم اینگفتم.باالخره دن اما

 نه؟ د،مگریچرخ

 شدم و به سمت اتاقم به راه افتادم.قبل از باالرفتن از پله ها گفتم: بلند

 ی.اگه دلم بخواد میمانع من بش یتون یوجه نم چیکنم سام.و تو به ه یبخوام م یمن هر کار  -

جور دلم خواست لباس بپوشم،موهام رو  رون،هریدلم خواست دوست شم،برم ب یتونم با هر ک

 نداره. یکدومشون،به تو ربط چینا،هیبندازم،خوش بگذرونم و ا رونیب

 گفت: یم شهیبود.شهال به صورتش چنگ انداخت.شهال هم زشیدر حال ر  شیسرجا سام

 هیآقا البرز نابودش نکن. یانقدر جلو یدعوا کن ول چارهیسام ب نیبا ا یدختر،هر وقت خواست -

 خوره. یکم احترامش رو نگه دار.گـ ـناه داره.غرور داره،بهش برم

 سام گذاشت و گفت: یشانه  یدست رو البرز

 .ستهیجلوت وا م ینطور یکه ا یخودته سام.انقدر رو بهش داد ریتقص -

 که باال رفته بودم را برگشت زدم و گفتم: یپله ا سه

به نخود  یاجیاحت چیکه بهت ربط نداره،دخالت نکن لطفا.آش ما ه یتو البرز.تو کار  یه -

 .یزن یحرف م ینجور یآخرت هم باشه که در مورد من ا ینداره.دفعه 

 گفت: یخواندم که م یالبرز م یچشم ها از

 .یتیترب یب یلیخ -

 یم عشیچشم غره ضا کیچون سام با  دیبگو یز یچ نیسام چن یجرات نداشت جلو اما

داد و رابطه  یجواب البرز را نم شتریهفته ب کیتا  ن،سامیتوه نیبار هم بخاطر هم کیکرد.

 ینشست و سرش را رو یصندل یشده،شکست خورده رو بیشان شکرآب شد.سام،تخر 

 ینم دیسف شیت،موهایهمه حرص و آزار و اذ نیدانستم چرا با وجود ا یگذاشت.نم شیزانوها

هجده پله را  روزیشدند. فاتح و پ یاصرار شهال رنگ مشدند،به  یهم اگر م دیشدند.البته سف
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از غرور بر باد رفته اش  یکردن البرز،کم عیشد؛با ضا یاز من ممنون م دی.سام بادمیباال کش

 را برگرداندم.

خواستم از  یگرفتم با خرچران حرف بزنم. م میو تصم دمیکش رونیبالشتم ب ریام را از ز  یگوش

توانست  یکنم.تازه خرچران هم م تشیاذ شتریب نکهیلج سام و الج سام با او دوست شوم.از 

بود؛تنفر از سام و  نیمن هم یبدون تنوع من اجرا کند.زندگ یرا در زندگ یبازرگان امیپ کینقش 

 تنفر از سام! همباز 

 ارسال کردم: شیمضمون برا نیبه ا امیپ کی

 ؟یخوا ینم خیکمپرس  -

 آمد: یامیپ نیربع بعد چن کی و

 ه،شوهرته؟یوحش اروی نیا -

شده  یو پنج ساله تلق ستیب بایجوان تقر  کیو نه ساله  یسام س نکهیمن خنده ام گرفت از ا و

 بود!واقعا احمقانه بود! د؟احمقانهیرس یانقدر جوان و جذاب به نظر م یعنیبود. 

 آمد: یگر ید امیبدهم پ یجواب نکهیقبل از ا و

 .میتلگرام باهم حرف بزن ایب یخوا یکشه،میشارژم داره ته م -

 :دیرس اوشیبه دست ک نگونهیجواب من ا و

 خرچرون. ریخرهات رو بشمر و بخواب!شب بخ -

ام را به شارژرش متصل کردم و  ی.گوشدیشارژش ته کش یعنی نیو ا امدین گرید یامیپ و

را در دست گرفتم و مشغول خواندن  کمیز یف ،کتابیکار یتنوع،از سر ب یخاموشش کردم.برا

 زبان هم نرفتم! ،کالسیبودند. راست بهیغر  یکم میشدم که برا یمطالب

شود؛ باز هم منتظرم خبر مرگ سام زودتر از موعد به گوشم برسد؛ اما مثل  یدوم شروع م روز

مبل نشسته است و در حال حساب کتاب کردن  یندارد. سام سالم و سرحال رو یا دهیفا نکهیا
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اش،شرکت  یتیدرا یب لیداشت؛ اما به دل یشرکت بزرگ تجار  کیاست. سام،قبل ترها 

 یو به نظر من با خوش شانس یبا تالش شبانه روز  خودشورشکست شد و به نظر 

نظر  ریز  دانم بخاطر یشد.نم کیبار با البرز شر  نیبه راه انداخت؛منتها ا یمحض،دوباره شرکت

 لیدل ایرفت  یدوبار به آن شرکت م یکی یماند و فقط هفته ا یگرفتن من بود که در خانه م

در چشم  شودینم شیگفت رو ی.البرز که مبوددق من شده  ی نهیداشت؟! به هر حال آ یگر ید

نبود؛سام  نیاش! اما به نظر من ا ینگاه کند؛بخاطر ورشکست شدن آن شرکت قبل شیکارمندها

گرفت  یدستمان را نم یپول چیدادم ه یم حیاست. من ترج دیاز او بع یشرم نیچن یین پرروبا آ

 یبگذار دو روز بعد،نظرم را به کرس ه. البتمیبه اسم البرز داشته باش یمزخرف کیشر  نکهیتا ا

معتمد سام است.چهاردنگ از  دیگو یفضول است ؛ اما شهال م تینها یخواهم نشاند! البرز ب

شرکت به اسمِ سام است و فقط دو دنگ آن،از آنِ البرز است. سام از راه دور بر شرکت نظارت 

البرز  ی فهیشرکت وظ یدرون تیر یاو الزم است؛ اما مد یعقد قراردادها، امضا یکند و برا یم

ا با فروش خانه و کنم،دو دنگ ر  یکه م یکار  نیرد،اولیمزخرف است؛اگر سام بم یلیاست.خ

 یب یایشرکت خواهم شد و از فار  یو خودم حاکم اصل رمیگ یاقسام از البرز م نیو ا نیماش

 یقبول نم هرگزسام بودم، ینقص استفاده خواهم کرد. من اگر جا یمعاون ب کیعقل به عنوان 

 میمانند البرز تقد یاقتیل یرا که حقم است،به شخص ب یو حکومت نمیکردم که در خانه بنش

 حالِ خودش را هم ندارد! گریحق با شهال است،سام د دیکنم. شا

با  گریروز د کیکنم.تا  یخودش را ندارد؛کمکش م ی.اشکال ندارد سام حوصله ستین مهم

 خواهد کرد و با آرامش تمام،به خواب خواهد رفت. یخداحافظ اشینکبت یزندگ

که در حال  دمیود و اصال حواسش به من نبود.شهال را دآشپزخانه شدم.سام غرق در کار ب وارد

 یتیاهم چیخرد کردن کاهو بود؛ سام عاشق کاهو بود و من برعکس! و شهال هم که نظر من ه

کرد!حرکت دومم پس از مرگ سام،اخراج کردن  ینداشت و هر بار ساالد کاهو درست م شیبرا

 یپنهان م یقهوه ا ای یمشک یروسر  ریز  شهیکه هم ییجثه با موها زهیر  نز کیشهال است!

کرده است. االن هم  یسام کار م یپدر  یدر خانه  یمجرد است و از پانزده سالگ دیگو یشود.م
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 یگونه اش هم اصال خوشم نم یداهات یداند چند سالش است.از لباس ها یکه فقط خدا م

 کالس! یاست:وراجِ ب نیم،ایتوانم در وصف شهال بگو یکه م یز ی.تنها چدیآ

 دیگو یگذارد.به من که م یاحترام م دا  یچقدر من از او متنفرم،سام دوستش دارد و به او شد هر

اعصاب  یدهم! شهال به شدت رو یرا نگه دار؛ اما من گوش نم دشیسف سیحداقل احترام گ

کنند،به  یدفاع م گریمسلما ؛هر دو از همد گرندیمن است! البته سام و شهال عاشق همد

 گریهم د گرند،بایهمد گرند،نگرانیکدی گرند،دلسوزیگذارند،به فکر هم د یماحترام  گریهمد

 یدر م گریکدی! بهتر بود به عقد وانهی!دو تا عاشقِ رو اعصاِب درندیخوش اخالقند! بروند بم

باطن کجا و  نتی. البته ز باستیشود گفت ز  یزشت است و سام...م یآمدند. فقط شهال کم

 ظاهر کجا؟! نتیز 

توانند کنار هم  یروز م کیزود دست به کار شوند و با هم ازدواج کنند،فقط  ف؛اگریح البته

 فکر افتادم. نیبه ا ریکه د فیخواهد شد!آه،ح وهیصد ساله ب یشهال ش،یباشند!چون فردا

 و گفت: دینشستم.شهال دست از کار کش یخشک اشراف یصندل یرو

 خانم. ریصبح بخ -

روز  کیروز هم  کیباشد؛به هر حال  میکان دادم.فکر کن شهال زن باباجوابش،تنها سرم را ت در

 است!اُه.

 ن؟یخور  یم یچ-

 روزه ام را دادم: کی یجواِب زن بابا کوتاه

 !یچا -

 شود: یسالم شروع م دکتر

 کره مربا؟ ای نیخوا یم ریخانم.پن شهیکه نم یخال یچا -

 یزنِ وراجِ رو اعصاب خوشش م نیبکوبم؛واقعا سام چگونه از ا واریدارم سرش را به د دوست

 !قهیسل یسامِ ب د؟آهیآ
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 و گفتم: دمیکش یپوف

 !یشهال.فقط چا یفقط چا -

درست کردنش خوب بود و دست  یگذاشت.فقط چا میرا رو به رو یخوش رنگ یزد و چا ینق

کرد،از بس  یم خوش رنگ درست یها یجلب نظر سام،چا یپختش افتضاح بود! حتما برا

درست کردن استاد  یآمدن سام را با خودش تکرار کرده است که در چا یخواستگار  یصحنه 

ات انجام  یکار مثبت در زندگ کیمزدوج شدن با شهال، بامصرف،حداقل  یشده است.آه سامِ ب

 !یداد یم

شود  یاست؛ اما چه م یمزخرف بیدانستم ترک یکردم؛خودم هم م نیر یرا با عسل ش یچا

کرد؟! سام در معرض خطر قند بود و شهال هم با اقتدار تمام مصرف قند و شکر را ممنوع کرده 

شده با شکر را،در ته دلم نگه داشتم تا به  نیر یش یرا،من جمله خوردن چا میبود.تمام عقده ها

 میپا ریتوانستم قانونِ شهال را ز  یم یکنم! البته من به راحت یرا خال ،آنهامحض مرگ سام

 خودم را کوچک کنم. نگونهیخواست ا یدلم نم یبگذارم؛ ول

 یچاره هم تا آخرها یبرخورده بود.آقا سامِ ب یلیرفتن.بهشون خ یآقا البرز با ناراحت شبید-

 خانم؟ نید یبنده خدا رو انقدر عذاب م نیبودن و حالشون بد بود.چرا ا داریشب ب

بوده ؛ اما لبم را  داریتا آخر شب ب یدون یخواست بپرسم تو از کجا م یام گرفت؛دلم م خنده

مورد،شرمم گرفت! و از  نی.در ااورمیبستند را به زبان ن یکه در ذهنم نقش م یفیتا اراج دمیگز 

 شد. دیشدت شرم،خنده ام تشد

اندازه  یسالشون نشده ول ن؟چهلیکن یم تشونیآقا سام،دلشون خونه خانم،چرا انقدر اذ نیا-

 مرد!  نیا یبشر.آخ خدا که جگرم خونه برا نیا دهیمرد شصت ساله عذاب کش هی ی

 نیشهال.ا یتکرار  یرا زمزمه کرد.اَه خسته شدم از بحث ها یمحل یاش زد و نوحه ا نهیبه س و

پول حرکت  یو چروک دارد رو نیچ ینشده و صورت ب دیسف یو سالم با موها حیسام که صح

 !چارهیسامِ ب نیا کشدیکه زجر م من است؟چقدر هم یکند،عمه  یم
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شهال آدم را به  نیرها کردم.ا زیم یخورده ام را رو مهین یشلخته ام را چنگ زدم و چا یموها

 کیشود؟! کاش  یخسته نم یهمه حرفِ تکرار  نیکند. واقعا از ا یم لیتبد یخر خط خط کی

 گرفتم!  یشهال م یورد هم برا

 من،جلو آمد و گفت: دنیبا د سام

 سالم.  -

 را برگرداندم که مچم را گرفت و گفت: میرو

 از تو ناراحتم.  شتریب ما؟منیسیال یمثال قهر  -

نگاهم را  شیبه جا ؟امایدار  یچرا دست از سرم برنم یناراحت یخب وقت میخواست بگو یم دلم

 به چشمانش دوختم و گفتم:

 باهات ندارم.  یحرف -

 را باال داد و گفت: شیابرو یتا کی

 ؟یکه مقصر  یکن یقبول نم یعنی -

 زدم و گفتم: یپوزخند

حسِ دخالتت  نیو ا یکن یم فهیاحساس وظ یز یکه نسبت به هر چ ییمن مقصرم؟مقصر تو -

 زنه! یداره حالم رو بهم م

 یرا رو شیکرد و دست ها کیو من را به خودش نزد دیکش شتریبروم که دستم را ب خواستم

 گذاشت و گفت: میگونه ها

 ؟یمنِ مقصر رو ببخش شهیباشه.من مقصر..حاال نم -

 خورده ام را پشت گوشم زد و گفت: چیبه هم پ یشلخته  یموها

 !یکن یام رو درک نم یفهمم چرا نگران ی!نمنیمن فقط نگرانتم.هم مایسیال -
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محبت پدرانه  یگرما،گرما نیزده ام نفوذ کرد.ا خیاز گونه ام،در وجودِ  شیدستها یگرم

 ،اویکرد...سام،سامِ سپهر  یداد!.من را خر م یم بیکردم.سام داشت مرا فر  یر نمبود؟باو

کرد؟نه امکان  یپاک م نهیکرد؟داشت قبل از مرگش دلم را از ک یچه م مایسیداشت با ال

. من از او دمیبخش یشدم.من او را نم یخر نم فیدائما آرام و لط یصدا نینداشت،من با ا

 زد: یماندم!لبخند کوتاه یمتنفر م

هم  ،االنیخواد...قبلنا پارک دوست داشت یهر جا که دلت م رون؟ببرمتیب میاصال امروز بر  -

 ؟یدوست دار 

 یمایسیکرد هنوز آن کودک هفت ساله ام؟من،ال یبه خودم زد.سام فکر م یشخندین قلبم

مرگ سام و حذف جز  زیچ چیجز مرگ سام را دوست نداشتم.من ه یز یچ گریشانزده ساله،د

 خواستم..  یشدنش را نم

ناراحت  گهیکه د ما؟بگویسیهمون پارک بهتره..باشه ال نما؟نهیس می.بر رونیب میوقته نرفت یلیخ-

 . یستین

ام اضافه  نهیها را دور انداختم و فقط به تلِ ک یناراحت شبینبودم.همان د من؟ناراحت

 یم ی...سام با خود چه فکر ستمیناراحت ن گری! بدون شک دنیتوز تر شدم، هم نهیکردم.فقط ک

 هم نه: دیکند؟انگار ذهنم را بلد بود بخواند و شا

 !رهیگ یبه دل نم نهیوقت از باباش ک چیدختر ه هی -

شده است.من  وانهیسام امروز د نیشنوم.ا یرا م یا بهیغر  یها پدر؟سام؟دختر؟من؟واژه

م من از سام متنفرم!متنـفر! او سزاوار مرگ او پدر من بود؟کدام؟هر کدام،باز ه ایدخترش بودم؟

را  یز یتاوان پس دهد!تاوان چه چ دی.باردیآرام بگ یکم مایسیدلِ ال نیتا ا ردیبم دیاست،سام با

 یها یمن و خوشبخت یها یتیتاوان پس دهد!آها،تاوان نارضا دیدانم با یم دانم،فقط ینم

 خودش را!

 جمله از ذهنم گذشت: کیباره تمام شعارها کنار رفتند و  کیبه  اما

 نکن!  غی.امروز رو از خودت و اون در رهیمیفردا م -
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ناِب سام  یدر چشم ها تیو رضا یشاد ینشست و ک میلب ها یرو یدانم لبخند ک ینم و

 و با گفتنِ زود آماده شو،من را در خلوت ختیبه هم ر  شتریشلخته ام را ب یزد.موها مهیخ

که پدر  یرفتن با سامِ پدر چگونه است!سام رونیروز ب کی نمیخودم تنها گذاشت.بگذار بب

 !ستیاست و ن

و  یشال نازک آب رنگ کید،یرس ینم میکه تا مچ پا دیسف نِ یشلوار ج ،یکوتاه صورت یمانتو کی

 یمنگوله دار  یدخترانه، دست بند ها یرژِ صورت کیشال،  ریزده از ز  رونیب یاتو شده یموها

بلند  یگوشواره کیداد،  یصدا م نگیر یج نگیر یدادم ج یرا تکان م میدست ها یکه وقت

 داد. یکه سام را آزار م ییزهایقرمز؛تمام چ

 یم یجد یجد د؛پسینگو یز ینگفت...خودش را گرفت تا چ یز یرا به هم فشرد و چ شیها لب

 خواست دلم را به دست آورد! رو به شهال گفت:

 .خداحافظ.میایر نمناها -

 کینگاه کردم؛ پشیزد. به ت رونی! از خانه بش؛لوسیهم شروع کرد به دعا خواندن برا وشهال

 تیشخص هیشب پشیکت تک! خب ت کیو  یو شلوار کتانِ مشک یخاکستر  یمردانه  راهنیپ

داد تا  یدوستانم نبود؛ به هر حال سنش اجازه نم یو دوست پسرها نگیمدل ییایرو یها

 دهینپوش یرفت،شلوار پارچه ا یبه شرکت م یکه مانند وقت نیهمجوان بپوشد.  یلیخ پیر یت

زدم.خوب  رونیکردم و از خانه ب ینگاه مین خواندیم یالکرس هیبود،خدا را شکر! به شهال که آ

بودم.  قیرا ال کهیچهار ت م،سهیبایز  پیت نیگذشته سرد نبود،وگرنه با ا یبود هوا مانند روز ها

 نیمعذور بودم و ا کرد،یام م دهیکه پوش شتریب یلباس ها دنیدادن سام،از پوش جهت حرص

 بود! یکمد لمیف کی زیخودش در فصل پائ

بود؟در  یک میرفت رونیگونه ب نیکه ا یبار  نیمتوقف شد.آخر  میپا یسام جلو یمشک نیماش

را  نی.ادمیفهم شیشدن چشم ها رهیرا از ت نیرا باز کردم و نشستم. سام دلخور بود. ا نیماش

 رهیت یکم شیشد،رنگ روشن چشم ها یسام ناراحت م یساله بودم کشف کردم.وقت 8 یوقت

 ام زدم و گفتم: یکودک اتیکشف هب یشدند. پوزخند یم
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 ؟یآهنگ ندار  -

 کنترل پخش را به دستم داد و گفت: سام

 داره. یچ نیخودت بب -

 Titaniumجز  یآهنگ چیه دمیرا روشن کردم و با جلو عقب کردن آهنگها،فهم پخش

Pavaneیهم آهنگها وانهید یایفار  ی.حتدمیکش یبه چهره اش کردم و پوف یندارد!نگاه چپک 

در مدل  تینداشتم.شخص یانتظار  نیزاده ام چن لیو اص ختهیداشت،واقعا از پدر فره یناب

 یزندگ کیآهنگ،نشان داد که  کی نیو سام با داشتن هم داد یبود که انسان گوش م یآهنگ

 !دیآ یکه از او خوشم نم نمیبیرا م زهایچ نینواخِت مضحک دارد. هم کی

 :دیپرس سام

 چه خبر از مدرسه ات؟ -

 را کنار زدم و گفتم: میموها

 !ستین یچیکه خبر داشته باشه؟ه هیس یب یمگه مدرسه ب -

 را باز کرد و ادامه داد: اطیدر ح موتیرا روشن کرد و با زدن ر  یبخار 

 خونه، نمره هاش افتضاحه. یاصال درس نم مایسیال گهیزنگ زده م یینمره هات؟خانم رضا -

 که زد تا ما تحتم سوخت: ینگفتم. با حرف یز یچ

مدارس  یکرد قبال تو یخونه؟! فکر م یدرس نم ایمشکل داره  یاز لحاظ ذهن مایسیال دیپرس -

 یانتفاع ریغ یمدرسه یشد که تو ی! باورش نمیخوند یکودکان عقب مانده درس م ییاستثنا

 !یبود

سام که فردا  فی...حدمیگز  یرا مشت کردم تا در دهانش نکوبم.از حرص لبم را م میها دست

خواندم تا هم تو،هم آن  ینشستم درس م یکردنت هم که شده،م عیضا یوگرنه برا یر یم یم

هستم؟آه سام تو که از نقشه  یذهن یرا آدم کنم! باشد،من عقب مانده  تیشخص یب ییرضا
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 ینم فیو جک تعر  ینشستیگونه نم نیوگرنه ا یام خبر ندار  دهیکش تیکه برا یناب ی

شد؟سام آنچه را که خواسته بود به  یمگر م یکردم خودم را با فکر فردا آرام کنم ول ی! سعیکرد

 شهیده بود! همبود! من را به خاطر درس نخواندنم سرزنش کر  دهیدست آورده بود؛من را کوب

لحظه  نیبرسند! اما در ا خواهندیبه آنچه م گرانینده د اجازهبود؛ هرگز  نیام ا یقانون اول زندگ

نقضش کردم. نتوانستم  ،یادیقانون را قبول کنم و با حرص خوردن ز  نیتوانستم ا یواقعا نم

 :رمیدهانم را بگ یجلو

 !هیارث میمشکل عقب ماندگ یلحاظ کن یخواست یم -

 زد و نگاهم کرد و دوباره به جلو نگاه کرد: یلبخند

کم بخاطر  هیو فقط امسال  یدروغ گفتم که سالم نیهم ی.براینخواستم بفهمه عقب مانده ا -

 ییکالس سوم تا نهم راهنما ما،ازیسیال ادیم نی! فقط خوشم از ایشد ینطور یا یمشکالت روح

االن  ی.ولدمیفهم یاصرارت رو نم لی،دلیرانتفاعیغ یمدرسه  یبر  یکرد یکه اصرار م

اشون دروغ بودن. واقعا چرا شک  ،همهیکه از سوم تا نهم گرفت ییها ستی.تمام بدمیفهم

نابغه  هی! تو ؟یانقدر متحول بش ییهوی شهیم ،چطوریشد دیکه کالس دوم تجد یینکردم تو

 نکن!  ،شکیا

دادن تو بوده ام...و سام دو روز قبل از  بیسام...من تمام عمرم را مشغول فر  یا دهیرا د شیکجا

 دارد! نیتحس یاست!جا یفهمد؛ عال یشدن و احمق فرض شدنش را م چهیمرگش دارد باز 

 و گفت: دیرا کش دماغم

 !یده گرفتنت رو ترک کن ریعادِت ز  دوارمیام -

 زدند: یغر م شانییبرد با شهال شدنش؛دوتا یام را سر م حوصله

 ؟یرو برام اجرا کن یلینقش مشاور تحص که رونیب یمن رو آورد -

 پد... یجا-

 جمله اش را کامل کند ،گفتم: نکهیاز ا قبل
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 پدرم رو! یکن،نه جا یآدم مقصر رو باز  هی یلطفا جا -

 یتا کیبودم و با همه فرق داشتم.  مایسیحرفش بپرد،اما من ال نیما ب یکس نکهیبود از ا متنفر

 را باال داد و فرمان را چرخاند: شیابرو

 مقصر؟ -

 یا گهیرو برداشت کردم. اگه منظور د یرفتن منت کش رونیبله.من از دعوتت به ب-

 دوربرگردون بچرخ! نی،اولیداشت

 را به چپ و راست تکان داد و گفت: سرش

 خفِت منت کش بودن رو تحمل کنم. شه،بهترهیم بمیافتخار کم نص نیدونم ا یچون م -

 قلبم گفت: یاز گوشه  ی.و از خنده اش کسدی.خنددمیخند

 .مایسیال یدار  یخوب یخنده،چه بابا یم یوقت شهیچه خوب م -

که فقط کمتر از چهل و هشت ساعت از مرگ سام  یمن آن صدا را در نطفه خفه کردم.وقت و

با او آمده  نیا یآوردم. امروز فقط برا یم مانیسام ا ینداشته  یها یبه خوب دیمانده بود،نبا

روز با او بودن را تجربه کنم و در ذهن  کیخواست قبل از مرگش،  یدلم م رون؛چونیبودم ب

 فرصت را هم از دست دهم.سامِ منفورِ دو رو! نیهم نکهیاز ا لثبت کنم.قب

 چشم به من کرد و گفت: یاز گوشه  ینگاه

 م؟یخب کجا بر  -

 م:کردم و گفت نیماش تالیجیبه ساعت د یکوتاه نگاه

 گم! یو بعد....بعدش رو بعدا  م یفست فود هیاول  -

 یهم نم یز ینبودم.اما چ یتکان داد و پخش را روشن کرد.اصال از آهنگ پخش شده،راض یسر 

 کیکه  سیمات کی دنیلحظه با د کینگاه کردم که  رونیگفتم؛آنقدر گوش خراش نبود. به ب

 یم یچند وقت ای.فار میبود.از کنارش گذشت ایدختر در آن به خواب رفته بود،خنده ام گرفت؛فار 
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که به نسبت  یدولت یادارات و سازمانها یشد که خانه به دوش شده بود و شب ها رو به رو

او را  دیشا رد،ی.اگر سام بمدیخواب یکرد و در آن م یرا پارک م نشیداشتند،ماش یشتر یب تیامن

 .رساندمیم انیاش را به پا یخانمان یب نیآوردم کنار خودم و ا

 یم یدش،زندگیکرمان،با همسر جد یاز شهرها یکیطالق است.مادرش در  ی ا؛بچهیفار 

زاده ازدواج کرد تا دلِ همسر سابقش را بسوزاند. االن  لیخانم اص کیبا  عا  یکند.پدرش هم سر 

کرد،اما با مرگ  یم یدر کنار مادربزرگش زندگ یهم مدت ایپسر دارد.فار  کی ایدختر  کیهم 

اش هم از  ییشد. تنها دارا ،یاز کارتن خواب یبهتر  ،صورتیخواب نیماش بهگ،مجبور مادربزر 

کوچک  سیمات کیاش است که همه در  یو کتاب ها و لباس ها و گوش سیمات نیهم ایمالِ دن

پدرش برود تا  شیگرفت پ میسختش،تصم طیخاطر شرا ش،بهیچند وقت پ ایجا شده بودند.فار 

 ک جمله او را منصرف کردم:یاز او کمک بخواهد که من با گفتن 

که ولت کرد و فراموشت کرد،دستت رو  ییبابا یو جلو یخفت رو تحمل کن نیا یحاضر  یعنی -

 ؟یدراز کن

کند و  یکه پدرش،از کمک کردن به او،شانه خال دیترس یهم م گرید لیمنصرف شد؛دل ایفار  و

 کنف شود.

 ما؟یسیال یهست یه فکر تو چ-

 آمدم و گفتم: رونیفکر ب از

 کردم. یفکر م ایبه فار  -

 چراغ قرمز،ترمز کرد و گفت: پشت

 دوستت افتاده؟ یبرا یخب؟اتفاق -

 تو! جوابش را دادم: یدار  یا یقو یخودم گفتم عجب حافظه  با

 خونه و خانواده شده. یجدا شدن،ب گهیپدر و مادرش از هم د -

 دختر؟ نیکنه ا یم یکجا زندگ شش؟االنیرو نداره بره پ یکس یعنی-
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دختر  کیو  میهست یافتاد به سام گفته ام هم کالس ادمیکه  نیماش یتو میبگو خواستم

!با ردیبگ نامهیتواند گواه یهنوز نم یبگذراند وقت نیاش را در ماش یزندگ تواندیشانزده ساله نم

 مکث جواب دادم:

 باباش ازش کمک بخواد که من گفتم نه! شیاست بره پخو یرو که نداره.م یکس -

 کرد و گفت: یاخم سام

 نه؟ یچرا گفت -

 را به نگاه متعجب سام دوختم و گفتم: میها چشم

 ؟یکرد یاون نامرد دراز م یو دستت رو جلو یکرد یم ریخودت رو تحق یواقعا اگه تو بود -

 و گفت: دیدستش را به چانه اش کش سام

 .شهیبچه اش نامرد نم یبرا ییبابا چیباباش بوده به هر حال! ه -

با پوزخند  شیرا خفه کردم و به جا می! اما صدا؟یبکشم پس تو چ ادیداشتم سرش فر  دوست

 را گرفتم و گفتم:  میرو

 .ستنین یدسته مستثن نینامرد باشه و باباها هم از ا تونهیم یهه...هر آدم -

 و سوال سام: هیو نه ثان ه،چهلی؛پنجاه ثانها را زمزمه کردم هیثان

 ؟یرفتیسمت اون پدر نم گهید یتو بود یعنی -

 رفتم. یمردمم نم ینه.اگه م-

 ی شهیبه ش یشمار چراغ قرمز نگاه کرد.کودک هینگفت و مانند من به ثان یز یچ گرید سام

 رهیت یرنگ دختر نگاه کردم.دست ها یقهوه ا یکه نگاهش کردم.به چشم ها دیسمت من کوب

به سمتم گرفته  تیشده اش را با مظلوم اهیبود و صورِت س دهیچیگل پ یرنگش را دور شاخه ها

نگاه  یگاه هم دلم برا چیقشر از جامعه نداشتم. ه نیبه ا یعالقه ا چی.هداندمرا برگر  میبود.رو

 ودم،فقط خودم!سوخت. من فقط فکر خودم ب یمظلوم نما و خسته شان نم یها
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 رونیو سام را از فکر ب دیکوب شهیرا دور زد و به سمت سام رفت.به ش نیماش دیناام دختر

 و با لبخند گفت: دیکش نیرا پائ شهیکشاند.سام ش

 بله خانم کوچولو؟ -

رز  یشاخه از گل ها کی ینیزبیآمد.سام با ر  یگل ها را به سمت سام گرفت.به نظر الل م دختر

 ی شهیو پولش را حساب کرد.دخترک قدرشناسانه به سام نگاه کرد و رفت.ش دیکش رونیرا ب

 و سمت من برگشت و گلِ سرخ رز را به سمتم گرفت و گفت: دیرا باال کش یدود

 دختر لجباز دماغو! هیبه  میتقد -

کرد و تکان داد و  کیزد و گل را به دماغم نزد یکردم.سام لبخند یشده به سام نگاه م مات

 گفت:

 مادمازل؟ شیر یازم بگ یخواینم -

 

نرم و باطراوت گل دست  ی.گل را از دستش گرفتم. به برگ هادیچیام پ ینیخوب گل در ب یبو

بلند شد  یپشت سر  نیکه از ماش یکه با بوق کشدار  دیبگو یز یو سام خواست چ دمیکش

به راه افتاد.به خاطر  نیو ماش دیرا کش یوقت است سبز شده است.دست یلیکه چراغ خ دیفهم

کرد؟ دستم را  یبه من گل داده بود...داشت خودش را به من ثابت م سامگل تشکر نکردم،چرا؟! 

 یسرخاب ظیفشردم که با حس سوزش،به دستم نگاه کردم.خار در آن فرو رفته بود و خون غل

بود  بمیکه در ج یشود،آن را با دستمال یلباسم هم خون نکهیزد. قبل از ا یم رونیاز آن ب یرنگ

دارد؟!  یچه حکمت نیدانستم ا یگل خون نشسته بود.نم ی اخهش یپاک کردم و فشار دادم.رو

اعتقاد دارم، نه، فقط  نهایبه حکمت و ا میدارد.نه که بگو یکردم حتما حکمت خاص یحس م

ه در قلبم هم فرو خواهد رفت.آن لحظ یکه در دستم فرو رفته است روز  یخار  نیحس کردم که ا

 دادم. ینیسنگ دنم،تاوانیمفه ی.و برادمیبعدها فهم دم،یرا نفهم نهایا

 کنم! یهم فشار دادم تا افکار مزاحم کنار بروند و فقط در لحظه زندگ یرا رو میها چشم
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 خانم. مایسیرستوران توپ ال هیهم  نیا-

گفت  یزد؛شهال م یاسمم را صدا م یجور  ی.هر کسدیگو یدانستم چرا اسمم را کامل م ینم

بود  یو تنها کس نیبا،اولیزدند و اما خرچرانِ ز  یم میصدا یو اکثر دوستانم و البرز ال ایخانم،فار 

 مام،ابها یکند،در دوازده سالگ یچرا سام اسمم را مخفف نم نکهی.و اما ازدیصدا م مایکه مرا س

 بود! یبزرگ

.شانه به شانه دیخودش کشکه دستم را به سمت  رمیرا باز کردم.خواستم از سام فاصله بگ در

 کی. البته رستوران که نه،میرستوران شد ،واردیسانت اختالف قد ستیاش،البته با حذف ب

که  نیدر آن نبود. هم یدختر و پسر کس کیگله پسر و  کیجز  بایکه تقر  کیش یفست فود

.سام به سمت دیاز آن گوسفندها، نگاه گله به سمت من چرخ یکی یاشاره  م،بایوارد شد

 یرا م نیخوردم. خوب بود که ا ینم تزایجز پ یز یسفارش دهد،من چ تزایصندوق رفت تا پ

اش بلند کرد و به من  یاز آنها سرش را از گوش یکیداشت. یدانست.گله،چشم از من بر نم

گوسفند نبودند  یزدم که از عهده ام خارج بود؛پس گله  یلبخند زیخرچرانِ عز  دنینگاه کرد.با د

 ! م؟یگله بود نیگم شدگان ا ایبودند.پس من و فار  اوشیو گله خرِ ک

منحرف از گله،که لبخند من را به اشتباه برداشت کرده و متقابال به من لبخند  یاز گروه امان

نثارم کرد.سام با  یکم کم لود شد و چشمک یکرد.ول یزدند.و اما خرچران با تعجب به من نگاه م

 راز آن خ یکی ی.صدادمیاز چند پله باال کش یالیخ یکرد و من هم با بچشم غره به باال اشاره 

 :دمیشدند را شن یمسحوب م ایکه به احتمال اقوام من و فار  زیعز  یها

 .نیآشنا دراومد نکهیبه به...مثل ا -

.که اگه بود ستیخرخون ن نکهیبنده خدا هم مثل ا نینشستم و با خودم گفتم:))ا یصندل یرو

 همراه گله اش نبود.(( یمشغول الوات لیروز تعط یتو

 زدم: امیو به خرچران پ دمیکش رونیب میکوچک شانه ا فیک بیام را از ج یگوش

 چِرا؟ یگله ات رو آورد-
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کرد و با  یفرو بردم. سام از پله ها باال آمد. به من نگاه فمیکرده و در ک لنتیرا سا یگوش

 گفت: یتینارضا

 .نیپائ ایشده است،بطبقه باال رزرو  گهیصاحابش م -

 کردم و بعد رو به سام گفتم: زهایها و م یکنار صندل یبه شمع ها ینگاه

 ندارم. یمن حرف-

رفتم که دوباره گله به من  نیو خرچرانم باشم. از پله ها پائ میآمد کنار برادرها یبدم هم نم یول

 یخواست بدانم خرچران هم م ی. نگاهشان نکردم. دلم مدندیبلند خند نبارینگاه کردند و ا

 نه؟! ایخندد 

نشست که من پشت به آنها باشم ؛ اما من که  یدور را انتخاب کرد و جور  یزهایاز م یکی سام

 !شیرو به رو یاش نشستم،نه صندل یکنار  یصندل یمغزش را خوانده بودم، رو

 کرد و گفت: یاخم پنهان سام

 !شهیدستت نم یجا ؟االنینشست نجایچرا ا -

 تکان دادم و گفتم: یسر 

 .شهینترس م -

دستش بود نگاه  چیساندو دنیکه مشغول جو یسام استفاده کردم و به خرچران یحواس یاز ب و

دست  کیرا با  چیساندو اوشیاش اشاره کرد.ک یبه او زد و به گوش یکردم.دوستش سقلمه ا

در  ،لقمهیگوش یصفحه  دنیرا در دستش گرفت و با د یها گوش هیگرفت و مانند بچه خرما

قرمز -دیسف زیم یکردم و به سام نگاه کردم که رو یکوتاه یافتاد.خنده  فهو به سر  دیدهانش پر 

 شده بود! یکشد.. پس او هم در حال حاضر خر خط خط یرا م یخطوط نامنظم

 آمده بود: امشیام را نگاه کردم.پ یشد.گوش دهیچ زمانیم یرو سفارش

 ؟یلنگ دراز فروخت یِ وحش هیخرچرونتم رو به  خانواده ات؟من که شیپ یاینم -
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کرده بود خرچران.خواستم  یفیلنگ دراز خنده ام گرفت.سام؟! عجب توص یوحش دنید با

 :دیبه گوشم رس شیدستم نشست و صدا یکنم که دست سام رو پیتا شیجواب را برا

 .مایسیال میکه کنار هم باش رونیب میاومد -

 تزایحساسش کنم.اصال انگار آن لحظه حالِ بحث کردن را نداشتم. سام پ ادیخواستم ز  ینم

 ژشیشد.از پرست کیمشغول خوردن است ژیمخلوط را به سمت من گرفت و خودش هم با پرست

بود؛انگار عصا قورت داده است و بدون ذره  یجور  کیآمد.  یخوردن خوشم نم کیهنگام است

 جود. یم را کیاست ی شمزهچرب و خو یلذت تکه  یا

 یلبخند اریبدون اخت شیتزایپ ری.با کش آمدن پندمینگاه کردم و لقمه را کش ینیم تزایپ به

را به خندق بال  ،آنیحرکت انتحار  کی یکردم و ط کیرا به دهانم نزد یمثلث یزدم.آرام تکه 

و  یدلمه ا تزا،کالباس،فلفلیرپیمخلوِط پن دنیفرستادم. مزه اش فوق العاده بود. از نظرم، جو

 :دیگرفت. سام پرس یهفت گانه قرار م بیجزو عجا دیقارچ معرکه است و با باذرت 

 چطوره؟ -

 نیصبر کن لقمه ام رو بجوم؛ اما ا یبه او نگاه کردم به معن دم،یجو یلقمه را م کهیحال در

 یاحتتوانستم به ر  یکردن سام بود وگرنه م تیآزار و اذ یبود و من تنها قصدم، کم تهیفرمال

و  دسرم را تکان دهم.تا من لقمه ام را با هزار ناز و ادا بجوم،سام سوالش را فراموش کرد و با کار 

 یرا با کارد و چنگال م تزایهم داشت؛ پ گریاخالق مزخرف د کیافتاد.  کیچنگال به جان است

 سفارش داده است وگرنه کیاعصاب متشنج من بود. خوب شد که فعال است یرو نیخورد و ا

 یهم حد یمثبت باز  گریدر با دست خوردنش بود.د تزایپ یمزه  ی.همه کردیرا کور م میاشتها

 داشت.

 به سمتم گرفت و گفت: یگر یرا جدا کرد و با چنگال د کیتکه از است کی سام

 ؟یامتحانش کن یخوا یخوبه،نم -
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بودم.معده ام مجبورم کرد تا در  کیراه افتاده بود.خب من هم عاشق است یدهانم کم آب

 رمیمثبت تکان دهم.خواستم چنگال را از دستش بگ یو سرم را به نشانه  میایبرابر تنفر کوتاه ب

 کرد و گفت: نیرا باال و پائ شیکه با خنده ابروها

 ش؟یاز دست خودم بخور  شهینم یعنی -

 

خواست  یدلم م یطرف شوم. از کیاست الیخ یتوانستم ب ینگفتم. نم یز یخز! اما چ اَه

بود! اما نه به  یبراق را گاز زدم. مزه اش عال کیکنم ؛ اما دهانم را جلو بردم و آن است عشیضا

 لبم را پاک کردم و گفتم: یمخلوط.با دستمال گوشه  تزایپ یِ خوب

 خوب بود. -

خر  اوش،ی.کدندیباال پر  میابروها گورشیف دنیچشم به خرچران نگاه کردم که با د یگوشه  از

تمام،به  یسرخ کرده بود را،با لوس ینیزم بیآن س یچنگال را که رو کی ون،یچران شهر پر 

را چپ کرد و با ناز  شیکرد. دوسِت مزخرفش هم،چشم ها یم کیسمت دهان دوستش نزد

 شیبا عشق آن را در دهان دوستش گذاشت. دوستش هم چشم ها اوشیدهانش را باز کرد و ک

خارج کرد و با  یرا از حالت غنچه ا شیرا باز کرد و لب ها شیها ،چشمیترا بست و بعد از مد

به هوا  هیبق یخنده  کیانداخت.دهانم باز مانده بود. شل اوشیخودش را در آغوشِ ک جانیه

به سمتم برگشت و با  اوشی! کم؟یآمد یمن و سام از دور انقدر خز به نظر م یعنیرفت. 

 کرد. دیگله اش را تشد یدوستانش و به عبارت یچشمک خنده 

را از دست داد!  یاش بود.عجب صحنه ا یدادن با گوش امیسمت سام برگشتم.در حال پ به

اش را قفل کرد و به  یکرد. سام گوش یاعصاب من حرکت م یبلند پسرها رو یخنده  یصدا

را گاز زدم و رو  یمثلث یتکه  نیرا گاز زد. من هم چهارم کیاست یتکه  نیکرد و آخر  یمن نگاه

 به سام گفتم:

 م؟یبر  -
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 عیتکان داد که جهت ضا میبرا یدست اوشیبلند شد و من هم بالطبع بلند شدم.ک سام

مگر خر ها هم،آن  یزدم.راست رونیب یرا برگرداندم و همراه سام از آن فست فود میکردنش، رو

 خوردند؟! یاش،فست فود م یهم از نوع خط خط

 را روشن کند گفت: نیماش نکهی.سام هم نشست.قبل از ارا باز کردم نیماش در

 گه؟ید می.کجا بر مایشد نیسنگ یلیخ -

 ادهیکردم االن پ یزدند.بر خالف تصورم که فکر م رونیب یو گله اش هم از فست فود خرچران

کج کردند و هر هفت نفرشان در آن جا شدند.و اما  جیاسپورت کیروند،راهشان را به سمت  یم

 باز کرد؛پشت رُل نشستن خرچران بود! صدریکه دهانم را مانند غار عل یز یچ

 نکهیخرچران مثل ا نیکردم؛ا یفکر م نیبه ا یدوباره سوالش را تکرار کرد و اما من با ناباور  سام

ِ  یو ساعت س بوکیر  یهم محال نبود.از اسپرت ها ادیدارد! البته ز  فیپولدار تشر   یک

 ندارند. یم وضع متوسطه نیشد حدس زد همچ ی(مCKاش)

کرد.قبل از  ید،اخمیرس جیبه اسپورت یتنگ شده نگاهم را دنبال کرد و وقت ییبا چشم ها سام

 بپرسد گفتم: یسوال نکهیا

 .یباغ بوستان هی ایپارک  میبهتره بر -

به راه  نیدکمه استارت فشرد و ماش یدادم؟دستش را رو ی.چرا داشتم دستشآتو مدمیکش یپوف

 یفکر م نیبه ا ریعقب جلو کردم.تمام مس یرا پشت گوشم فرستادم و شالم را کم میافتاد.موها

پولدار  یعنیرا از کجا آورده است؟ نیماش نیکردم که مگر خرچران چند سالش است؟ا

او را  یدوست رمیبگ میوادارم کرد تا تصم یدوستش باشد!کنجکاو نیهم ماش دیهستند؟شا

 ست پسر من خرچران باشد!دارد؟! بگذار دو ی.چه اشکالرمیبپذ

پارک  یفرمان خشک شده بود. جلو یسمت سام برگشتم که غرق در فکر بود و دستش رو به

نفر هم در پارک نبود و من عاشق پارِک خلوت  کیبود و مسلما  میو ن کینگه داشت. ساعت 

 بودم !
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 را خاموش کرد و گفت: نیماش

 فهمم! یداره نم یتیچه جذب یواقعا پارِک خال -

 گفتم: شینگفتم. به جا ؟امایفهم یرا م یز یتو چه چ میبگو خواستم

 داره! یا قهیهر کس سل -

از  شتری.من قدم زدن در پارک خلوت را بمیزد یشد.کنار هم قدم م ادهیشدم.او هم پ ادهیپ و

 : دیخود پارک دوست داشتم!.سام پرس

 ؟یچرا از من متنفر  ما،تویسیال -

داشتم.  لیدل کینداشتم؛چون هزار و  یجواب چیمن را خالصه کرد.ه یسوال،تمام زندگ نیا با

بود دهانم را باز کنم و زبانم را بچرخانم تا سام عمقِ نفرتم را بفهمد؛ اما لب  یفقط کاف

 یمایسیصفت را به ال منینفهمد. بگذار لقب اهر  مایسیاز ال یز یبستم.بگذار قبل از مرگش چ

 خشک بمانم! یمایسین الندهد. بگذار من هما ستهتنها و خ

 اخالق منه.  نی.استمیازت متنفر ن-

 را گرفت و من را از پهلو به خودش چسباند.گفت: میبازو سام

 !یکن یاخالقته؟من رو واقعا ناراحت م نیچرا ا -

 یگر یهدف د ی. فکر کرده ایخواهم ناراحت بشو ی! اصال من میشو یکه م یشو یم ناراحت

 نیسام، هدف من هم نمیکند؟من هم یناراحت شدنت من را ناراحت م یفکر کرده ا ایدارم؟! 

 کنم.نابودت کنم! رانتیکنم! و بتیخواهم ذره ذره زجرت دهم و در حرکت آخر،تخر  یاست.م

 نداشت،نگاه کردم و گفتم: میبه چشم ها یشباهت چیکه ه شیچشم ها به

 . هینوجوون یدوره  یتداخلِ اخالق -

 :قانع نشد.ادامه داد سام
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که  یکن یبا من رفتار م ی.تو جور میستین گهید یدختر پدر ها هی.من و تو شبمایسینه ال -

 ! یو تو،دختر من مایسینه،من باباتم ال یدور! ول لیفام هی ایدسِت تو ام  ریانگار من ز 

 نی.چرا عکسِ استمیتو ن ما،دختریسیال ؟منیده بیمرا فر  یدار  یو دختر!.سام چه اصرار  پدر

 یباور کنم که دخترت هستم؟! چرا م یخواه یم ؟چرایدر مغز من بگنجان یخواه یرا م هیقض

 یسپهر  مایسیو من هم ال یپدر من هست ،یکه باور کنم تو،سام سپهر  یوادارم کن یخواه

 خورم سام! ینم بیکنم،من فر  یقبول نم د؟منیآ یم رتیگ یز یهستم!؟ چرا سام؟چه چ

 چرخاندم: یگر یزدم و سرم را به سمت د یپوزخند

 .یکن یچون تو با من مثل پدرها رفتار نم -

 زل زد و گفت: میو من را به سمت خودش چرخاند.در چشم ها ستادیحرکت ا از

 چرا؟  -

 و گفتم: دمیکش عقب

 نگو! یز یروز رو زهرمار دو تامون کنم.پس چ نیخوام ا ی.سام نمیستین یچون تو پدر خوب -

 کشینزد مکتین یزد.رو شیرو به رو یمچاله شده  یبه بطر  یکوتاه آمد.لگد محکم سام

داد واقعا خسته و ناراحت  یژستش،نشان م نیگرفت.ا شیدستها انینشست و سرش را در م

به  یرا،سام از چه کس ییو دورو یگر یباز  یاستعداد فوق العاده  نیدانستم ا یاست و اما من نم

 ارث برده است؟!

 بلند شد و گفت: هیچند ثانفاصله نشستم.سام بعد از  مکت،باین یرو

 گردم. یآب به صورتم بزنم. بر م هیمن برم  -

 نیبه ا یدختر تنها،در پارک کیکه رفت،انگار ارواح به پارک حمله ور شدند. من، سام

نداد؛ چون اصال  چیسه پ ریمجهول بودم. خوب شد که سام گ یلیساعت دو، خ ی،حوالیخلوت

پارِک خلوت، واقعا خسته کننده  نیبحث کردن با او را نداشتم. قدم زدن با او در ا یحوصله 

خانه به  یایاز فار  یتا خبر  دمیکش رونیام را ب یخانه.گوش میبرو میگو یبرگشت،م یاست. وقت
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 یرا رو زیت یش کی یگر یشد و دست د دهیچیمحکم دور دهانم پ یکه دست رمیدوش بگ

 بِبُرد! را میگذاشت تا صدا میگلو

*** 

کردم هر آن ممکن است تماما  ببازم. با خودم  یوجه! حس م چیکردم؛ به ه ینم تیامن احساس

من  یتوانست تنها ناج ی. در آن لحظه سام مکردمیاحساس ترس م یکه تعارف نداشتم، کم

کودک بودم و کابوس  یوقت حضورش را الزم داشتم نبود. وقت شه؛هریباشد ؛ اما نبود! مانند هم

دلم  یشدند،وقتیکالس اول همه دست در دست پدر و مادر وارد مدرسه م یتوق دم،ید یم

خواست  یدلم م یخواست، وقت یم یو تاب باز  یدلم سرسره باز  یخواست، وقت یپارک رفتن م

دلم درد گرفت و  یخواست جدول ضرب بپرسد،وقت یدلم م یوقت د،یشبها قصه بگو میبرا

خواستم... سام  یشدم و مادرم را م یتنها م یت،وقتگرف یدلم م ینوجوان شده ام،وقت دمیفهم

 یلیکردن را هم انجام نداد...سام خ یخودش را،پدر  ی فهیمادرم را پُر نکرد،بلکه وظ ینه تنها جا

 ایخودم همه کس شدم.شهال و فار  یتنها بودم. خودم برا شهیوقتها.من هم یلیوقت ها نبود.خ

حرکت از  هی! تو فقط دنبال ینیب یسام رو نم یهاو مهر و محبت  یانصاف ی:تو بندیگو یکه م

 اون به تو توجه نداره و دوست نداره. یتا بگ یطرف سام

اند و من را  ستادهیگذرد.خارج از گود ا یمن نبودند تا بفهمند در قلبم چه م یکه جا آنها

خواستم و او به من نداد!  یسام ماز  یز یدانم که چه چ یکنند. تنها خودم م یقضاوت م

که  ی.وقتدمیکه حساس بودم،فهم یسن بلوغم، وقت ی،ابتدایسالگ زدهیرا هم در س لشیدل

و سام  خواستمیگرفته بود،آن وقت ها من همدم م دا  یکه دلم شد یوقت دند،تازه درآم میجوش ها

فکر  نیگشت ؛ اما به ا یدکتر شهر م نیکند به دنبال بهتر  یگفتم دلم درد م ینبود.فقط تا م

پدر بودن را  اقتیل دمید یخواهد...سام پدر نبود! وقت یکرد که دلم محبت خودش را م ینم

و پسوند! بدون اسمِ  شوندی! بدون پیشد سام؛سام خال گری. دردمنک شیپدر صدا گریندارد، د

 اسم! نینسبت جانش
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 دیباشد ، نبود .پس اکنون هم نبا د،یهم نبودش.انتظار نداشتم باشد. سام هر جا که با حاال

و من را  دیایب یالیسر  لمیف کی یها تیشخص ایمهربان  یانتظار داشته باشم مانند فرشته ها

 ندارم. ینجات دهد! من ناج

 ! ادایبه نظر م یباحال د،دختریحم-

 ؟یز یچ یش؟پولیشه.گشت یشر م ادیبرو بابا ساسان.االن فرزان م-

 یرو دهنش،افتاد و گِلَِسش شکست.کثافت گوش یو گذاشتدستت ر  یکه وقت شیفقط گوش-

 مدلش! نیداره آخر 

  ؟یچ گهیخوبه.د-

 نداشت.  یخاص زیگردنبند هم داشت که درش آوردم.چ هی یچیه-

 به سمتم برگشت و گفت: دیحم

تونه داشته  یم نیاز ا ریغ یچه مفهوم یپارک نشست یساعت دو تو ی؟وقتیچرا ساکت -

  ؟یستیکاره ن نیا یبگ یخوا یم یعنیباشه؟

کرد.داشت  ینداشتم بزنم.ترس داشت سرکوبم م ینگفتم.حرف یز ینگاهش کردم و چ خسته

توانستم فکر کنم و بعد عکس  یکرد.اگر ترس نبود م یکرد.کم کم داشت سستم م ینابودم م

 م.توانستم قدم از قدم بردار  یشده بود.نم رهیدرست داشته باشم؛ اما ترس بر مغزم چ یالعمل

 یم یچه غلط یآره،اون ساعت اون حوال ؟اگهیدختر پاک و مظلوم هی میباور کن یخوا یواقعا م-

 ؟نهیا یکرد.البته...ساق شهینم یا گهیفکر د چی،هیکه تو اومده بود یپیاون لباس و ت ؟بایکرد

 آخه. ی.مواد نداشتادیبهت نم

به نفعم خواهد بود؟!  شتریهستم،ب یدانستم وانمود کنم چه کس ینگفتم. نم یز یهم چ باز

 خواد،رقم بخورد. یپس دهانم را بستم و گذاشتم سرنوشت هر گونه که دلش م

 کشه. یزبونت حرف م ریبه درک نگو.االن که فرزان اومد خودش از ز -
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کرد تا  ،کمکیکیبود؟مامور مرگ من؟! تار  ی.فرزان چه کسدندیو در را به هم کوب رفتند

 یچشمم اشک جار  یاز گوشه  نکهی.انمیآورد را نب یاز پا درم مترس  نکهی.انمیشکستنم را نب

 یگاه دارم سقوط م هیبدون تک نکهی.انمیکند را نب یترس دارد نابودم م نکهی.انمیشود را نب یم

 ،هری...هر چقدر هم استوار،هر چقدر هم مدعدیبه دادم رس نباریمحض،ا یکی.تار نمیبکنم را ن

 نکهی. از ادمیترس یچقدر هم شجاع،تنها شانزده سالم بود! از ترسِ ندانستنِ سرانجامم م

 یمرگ سام به خرج م یکه برا ی.تمام جراتدمیترس یهستم م نجایچه ا یبرا قایدق دانستمینم

ماند! درست است،ما  یبدون حام یدختر تنها کیما،یسیو از من،ال فتباره ر  کیدادم،به 

و  میآور  یجا کم م کیباز هم  م،یشجاع باش م،یباش م،محکمیباش یر قودخترها هر چقد

 یبودن،بر ترسم م یوضع قرار داشتم. بدون حام نیدر هم قایو من دق میشو یم یمحتاج حام

 افزود!

 

برق  شیمرد بلند قد وارد شد و پشت سرش ، در را بست. جلو که آمد، چشم ها کیباز شد. در

موجود  کی دنیچشمم را زد. با د یزدند. برقش مرا ترساند. المپ را روشن کرد که نورش کم

 زد و گفت: یکنم.پوزخند هیخواست باز هم گر  یزشت،دلم م هیکر 

 جوجو؟ یچطور  -

نوجوان شانزده ساله  کیندادم. باز هم همانند الل ها به او نگاه کردم.جلو آمد.کاش  جواب

 کرد. ی.کاش شجاعت مرا رها نمدمیترسینبودم! کاش نم

 مامانت کو عمو؟ -

 یبه تو هم دروغ م نمیتا بب یسوال را از سام هم بپرس نیسوال خودم هم است! کاش هم نیآه،ا

 را؟!  قتیحق ای دیگو

 دختر؟ ی...اللیه-

 ینوجوان شانزده ساله؟چه م کیاز ترس  یفهم یرا بند آورده است.آه تو چه م ترس،زبانم

 رسد؟ یبه دادت نم یکس یدان یم نکهیاز ا یفهم
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کرد و با  میبه صورت و لباس ها یبکشم. نگاه غیتوانستم ج یرا جلو آورد. کاش م صورتش

 تو! یچه خوشگل هم هست -تر گفت:  هیلبخند کر  کی

*** 

 نیتعفن ا یشکست خورده ها شده ام و از بو هیشب بی! عجدیآ یشود.از خودم بدم م یم بلند

 چیفرار کردم، چنگ زدم، تقال کردم، ه دم،یکش غی.هر چقدر جآورمیم باال مشکست دار 

کردم  یاحساس قدرت م دمید یسام را م ینداد و شکست خوردم. من که وقت جهیکدامشان نت

شکست خورده زانو زده کنج اتاق نشسته  نجایزدم، االن ا یم ممیتصم زو با شجاعت تمام دَم ا

 بازنده ام! کی...من ردیگ یچشمم ُسر م یاز گوشه شوم.اشک  یام.در خودم جمع م

 !یدیخوش گذشت ل-

 یرا چنگ م میداشته باشم !مانتو دیبا یدانم چه عکس العمل ی.نممیدانم چه بگو یمن نم و

 کی نیسوزش است. نه،مضحک است،ا نیباعث ا یموکت لعنت نیزند.ا یزنم.کمرم سوز م

 دخترم... کیدروغ است!من هنوز هم 

...من ستمیاست!..من بازنده ن الیوهم و خ کی نیدروغ است...ا کی نیخواب است...ا کی نیا

 ام را نباخته ام... یو تمام هست یشکست نخورده ام... من زندگ

از سام هم منفور تر  یخندد! او حت یکشم که م یم غیج کیستر یکه ه دیآ یجلو م دوباره

 رود... یم رونیاست! ب

. زندیر  یشوند اعصابم را به هم م یهم که از اشک تار م میکند. چشم ها یبدنم درد م تمام

 یشود.دوست دارم در دهانم بکوبم تا هق هق نکند. لباس ها یلرزانم هم متوقف نم یچانه 

..سام نحس بود.پس از چند وقت من کرد؟یفکرش را م یزنم.چه کس یمچاله شده ام را چنگ م

 نیمحکم باشم! در ا توانمیکرد... نم بیون، عاقبتش من را تخر دعوت کرد و اکن نرفت رونیرا به ب

و  فیرا ببندم.من چقدر ضع میمانتو یتوانم دکمه  یلرزم که نم یموضع کم آورده ام! آنقدر م

 بودم. چارهیچقدر ب
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 یوجه نم چی. او نوشدارو است پس از مرگ سهراب.به هچدیپ یسام در خانه م یصدا

 شکست! نیمسببِ ا یِ سامِ منفورِ عوض گذارم شکستم را سام بفهمد!

در  سیخانه تحت محاصره است توسط پل یکند. صدا یشود و سام به من نگاه م یباز م در

خورد! دوست  ی. حالم از اوبه هم مردیگ یو من را در آغوش م دیآی. سام جلو مچدیپ یخانه م

رسد! دست  یم رید شهیتف کنم .او هم زند،یدر آن موج م یشینما یدارم در صورتش که نگران

 یروان م میشکند و اشک ها یزنم.بغضم باز م یگذارم و کنارش م ینه اش میس یرا رو میها

لباس مچاله و  یرا از رو هیتواند اصل قض یشود..سام نم یرعشه م کیشوند...تمام بدنم دچار 

 دهیرنگ پر  یمن و لب ها یتواند صورت قرمز شده  یبفهمد؟! نم یشلوار وا رفته و موکت خون

 را؟! مو بفهمد شکست ندیام را بب

 است! دهیمحض به دادم رس یکیهم المپ خاموش و تار  آه،باز

 یناقص را از سر گذراند. دکتر ها م یسکته  کیبرد.درست در روز سوم،  یدر کما به سر م سام

گفتم، سام  ونیو من تب کردم و هز  میبه خانه برگشت یشود. وقت یکه احتماال خوب م ندیگو

 دیمن،سام فهم زانیبر اعصاِب نام یدکتر مبن یگفتن ها و حرف ها ونی.از هز دیرا فهم زیهمه چ

و سکته زد. روز سوم گذشت و االن هم چهارده ساعت از روز ششم  ستمیدختر ن گریدکه من 

رفتن  نیوان مرگ سام، از ب...تاستیمهم ن میمُردنش برا گریگذرد و سام هنوز زنده است. د یم

 یخواست بدانم خرچران چه تاوان یدلم م دیبود! شد یمن در شانزده سالگ یدخترانه  یایدن

 داد؟! کشیز یلغو امتحان ف یبرا

آمدم. شهال نبودش؛حاال  نیو با دردسر هجده پله پائ یکرد. به سخت یهنوز درد م میو پا دست

کرد،رفته بود تا تمام امامزاده ها و مسجد ها را متر کند تا سام  یدر خانه به من کمک م دیکه با

 برداشتم و دوباره هجده پله را باال رفتم. تیسکویب کیزنده بماند. 

ترک  میصورتم با چسب زخم پوشانده شده بود، لب ها ی.چند جاستادمیا نهیآ یبه رو رو

 دنیه بود...گردنم را با پوشخشک کرد یزخم کوچک جا کیام  یشانیپ یخورده بودند و گوشه 

خورد،پوشانده بودم تا نگاهم به خودم  یو برگشت م دیرس یاش تا گردنم م قهیلباس که  کی

 می. نگاهم به موها کردیم ییزخم خود نما شیشده بودند و چند جا بودک می. دست هافتدین
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 یکه ال یینفس هاو  میاز موها شیها فیدوباره به کار افتاد؛تعر  یذهن لعنت نیگره خورد .ا

و قبل از  دمیکش غیتار تارش نشاند،اعصابم را متشنج کرد. ج یکه رو یو بـ ــوسه ا دیآن ها کش

تر از کمرم  نیکه تا پائ ییموها انهیبرداشتم و ناش زمیم یرا از رو یچیذهنم فعال شود ق نکهیا

وار  وانهیگوشم کوتاه کردم. د خیبه آنها داشت را،تا ب ینظر خاص شهیو سام هم هم دیرس یم

آمد...ادکلن محبوبم را  یکرد بدم م یبه من نگاه م نهیکه در آ ی. از دختر دمیکش یم غیج

 شیشکست و تکه ها نهیدختر منفور را نشانم ندهد...آ نیا گرید ات دمیکوب نهیبرداشتم و به آ

 در قلبم فرو رفت...

گرفت. چرا  یگذاشت...سکوت خانه جانم را م ینم میه،تنهایبودم.آن مرد کر  دهیبر  یزندگ از

کند؟ چرا من  یرا خبر نم ایفار  یچرا شهال رفته است؟چرا کس ست؟یمادر ندارم؟چرا سام پدر ن

 شده ام؟ چرا انقدر نابودم؟ دهیکس آفر  یانقدر تنها و ب

 گفت: یزد و زمزمه وار م یچشمک م نهیآ یشکسته  تکه

 دردتم! یمن دوا -

و هدفم،آن را فشردم که  یتوجه به زندگ یشاهرگم گذاشتم و ب یبرداشتم و رو از آن ها را یکی

تختم پرتابم کرد  یدر گوشم خواباند تا تقال نکنم و بعد رو یلیو س دیمحکم مچم را کش یدست

کند به  میبه سام تقد نکهیا ی. زار زدم و از خدا خواستم مرگ را به جافتمیها ن شهیش یتا رو

 کرد!  یبه خواسته ام توجه م یکاش خدا کمکند!  میتقد ودمخ

 *** 

  ارم؟یبرات ب یخور  یم یز یچ-

مبل رو به  یدهم رو یجوابش را نم دید یرا ندادم. سوالش را دوباره تکرار کرد و وقت جوابش

و آن را با فندک نقره گون  دیکش رونیرنگ ب یآب نستونیو یاز جعبه  یگار یام نشست. س ییرو

فوت کرد.از او،در آن لحظه متنفر  یگر یرا در سمت د گاریآتش زد. به من نگاه کرد و دود س

 بودم!

 !یدار  فیدونستم انقدر احمق تشر  ینم-
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کردم.  یدانستم بارش م یم قشیکردم و هر چه ال یرا نداشتم وگرنه دهان باز م حالش

 یم میآن مردِ کابوس شبها ادیرنگش مرا  رهیت یقهوه ا یفرد اضافه است... چشم ها کیاو،

 طفره رفتم.  شیانداخت...از نگاه کردن به چشم ها

فندق هم عقل تو کله ات  هیات، قد  یدونستم با اون زبون ده متر  ی!...نمفیو انقدر ضع-

 ! ستین

 نیا یرا سرکوب کردم تا بتوانم حداقل جلو نمیرا آرام بستم و باز کردم و قلب سنگ میها چشم

نتواند به من  گریببندم تا د یرا جمع کنم و دهانش را جور  میآبرو دهیمردک تازه به دوران رس

 ! فیضع دیبگو

 . رمیگ یوجه نم چی.جلوت رو به هیکن یعقده هات رو خال یتون یست،میسام ن یتا وقت-

و  دیخند یم ی.البته کامال عصبدیبلند خندحرصش را نفهمم  نکهیا ینگاهم کرد.برا یحرص

 فهمم!  یکرد من نم یفکر م

! نکنه بخاطر حال بد سام ید یبشه،زبون درازت رو از دست نم یکه هر چ ادیخوشم م-

و  ستیرو راحت کنم. مرخص شده و کمتر از ب التیپس بذار خ ؟یخودت رو بکش یخواست

 ! یکن تیماه شب چهارده رو رو یتون یم گهیچهار ساعت د

را  زیخواست به اتاقم پناه ببرم و از نو همه چ ینشان دهم. دلم م یواکنش چیتوانستم ه ینم

 یدلِ زخم خورده ام م یام به کنار،به هوش آمدن سام را کجا یکنم. حالِ بد روح بیتخر 

و من را عذاب دهد؟...  دیایخواست ب یزنده شده بود؟ باز م یگذاشتم؟!...آن سامِ منفور عوض

را پرداختم، سام چرا  شیچرا اثر نکرد؟و من تاوان دادم، بها یس آن ورد لعنتپ

شود؟  یسام چرا نابود نم نیسام هنوز هم پا برجاست؟ا ینَمرد؟چرا؟چرا؟چرا من شکستم ول

 شود؟  ینم رانیمرد و نیشده است؟چرا ا دهیچرا انقدر سگ جان آفر 

 که گفت: ابمی ییمرد رها نیا دنیبلند شوم و به اتاقم بروم و از د خواستم

 ! یدونم از سام متنفر  یمن م -
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 نهاد و گفت: یعسل یرو یگار ینصفه اش را در جاس گاریزدم.س یپوزخند

 ! یزن یپوالش حرص م یکه برا دونمیم نمیو ا -

را از البرز داشتم. پس  یبرداشت نیو گستاخانه ام با سام،انتظار چن انهیبا آن رفتار وحش خب

 نشدم.ادامه داد: یتعجب نکردم و عصبان

 ....یگشت یمردن سام م یراه حل برا هیمدت دنبال  هیدونم که  یم نمیا -

 به چشمانم کرد و گفت: یزد و نگاه یداند! پوزخند یحد را هم م نیدانستم تا ا ینم گرید

 !یکن محتاط تر باش یسع -

 د،کنارشیفهم یام را م یراز زندگ نیمهم تر  نکهیقبل از ا دیبا هشدار بود ! کی نیشکا بدون

خودش! اما  یکردم تا کنار برود؛خودش با پا یم یزودتر کار  دینداشتم. پس با یقدرت ی.ولزدمیم

 ریآمد، مخصوصا  حاال که اعصابم خرد و خاکش یاز مغز شانزده ساله ام بر نم یکی نیا

 گرفتم... یباره کمک م نیدر ا ایاز فار  دیبا حایبود.ترج

کند و از هاله  یمرد پنجره را باز م کیحس کردم  دمیخردها را د شهیکه به اتاقم رفتم و ش باز

خواستم  یانداخت. نم یآن خراب شده م ادیاتاق من را  نی. ادیآ یم رونیاتاق ب یکیتار  ی

اتاقها قفل بودند و  هیراهم را به سمت اتاق سام کج کردم.بق حا  یالبرز وا بدهم،پس ترج یجلو

نشستم.آباژور را روشن  یتخت نرم و سلطنت یرا نداشتم...در اتاق را باز کردم. رو دشانیکل

 یبود...از سام م دهید یبه اتاق آمد، خواب بد هیدختر کوچک شش ساله با گر  کیکردم.

تمام شب را  یو زار  هیلرزان راهش را به سمت اتاق خودش کج کرد و با گر  ی.با چانه دیترس

 ماند... داریب

حوصله بود. شرکتش رو به  ی؛ اما سام ب دیدرس بگو شیبرا یدختر هشت ساله آمد تا کس کی

 دختر کوچک!... کیبود و وقت سرخاراندن هم نداشت چه برسد به توجه به  ینابود

 ید. مبو دهیرس فشیبود؛ سن تکل دهیپوش دیچادر بلند سف کیدختر نه ساله در را باز کرد. کی

 نمازش را پدرش به او آموزش دهد؛ اما سام کوتاه گفت: نیخواست اول
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 ! ستمیمن نماز بلد ن -

 نگرفت! ادینماز نخواند و  گریآن دختر هم د و

خواست به اردو برود؛ اما سام سفت و سخت  یاتاق چمبره زد. م یدختر ده ساله گوشه  کی

به  یاگر به قول شهال اعتبار  ایهد برود اردو توانست اجازه د یبود. م یرحم ی:نه!پدر بگفتیم

 اما نبرد!... یشهرباز  ایتوانست دختر کوچکش را ببرد پارک  یست،میاتوبوسها ن نیا

هم رژ زده بود و رژ  یبسته بود و کم یرا دو گوش شی.موهاستادیساله کنار در ا ازدهیدختر  کی

که  نیکند. اما هم ریرا غافلگ زشیخواست پدر عز  یبود.م دهیپوش یخوشگل دیگونه.لباس سف

 گفت: تیدر را باز کرد و با ناز پدرش را صدا زد،سام به سمتش برگشت و با عصبان

 سر!.بدو برو پاکشون کن. رهیخ یبه خودت؟دختره  یزد هیچ نایا -

لبخند کوتاه و  کیروزت مبارک که سام با  دیساله آمد و خواست به پدرش بگو زدهیس یدختر 

 ذوق گفت: یب

 وقته برو بخواب... ری.دیمرس -

 !چیه و

 قایدانست دق یکرد و نم یبود و دلش درد م دهیساله آمد.به بلوغ رس زدهیهمان دختر س باز

سام  یخواست در را باز کند که صدا یهم جز سام نداشت.م یهمدرد چیبکند؟..ه دیچکار با

 :دیبه گوشش رس

 کنم شهال؟ کاریمن چ یگ یتو م -

 شهال گفت: و

 نگران نباش اون تو رو دوست داره! ی.ولیستیو تو پدرش ن ستین تیدرسته دختر واقع -

.تا سام،پدر ردیورد گذاشت تا سام بم کیبالش سام  ریشانزده ساله آمد و ز  یبار دختر  نیا و

 ناپدرش را بکشد!
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بسته شد  شیتمام درها به رو یتخت نشسته است.باز وقت یشانزده ساله رو یاکنون زن و

 یگفت نه! سامِ ب یگفتند سام او م یم ایبار اگر تمام دن نیو باز هم متنفر ماند...ا دیسام رس به

 اش بود.  یمقصر از دست رفتن دخترانگ تیمسئول

را.من چقدر تنها  میشبها نینه کابوس ا نمیسام را بب گرنهیو د رمیخواهم بم یخسته ام...م من

 دیتا امثال البرز مرا تهد رمیکه به داد من برسد...همان بهتر که بم ستیهم ن یهستم و کس

 کنند و امثال شهال به جانم غر بزنند!

کرد  یتار به تارش را جا به جا م یدستش را ال یکرد. به آرام یکوتاهم را نوازش م یموها یدست

با  میهابود؛ چشم  ییشد. عطر آشنا یدر صورتم فوت م شیزد و نفس ها یو پشت گوشم م

 ی. خاکستر دیکوب یقرمز شده بودند. قلبم م شیشدند. چشم ها یعطر سام باز م دنیبوئ

بودم. با غم  دهیقرمز رنگش، فرو رفته بودند. چهار روز بود که او را ند هیدر صلب شیچشم ها

 نگاهم کرد و گفت: یعیوس

 دخترم؟ یخوب -

 یبه گلو عا  ی...بغض سر ستمیندختر  کی گریبکشم، من د ادیخواهد در صورتش فر  یم دلم

 کردم: لیآورد و من آن بغض را به خشم تبد یام هجوم م چارهیب

 .ستمیدختر ن گهیمن د -

شد و  شتریچشمانش ب یاش شروع به زدن کرد و رگ گردنش متورم شد. سرخ قهیشق نبض

 گفت:

 .مایسینگو ال ینطور یا -

 :دمیبودم و دلشکسته.غر  یرا پس زدم و بلند شدم. عصبان دستش

شم. من  یبگم...بذار خال ویچرا نگم؟چرا نگم؟بسه انقدر دهنم رو بستم. بذار االن همه چ -

 یآدمِ بد بهم نگاه م هیندارم.به چشم  یخوش یجامعه رو نیا یزنم!تو هی!ستمیدختر ن هی گهید

! یدیرس ریو د یول کرد شهی! تو من رو مثل همیتو حماقت کرد نکهیا ی؟برایچ یکنن...برا
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 ینم یدرد چیبعد از مرگ سهراب. تو به ه یی. تو نوشدارویرس یر مید شهیهم

 .تو...ازت متنفرم سام.یخور 

 ی...چرا خودم را به سام نشان دادم؟چرا رو کردم که لبِ پرتگاه نابوددندیلرز  یم میها دست

 .مایسیال ی!باز هم خراب کرددیباختم.نبا یاش م یآن نگاه خاکستر  یخودم را جلو دیام؟چرا؟نبا

 صورتم را محکم گرفت و گفت: شیرا گرفت که پسش زدم.با دستها دستم

منه.من  ری..تقصدمیرس ریمنه که د ریبگم!.تقص یدونم چ یواقعا متاسفم.من نم ما،منیسیال -

 !یبخش ی.بگو من رو ممایسیرو ببخش. خب؟ببخشم ال

کرد.چشم  زشیپلکم شروع به ر  یخودم را باخته بودم. اشک از گوشه  گرینداشتم.د طاقت

 نبودم! مایسیمن آن ال گری.ددمیشد را تار د یم سیکه گونه اش خ یتار شدند و سام میها

. فراموش کردم که دوستش ندارم.آرام ستیلحظه فراموش کردم پدرم ن کی یگرفت.برا بغلم

توانم  یتوانم. نم یت شدن قرار گرفتم. نه،نه نمشدم و در معرض ما شیحرکتش، ک کیشدم.با 

آن  ادیافتادم. یآن آغوش اجبار  ادیبغلم گرفت، یبا مهر و محبت او آرام شوم.کنارش زدم. وقت

 دهیکنم اشکال ندارد، فا نیخودم افتادم...هر چقدر هم که بخواهم به خودم تلق ینابود

هستم. نه من  یقبل یمایسیهم من همان ال به خودم ثابت کنم که هنوز دیندارد.من باختم...نبا

 شناسم فرق دارم! یو هر کس که م ایکالس، با فار  یفرق دارم.االن با تمام بچه ها

و به جان تک تک  دمیکش غیج یکنترل رقابلیحرفِ سام فوران کردم. با شدت غ دنیشن با

! سام د؟یرا نبا یبزند و چه حرف دیرا با یداند چه حرف یوقت نم چیاتاق سام افتادم. او ه لیوسا

 نیشدند.ا یتمام نم میها غیبودم.ج زشیاما نتوانست. من در حالِ ر  ردیجلو آمد که دهانم را بگ

 از کنترلم خارج بود... حرفش کی

 گفت: یناالن با

 .آروم باش...یر یانتقام بگ یبخوا دیمن به خاطر خودت گفتم.گفتم شا مایسیال نیبب -

 زدم و گفتم: نیزم یرو را ستالیکر  گلدان
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 گهیو جار بزنم که د یقانون یبرم پزشک یخوا یاز من م ؟تویکش یتو از خودت خجالت نم -

 سام! یاحمق هی ؟تویدار  یانتظار  نیتو از من همچ ستم؟یدختر ن هی

خواست  یکوتاهم را چنگ زدم.دلم م یشدم.موها یم وانهیتخت سقوط کردم.داشتم د یرو

 یپزشک میبرو دیو به من بگو دیایشده بودم؟انقدر که سام ب فیخودم را دار بزنم.چقدر خف

و به تو،به  یر یتقص یتو ب ندیگو یم نکهیرود ا یتا همه زن شدنت را بفهمند؟ در کتم نم یقانون

 یم یام را از دست داده ام. چه فرق یمنم که پاک نیا گرانید دیتو تجاوز شده است! از د میحر 

 نه! ای خواستمیکند م یم یکند که چگونه؟!چه فرق

 با فاصله نشست و گفت: سام

بهش فکر  گهیکه اتفاق افتاده،تو د هیز یچ هی.مایسیتو رو خدا انقدر خودت رو آزار نده ال -

 فراموشش کن! اصال من اشتباه کردم که بهت گفتم... گهینکن.خب؟د

 بروم که گفت: رونیاش را نداشتم.بلند شدم.خواستم ب حوصله

 ..یکن ینباش.من رو داغون م ینطور یا مایسیال -

 شد: یسمتش.از کله ام دود بلند م برگشتم

که به من  یدیسام؟ها؟مگه برات مهمه؟تو اصال درد کش هیکنم؟منظورت چ یتو رو داغون م -

 ؟یفهم یرو م دنیمفهوم درد کش ؟اصالیآروم باشم تا تو عذاب وجدان نداشته باش یگیم

 زد و گفت: یپوزخند

 نیو از ا یستیبرام مهم ن یکرد ؟فکریدون یم یمن چ یآخه از زندگ دم؟توینکش یمن سخت -

کما بودم؟من پدرتم  یچند روز تو نیا یسکته زدم؟! به خاطر ک یاتفاق خوشحالم؟پس بخاطر ک

 !مایسیال

را تحمل کنم.جوابش را مانند  شیدروغ ها نیاز ا شیتوانستم ب ینم گریطاقت نداشتم.د گرید

 دادم: ظیپوزخند غل کیخودش با 

 .ینکن انکار کن یسام.سع یستیتو پدر من ن -
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احمق  گریکردم د یام.دلم آرام گرفت.حس م دهیکه فهم دیگشاد شدند.فهم شیها چشم

 زدم. رونیب یاحمق فرض نشده ام. از آن اتاق لعنت گری! دستمین

 *ی*محور اصل

رو از  یکار  یگفتن وقت یاومدم.م ایشروع شد که چهارشنبه به دن یم، از وقتا یبدبخت یهمه -

گن  یکه امروزه بهش م نای.و همه اشیرسون یحتما به سرانجام نم یچهارشنبه شروع کن

سرپناه شدم.مامانم زن دوم بود و من  یب گهیخورد. د دیخرافات با سر زا رفتن مامانم مُهر تائ

مامان خودش رو  ومدهیپسر زن دوم. مامانم که رفت، بهم گفتن نحس.گفتن ن هم بالطبع

که زنده بودم و زنده بودن. از  یهمه اشون چپ چپ نگاهم کردن تا وقت یکشت. از همون بچگ

به خاطر  حا ،یزاده بود.اون هم ترجنحسم! بابام خان یاضافه  هیهمون اول،بهم فهموندن که 

زاده رو رو کنار زد. تنها شدم. سپردنم دست شهناز. منِ خان حرف مردم و حفظ آبروش، من

که ذره ذره زجر کشم کرد. شهناز خواهر شهال بود.  یزنِ عوض هیزنِ نادرست. هیسپردن دست 

زن اول بود.  یبچه ها ی هیکرد. شهال هم بودش؛منتها اون دا یما کار م یخونه  یاون وقتا تو

 یعاطفه و سنگدل.دهنم رو با کتک م یرحم، ب یب ،یبود. وحش منیاهر  ینمونه  هیشهناز 

داد،  یبه دستم م یمکیهم شهال قا ییغذا یوقت یکه از غذا نداشتم؛ ول یبست.سهم خاص

زن اول حرف بزنم  یپا بذارم. حق نداشتم با بچه ها اطیح یخوردش.حق نداشتم تو یشهناز م

کنم.منم  یولِ تو کوچه باز  یها تونستم با بچه ینداشتم. فقط م یکار  چیکنم.حقِ ه یو باز 

ِ یتی یبچه  هیرفت و من هم شدم  یخان زداگ گهیاونا.د نیشدم ع  ی! ول بودم توفیولِ کث م

 یگفتن نحسم.وقت یهم م دادن،اونایها رام نم یباز  یخور بودم.تو یباز هم تو سر  یکوچه.ول

 نیتالشم ا ی مهنداشتم.ه میاز بچگ یدلخوش چیشدم توپ جمع کن. ه یدادن،م یهم رام م

زن اول  یاط،پسرهایح یذاشتم تو یشد؟تا پام رو م یمگه م یخان رو جلب کنم ول یبود توجه 

اشون رو زدم، زن اول  یکیبار  هیبار،فقط  هی. رونیکردن ب یصورتم و پرتم م یزدن تو یچک م هی

شدم.  بهم کرد که از خلقت خودم متنفر یکردن،کار  یکه اون موقع ها خانم بزرگ صداش م

هفته انداختنم  هی چ،تایبدبختم کرد. بدبخت بودم، بدبخت ترم کرد.خوب که خودش کتکم زد ه

هم که خواستم با هزار تا ذوق و شوق برم  ی.وقتشونیسوارکار  یاسطبل اسب ها یتو
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 یشهر و تو یمدرسه  نیفرستن بهتر  یزن اول نم یکه من رو مثل بچه ها دمیمدرسه،فهم

 !فرستنمینم نیاشاون سوز و سرما،با م

دست لباس  هیو حسوده، لیعالمت سوال بره و مردم بگن بخ ریز  ادیخواست ز  یچون نم خان

شد؟...شهناز ازم گرفتشون و دادشون به  یآخرش چ یول دیدست کفش برام خر  هیو  کیش

دونستم  یبرو به خان بگو...و من هم م یگوشم و گفت:جرات دار  یهم زد تو یکیپسر خودش.

و  رونیاندازنم ب یخانم بزرگ م یبه خان برسم،بچه ها نکهیاز ا اط،قبلیح یاگه پام رو بذارم تو

 کنن. یجفت پام رو قلم م

و  اطیاز شهناز که خدمتکار اون خونه بود هم بدبخت تر بودم.اون حداقل حق داشت وارد ح من

کهنه ام رفتم  یمن نه! خالصه،من هم با همون لباس ها یبشه ول یاون باغ دوست داشتن

معلم گچ گرفت دستش و  یوقت یتمومه ول یو خوش یبه خوب یکردم همه چ یمدرسه.فکر م

.همه دمید ینم یچیبودن و ه فی.چشمهام ضعمهیاول بدبخت نیا دمیتخته نوشت فهم یرو

از هم خواسته هام سرکوب کرد.ب یتوجه یکوفتم شد. رفتم خونه و به شهناز گفتم که ب یچ

 نکیخانم بزرگ،ع یاز پسرها یکیشدن...به شهال هم گفتم که اون هم گفت:چون محمود،

 تیباز  ی..پس برو پخرنیبرات نم یکنخودت رو هم جرواجر  یول یتو هم هــ ـو*س کرد دهیخر 

بودن.من هم که نمره  فیمحمود نداشتم،من واقعا چشم هام ضع نکیبا ع یمن کار  یبچه! ول

 نیا میچرا فالنه بهمانه؟مگه ما نگفت نیچرا انقدر احمقه؟...ا نیهام افت کردن.همه گفتن ا

هاشون،بدبودن  ییوساله رو عذاب دادن با حرف هاشون،کتک هاشون،زورگ 7نحسه.؟!.منِ 

تونستم  یپسر با تقلب هیشدم و باالخره بار سوم با کمک  دیهاشون! کالس اول رو دوبار تجد

 نبود جز البرز االن... یکالس اول رو پاس کنم.و اون پسر کس

 یشدم و کورتر و کورتر م یاز خانواده دور م شتریب یگذشت و گذشت و من ه یچ همه

خان  هیمنم  یبود که انقالب شد. بابا نایسال پنجاه و هفت و ا یحوال بایتقر  نکهیشدم...تا ا

 یبود. با ورود شاه، مجبور شد از کشور بره ؛ ولشاه  یسفت و سخت حام دا  یشد یزاده 

. جانیو آذربا زیمرز تبر  یروستا حوال هی میو ندارش رو فروخت و رفت ارد ینتونست..پس همه 

شهال من رو با  یبگم که من رو از عمد جا گذاشته بودن؛ ول نمی. البته امیاونجا موندگار شد
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 دیخواست یم دونستمیخودش آورد و بعدش هم گفت:فکر کردم جا مونده آوردمش.نم

 یِ . من رو از درس خوندن منع کرد و فرستاد پتبهم نگف یز ی...بابام هم چدیجاش بذار 

 یبدبخت یمن رو فرستاد پ یشدن ول یمفت خور خودش روز به روز چاق و چاق تر م یکار.پسرا

کردم...خان به هر  یها کار م نیها و سر زم یگاودار  یوع صبح تا خودِ شب من توو کار. از طل

 گهیحکومت رو به دست گرفته بودن و د ی هها هم ینتونست.انقالب یزد تا برگرده تهران ول یدر 

 نکهیخان قبل از ا یاز پسرهاش رو گرفتن ول یکیمن نبود. البته  یمثل بابا یکس یبرا ییجا

 یرو کس نایکشتش. ا یباز  اهیو س لهینه و خودش رو هم لو بده،کشتش.با حپسرش زبون باز ک

خونه در آورده بود.شهناز هم  نیو بم ا ریدرونش، سر از ز  یبه من نگفت جز شهال که با فضول

تر و زورگو تر بود و حقِ من  یخور. منتها اون قو یبدبخت تو سر  هیمن شد  نیمُرد و پسرش ع

تونستم مثل اونا حق  یسر و زبون بودم و نم یخورد و من باز هم بدبخت بودم.ب یم شهیرو هم

گلسا بود. ازش  سمشامون بود،ا یگیهمسا یتو یدختر  هی.گذشت و گذشت...رمیخودم رو بگ

اش  یمشک یبود.عاشق چشم ها یدختر خوب و محجوب یلیاومد.خ یخوشم م یلیخ

 خوام. یدختر رو م نیخان و گفتم:ا شیرفتم پبار به خودم اجازه دادم و  نیاول یبودم.برا

 و گفت: دیکدخدا رو هم خواسته بودم!.خان خند دختر

 .یخوش اشتها هم هست -

 و گفت: دیبه چونه اش کش ینگفتم که دست یچی.هنیهم سرم رو انداختم پائ من

 دن؟ یدخترشون رو به تو م یفکر کرد -

 :ده؟گفتمیچه فا یکردم شجاع باشم ول یسع

 به پسر خان زن ندن؟ شهیمگه م -

 رو پرت کرد سمتم و گفت: پشیشد و پ یعصبان

 .یستیتو پسر من ن -

 شدم و گفتم: بلند
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 .من پسرتونم! از خونتونم.نیانکار کن نیتون ینم -

گرفت و  یچشمم براش عروس یپسر سومش گرفت.جلو ی. از لج من،گلسا رو برارونیکرد ب پرتم

من پسرشم دروغه و  نکهیا ی عهیواست به همه نشون بده که شا.خیمن رو گذاشت به کارگر 

کردم.مگه چند  هیو من هر لحظه اش رو گر  دنیشد! تا صبح ازم کار کش نمیمن کلفتشم...و هم

موهاش  یام بود.وقت یگلسا به خونه اول بدبخت ،ورودیچیه ناینبود. ا سالممسالم بود؟شونزده 

قلبم  یکردن تو یزد،انگار چاقو م یچرخ م اطیح یش توخوشگل یبافت و با اون لباس ها یرو م

 میخوش و خرم دست تو دست ند یخوند. وقت یم یآهنگ محل یآوردن.وقت یو قلبم رو در م

 یلعنت اطیاون ح یتو یکرد...وقت یباهاش خوش و بش م میدن ی...وقتدنیچرخ یخونه م یتو

کرد. مگه  یم تیمن رو اذ نایا ی..همه دنیخندیگفتن و م یشدن و با هم م یدور هم جمع م

 کردن. تمیزن دومم؟به ناحق،اذ یکردم که بچه  یکرده بودم که مامانم رفت؟چه گناه یچه گناه

 یکس خونه نبود. گلسا پشت پنجره نشسته بود و شعر م چیو ه یرفته بودن مهمون هیبار بق هی

بلندش رو  یمشک یاکردم و شهال هم موه یگوشه نشسته بودم و نگاهش م هیخوند.من هم 

 ینم یکار  چیشده بود و شروع کرد به زدن گلسا.ه وونهیمست اومد خونه.د میزد...ند یشونه م

هاش مثل  غی.جاوردمیتنم.طاقت ن یبود خان بفهمه تا سرم رو بذاره رو یفتونستم بکنم.کا

 قلبم بود. رفتم که کمکش کنم که شهال جلوم رو گرفت و گفت: یسوهان رو

 که بهت ربط نداره دخالت نکن. یمسائل یتو -

دامن  نیام هم به ا یذاشت برم تو.دودل ینذاشت...جلوم رو گرفته بود و نم یکردم ول التماسش

مردم...زجرکش  یبار م هیگلسا من  غِ یزد و نرفتم..اون شب مردم و زنده شدم.با هر ج

 گهیگلسا د دمیکه زنش زد فهم یغیشدم.صبح که خان و زنش و پسرش برگشتن و اومدن،با ج

همه جا رو رفت و روب کردن و با  عیساخته بود و انقدر زدش تا مرد...سر  وکارش ر  میرفته.ند

اش هم که معلومه...  هیو بق دنیدکتر رو خر  هیشده. با پول  ضیگفتن دختره مر  یماستمال

 گهیزن د هیماه نگذشته بود که  هیهم هنوز  میرو کشتن و به ناحق رفت! ند چارهیب یگلسا

خواستم برم  ی...خان فقط من رو عذاب داد و تموم شد. مدموسط فقط من تلف ش نیگرفت و ا

خونه،با  یشد. شناسنامه نداشتم.از همون اول برام شناسنامه نگرفته بودن.تو ینم یمدرسه ول
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زنن.اون موقع که کالس اول رو  یزدن؛انگار که دارن سگشون رو صدا م یصدام م یو هو یه

تا  یخان بود! گذشت و گذشت.گلسا از ذهنم رفت.کارم شده بود از صبح خرکار  یخوندم،با پارت

 از نو! یلقمه نون و دوباره روز از نو،روز  هیشب و شب هم 

از  یا گهیپسر د یشد.کار،کارِ مرادعل یاز خونه ها دزد یکیسالم تموم نشده بود که از  هفده

...اون که پول دهیاونا جواهر دزد یاز خونه  یبود که مرادعل دهیها د ییاز روستا یکیود.خان ب

 دیکه فهم ،خانیچیه نیا یبود؟..ول شیا غهیچه ص گهید یدزد نیدونم ا یداشت،من نم

که  دیرو خر  ییکرد و اون مرد روستا یصحنه ساز  یکرد و جور  یرو قربان ره،منیشرفش داره م

 شدم دزد! زیخبر از همه چ یبه ضرر من تموم شد و منِ ب زیهمه چ

رفت. فرستادنم زندان...دو سال اونجا  یفرو نم یگوش کس یتو ستمیگفتم من ن یم یچ هر

کرده بودم که تاوان پس دادم؟ تاوان رو من پس دادم و عذابش رو من  یبودم.مگه من چه گناه

طاقتم طاق شده بود و  گهید یمرد بودم، ولبود.درست  یادیمن ز  یبرا یهمه سخت نی. ادمیکش

 نبود به دادم برسه... دو سال رو اونجا موندم... یکس یکنم!ول ملتونستم تح ینم

رو تو،تاوانش رو  گهید یکیبگه دستت درد نکنه که گـ ـناه  یکس نکهیا یبرگشتم به جا یوقت

 دستم و گفتن: یخان رو گذاشتن تو یخواهرزاده  ،دستیپس داد

 خان رو بهم دادن. یبگو خدا رو شکر که خواهرزاده  برو -

به من  نیهم یو برا ستین یدختر،دختر درست نیدونستم ا یمن که نفهم نبودم م یول

پروا! از همون اول هم سر و  یب طونِ یدختر زبون دراز ش هیبود؟. یانداختنش.حاال دختره ک

گلسا.از بس دختر  یتیو معصوم ینیو دلنش یاش خوب بود؛نه به خوب افهی.قدیجنب یدمش م

اشاره به قلچماق  هیگفتم اِهِم خان  یگرفتش.من هم تا م ینم یبود،اون موقع ها کس ییپررو

 .یبکن دیخودت رو با ،گوریحرف اضافه بزن یعنیکرد  یاطرافش م یها

رو دادم.البته  میکه جمع کرده بودم،خرج عروس ییپوال ،ازیچیهم دهنم رو بستم.خان که ه من

ِ یمشت ولِ ب هی ،جمعِ یکه چ یروسع اشراف  ایبزرگ روستا  هیذاشت  ی.مگه خان میمفنگ کار

دختره چرا  نیبود که ا نیکرد ا یمتعجبم م یلیکه خ یز یچ ی! ول؟یزاده پاش رو بذاره تو مهمون
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...شب ستیو بپاش ن زیاصال براش مهم نبود! من هم گفتم حتما اهل بر  نشد؟ناراحت 

نه  یشما،البته اتاق از ساختمون فرع یاز اتاقها واسه  یکیهمه رفتن،خان اومد و گفت  یوقت

مرموز  یمن و اون دختره  یکه خودش و زن و بچه اش توش بودن.و زندگ هیساختمون اصل

هام  یبودم!.چند روز که گذشت،گلسا و سخت دهیاون ند ییروعمرم،دختر به پر  یشروع شد...تو

ر و ذکرم شد دختره...اونم خوب بلد بود چطور عاشقم کنه.بلد بود چطور با رفت و تمام فک ادمی

رفته بود که  میخوشبختم! چند وقت از زندگ یلیبده. فکر کردم خ بمیلبخند و ناز و ادا فر  هی

 گوشم خوند: یدختره تو

 .میزنش و پسراش راحت ش یهاش و سرکوفت ها ییخان و زورگو نیتهران تا از دست ا میبر  -

 هم گفتم: من

 پولش رو ندارم. -

 کرد و گفت: خرم

 خان بردار!  یاز پوال -

 یدام م نیا یقبول نکردم. من عمرا  خودم رو تو یبود ول نیدو هفته تماما  حرفش ا تا

باشدش و بخواد من  دهیخان خر  دمیترس یم یاون دختر رو دوست داشتم ول نکهیانداختم...با ا

هر چقدر  یدادم با پول خودم پاشم برم تهران. ول حیمن ترج یدام...ول یبده و بندازه تو بیرو فر 

شد رفت تهران؟پس  یقرون دو هزار من م هینداشت که نداشت...مگه با  دهیکندم فا یجون م

 خود خان... شیخان رفته بودن شکار،رفتم پ یروز که پسرا هیکردم.. یفکر بهتر 

که خان ازش متنفر بود. خان از  یز یبودم.چ هشیشب تینها یمرد قد بلند بود که من ب هی خان

 ینسخه  هیکه  یشدم! جور  یم هیبهش شب شتریشباهتش به من متنفر بود...هر روز هم من ب

 شدم. یدوم از اون م

 گفتم: بهش

 خوام که برم تهران. یخان،پول م -
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 دستش و گفت: یخوشه انگور رو گرفت تو هی خان

 ؟یواسه چ -

 خوام برم.اونجا راحت ترم. یم-

 و گفت: دیخند

 جاه طلب! -

 گه حرف آخرم رو زدم: ینم یچیه دمید ینگفتم.وقت یز یچ

 دم.  یلو م اتویگندکار  ی ،همهیپول بهم ند -

 یکرد..و اون دختر هم بجا یکمرم درد م یقلچماق ها رو یکتک ها یهفته جا کیتا  ینطور یا و

.آخه چالق شده بودم و به طرز دیخند یح به زخم هام مام بده از شب تا صب یدلدار  نکهیا

مقدار پول داد و من و دختر  کیکردم.انقدر من اصرار کردم که خان  یحرکت م یپنگوئن وارانه ا

 یاز رفتنم م ی.سه ماهمیمون رو شروع کرد یو زندگ میگرفت ینقل یخانه  کی.میشد رانته یراه

 یها و راندخوار  یخان،دسِت خان رو رو کرد.خان و تمام کثافت کار  یها بیاز رق یکیگذشت که 

دن که  یرو شدن.من هم شاد و خوش و خرم بودم که خان و پسراش دارن تاوان پس م شیها

 یخان برام دوخته بود و شهادت ها بیکه رق یزدن و گرفتنم.با پاپوش همخودم رو  یدر خونه 

البرز بود! از البرز که قهرمان  یب،بابایدم.اون رقماجرا ش یخان و پسراش من هم قاط یالک

 ام بود متنفر شدم. یهشت نه سالگ

زدن  ،خنجریانـت،نامردیـ ب،خــیرنگ،فر یمن از اول پر بود از ن یبود؛زندگ یچ هیاما اصل قض و

 وقت! چیبودن...ه نایام ا یزندگ ی هیچرا پا دمیوقت نفهم چیاز پشت!ه

.مثال اگه اون نبود قرار بود ده سال زندان بمونم.خان هم دنیدان بر سال با کمک البرز برام زن کی

پونزده سال  ایمحکوم به ده  هیکه بخاطر کشتن گلسا اعدام شد بق میو پسراش به جز ند دیتبع

بود.در واقع بخاطر کار خان، اموالشون  یا گهید زیالبرز در واقع چ یحبس شدن.هدف بابا

اون  یبود،همه  یدادگستر  کی هیپا لیوک هیالبرز که  یبابا یبا هربه ها یشد ول یم ادرهمص
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مال رو با هزار دوز و کلک مال خودش کرد.من هم به البرز گفتم که اگه سهم من رو جدا 

باغ  هیشد؟...سهمم که  یکنم.از اون همه مال مگه چقدرش مال من م ینکنن،دستشون رو رو م

 شد بهم دادن... یم خونه هیو  نیزم هیو 

که دوستش  ی...کسستیزنم ن دمیکه برگشتم و د یکدوم دلم ذو نسوزوند.جز وقت چیه نایا اما

هفته دنبالش  هینبودش.تا  یبود! ال یبود؟اسمش ال یاسمش چ یکن یداشتم نبود! فکر م

رفتم  یبچه هم داشت..وقت هیمرد ازدواج کرده. دهنم باز مونده بود! هیبا  دمیفهم نکهیگشتم تا ا

 صورتم و گفت: یزد تو یکی ن،شوهرشدر خونشو

 برو... -

شناسنامه هم نداشتم و عقد ما،در واقع  یزن منه..من حت ینداشتم که ال یمدرک چیهم ه من

 بود و من رو دور زده بود... یرو باختم!برگ برنده دست ال یهمه چ نجایدائم بود! ا غهیص هی

کردم.مگه همش چند سالم  هیگر دو ساله  یبچه  هینشستم و مثل  نیزم یخورده،رو شکست

هر کس و  یسالم بود! سه سال زندان بودم،پهلو 20بودم؟همش  دهیبود که آنقدر عذاب کش

 گرانیمظلوم بودم و حقم رو د شهیخور و بله قربان گو بودم،هم یعمرم رو توسر  ی ،همهیناکس

قم رو،زنم رو، رو باخته بودم!عشق و عال یاومد!من همه چ یبر نم دستماز  یخورده بودن.کار 

 رو!  میزندگ یهمه 

و بعد از  دمیخر  نکیع هیدست و پا کردم. یکار  هیرو فروختم و با پولش  نیو خونه و زم باغ

که شروع کرده بودم غرق  یکیکار کوچ ی.خودم رو تودمیرو شفاف د ایاز ده سال، دن شتریب دیشا

کم گذاشته بودم براش؟من  یکرد.آخه مگه من چ یولم نم یشد؟فکر ال یمگه م یکردم ول

 یگفتم چشم!پس چ یگفت م یم یبخاطر اون از روستا پا شدم اومدم تهران..!من که هر چ

کردم.دست به دامن البرز شدم که  یضرر هم م یکه گاه یرونق نگرفت.جور  ادیهو؟کارم،ز یشد 

ه اشون تونم پت یدونست که م یمجبور بود که کمکم کنه.چون م شتریب یعنیاونم کمکم داد! 

تونستن من رو از  یاشاره م هیآب نکردن؟با  ریسرم رو ز  اچر  دمیرو آب.فقط نفهم زمیرو بر 

 دلشون سوخته بود برام!  دیصحنه پاک کنن..!شا
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 دمینه به گلسا رس نکهی! دلم از ادیچرخ یم یمشغله ا چیه یساده و ب نجوریام هم یزندگ

اون  ی.دلم برانمیرو بب یال گهیبار د هیگرفت. باز مصمم شدم برم  یرو نگه دارم م ینه تونستم ال

 کرد! یباشه اون زن من بود؛هر چقدر هم که انکار م یتنگ شده بود!.هر چ طونیدختر ش

نبود! واقعا  یچیکه من صاحب شده بودم ه یدر خونه اشون.خونه اشون در مقابل خونه ا رفتم

بعد از ظهر بود که همراه اون بچه  ی.حوالستادمیوا فروخت؟منتظرش یمونده بودم من رو به چ

کم  هیزد.خوشگل بود و خوشگل تر هم شده بود!  رونیاشون ب ینقل یاز خونه  دهیچیقنداق پ ی

بودنش  یکه من واقع یلبخند هیداشت که قبلنا نداشتش؛ یز یچ هی یاون وقتا بود ول ازالغر تر 

! از دمید یبود که بعد از ازدواجم با ال یلبخند نیکه انگار ناب تر  یدادم. لبخند صیرو تشخ

 هی دنمیو رفتم جلو.با د ارمیلحظه بغض گلوم رو گرفت.نتونستم طاقت ب هینداشتمش، نکهیا

 یقهوه ا نیچشم هاش خالص تر  یرفت.قهوه ا ینم رونیاز ذهنم ب هاش.چشم دیکش نیه

 ایدختر دن نیباتر ینگار اون لحظه ز گلسا رو نداشت،اما ا ییِ بایبودم! درسته ز  دهیبود که د یرنگ

 بود! یال

 کرد و گفت: یاخم

 ؟یراهم رو گرفت ه؟چرایچ -

که  دیدختر به من رس هی ایحق به جانبش تنگ شده بود.از تمام دار دن شهیهم یصدا یبرا دلم

 سخت بود! یلیاون رو هم از دست دادم!.برام خ

 سالم! -

 ابروش رو داد باال و گفت: یتا هی

 برو کنار سام.  -

 ! یشوهرت بودم ال ؟منیولم کرد ؟چرایکار رو باهام کرد نیچرا ا-

 شد و گفت: رهیچشم هام خ یتو

 کنم!  یم غیج غیکنار سام وگرنه ج ی.بهتره زودتر بر دهیشوهر من،مج -



                 
 

 

 رمان کیاست | سناتور کاربر انجمن  رانیمرد و نیرمان ا

 

    www.1roman.ir          مراجعه کنید یک رمانبرای دانلود رمان بیشتر به 

 

75 

 

 .دستش رو ول کردم و التماس وارانه گفتم:دیکش غیبره که مچش رو گرفتم که ج خواست

 یدوستت نداشتم؟مگه هر کار  ؟مگهیعذابم داد ؟چرایکار رو باهام کرد نی.چرا ایبهم بگو ال -

 نبود  نیتالشم،ا ینگفتم چشم؟مگه همه  یگفت

 ... ی؟الیتو خوشحال باش که

نامرد من!.افتاد  بیبود؛رق دیصورتم خوابونده شد!.مج یمشت تو هیتموم نشده بود که  حرفم

ادب  یب یِ مردِ وحش نیا یِ به خودم و خانواده ام بست.آخه چ کیفحش رک فیرد هیبه جونم و 

 نیبودم و ا جیکدوم از کتکهاش رو نتونستم جواب بدم.رفتم.گ چیکه ه یاز من بهتر بود؟مرد

شد:مگه  یجمله از ذهنم رد م هیذاشت روزم رو بگذرونم. همش  ینم ینامفهوم نی،ایا یجیگ

 شد؟ یکرده بودم؟!.چ کاریمن چ

ذهنم  یهمونجور تو ینامفهوم نی.گذاشتم ایال ینرفتم سمت خونه  گهیشت.دوقت گذ چند

 خودم درست کنم! یبرا دیشرِ جد هیخواست دهن به دهنِ اون مرد بزارم و  یبمونه.دلم نم

تونستم  یرو بهم زد که نم یی.حرفادمیرو د ی،الیکمال ناباور  رون،دریروز که از خونه ام زدم ب هی

رو باور کنم!بهم گفت اون دختر  گهیکه داره م یز یتونستم چ یکدومشون رو باور کنم!.نم چیه

دونه  ینم دیتوئه!گفت که مج یتو دستمه،بچه  ینیب یکه م ینیمنه!.بهم گفت ا یبچه،بچه 

 توئه سام!  یبچه  نیدونم که ا یمن م یول هیبچه مال ک

 یکه نم یز یتنها چ ی!.ولقتیحق نیا دنیبا فهم ام بود،شدن هزار تا یکلِ زندگ یابهام تو هی اگه

تونستم اجازه بدم باز هم حقمو  ینم گهیبود که مال من بود!.د یتونستم ازش فرار کنم،حق

جا  گهید نباریگرفتم.ا یشدم و حقمو پس م یدست به کار م دیخودم با نباریبخورن.ا گرانید

 یفکر نم زیچ چیخواستم. به ه یرو نم یخودِ ال گهیدادم.من د یجلوه نم فیو ضع دمز  ینم

 افهیاز ق یچیشده بود و ه دهیچیقنداق پ یتو یول دمشیبار د هیکردم جز اون بچه؛اون بچه که 

...پس مصمم شدم که برم بچه ام رو،حقم خواستیاش معلوم نبود!دلم اون بچه رو م

 یال یر چقدر به دست و پا! آخه هفشیراه نادرستش،از راه کث معمول،ازنه از راه  ی.ولرمیرو،بگ

ذاره  یبچمه و از اون طرف نم نیچرا اصال بهم گفت که ا دمیفهم یافتادم بچه رو بهم نداد.نم
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بود که بچه ام رو بردارم و فرار  نیبرام مهم نبود،مهم ا نیبچم رو ببرم. اون موقع ها ا

گرفتم بچه  می...پس تصمنمیرنِگ بچه رو هم بب یذاشت حت یحرف زدم اما نم یکنم!...باز با ال

 هیبه  یو ال دیکالسکه بود و حواس مج یتو رون،بچهیشب که رفته بودن ب هی.دمیرو بدزدم.و دزد

دونستم اگه برم  یالبرز.م یپرت شده بود بچه رو برداشتم و رفتم خونه  یکوچه بازار  شینما

.پس رفتم رنیگ یچسبن و بچه رو م یام رو مخرخره انیم یو ال دیخودم،حتما مج یخونه 

نگه.بهش  یز یکرد من رو درک کنه و چ یکردم و اونم سع فیالبرز.داستان رو براش تعر  یخونه 

 یشده بود و با تعجب نگاهم م داریمنه.قنداقه رو باز کردم.بچه ب یبچه بچه  نیگفتم که ا

از چهره  یکپ هیصورتش  ی.همه هیال هیشبگفت که چقدر  یرنگش م یقهوه ا یکرد.چشم ها

بغلم خودش رو جا داده بود و  یبود.خوشگل و ملوس تو یتفاوِت ال یب یو گاه طونیش یگاه ی

 رفتم! یهر تکون خوردنش،قربون صدقه اش م یمن برا

 دلم گفت: یاز گوشه  یلعنت یصدا هیلحظه  اون

 شه؟یم یمن بوده؟چ یکنه؟نکنه بزنتش؟اگه بفهمه که بچه،بچه  تیرو اذ یال دینکنه مج -

 شدم.باز با خودم گفتم: یال نگرانِ 

 یمنو،دودست ینداره.اون چرا من رو ول کرد و بچه  یبه من ربط ادیهم سرش ب ییهر بال -

 اون مردک داد؟ لیتحو

 هیاز همسا یکی.از ومدنین رونیاز خونه ب چکدومیدر خونشون.هر چقدر منتظر موندم ه رفتم

 گرفتشون! شبید سیکه گفت پل دمیهاشون پرس

داشتم در به  یبوده؟وقت یکردن تا بتونم بفهمم جرمشون چ نمیباال پائ ی.کلیآگاه رفتم عیسر 

 رفتم سمتش و گفتم: عی.سر دمیرو د یگشم خودِ ال یمامور م هیدر دنبال 

 ؟یشده ال یچ -

بهم  یحرف بزنم.اون هم قبول کرد.ال یلحظه با ال هیکنارم زد که التماسش کردم تا بذاره  سرباز

شد.از اون چشم غره ها و خنده  یم ینگاه کرد.چشم هاش پرآب شده بود و هر لحظه پر و خال
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 ستادهیجلوم دست بند زده شده وا تینبود. با اون معصوم یهاش خبر  یها و مغرور باز 

 که بهش داشتم: یتمام محبت و عالقه ا م،بابود.صداش زد

 ؟یال -

رو.از تمام  هیقض ازیتا پ ری!.از سزویت.گفت.همه چسکوت برداشته شد.دهن باز کرد و گف مهر

خاطر  یلیپسر رو دوست داشتم که خ هیمن گفت:من تو رو دوست نداشتم. یخوردن ها یباز 

گفت پسره فالنه بهمانه!.مامان  ی.ممیذاشت به هم برس یاما خان نم میخواست یرو م گهیهمد

خان به من  نکهی.تا امینشد که به هم برس میزد یزد.به هر در  یخان نم حرفِ منم که حرف رو 

پسره که عاشقش بودم،  د،همونینقشه با مج هی عیبا تو ازدواج کنم.من هم سر  دیگفت با

 ینقشه م هیتهران.از اونجا به بعد هم  میبا تو ازدواج کنم و بعد خرت کنم تا بر  نکهی.ادمیکش

 یو حت یکس رو ندار  چیه دونستمیکار خودت..م یپ یرفت یتو هم م وو من از تو جدا  میدیکش

بر شوهر  یمبن یحکم چیشد چون تو ه یشناسنامه هم برات نگرفتن. پس کار ما راحت تر م

هاش خالص شم!  ییتو از شر خان و زورگو یخواستم به واسطه  ی.فقط میمن بودن نداشت

 ایاتفاق دن نیگشتم،که بهتر  یبهونه م هی دنبالتهران.من داشتم  میتا بر  یباالخره قبول کرد

چه به  یتو بفهم نکهیراحت کرد.قبل از ا یلیرو خ دیکار من و مج نیافتاد.تو رو گرفتن و ا

 ایرسما ازدواج کردم.چند وقت بعدش هم که دخترمون به دن دیمحض رفتنت، من با مج ه،بهیچ

 میرده بودفکر نک نجاشیشد.به ا دایتو پ یاولِ دخترمون بود که سر و کله  یهفته  قایاومد و دق

گرفتن و  یبا شاه م یرو بخاطر همکار  ی.آخه هر کیما شاخ و شونه بکش یو برا یکه تو برگرد

 یبر نم گهیتو د میشدن.ما هم فکر کرد یم ستیسر به ن ایکردن  یتا ابد حبسشون م اینا،یا

 .یگرد

 کنم: یدستاش رو هنوز هم حس م یدست بند زده اش دستم رو گرفت.سرد یدست ها با

که ازش  وفتمیکنم،به پات م ی.التماست مدهیمن و مج ی.بچه ستیتو ن یون دختر،بچه ا -

 یحتما م میمدت موادفروش شد هیو  میکه کرد یبخاطر خبط دی.من و مجیمراقبت کن

خوام من رو  یدونم قلبت پاکه..ازت نم یدخترم رو داشته باش سام.م یکشنمون،تو خودت هوا

 !یام رو نگه دار  خوام بچه یازت م ،فقطیببخش
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 بیحد فر  نیکرده باشن و من تا ا یباز  اهیحد س نیمونده بودم.توقع نداشتم که تا ا مات

 دوستش نداشتم بگم: گهیکه د یرو به دختر  نیخورده باشم! فقط تونستم هم

 چطور دلت اومد؟ -

 جوابم رو یوقت نشد که ال چیه گهیو بردنش.د دنیجوابم رو بده که دستش رو کش خواست

بده و از اون بدتر چطور تونست انقدر نامرد  یچطور تونست من رو باز  دمیوقت نفهم چیبده.ه

 دونم! ید؟نمیبا اون مردِک موادفروش صرف یباشه؟واقعا زندگ

خواست تو رو،با وجود  یخواستمت.دلم م ینم گهیدوستت نداشتم.د گهیبرگشتم خونه،د یوقت

.از خودم وفتادمیم یال ادیکردم  ی...نگاهت که مرونیمعصومت،از پنجره پرت کنم ب یچشمها

 !نطوریشدم.از تو هم هم یمتنفر م

نداشتم و  ،دوستتیهست یو ال دیمج یبودم بچه  دهی! حاال که فهمیناز نبود یاون بچه  گهید

 !خواستمتینم

نخواستم از دستت  هویسست شدم. هویخواستم برم داخل، یم یپرورشگاه...وقت بردمت

! یکردم حقِ من ما،حسیسیباورت نشه ال دیهو،شایکرده؟ یبچه چه گناه نیم مگه اگفت هویبدم.

کس رو  چیخواستم نگهت دارم.ه ینخواستم از دستت بدم.م ،یخودم باش یانگار که بچه 

که  ینیتر از ا ،تنهایدونستم تو که بر  یاز دست بدم!.م همخواستم تو رو  ینداشتم،نم

 یپرورشگاه چیاز کنار ه گهی.نگاه معصومت کار خودش رو کرد و نگهت داشتم و دشمیهستم،م

خواستم هر وقت  یتو نگرفتم.م یخودم گرفتم.برا یشناسنامه برا هیحرکت، نیاول یرد نشدم. تو

 مردد بودم!. یلیخ لیراحت ببرمت پرورشگاه.چون اون اوا یلیمنصرف شدم خ

و اونم گفت که بعد از رفتن من و  دمیکه شهال رو دخدمتکار و پرستار خوب گشتم  هی دنبال

. من،درسته اون اوال اصال مایسیدوست ندارم،اشتباه محضه ال یگ یشده... اگه م یخان چ

کم کم مثل  یدلم به رحم اومده بود،نبردمت پرورشگاه ول نکهیدوست نداشتم و فقط محض ا

چند سالم  یکن یکنم! فکر م کاریچ دیدونستم با یداشتم.من فقط نم وستدختر نداشته ام د

 یآدم مثل من م هی یکن یو سه سالم بود!.فکر م ستیب یبود؟با اون سن و شناسنامه حوال
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وقت رنگ محبت رو،نه از  چیهمسن من که ه یکی یکن یکنه؟فکر م کاریچ دیدونست با

بچه رو بزرگ  هیتونست  یبود چطور م دهیپدرش،نه از مادرش،نه از همسر دو روئش،ند

و  دیلرز  یهر بار دست و دلم م یبردمت پرورشگاه ول یبهتر بود م گفتمیبا خودم م یکنه؟گاه

 !یچیکه ه یچیآخرش ه

و  جیکردن بلد نبودم وگرنه دوست داشتم! هر بار گ یبزرگت کرد.من محبت بلد نبودم،پدر  شهال

 تتیترب دیدونستم چطور با یغلط!نم یدرسته و چ یدونستم چ یشدم. نم یتر م جیگ

 یم ادی زیچ هی یکوچه ول بودم و از هر کس و ناکس یعمرم رو تو یکنم؟آخه من خودم همه 

ِ یبده.ش رمیمادر هم نداشتم که ش ایه یدا هی یگرفتم! من حت شهناز رو خوردم و شدم  ر

 وقت باهام خوب نبود! چیکه ه ی..شهناز نیا

 نیتو دنبال بهتر  یسنگدل.من برا یِ زن عوض هیخوب و پاک آوردم نه  ی هیدا هیتو، یمن برا یول

تو بود؛ مثل هر  یخوش یتو!.تمام تالشم برا یفکر و ذهنم شد یکه آوردمت همه  یها بودم.وقت

بودم که مشکالتت رو  نیدنبال ا شهیبود.من هم نیب نیا یمشکل اساس هی ی.ولیا گهیپدر د

 یخواد،ساعتها صحبت م ینوازش م یبچه گاه نینبود که بهم بگه سام ا یحل کنم و کس

که خودم داشتم رو برات برطرف کردم.  یهر کمبود شهیخواد!.من هم یبچه توجه م نیخواد،ا

 یوقت کار  چیکردم.ه ینم یوقت کم کار  چیوگرنه ه مایسیال هیچ یدونستم محبت واقع ینم

 یا یخوش چیمن ه مایسیال یام ول ی.آره،من آدم بدیونند ودنبابا ب قیکردم که من رو ال ینم

نبودم  یام راض یوقت از زندگ چیوقت از ته دلم خوشحال نبودم...ه چینداشتم. ه میزندگ یتو

 یکه م ینبود یوقت برام اون چیکه خواستم نداشتم!.تو هم ه یچون هر وقت هر چ

استقبالم و  یایسرکارم برگشتم ب زکه هر وقت ا یدختر مهربون نبود هیوقت  چیخواستم.ه

دادم حساب  حی.من بخاطر تو،بخاطر محافظت از تو،نرفتم شرکت و ترجیبگ دیخسته نباش

 هوات رو داشته باشم. شتریکنارت باشم و ب شتریخونه انجام بدم تا ب یکتاب ها رو تو

بدون  ی...ولدونم یخودمه،م ریکردم. تقص یمن کوتاه یول یداشت اجیاحت یمحبت زبون قبول،به

تر  کیکه کوچ یبوده به خاطر ندونستنم بوده.وقت ینکردم و هر چ یوقت از عمدکار  چیکه ه

که شرکتم ورشکست شد و  یبزرگ تر شد یبودم و وقت ومدهیکه هنوز با حضورت کنار ن یبود
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دونم  یکه...چه م ومدیکم سختم م هی،یقرار گرفت یسن نوجوون یتو یوقتسرم شلوغ شد و 

 کرد.! یبود که من رو هم سرد م یلیاز دال یکیسرد خودت هم  ما،رفتاریسیال

موند!  یخال شهیخودم هم یزندگ یحفره ها یپر کردم ول یتو رو،من تا حدود یزندگ یها حفره

بود  نیهم یمامانت.برا نیع یعاقبت گرگ زاده گرگ شود،داستان تو بود! آخرش هم شد گنیم

با  یتفاوت چیات بود که ه افهیبخاطر ق مایدرت بود و ساسم ما ی. المایسیکه اسمت شد ال

 !.نداشتمادرت  یچهره 

حرف هام نظرت  دنیخواستم مثل باباها باشم...حاال هم انتظار ندارم با شن یبابات نبودم ول من

بشه،من پشتتم.هر  یبدون هر چ ی.ولیشیدونم که نم یچون م یمتحول ش هویعوض شه و 

 یبره و به حال خودش رهاش نم یقاف نم یرو سر قله  ماشیسیوقت ال چیبشه،سام ه یچ

 کنه!...

 گری!دیسرسام آورِ احمقِ موذ میبگو یتوانم به راحت ینم گریکنم. سام،د یرا پاک م میها اشک

از او  میبگو یتوانم به راحت ینم گری. دستیپدر بودن ن قیاو ال میبگو یتوانم به راحت ینم

 نیاست...ا دهینچش یدر زندگ یخوش چیمرد ه نیبوده است:ا حق با شهال نکهیمتنفرم.مثل ا

 است! رانیمرد و

 دهیاش،هرگز محبت ند یخاکستر  یسرخ بودند. چشم ها شی.چشم هادیبه صورتم کش یدست

مردِ  نیهم متعلق به ا دیبا یخاکستر  یچشم ها نیاست که خاکستر شده اند؛ا نیهم یاند. برا

 باشد.او را سوزانده اند،زجرکشش کرده اند،نابودش کرده اند! رانیو

 گفت: یو با لبخند تلخ دیچشمش چک یقطره اشک از گوشه  کی

دونستم چطور بهت  ی.من واقعا دوست داشتم و دارم،فقط نممایسیازم متنفر نباش ال -

 بفهمونم!

 را از دست داد: یهم قطره اشک گرشید چشم

و دروغ  ینکرد یهمه مدت رو باز  نیکه ا یهست ییآدم دروغگو تو چه یاگه بگ یحق دار  -

 ...یگفت
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و متوقف کردن آن از عهده ام  دیلرز  یمن هم آماده به خدمت شدند.چانه ام م یها چشم

 یخوش یذره ا یعنیمرد، نینکنم.ا هیتوانستم گر  یاش،نم یخارج بود.با خواندن داستان زندگ

 .دیر یآرام بگ یکم میحقش نبود؟اَه اشکها

بود که بتونم نقش بابات  نیهمه تالشم ا یهم باهات ندارم.ول یصنم چی.هستمیآره،من بابات ن-

 نتونستم... یکنم ول یرو باز 

نبود!  یپدرم بود ول یزد یکه از او حرف م یمواد فروش یِ وحش دیکجا؟مج دیتو کجا و آن مج آه

و به فکرم بوده  یکرده ا ین زندگم یکه برا یهست ی! تو تنها کسیکه پدرم بوده ا یتو هست نیا

 ...آه سام!یا

 :دیلرز  شیجا به جا شد.صدا شیگلو بکیس

 !ی.حق دار مایسیال یکن یکه بابا صدام نم یحق دار  -

کرده ام،تو را عذاب دادم،من تو را مسخره  رانیندارم.من تو را و یحق چی.من هیتو حق دار  نه

آنقدر خوب شده  ؟چرایآور  ینم میکه به رو یکردم،چرا تو آنقدر مهربان یاحترام یکردم،به تو ب

 !ینیبب یکه نخواست یتو بود نیخوب بوده است و ا شهیامروز؟امروز خوب نشده است، هم یا

منم که بدم؟چرا نگفتم  نیاست و ا ینگفتم؟ چرا نگفتم که پدر خوب یز یشد و رفت.چرا چ بلند

 است!  دهیکه کش یآن همه رنج یخورم برا یفسوس ماش ناراحتم و ا یزندگ یکه برا

 میدانست یرا نم یکداممان رسم باز  چیمن مقصر بوده ام نه سام!.ما ه دم؛نهیرا فهم نیا امشب

 !میهست یخوب یوگرنه خبرمرگمان آدم ها میکرد یو ندانسته باز 

 ش؟یدیدزد ایخودته  نیماش-

 اش را باال داد و گفت: یدود نکیع اوشیک

 ؟یدیباال ل یایفکر کن مال خودمه.نم -

 را باال دادم و گفتم: میابرو یتا کی
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 برام در رو باز نکرده. یجنتلمن چیه -

 خنده و گفت: ریپق زد ز  اوشیک

 .بپر باال.ماجونیکالس نذار س -

 را باز کردم و گفتم: یمشک جیاسپورت در

 .یرفتار کرد ینطور یاز اول ا خودت

 که گفتم: دیخند

 ؟یزد یز ی.چایشاد یلیخ -

 اش گذاشت و گفت: ینیب یرا رو نکشیرا روشن کرد و دوباره ع نیماش یبخار 

 زده باشم که شاد باشم.؟ یز یچ دیحتما با -

 یروشنش و چشم ها یقهوه ا یبود! موها ست،چونین میتوانستم بگو یبود. نم خوشگل

اش اعتراف کند.در واقع نوجوان  ییبایکرد تا به ز  یو مخصوصا دماغش آدم را مجبور م یمشک

 یبرخورد م ژیهم با پرست یلیسن بلوغ درامان مانده بود...خ راتیبود چون از تاث یخوشگل

 شلوار کتان و کت اسپرت کجا؟ نیکجا و امروز با ا فرمیونی یباسهاآن روز با ل یعنیکرد.

..با چگونه است؟! تشیشخص نمیخواستم بب یدستم را به سمت ضبطش بردم.م خودم

 یعنیبا تعجب به خرچران نگاه کردم. انیاستاد شجر  یبلند و آه و ناله وارانه  یصدا دنیشن

 دادند؟ یگوش م انیخرچران ها شجر 

 و گفت: دیخند اوشیک

 بزن. نویا ای.بدهیبابام گوش م -

 را باش که ندانسته خرچران را قضاوت کردم!گفتم: دم؛منیفلش به سمتم گرفت.خند کی و

 ؟یرو دودر کرد یدَد نیپس ماش -
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 یبودم که پسرها دهیشن ایبه غرورش برخورد؛چون جوابم را نداد. خب از فار  نکهیا مثل

حضرت  ی.آخر اعلدیآ یخوششان نم یاور یب شانیپدر را به رو نیدودر کردن ماش نکهیجوان از ا

 شود! یدار م حهیها غرورشان جر 

 کنترل را در دست گرفت و گفت: موتیر  اوشیک

 ؟ید یوش مگ یک -

 کردم و گفتم: یفکر 

 !تویل -

 با تعجب گفت: اوشیک

 ؟یجد -

 :دمیپرس

 ؟یآره.تو چ -

 (Eminem)نِمیاِم-

کالس  یها یلیپز داد؛نه؟.فکر کرده خ یاالن به طور مشخص یعنیرا کج کردم. دهانم

حداد عادل بشوم  یغالم عل یمزه پران یخواست بکوبم در دهانش و برا یدلم م دا  یاست؟...شد

و  میرا بشو اوشیدفعه فوران کنم و ک کی!.چون ممکن بود میرا پاس بدار  ی:زبان فارسمیو بگو

 تویل یصدا دنیآهنگ را به خودش واگذار کردم که با شن ز،انتخابیرخت آو یپهن کنم رو

 را باال داد و گفت: شیمتعجب نگاهش کردم که ابرو

 !تویچنده؟ جاست بهزاد ل لویک یواننده خارجوگرنه خ نمیخواستم واکنشت رو بب -

 و گفتم: دمیحرف بلند خند نیا دنیشن با

 خوشم اومد ازت! -

 و گفت: دیرا کش یدست ترمز
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 شن. یاحساس م نیدچار ا یجیهمه به طور تدر  -

خرچران که  کیخر و  کی یبرا تویبا سرعت از جا کنده شد و ل نیزدم و ماش یکوتاه لبخند

 فَنَش بودند خواند.

 یشده سرگرم نیا

 میبرگرد میخوا ینم

 میهم سردرد واسه

 یتو من سردم ن یب

 روز هی یگیدونم م یم

 ما با همه زود  میموند

 !تویلِ لِ ل-

 نگاه کردم و گفتم: رونیب به

 .اوشیخودت رو کنترل کن ک -

شده است! از  دهیراننده آفر  یکرد.معلوم بود که مادرزاد یم یرانندگ یبا ظرافت خاص اوشیک

چند  نیکه ا یآمد؛ اسپرت بود.سوال یبسته شده به دور مچش خوشم م دیسف-یساعت مشک

 :دمیخورد را پرس یوقته در ذهنم وول م

 اوش؟یچند سالته ک -

 را جا به جا کرد و گفت: دنده

 ؟یهجده.تو چ -

 ؟یشونزده.سال چندم-
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 فیماهر و شاخ تشر  یلیکه من خ یعنید و با سرعت دنده معکوس زد.ز  یکشدار  بوق

 دارم!جوابم را داد:

 .شمیپ -

 :شدمیاستثنا قائل م کی دیکنجکاو نبودم اما در مورد خرچران،با اصوال

 رشته ات؟ -

 .یتجرب-

 خنده.اول با تعجب نگاهم کرد و بعد به رو به رو نگاه کرد و گفت: ریزدم ز  پق

 دار بود؟ خب؟کجاش خنده -

 دهانم را گرفتم و گفتم: یجلو

 ؛نه؟یپزشک ش یخوا یحتما م -

 و گفت:ب چاندیرا پ فرمان

  اد؟یهم نم -

 نثارش کردم: یچشمک

 ایکنه؟ آ تیر یخواد گله اتون رو مد یم ی!فقط کاوشیدکتر ک نیفرمائ یم یشکست نفس -

  ن؟یمنصوب کرد ینیجانش

 جوابم را داد: یجد

  ؟یرو قبول کن نیسنگ یبس تیمسئول نیا یتون یمن!فراموش کرده بودم.تو م یآه خدا -

و  قهیمدل سل کیمدل فکر،با  کیبا  می.خب دو تا نوجوان بودمیدیمان خند ییبعد دو تا و

لباس  کی کهی! فکرش را بکن؛من خرچران بشوم!در حالیاختالف در شور و شاداب یبدون ذره ا
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 یدرخت برا ریفلوت ز  کیسرم و با  یبگذارم رو یر یکاله حص کیام  دهیپوش یبلند محل

 بخورم!  ریلقمه نون و پن کیاستراحت، یبرا وآواز بخوانم  میخرها

 توپ؟  یجا هی میبر -

 :دمیسمتش و پرس برگشتم

 مثال؟ میکجا بر  -

 به ساعتش کرد و گفت: ینگاه

  نگ؛نظرت؟یدست بول هی میمونده.پس اول بر  یلیشروع بشه،خ یتا ساعت چهار که باز  -

 بدون فکر گفتم: ینسبتا کوتاه یاز مکث بعد

 . میبزن سیدست تن هی میگه،بر ینه د -

 پارک...؟  میپس بر -

شود و  یم دهیچیدارد دور گردنم پ یشد.حس کردم دست خیاسم پارک، مو به تنم س دنیشن با

 یبندد.نفسم داشت قطع م یشاهرگم،دهانم را م یچاقو رو کیبا گذاشتن  گریدست د کی

 یبرق یدکمه  ینفسم بند برود.دستم را رو نکهیخواستم قبل از ا یهوا م یهوا،کم یشد.کم

 انداخت:  تیپاراز  اوشیکه ک دمیکش نیرا پائ شهیچرخاندم و ش

  ه؟یهنوز ترجمه نشده. االن حرفت چ شهیش دنیکش نیتو دهات ما پائ نیببخش-

و  دمیرا باال کش شهیو ش دمیکش قیعم یکرد. نفس یرا درک نماو که ترس م د؛یفهم یکه نم او

خرچران شهر قصه ها  نیداد ا یو مدل حرف زدن نشان م پینگاه و ت نیبه سمتش برگشتم. ا

 تکان داد و گفت: میجلو یاش ندارد.دست یدر زندگ یدرد چیه

  ما؟یس میتو هپروت؟کجا بر  ی...رفتیه یه -

 زدم: لب

 . نگیهمون بول -
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پخش را تا  یفرمان ضرب گرفت و صدا یرا دوباره به راه انداخت.رو نیتکان داد و ماش یسر 

 کرد:  ادیانتها ز 

 کهکشونها....برس به دادِ دلِ....عـاشقِ ما جوونا  یآسمونها...خـدا یخدا

  اوش؟یک یدار  نامهیگواه-

 نگاهم کند گفت: نکهیا بدون

از  یمبالغه ا یِ تضاد ی)استعاره یفکستن نیا واسه روندن یروندن خر که آره دارم ول یبرا -

 مال سوسوالس!  نامهی؛گواهی( نوچ ندارم.الزم نجیاسپورت

 کیگفت  یم اوشیاز خودت سوسول تر وجود ندارد ملخک! هر چه ک دینبود بگو یکس و

باره.و چه احساسِ لوسِ  نیکردم در ا یداشتم.احساس غرور م نیدر آست شیجواب برا

 !یمزخرف

 اش را به دستم داد و گفت: یگوش

 کنم... یم یکه دارم رانندگ ریعکس ازم بگ هی -

 ژنیکردند و اکس یم یدر کنار من زندگ ییرا چپ! عجب بوالغ ها میرا کج کرد و چشم ها دهانم

 اش را گرفتم و گفتم: یکردند. گوش یمصرف م

 داره. نیپ -

-856500  

 را پراندم: کهیت

  اوش؟ینکورته دکتر کک یشده  ینیب شیپ یرتبه  -

 دماغم و گفت: یرو زد

 ماهانمه. یبی.پول تو جرینخ -
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هشتصد تومن پول  ت،یخاص یخرچرانِ ب نیا یشد. برا یدهانم فراتر از آن باز نم یعنی

 دیاگر بنش وانهیخرچرانِ د نیشد. ا یهم نم نیچهارم هم کیمن  ی انهیوقت ماه انه؟آنیماه

 نکهیچه آخر؟مفت خور! مثل ا یهمه پول برا نیآورد! المصب ا یپول در م شتریدر خانه که ب

 را فرا گرفت.با اخم گفتم: نیماش یبسته  یفضا اوشیچون قهقهه ک ودمبلند فکر کرده ب

 چته تو؟.. -

 کرد گفت: یرا پاک م شیو از خنده اشک ها دیخند یم کهیرا پارک کرد و در حال نیماش

 رو دستما. یمون یم یزن یکته م! گفتم االن سهوی یخورد یعجب حرص -

 زد و گفت: میو به بازو دیخند شتریب دیرا که د تمیو جد اخم

بار  هی نیجوکار،ا یآزمونامه.گروه آموزش یِ .شماره کاربر ستیام ن یبی.پول تو جزمینترس عز  -

 موثر واقع شدن. 

 یاش کردم.اصال نم یمن هم ناخواسته همراه دیخند ی.آن طور که او مدیخودش باز خند و

شد و من هم  ادهی. پرمیخرچران محبوب در دست بگ نیرا در برابر ا شمین اریتوانستم اخت

 اش که دستم مانده بود را به سمتش گرفتم و گفتم: یشدم.گوش ادهیبالطبع پ

 .نستایازت شاخِ ا رمی.نشد عکس هم بگایب -

 یرا به حالت سلف یند و گوشکند من را به سمت خودش کشا یبفهمم چه م نکهیاز ا قبل

من لود شوم و دهانم را ببندم و ژست معترضم را جمع کنم،عکس گرفته  نکهیگرفت و قبل از ا

زوم کرد و خودش را چک  اوشیوضع ممکن در عکس ظاهر شدم.ک نیتر  عیشد و من به فج

خوب افتاده اند و مارک ساعتش مشخص است،  شیدماغ و دهن و چشم ها دیفهم یکرد.وقت

 زد و به منظور خر کردن من گفت: یلبخند

 !یتو چقدر خوش عکس -
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کج و معوج،چشم  یلب و لوچه  نیبا ا میخواست بکوبم در فرق سرش و بگو یدلم م دا  یشد

خوش عکس  میبه هم گره خورده کجا ییبسته و دماغ بزرگ شده و ابروها یکیباز  یکی یها

 خرچرانِ...! است؟

 را به کمرم زدم و گفتم: دستم

 ها؟کجاش خوب افتاده؟  یاگه من خوش عکسم،پس حتما تو بدعکس -

 اش را باال داد و گفت: شانه

 . ستیبهت بگن بدعکس مشکل من ن ی.تو دوست دار یمن که خوش عکس هستم اونم ذات -

 گرید یکلمه  کی اوشیبود ک یدو سر شده بودم! کاف یزد.مانند اژدها یم رونیدماغم دود ب از

ام را بروز دادم.با  یکنم و احساسات واقع یحرف بزند تا تکه تکه اش کنم! نتوانستم ظاهرساز 

 گفتم: وستهیبه هم پ یابروها

 زنم تو دهنتا.  یکه م اوشیواسه من شاخ نشو ک -

 را باال داد و گفت: شیابرو یتا کی اوشیک

 .ستایلباسم قرمز ن ما؟منیس یکن یچته چرا رم م -

 :دمیرفتم و غر  جلوتر

 ... اوشیک یه -

 کرد و با جذبه گفت: یظیاخم غل اوشیکه ک اورمیدر ب یقلدر باز  خواستم

 بخواد با من چپ باشه لودرم!...  یاگه االن بخواد شر باشه دودلم؛واسه هر ک یفکر نکن -

 ینش گفتم االن تکه پاره ام مو محکم جلو آمد یرغضبیلبم کش آمدند.با آن اخمِ م یها گوشه

 ینیب شیپ رقابلیخرچران غ نیکرد.ا رمیغافلگ تویقطعه از آهنِگ ل کیکند ؛ اما با خواندن 

 ما امروز! میدیخند ی. چقدر ممیدیمان خند ییبود.دو تا
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 ریش شهیمشت جنس مذکر کنار هم جمع شده و توپ را به سمت ده عدد ش کینگ،یبول

 نیداشته باشم ، هم نگیتوانستم در آن لحظه از بول یکه م یکردند...تنها برداشت یپرتاب م

بود،  رشیپذ هیقرمز رنگ که شب زیم کیکت اسپرتش را در آورد و به سمت  عیسر  اوشیبود.ک

 داد و گفت: هیتک زیرفت.آرنجش را به م

 دادا؟ ی...کوشاریسام -

وارانه باشد  لیخودش در ابعاد مسط یهم قد و هم قواره  بایپسر تقر  کی اریداشتم سام انتظار

پنج  یحوال یمخروط به مساحت قاعده  کی دنیبسته شده اند؛ اما با د یکه دم اسب ییبا موها

از  ادیز  کل،یه نیکه انگار نسبت به ا ینسبتا چاق با سر  یکلیپسر ه کیمتر دهانم باز ماند؛

 یمانند ولد کلشیسام و ه یقدش به اندازه  یاوش،بلندایسر ک یبود! سرش اندازه  وچکحد ک

هم سرش را بلند کرد و با  اوشینگاه کردم.ک یخره چاق! سرم را بلند کردم و به هرکولِ واقع

 لبخند گفت:

 سالم دادا.  -

 کیرا سفت گرفت؛ انگار که  زیکه م فتدیخواست ب اوشیزد که ک اوشیک یبه شانه  یدست دادا

و به دادا  اوردیخودش ن یهم به رو اوشیخنده و ک ری!پق زدم ز یبه جلو شوت کنمورچه را با پا 

 نداشت گفت: والیه یکه کم از دوبلور کارخانه  یینگاه کرد و دادا هم با صدا

 ! سیازت ن ی.خبر ایسالم ک -

کرد و  یمصلحت یخنده  اوشیتر باش دادا ! ک میمال یاست خب! کم دهیگرخ ایک بدبخت

 گفت:

 امتحان داشتم.  -

 به سمتم برگشت و گفت: اوشیک

 دوست دخترم.  مایکنم؛س یم یمعرف -

 !...مخروط به من نگاه کرد و آن سر کوچکش را تکان داد:میو دوست پسردار هم شد مینمرد
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 . نیسالم.خوش اومد -

 چرمم فرو یپالتو بیدر ج شتریرا ب میدست ها شیتکان دادم و جوابش را ندادم.به جا یسر 

 داد و گفت: اریکتش را به دست سام اوشیبردم.ک

  ستشون؟یبروبچ ن -

 هم تازه رفت خونه.  نیچند وقته...آرت نیا ستشیهم ن یو مهرداد رفتن باشگاه و کسر  دیحم-

 به سمتم آمد و گفت: اوشیک

 گه؟ید یخب!.بلد -

 زدم و گفتم: یپوزخند

 ! ینه،فقط تو بلد -

 گفت: یفتگیهم باخودش اوشیک

 ! میبزن بر  ،پسیبلد نباش دیشه پس.گفتم شابا -

 نیتوپ سنگ نیبار هم ا کی یرا بلد نبودم و حت یباز  نیآمدم وگرنه من اصال ا یواقع من قپ در

را فاکتور  یبودم؛ البته اگر کارتون تام و جر  دهیبمب بود را ند هیرنگ را که شب یمشک

لقب خرچران را  نکهیاز پسرها دست داد و حال و احوال کرد.پس از ا یبا عده ا اوشی.کمیر یبگ

هستند.سرم  اوشیک یکردم جز گله  یم دم،حسید یرا که م یدادم،هر پسر نوجوان اوشیبه ک

باز نشود و  شمیدختر هم وجود ندارد،ن کیمکان که  نیرا به چپ و راست تکان دادم تا در ا

کردم اگر از من دور  یشدم.احساس م کیزدن اوشیعام و خاص نشوم.به ک یمضحکه 

خودم هم وحشت  ی هیاز سا گریآورد.د یباز هجوم م میکابوس شبها اهیباشد،همان مرد س

 یترس داشتم. من از هر کس که مذکر محسوب م میهم جنس ها ریداشتم.در واقع؛من از غ

آشنا  می.از هر کس که برادمیترس یشناختمشان،م یو سام و البرز که م اوشیشد، فاکتور ک

ضعف  دیو استرس ها و شا ااز ترس ه یشده بودم به مجموعه ا لینبود،ترس داشتم.من تبد

 ها... 
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 :دمیکش ادیاندرونم را خفه کردم و بلند در دلم فر  یصدا

 . مامیسیمن هنوز همون ال -

 ها را برداشت که گفتم: نگیاز آن بول یکی اوشیک

 . میدونست یداشتن و ما نم ییخرچرون ها عجب آپشن ها -

 را باال داد و گفت: شیابرو یتا کی اوشیک

 !ماخانمیس یمونده تا من رو بشناس ؟فعالیپس چ -

قلق  نگیتوانم را بفهمم؛ اما متاسفانه پرتاب بول یکه م یز یکردم با نگاه کردن، حداقل چ یسع

و بعد با تمام توان  دیدستش را عقب کش اوشیآن قلق، عاجز بودم.ک دنیداشت که من از فهم

 !10آمد: نیپائ یمانند برخورد کرد و صفحه ا یصفحه رها کرد.توپ به آن اجسام گالب یرو

 جلو آمد و رو به من گفت: اوشی! کندازدیآنها را ب یتوانسته بود همه  اوشیکه ک یعنی نیا و

 خانم! مایس نیبفرمائ -

گفتم تا  یکردم و در انتها به شهال م یگفتم.قبل تر ها صلوات نذر م ییرفتم و به نام خدا جلو

 ستیکنم، مرا از ل یمن تقلب م دیخدا فهم ینذرم را ادا کند و هزار صلوات را بفرستد! و وقت

 یتکان دادم و سع یمن امتناع کرد. سر  یدعاها رشیبندگان مقرب خود حذف نموده و از پذ

متمرکز کنم؛ اما تا دستم را در سه سوراخ آن فرو  نگیپرتاب بول یرا رو تمرکزمکردم 

توانم بکنم تا  یدانستم چکار م ی.نمستیاز من ساخته ن نگیبول نیبلند کردن ا دمیبردم،فهم

گذاشتم  نیزم یرا رو نگیکردم و بول یبپراند...فکر  یا کهیت اوشینشوم.!دوست نداشتم ک عیضا

 و گفتم: رگشتهب اوشیو به سمت ک

 کجاست؟ ی.دستشوئایک یوا -

 است به سمت چپ راه رو اشاره کرد و گفت: یاورژانس یلیکه فکر کرد اوضاع خ اوشیک

 اونجاست. -
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کوتاه اما تند،به سمت چپ  یخارج کردم و با قدم ها نگیرا از بول میانگشت ها عیسر 

 نیا نکهی.با تصور ایمشک-دیسف یبهداشت سیسرو کیشدم. یحرکت کردم.وارد دستشوئ

 به راه افتادم که گفتم: یاست ابتدا عق زدم و سپس به سمت در خروج ،مردانهیدستشوئ

 سرکار! شیفهمه گذاشت یم اوشیخنگ االن ک -

از آن در ها،که باز بود،حس کردم  یکی دنیام برگشتم.در کمال تعجب با د یقبل گاهیبه جا پس

 ریرا که از ز  میو خواستم موها دمیچرخ نهیبرگشتم،به سمت آ یام گرفته است.وقت یدستشوئ

سرم برداشتم و  یمنظور،شالم را از رو نیزده و شاخ شده اند را مرتب کنم.به ا رونیشال ب

جوان تر،در  یمرد نسبتا  همسن سام،کم کیباز شد و  یگر یرا باز کنم که در د میهاخواستم مو

قرار داشت و او هم در  میوکش م یکه دستم رو یخشکمان زد.من در حال مانیرا باز کرد و دو تا

کرد.دوست داشتم در  ی! به من نگاه مسیخ یول دایببخش یکه با کمربند باز و دست ها یحال

 رونیب یو از آن دستشوئ دمیسرم کش یشالم را رو عی. سر اورمیباال ب مردکصورت خودم و آن 

که همچنان  دمیرا فراموش کرده باشد !و اما د نگیبول ی هیقض اوشیزدم.دعا کردم که ک

 یپرتاب م دانستمیمانند که اسمشان را هم نم یرا به سمت اجسام گالب نگیسرسختانه بول

 شناختم گفت: ینم که یکرد.به سمتش رفتم که رو به پسر 

 بخره. یورزشکار  هیبق یبرا دیباخت؛با یهر ک -

 و گفت: دیناشناس خند پسر

 ش!.ارزون تر داداستیهمه که مثل تو باباشون خرپول ن -

 گفت: یمصر و جد اوشیک

 فقط! یورزشکار  -

 گفت: دنمیبا د اوشیرفتم که ک جلوتر

 .یهم بخر  مایس یبرا دیتازه با -
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دارد!  یساده ا ی افهیبنده خدا هم مانند من عجب ق نیبه سمت من برگشت.آه ا پسر

عنوان،خاص نبود.  چیام به ه افهی.قیتکرار  ینمِک سردِ خسته کننده  یب ی افهیق کیمانند من 

 ِ  گفت: ینزار سام م ی افهیق نیبود!آن وقت با ا ختهیبرابر اصلم در بازار ر  کیف

 ی!.چه پدر و مادر بدیمانند مامانت بودم!..آه مامان!.آه بابا مج یو ب طونیش یعاشق چهره  -

 داشته ام! یتیخاص

 .گفت:پسرک است.دستش را به سمتم دراز کرده است دمیشانه ام.د یزد رو یکس

 دماوند خوشوقتم. -

که منصرف  مینمونه از کوه،از نوع بدونِ آتش فشانش را دار  کیاتفاقا  ما هم  میبگو خواستم

 موقوف! یشدم.مزه پران

 را گرفتم و گفت: دستش

 ندارم. یاحساس چیه دنتیاز د ی.ولمامیسیال -

سمت است که  نیقبله ا یمطمئن میخنده.خواستم بگو ریبه حالت رکوع خم شد و زد ز  اوشیک

 گفت و رو به من با غرور گفت: اوشیبه ک یدماوند،آتش فشان خاموش زهرمار 

 خوشوقته! میلیندارم.فام یاحساس چیه دنتیمنم از د -

چه  گرید نیرا برداشته و در فرق سر خودم بکوبانم تا دو شقه شوم!آخر ا نگیداشتم بول دوست

 کی ینشده بودم و تا کنون آنقدر جلو عیضا بود که دادم!؟ تا حاال آنقدر یا یسوت

 پسر،احساس حقارت نکرده ام!.پسرانِ مزخرف!

 کرد و گفت: امیاز حالت رکوع خارج شده و ق اوشیک

 حاال حرص نخور انقدر. -
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 ینم ایخورم  یچه وقت حرص م دیفهم یچگونه م اوشیخواست بدانم ک یدلم م دا  یشد

 ییتوانا نیخرچران شهر قصه ها ا نیدانستم ا یبود و نم سیام، پوکر ف افهیق شهیخورم.آخر هم

 خرچران ها. یها یژگیاز و گرید یکیهم  نیرا چگونه به دست آورده است؟ا

 کند و بعد رو به خود دماوند گفتم: یدماوند مسخره م یگونه مرا جلو نیکردم که ا یاخم

را  شی)ادا؟یکن یم یخودت رو معرف یلیکالس اوله که با اسم و فام یمگه معارفه  -

 درآوردم(دماوند خوشوقت!

بشر! به  نی.چقدر خوش خنده بود ادیرا برگرداند و تا جان در بدن داشت خند شیرو اوشیک

 کرد و گفت: یدماوند اخم شیجا

 !یکرد یشدنت رو ماستمال عیچطور ضا میدیما هم که نفهم -

 گرانه گفت: یانجینزاع رخ خواهد گرفت،م کیبجنبد، ریدانست اگر د یکه م اوشیک

 .میر  یهمه امون به فنا م یکن یخب دَما آرام باش گلم االن فوران م -

 به من کرد و گفت: ینگاه اوشی.کدیچرخ اوشیو به سمت ک دیخند دماوند

 ما؟یس یدعوا دار  -

تا دهانش را.ببندد . ان شاء هللا  اوشیگوش ک خیرا برداشت.دوست داشتم بزنم ب نگیبعد بول و

 شانی.هر دو تاگریسمت د کیسمت و دماوند در  کیدر  اوشی.کشودیم عیبازد و ضا یکه م

و به سمت جلو پرتاب  دندیرا عقب کش شانیرا محکم گرفتند.همزمان دستها نگیبول

مرا  ژشیگذاشتم؟! پرست یدلم م یرا کجا شیدماوند و افاده ها نیاوش؛ایکردند.صد رحمت به ک

 داشتند؛الغر و دراز! یکسانی پیبرق ت رچراغیو دماوند و ت اوشیکشته است.ک

و  یمشک-یکامال آب یپیت اوشینبود؛ک گرید کی هیاصال،شب بایتقر  دنشانیلباس پوش یول

 دهیرا تا وسط ساعد باال کش ورشانیپل نیهم آست شانی. هر دوتایاسی-یدماوند خاکستر 

کنار  یرا کم میپالتو نیدستشان را هم زده بودند؟ ناخودآگاه آست ینم؛موهایبودند.صبر کن بب



                 
 

 

 رمان کیاست | سناتور کاربر انجمن  رانیمرد و نیرمان ا

 

    www.1roman.ir          مراجعه کنید یک رمانبرای دانلود رمان بیشتر به 

 

96 

 

هستند.! البته من  زتریرا باش؛از من تم نهایکوتاه بور،خنده ام گرفت.ا یاموه دنیزدم و با د

 آمده است ! شیپ یلپ یحتما اشتباه نباریباشم و ا زیکردم مرتب و تم یم یسع شهیهم

شان ناز و افاده داشتند خروار خروار! البته صد رحمت به خرچران خودمان! باز هم  ییتا دو

و  یرا به صورت افق شیدماوند دستها دمیبگذارم که د نیذره ب ریشان را ز  ییخواستم دو تا

 تکان داد و گفت:  اوشیصورت ک یجلو یعمود

 کشه. یانتظارت رو م یورزشکار  یخان،بپر که بستن ــایخب ک -

 اما حرص نهفته در چشمانش گفت: یالیخ یبا ب وشایک

 . نمیبب ایجهنم و ضرر.ب -

 من را هم گرفت و گفت: یبازو

 ؟یتو هم ورزشکار  -

است که  یخوب زیزدند سرم را تکان دادم.حتما چ یاز چه حرف م قایدانستم دق ینم نکهیا با

چهار نفره را انتخاب  زیم کیآن دعوا داشتند و از آن مهم تر سر آن شرط بستند. یآنقدر رو

 یرفت تا سفارش بدهد و من هم منو را برداشتم.طبق تصوراتم،بستن اوشی.کمیو نشست میکرد

 داشته باشد! یاز همه گران تر بود،البته نه آنقدر گران که ارزش شرط بند یورزشکار 

 ؟یدوست اوشیبا ک-

 گفتم: یالیخ یحرصش دهم با ب نکهیا یدماوند نگاه کردم.برا به

 ؟یدیتا حاال از دماوند باال کش -

 را داد: د،جوابمیکه پرس یتوجه به سوال یتصورم،ب برخالف

 ؟یدو بار.تو چ یکیآره، -

 گذاشتم و گفتم: زیم یرا رو میدستها

 بتونم از سر و کول تو باال برم. دیشا یکه نه،ول یاز دماوند واقع -
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 رنگش را کج کرد و گفت: یصورت کِ یبار  یها لب

 مزه. ی.بدمیخند هر هر -

 را باال دادم و گفتم: میابرو

 بامزه. ینگفتم که بخند -

بوده  ینگاهش را گرفت.به نظر که دختر  یرا تنگ کرد و در انتها با چشم غره ا شیها چشم

رود و پلک نازک  یآخر پسر شده است.وهللا ! مگر پسر هم چشم غره م یاست که در لحظه 

 کند؟! یم

 مرا به عقب برگرداند: ییصدا

 تو. یر یهم م یتیخانم.عجب کالس تقو یبه به...ال -

مرا بزند! خواستم به دماوند  رآبیمانده بود او برود ز  نمیکرد؟هم یچه م نجایمن؛البرز ا یخدا آه

 گفتم: یالیخ یهمزاد تو است که نگفتم.بلند شدم.به سمتش رفتم و با ب نیا ینیب یم میبگو

 .کیعل -

 گفت: و دیخند

 کنن؟ یبرگزار م نگیبول یاتون رو تو یتیکالس تقو -

 ام را باال انداختم و گفتم: شانه

 ؟یزاره کف دست تو! مفتش یخوره م یکه سام آب هم م نمیب یم -

 و گفت: دیاش کش یمشک یموها یال یدست

 ادبت صرف نکرده واقعا. یبرا یوقت چیسام ه -

 کوتاه کردم و گفتم: یا خنده

 باد نبره. ریتو کاله خودت رو بگ -
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 اش فرو برد و گفت: یمشک نیج بیرا در ج شیها دست

 ینم نایازدواج و بچه داشتن و ا ی.من خودم رو قاطمیدار  یفرق اساس هیو سام  گه،منینه د -

 یعنی نیو ا دیتهد یعامل مهم برا هی یعنیخانواده، است،وجودیتجارت و س یباز  یکنم.تو

 باخت! یدون یخودت که بهتر موابسته بودن و 

 گردن از سام بلند تر بود.گفتم: کیقد بلندش نگاه کردم. به

 کنم؟ قتیتشو یخوا یخب،االن م -

 در هم فرو رفتند: میکه اخم ها دیکش یدو انگشتش گرفت و کم نیرا ب دماغم

 .یباهوش یلینه خانم کوچولو.فقط خواستم بگم فکر نکن خ -

 زد و گفت: یچشمک و

آدما  یکنه همه  یمثل سام که فکر م ییبابا هیباباش رو بذاره سرکار.اونم  ستیآدم خوب ن -

 ان. سهیقد

 زدم: یپوزخند

 ست؟ین نطوری.برعکس،به نفعت هم بوده؛ایدیاخالق سام ضرر ند نیتو که از ا -

 نیم که ادان ی.من میکن یاز اعتماد سام سوء استفاده م یلفافه به البرز فهماندم مسلما دار  در

 طانیمنفورِ ش کیاو  نکهیفهمم.ا یرا از برق نگاهش م نیشود . ا یدردسرساز م یمرد روز 

 صفت است،در چشمانش نوشته شده است!

و دماوند متعجب به من و  اوشیترک کردم.ک یرا تاب دادم و البرز را بدون خداحافظ میموها

 متعجبشان گفتم: یها افهیکردند. البرز رفت و من هم نشستم.رو به ق یالبرز نگاه م

 ه؟یچ -

 با نگاهش رفتن البرز را دنبال کرد و در انتها گفت: اوشیک

 لنگ درازه؟ ینمونه از اون وحش هیهم  نیا -
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 و گفتم: دمیکش یسام آه ادی با

 نه. -

 متعجبش را جمع کرد و گفت: ی افهیق دماوند

 بابات بود؟ -

 زد و گفت: شیبه بازو اوشیک

 .یبود وستهیآخه احمق جون،اگه باباش بود که تو تا االن به جدت پ -

انداختم.دماوند به من  یبه دماوند م یا کهیشک ت یگفت ب یرا نم نی.اگر ااوشیتشکر از ک با

 نگاه کرد و گفت:

 ن؟یبود ا یک -

 ؟یبدون یدار  یچه اصرار -

 :دیاما پرس اوشی.کشده است چون لب فرو بست چیپاپ یادیکه ز  دیانگار فهم دماوند

 بود؟ یک یحاال وجدان -

مرغ تا جون  ریمخلوط ها بود و از ش یترش هیشب شتریرا،که ب یورزشکار  یبستن الیخ یب

 و گفتم: دمیدر آن وجود داشت را،به سمت خودم کش زادیآدم

 بابام. کیشر  -

هو آنقدر متحول  کیدانستم چرا  یزد.نم یبا نگاه به دنبال البرز گشت.پوزخند دماوند

 :دیکش ادیاز ته قلبم فر  یبا البرز داشته باشد؟و کس یممکن است صنم یعنیشد؟

 دارند! یا یقو لیمردم چه قوه تخ -

ورزشکار  کیمانند  دیبا یبستن نیشدم.مسلما با خوردن ا یورزشکار  یخوردن بستن مشغول

هم مانند من مشغول  اوشیوجود داشت!ک یاستثنائات شهیکردم اما...هم یم تیفعال یکل
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 کیکرد. یاش را نگاه م یآب شدن بستن ریدرگ یخوردن شد ؛ اما دماوند با فکر  یبستن

 دفعه چه شد؟!

 !یگفت یخو از اول م یخورد ی؟نمیایحاال که من پولش رو دادم افه م -

 نیا گرفته شده بود که یالبرز،کم دنی. دماوند هم همراهمان آمد. بعد از دمیزد رونیب نگیبول از

 یبستن نیبهتر  یورزشکار  یتوانم اعتراف کنم بستن یمهم نبود. م اوشیمن و ک یاساسا  برا

را تمام کردم. دماوند که اصال نخورد و خرچران  ادشیبا آن حجم ز  یعمرم بود. تازه آن بستن

 دیبه سمت دماوند چرخ اوشیدماوند را هم نوش جان کرد.ک یبر سهم خودش،بستن ز،عالوهیعز 

 و گفت:

 ؟یایبا ما م -

 اش را به تن زد و گفت: یکاپشن مشک دماوند

 خوام برم خونه. ینه.م -

 جمع شده گفت: یبا چهره ا اوشیک

 بابا. میبر  ای؟بیخرخون یبر  یخوا یباز م -

 را داد: اوشیکاپشنش فرو برد و جواِب ک بیدستش را در ج دماوند

 !میدار  ستیترم ز  انیعقل کل شنبه امتحان م -

 حضور کردم: اعالم

 بود؟ نگیبول یمن بود که تا حاال تو یعمه  نیچه قدر هم که تو برات مهمه.ا -

 کرد: یبه سمت من برگشت و اخم دماوند

 به تو چه نخود! -
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بود و من  تیشخص یبشر چقدر ب نیآن چنان دهانم را بست که خودم هم ماندم.ا یعنی

ادب! صد  یبا من رفتار کند؟پسرک ب نگونهیداد ا یدانستم! چطور به خودش اجازه م ینم

 !اوشیرحمت به ک

خنده اش را  اوشی.کمینداشتم که بگو یز یچ یعنینگفتم؛ یز یو چ دمیرا در هم کش میها اخم

 قورت داد و گفت:ب

 بشن نفر اول. هیبار هم بذار بق هیبخون. نیذره.فردا بش گیدماوند.خوش م میبر  ای -

 برآمد: حیدر صدد توض اوشیکرد.متعجب نگاهشان کردم که ک یبلند یباالخره خنده  دماوند

 .میامثالش نیو ا یلیتحص شرفتیپ یدو نفر آخر آزمون ها شهیمن و دما هم -

 گفت: عیسر  دما

 حاال دو نفر آخر هم که نه... -

 با خنده گفت: اوشیک

 مونده به آخر! یکیدو نفر  -

مان آزمون ها هستم! بچه یاول همه  ی کند من رتبه یرفت.حاال فکر م یچشم غره ا دماوند

 حرص دادن دماوند گفتم: یداند که من از خودشان هستم.برا یکشد. نم یخجالت م

آزمون ها شرکت  یتو یآمار  یکه فقط به خاطر باال بردن جامعه  نیهست ییآها شما همونها -

 .نیکن یم

در هم فرو رفت.در  شیآن قرمز شد و اخم ها کیآمد.صورتش به  یخونش در نم یزد یم کارد

خورد؛  یو اصال حرص نم دیخند یشد،م یهر چه م اوشیبود.ک اوشیمقابل ک یباره نقطه  نیا

 یزد.نم یچشمت ابرو،آمپرش باال م یباال یگفت یبود و تا م کی یجوشش رو یدما،دما نیاما ا

 باشد. لایخ یب یخورد. بهتر بود آدم کم یحرص م دردانستم چرا آنق

 گفت: عیسر  دماوند
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ترگل ورگل  یدخترا نیب شهی؟همیکه باهاش دوست شد هیفرهنگ ک یب یدختره  نیا ایک -

 .یکن یخل و چالشون رو انتخاب م یر  یم

نزده بود و مانند  یحرف چیکه ه اوشیبرخورد. رو به ک میقبا پیر یتحمل نکردم.به ت گرید نباریا

 کردم و گفتم: یکرد،اخم یماست نگاهمان م

 رو تحمل کنم.خداحافظ. یشعور  یب نیتونم همچ یمن نم -

 را گرفت و گفت: میبازو اوشیبروم که ک خواستم

 نداشت. یشه،منظور یم یعصبان ییهویه،ینجور ی.دما هممایلوس نشو س -

شود، خوب بود.با  نیگذاشت دلم از او چرک ینم نکهیآمد. ا یخوشم م اوشیمرام و معرفت ک از

به  جیمان به سمت اسپورت ییو هر سه تا میش قبول کردم و باالخره من و دماوند کوتاه آمداصرار 

و در جلو را باز  دمیسرعت بخش میقدم ها ،بهیمهم نبود اما صرفا جهت تالف می.برامیراه افتاد

 زکمانیعز  نکهیعقب نشست.خب اشکال ندارد.مثل ا الیخ یکه دماوند ب دمیو نشستم.د کردم

 هم آخر همه نشست.به دستش نگاه کردم. اوشی.کندیفرق ندارد کجا بنش شیبرا

از آنها را  یکیشکل. یقوط یتک نفره  یبود؛ از آن دلسترها دهیخر  یعدد دلستر استوانه ا سه

 هم به دست دماوند.گفتم: یکیداد به دست من و 

 چرا؟ گهید نی.امیخورد یاالن بستن نیهم -

 گفت: در دلستر را باز کرد و اوشیک

 چسبه. یاست.ظهر پنجشنبه م گهید یچ هیدلستر  -

 درش را باز کرد و گفت: دماوند

 اضافه بر سازمانه. گهید نی،ایکه خورد یورزشکار  یبا اون دو تا بستن -

 اوشی.من هم درش را باز کردم و مشغول شدم.کدیگفت و دلسترش را سر کش یالیخ یب اوشیک

 را روشن کرد و گفت: نیماش
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 ؟ینکرد یاصال باز  یدقت کرد مایس یراست -

 دادم.دماوند گفت: بشینها،فر یرفت و امثال ا ادمیوقت نشد و  یگیآره راست م یترفند وا به

 ؟یباز دودرش کرد -

 را چرخاند: کیدرولیفرمان گذاشت و با مچش فرمانِ ه یدستش را رو اوشیک

 بابام رفته بود مسجد.من هم آوردمش. -

 و ناخواسته گفتم: متعجب

 ؟یمسجد؟واسه چ -

 مزه پراند: دماوند

 برقصه. یعمه اش بندر  یعروس -

 گفت: اوشیک

 ینم یمسجد بمونه.وا یروز و سه شب تو اد،سهیب اینذر کرده بود اگه پسر مسلم سالم به دن -

 خوب شدا. یلیمسلم سالم باشه.حاال هم که سالمه...خ یچقدر دعا کردم بچه یدون

 رده؟ گیبر م یک-

 تند تر حرکت کرد و گفت: اوشیک

 فرداشب. -

 گفتم: شخندین با

 .یدار  فیتشر  یپس پسرحاج -

 :دیخند

 بعله! -
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 یکه هست،دوست پسر تمام دخترانِ مدرسه  نستای. شاخ ایمدرن یِ عجب پسرحاج پس

هم  شیو ته ر  شیدستش را هم که زده،ر  یهم که هست،موها تویمن هم که بوده، طرفدار ل

 یمختلط هم که هست، رو یسوپرگروه ها نیپوشد،ادم یبسته هم که نم قهی،لباس ندارد

ِ  دودستبند چرمش هم نوشته شده است اِف  هم که با  ل،االنیو روزه هم که تعط ،نمازیستاره ک

 !یا یاست،پس عجب پسرحاج رونیجنس مونث ب کی

 نه؟ ای میناهار بخور  میبر -

 :میو دماوند همزمان گفت من

 ؟یچ -

 پرت کرد و گفت: رونیدلسترش را به ب یقوط اوشی.کمیکرد یاخم گریبعد به هم د و

 باشه بابا.چتونه؟ -

رنگم  یمشک نیج یپنهان کرده بودم،کت اسپرت دماوند را هم رو یکاله بوق ریرا ز  میموها

چطور دماوند کتش را  نکهیکرد.ا یم ییگونه ام خودنما یبودم و ردِ دو انگشت قرمز رو دهیپوش

 اوشیباعثش شده بود. البته هوا سرد نبود.ک اوشیک یها یبه من داده بود،نقشه ها و زبان باز 

 نیشرت آست یت کیرا هم با  ورشیبود، پل چاندهیگردنش پ یبزرگ قرمز رنگ را رو ی چهپار  کی

 یبزرگ آب یپارچه  کیزد، یساز مخالف م شهیدماوند که هم نیکوتاه قرمز عوض کرده بود.ا

 یهم برا پوریسرش بود و سه ش یرو یکاله بوق کی اوشیشانه اش انداخته بود.ک یرنگ را رو

شد خودم را  یوسط بحث پول که م نیبه پولِ دماوند.من هم که ا بود،البته دهیمان خر  ییسه تا

 زدم به آن راه. یم

تر را چطور راه دخ کی نکهی.امینیاستقالل را بب-سیپرسپول یتا باز  یورزشگاه آزاد میبود آمده

 را هر کس خودش داد. طیحل شد.البته پول بل اوشیک یپسرانه و رشوه  پیت کیداده بودند با 

 گفت: اوشیک

 ؟یبند یشرط م یدما سر چ -
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 با غرور گفت: دماوند

 ؟یبه حساب من!تو چ م،شامیباخت شه،اگهیبرنده م ممیچون مطمئنم ت -

 هم با افتخار گفت: اوشیک

 .نیهم کالس فوق العاده دار  م،فردای.پس اگه باختمیبر  یما که م -

و شما  رونیبرمتان ب یم میآ یبود که فردا هم م نیا اوشی.منظور کمیدیمان خند ییسه تا و

 یمانند کلک نی.و امی:امروز کالس فوق العاده دار دیباز بگوئ دیدادن خانواده مجبور  بیجهت فر 

 بود که من امروز زدم.

 گفت: دماوند

 .یشرط ببند یز یچ هیسر  دی...تو هم بامایتو س یه -

 کردم و گفتم: یفکر 

 .خوبه؟رمیگ یم تزایپ شه،براتونیاگه برابر شد که نم -

 گفت: دماوند

 .یخر یهم برامون م چیو ساندو یشهرباز  میر  ی.شام رو که گفتم.اگه برابر شد مگهینه د -

 گفتم: نیهم یبرا اورمیدماوند کم ب یخواستم جلو ینم

 .شهینم یباشه.من که مطمئنم مساو -

سوزن  یآدم نشسته بود و جا پیتا ک پی.سمت راست ورزشگاه.کمیمستقر شد مانیسر جا و

آمده  نکهیو ا تیهمه جمع نیانداختن هم نبود.تا حاال آنقدر ذوق زده نشده بودم.از وجود ا

 یزده بودم؛ ب جانید.هباز باز بو ارمیبدون اخت شمیخوشحال بودم.ن یلی،خیبودم ورزشگاه آزاد

 !تینها

 گفت: اوشیک
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 تو رو خدا... تیجمع نینگاه ا -

 حرفش گفت: دیهم در تائ دماوند

 چند نفرشون مثل ما سه نفر امتحان دارن شنبه؟ یآره...ول -

 :میبا حرص گفت اوشیمن و ک و

 اَه ضد حال! -

 و رو به من گفت: دیخند دماوند

 ؟یدار  یتو امتحان چ -

 باال انداختم و گفتم: یشانه ا نیهم یدارم!.برا یکه چه امتحان امدین ادمیکردم اما  یفکر 

 .ین ادمی -

سمت  یقرمز سمت راست و آب یها میشروع شد. ت یبه سمت جلو نگاه کرد. باز  دماوند

جدا بافته بود.صدا،صدا را  یمانند تافته  م،یما که همه قرمز رنگ بود انیچپ...دماوند در م

کر  می.گوش هادمیخند یو من قاه قاه م میزد یم پوریوقفه ش یب ای.من و دما و کدیشن ینم

بود.آنقدر تنه به من خورد که له شدم. جا نبود و در  جانینبود.مهم ه همشده بودند؛ اما م

فول اچ  تیفیرا با ک یاما باز  میله بشو می.حاضر بودمیقرار گرفته بود گریکدیکنار  یسخت طیشرا

نبودم.فقط از لجِ  یمیت چیکردم و طرفدار ه ی.من اصوال فوتبال نگاه نممینیبب ید

 شده بودم. یسیدماوند،پرسپول

 :دیکش ادیفر  اوشیک

 کنه... یکنه؟سوراخ سوراخش م یم کارشیچ سیپرسپول -

 گفت: دماوند

 .ایزر مفت نزن ک -
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اعصابم بود؛همه  یرو انمیاطراف یِ نظرات کارشناس یشناختم.صدا یها را که نم کنیباز 

 دادند: یدستور م

 پاس بده به راست، -

 ...ن؟یحواسش کجاست ا یسمت چپ!ه یاَه لعنت -

توپ به  ینطور ی.همیگر یبه دست قرمز افتاد.پاس داد به سمت چپ و بعد پاس به فرد د توپ

 یادیز  یها تیافتاد و موقع یهم نم یاتفاق خاص چیشد و ه یسمت راست و چپ شوت م

را در گوشم فرو کرد و  پوریش ی!دماوند دهانه م؟ینیرا بب یپاسکار  نیا میآمده بود یعنیحرام شد.

ناب بلد  یو من هر آن چه که از فحش ها دیبلند فوت کرد که حس کردم کر شده ام.بلند خند

 ...دیکش یشعور!.گوشم سوت م یدماوند دادم.ب لیکرده و تحو نیبودم،گلچ

صفر صفر نشود  یر بود.تمام ائمه را قسم داده بودم تا باز هنوز صفر صف ینود بود.باز  ی قهیدق

 کیقرمز جلو رفتند و با  یها کنیدادم،باز  یکه داشتم قسم م نطوریشدم.هم یوگرنه بدبخت م

کر شده ام و او  یجد یجد گریکه حس کردم د دیکش یادیچنان فر  اوشیتک به تک گل زدند.ک

و بلند  دیخند اوشینگاه کرد.ک یبه باز  سیها غوغا کردند...دماوند پوکر ف یسیرسپولهم الل! پ

 گفت:

 !ادیدماغ سوخته م یبو -

 ینشد...هنوز از شاد یصفر صفر نمانده بود و مساو یباز  نکهیکردم.از ا یهم بالطبع شاد من

ده ام را کر  خی یها.دست ها یشد به نفع استقالل ینگذشته بود که پنالت یا هیثان اوشیمن و ک

 رونیکردم قلبم دارد از دهنم ب ینگاه کردم.حس م یسبز باز  نیدر هم فرو بردم.با استرس به زم

 گرید کیو من به  اوشیداشته باشم..ک جانیآنقدر ه یباز  کی یکردم برا یزند.هرگز فکر نم یم

 :میداد دیو زمزمه وار به خودمان ام مینگاه کرد

 زنه.. یگل نم -

 گفت: یآن سمت دماوند بلند بلند م و
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 گُلِ...گُلِ!  -

 دیپشت توپ قرار گرفت.داور سوت کش کنیباز 

 یتماشاچ ی هیو شور بق یدما... شاد یدوار ی...اماوشی...استرس من و کیباز  یانیپا یها هیثان

 یمن...صدا یگرد شده  یشده بود...چشم ها لیحساس به سکوت تبد یلحظه  نیها که در ا

 ها: یهوادارانِ آب ادیختم شدند به فر  یلبم....همگکوبش ق

 گُل ! -

 رهیبه صحنه خ یو تمام هوادارانِ قرمز، با ناراحت اوشیو من شرط را باختم! ک یباز  یانیپا سوت

و  غیاش را پاره کرده بود و بلند ج یصوت یسمت بود،تارها نیپوشِ ا یبودند و دماوند که تنها آب

سماجت  اکرد که کفر هوادارانِ قرمز در آمد و به جانش افتادند و ب یزد...آنقدر شاد یم ادیفر 

تا دما را نجات دهد ؛ اما نتوانست  دیدعوا پر  انیسوپرمن م یمانند نوه  اوشیکتکش زدند.ک

که وقت بود از همان باال  دمیدست و پا مانده بود.آن قدر خند ریببرد چون دما ز  شیاز پ یکار 

آنقدر  اکردم. دم یم هیرفت! از خنده گر  ادمیشرط را باخته بودم هم  نکهی.غمِ انیپرت شوم پائ

خورد،باالخره ولش کردند. اصال برد  زیغلط کرد،چ دیآنقدر گفت ولش کن اوشیو ک دیکش ادیفر 

خواستند نجاتش دهند  یم یسر دما افتاده بودند؛ عده ا یباخت فراموش شده بود و همه رو ای

 یدلم از بس خم و راست شده بودم، درد م یها چهیخواستند کتکش بزنند. ماه یم یو عده ا

 .دکر 

اما خسته شدند و دست از کتک زدن برداشتند. ورزشگاه  امد؛یدلشان که به رحم ن باالخره

اش نگاه کردم.  ختهیبه هم ر  یو کبود دما و موها نیخون ی افهیشد.با خنده به ق یم هیتخل

 وریاز پل یه دور شانه اش بسته بود،تکه پاره کرده بودند و قسمتپرچم استقالل را که ب

که از خنده  ندیصورتم گذاشتم تا دما نب یپاره کرده بودند. دستم را رو رابنفشش -یخاکستر 

نخند زشت است.بچه کتک  یعنید؛یگز  یبه من نگاه کرد و لبش را م اوشی. کزمیر  یاشک م

 یپرچم استقالل خون صورتش را پاک م یه هاخورده است ناراحت است! دما با همان تک

 .میزد رونیخوش ب یخاطره  نیبا ا یاداز ورزشگاه آز  ییکرد.بلند شد و سه تا
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 شده است گفت: یمساو یکه انگار نه انگار باز  اوشیک مینشست نیکه در ماش نیهم

 .یشهرباز  میخب بر  -

 سوء استفاده کردم و گفتم: تیموقع از

 ؟یشهرباز  میشده.اصال درسته بر  یلی.دماوند چقدر زخم و ز اینگاه کن ک -

 گرفته بود گفت: یکم ادیکه به خاطر داد و فر  ییاز درد جمع شده بود ؛ اما با صدا صورتش

 ندارم. یمن مشکل -

و سالم است.حاال  حیگفت که صح یمرا حرص دهد،م نکهیمرد؛ اما جهت ا یداشت م یعنی

 .(رمیم یجلو چشمامه.من دارم م لیفت:))عزرائگ یاگر به حساب خودش بود که م

 کی یبردم و نفر  یم یآنها را طبق وعده ام به شهرباز  دیتوانستم جا بزنم. من با ینم گرید

 یبار  نیبدقول است!آخر  مایسیال ندیکردم،پس قبول کردم تا نگو یهم مهمانشان م چیساندو

گوشه و  کیرفتم، شش سالم بود. آن هم با البرز و سام. من را گذاشته بودند  یکه شهرباز 

اقسام را  نیو چرخ و فلک و از ا یبرق نیو ماش ییدو سه ساله ترن هوا یها چهب نیخودشان ع

 کردند. بعد هم به من گفتند: یم یباز 

 ما؟یسیخوش گذشت ال -

 یآبنبات چوب کیبه بدن زدند و  یانر  کی یبدهم!.خرش هم نفر  یمانده بودم چه جواب یعنی

 .دندیمن خر  یهم برا

 دیاست آپشن جد نیو ا دیکرد و ماهرانه پشت رل رقص ادیآهنگ را تا آخر ز  یصدا اوشیک

 !یپسر حاج

 نیدر خودش جمع شده بود. مزخرف بود ا خیکمپرس  کیدماوند هم ولو شده بود و محتاج  و

بودند چشمک  یگر ید یکه در خودرو یکه به دختران اوشیام زنگ خورد. رو به ک یبشر.گوش

 زد گفتم: یم
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 کمش کن. ایک -

 گفت: یتیبار دوم.باالخره بار سوم برگشت سمتم و با نارضا نیو همچن دیاول که نشن بار

 ها؟ -

 گفتم: اوشیرا در ذهنم گفتم و رو به ک نی! اما اتیترب یو زهر هالهل ب ها

 پخش رو کم کن. یصدا -

 حرص گفت: با

 ؟یخب خودت کمش کن.چالق -

 یام...در واقع از بس حواسم پ یگفت.چرا خودم کمش نکردم؟از بس که مغز فندق یم راست

را کم  شیتوانم صدا یو م ستمیرفته بود که خودم هم چالق ن ادمیبود  اوشیدماوند و ک

نگاه  یچشمک زن گوش ینازک کردم و از قصد،خاموشش کردم.به صفحه  یکنم.گوشه چشم

 آرام کردم و گفتم: را میکردم.سام بود.برداشتم.صدا

 بله؟ -

 هنوز؟ ی. سر کالسمایسیسالم ال -

 اطرافم نگاه کردم و گفتم: یو فضا اوشیدماوند و ک به

 شده؟ یز یآره.چ -

 سراغت! خب؟ ادیبگم ب یتموم شد بگو تا به ولد رینه فقط خواستم بگم اگه کالست د-

 باشه...-

 گفتم: عیکه سر  دیکش یادیزد و دماوند از درد فر  یبوق کشدار  اوشیک

 فعال خدافظ. ادیمعلمم داره م یوا -
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 ینخند.روده  یبخند ک یخنده.حاال ک ریشان نگاه کردم که پق زدند ز  ییاخم به دو تا با

 یینثار دوتا یلب آشغال ریرا گرفتم و ز  میمزه! با اخم رو یب یدر آمده بود. لوس ها شانیدوتا

 خواستند سام بفهمد من کالس نرفته ام؟! یم ینطور یها ! ا تیترب یشان کردم؛ب

من خاموشش کردم بالفاصله روشنش کرده بود را،  یپخش دائم الروشنش که وقت اوشیک

 خاموش کرد و رو به من گفت:

 .مایاصل بده س -

 جبهه گرفتم: عیسر 

 داره؟ یلیچه دل -

 و گفت: دیکش یپوف اوشیک

 ؟یجوابمون رو بد زادیآدم م،مثلیبه تو بگ زیچ هیشد ما  -

 شده ام.آرام تر گفتم: ریسگ پاچه گ را  یدانم اخ یخودم م بله

 ام؟ یمن ک یبدون یخوا یم یچ یخب برا -

 .گهی.پس بگو دمیدوست هم هست گهی.با هم درونایب میبا هم اومد ینا سالمت-

گدار به آب  یدوست دارم رفتار کنم و ببار هم که شده هر طور  کیدارد؟.پس بگذار  یاشکال چه

 بزنم.گفتم:

.مامان کهیشرکت داره که با البرز شر  هیسامه. ،اسمشیدیرو هم که د ،بابامیسپهر  مایسیال -

 یپسر  چیحاال با ه ؟تایچ گهیهم هستم...د ی.تهرانرستانمیاول دب یندارم.شونزده سالمه ول

 بوده. ایدوست نبودم و تنها دوستم فار 

 اعالم حضور کرد: دما

 !یاز بس سگ اخالق -

 و ادامه دادم: اوردمیخودم ن یمورد با او موافق بودم. اما به رو نیا در
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ام به سه  یافراد زندگ یبابام البرز.کال همه  کی...فقط همون شر یدارم نه خاله ا یینه عمو -

 رسن. ینفر هم نم

 :دیپرس اوشیک

 ؟یخواست یواسه بابات م یجد یورده رو جد اروی -

ورد جهت کشتن  کیرفته بود که  ادمیهم وجود دارد! ی!.اصال فراموش کرده بودم که وردآه،ورد

 چرخاندم و گفتم: یگر یبالشتش قرار دارد.سرم را به سمت د ریسام ز 

 کردم.تو از خودت بگو. ینه شوخ -

 پشت فرمون گرفت و گفت: یجو گرفتش.ژست باز

 یام.اصالتا  کرج یدانشگاه شیملقب به خرچران!هجده سالمه و پ یطاهر  اوشی.کاوشمیک -

که  یخوشگلم.تا حاال با هر جنس مونث نیدون یکه خودتون م افهیو ق پیدر مورد ت گهیام.د

زنن تا  یمسجد که م یکه از پشت پرده ها یتا دختر  ریبگ هیدوست شدم.از دختر همسا دمید

 نیمحله از ا یاست تو یابام هم که حاج مصطفشماره دادم.!ب نن،بهشزن و مرد رو جدا ک

فروشه؟!.مامانمم که از اون  یم یدونم چ ینم قیها داره و چند تا حجره که دق یارتیکاروان ز 

 .دتشیحاج خانماست که فکر کنم بابامم بدون چادر ند

 و گفت: دیپق خند دما

 حتما . یاومد ایبه دن ییهاگ زا قیتو هم تو چادر از طر  -

دانم چرا اما صورتم داغ کرد و نتوانستم  ی.نمدمیاما من انگار خجالت کش دندیخند ایو ک دما

 بخندم!

 یم یقم طلبگ ی هیخواهر که رفته حوزه علم هیداداش دارم به اسم مسلم و  هیگه،یخب د-

 فیناخلف پدر تشر  یکنه و منم که بچه  یاز همون حجره ها کار م یکی یخونه و مسلم هم تو

جونم برات  گهی...دییقایآفر  یعمو شدم.عمو و خاله هم دارم در حدِ فلک زده ها دا  یدارم.جد

 بشناسدت. ماینوبت توئه دما.بگو تا س حاال!نیبگه که هم
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 در همان حالت درازکش گفت: دماوند

گراد. بابا هم که  یگن سانت یکالس هم م یاز بچه ها یزنن دَما و بعض یدماوندم.صدام م -

 یمیدخترونه ش یمدرسه ها ی.معلمه و توزترهیبرام عز  ایدن یرم که از همه مامان دا هی.لیتعط

 یم سیکه مامانم توش تدر  یدخترونه ا یمدرسه  یمدت با تک تک دخترها هیده. یدرس م

 نایو ا یهم خوشم از دخترباز  گهیکرد دوست بودم ؛ اما سرم خورد به سنگ و متحول شدم.د

.پس فحشِ اوشمیک ییواگذار کردم. پسر دا ایمقامِ بلند مرتبه رو به شخصه به ک نیآد.ا ینم

 یکه دوم هیخشک مذهب هی اوشیک یبابا نی! مامان منم علیدادن تعط اوشیعمه به ک

 ادمی گهید نایهستم،هم ی.کوه نورد سرسختمیکالس هی یو تو اوشمینداره.خودمم که همسن ک

 .ادیم

 ه؟یچ هر کدومتون یآرزو یوجدان-

 دماوند گفت: یاول

 کنم! داشیپ نهیآرزوم ا نیمن مطمئنم زنده است.بزرگتر  یبابام مرده؛ ول گهیمامانم که م -

 گفت: اوشیک

 گم گشته اشه... یکنه بابا یفکر م نهیب یم یکه هر مرد نهیواسه هم -

 بود!دماوند معترض گفت: لیدل نیالبرز،به ا دنیبا خودش پس از د یر یدرگ پس

 .ایببند ک -

 و گفت: دیخند اوشیک

 ما؟یس یخانواده خالص شم.تو چ نیکه برم کانادا و از شر ا نهیمن هم که به شخصه آرزوم ا -

 جواب خودش را داد: خودش

 شما دخترا که آرزوتون فقط شوهره. -

 کردم و گفتم: یا یکج دهن
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 ن؟یدست از سرش بردار  نیخوا یواقعا لوث شده شما پسرا نم کهیت نیا -

 گفت: ایک

 حاال آرزوتو بگو،حرص نخور هلو. -

 ام که محفوظ خواهد ماند تا ابد.گفتم: یاصل یآرزو

 .تویکنسرت ل یکه برم دب نهیا -

 چه لوس! ی:ادماوند

 و گفت: دیخند ایک

 !زمیبرمت عز  یخودم م -

که به دما داده بودم نگفتم.  یقول لیآره ارواح عمه ات.اما به دل میخواست بگو یدلم م دا  یشد

...پخش را روشن کرد و طبق دیگو یچرت م دیفهم اوشیزدم که خود ک یلبخند شیبه جا

 نیا یگذرد تا کم ینم یحوال نیاز ا یگشت ارشاد چیکرد.چرا ه ادیرا تا آخر ز  شیمعمول صدا

 نند؟بچه را ادب ک

 را پارک کرد و گفت: نیماش

 .نیپائ نیبپر  -

پسرانه دارم.خواستم  پیافتاد هنوز هم ت ادمی.نیپائ دمیپر  ایو طبق دستور ک را باز کردم در

دماوند را  یبرگردم و عوضش کنم که حالش را نداشتم و با همان کت دماوند به راه افتادم.صدا

 .مانند چوپان ها بلند گفت:دمیشن

 ؟یر  یو م نیپائ یکجا سرت رو مثل گاو انداخت یهو -

 گفت: اوشیشعور؛خواستم برگردم و فحش کشش کنم که ک یب

 دما با خر من درست صحبت کن! یه -
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توانستم چرخ و  یبودم که م ی!آنقدر حرصاوشیجفتشان باال زدند.لعنت به تو ک میابروها

 بکوبم تا دو شقه شوند.دما خنده اش را قورت داد و گفت: شانیفلک را بردارم و در مالج دو تا

 ا؟یخر تو شده ک یگاو من ک -

 گفت: ی.اگر بودش،حتما میخال ایفار  یرا به کمرم زدم.جا میها دست

 مونده بود دماوند بشه گاوچرون! نیهم ایب -

 زیبا لباس کهنه و زشتش دارد پهن گاو را تم کهیخودم،دماوند را تصور کردم در حال نیتسک یبرا

رَم کرده اند  اوشیک یهمه اخم و تخم!و از آن طرف،خرها نیدوشد؛آن هم با ا یم ریکند و ش یم

در دلم  ییکند.و صدا یدنبالشان م ادکشانیفر  اوشیکنند و ک یسو به آن سو فرار م نیو از ا

به  اوشیک یآن وقت من جز خرها گر،ید زیچ کیکنند.و  ی:احمق خرها که رم نمدیکش ادیر ف

 دماوند؟ یگاوها ایآمدم  یحساب م

 با خنده گفت: اوشیکردم چون ک انیفکرم را ب نیلند اب نکهیا مثل

 خر من! یشیکردم،م داتیچون من زودتر پ -

که دادم! از  یمزخرف یسوت نیبکوبم با ا ایک جیبه اسپورت یخواست سرم را به طور متوال یم دلم

 یکردم محکم باشم و به رو یخدا خواستم مرگ را در آن لحظه به من اهداء کند.هر چقدر سع

.دما دمیکوب نیرا به زم میبود.پا یقطع نشدن ایدما و ک ینشد ؛ چون قهقهه ها اورمیخودم ن

 و گفت: افتی انیپا اشخنده 

 کت من رو بده بهم هوا سرده. -

 یکوتاه تنم است، پالتو نیآست نکهیحرص جلو رفتم و کتش را در آوردم و بدون توجه به ا با

 خودم را به تن زدم.

به  یبه سمت شهرباز  یاش عوض کرد و همگ یقبل وریقرمز رنگش را با پل شرت یهم ت اوشیک

سوزن انداختن هم نبود. دماوند  یشلوغ بود. ساعت حدود شش بود و جا ی. شهرباز میراه افتاد

 و گفت: دیکش رونیکت چرمش را از تنش ب
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 .دهیم یگند یاَه چه بو -

من  دیخواست بگو ین ندارد؟مم یاعصاب خط خط یجز حرکت رو یگر یبشر کار د نیا یعنی

 اش کردم! به سمتش برگشتم و گفتم: یعرق

 پوشمش! یکلمه بگو هوا گرمه نم هی؟یزن یچرا زر مفت م -

دخترانه  یشده است با اخم و طبق معمول چشم غره ها عیضا دیهوا نسبتا گرم بود.دما که د و

زد  یهندل م یو به عبارت دیخند یهم که خرها قربانش شوند، فقط م اوشیرا برگرداند. ک شیرو

را زهرمار  بایروز ز  نیکردم حرص نخورم و ا ی! من هم که فقط تالش مدیکش یم ههیش یو گاه

دست از خنده  اوشی.کمیآورد یاضافه به نام دماوند را همراه خودمان نم کی! کاش نمخودم نک

 برداشت و گفت:

 چرخ و فلک؟ میخب،اول بر  -

 گفتم: عیسر  من

 .ییترن هوا میشلوغه.اول بر  یلیو فلک خنه صف چرخ  -

 هم که طبق معمول نظر مخالف داد:ب دما

 سالتو. میه نظر من بر  -

 گفت: یبه طور اورژانس اوشیکه ک میبگو یز یچ خواستم

 و برگردم. یمن برم دستشوئ -

 و با پوزخند گفتم: متعجب

 ؟یدیهنوز سوار نشده ترس -

کرد و  یبه راه افتاد.دما هم به من نگاه یبهداشت یها سیحواس به سمت سرو یاما ب اوشیک

 مقدمه گفت: ینشست.من هم نشستم.دما ب یکیدر آن نزد یصندل یرو

 ؟یرفته دستشوئ یباور کرد -
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 آره.-

 :دیخند

 دنبال دختره راه افتاد؟ ی.واقعا متوجه نشدیهست یا یعجب مغزفندق -

 سمتش برگشتم و گفتم: به

 کدوم دختر؟ -

به دنبالش،اشاره  یهم به طور نامحسوس اوشیکرد و ک یه سمت چپ حرکت مکه ب یدختر  به

 کرد و گفت:

 اون ! -

بود.اتفاقا   لیاص یها ییقایآفر  هیزد؛شب یذوق م یاش تو رهیبود که پوست ت یبلند دختر

 داشت.اَه.گفتم: ییقایهم بافت آفر  شیموها

 است. قهیچقدر بدسل اوشیک -

 و گفت: دیبلند خند دماوند

 است. قهیواقعا بدسل اوشینظر رو داشتم!ک نیمن هم در مورد انتخاب تو هم -

 یسوت گریرا بردارم و دور تا دور دهانم بچسبانم تا د یچسب پنج سانت کیخواست  یم دلم

جهت آتو گرفتن  یدماوند بود که از هر فرصت نیندهم. البته مشکل از من نبود،مشکل از ا

 فراموش شدند و با حرص در دلم گفتم: میقانون ها گریار بود.دهز  یکرد.فشارم رو یاستفاده م

 گراد! یازت متنفرم سانت -

 گفتم: عیشدم!سر  یفیظر  ینکته  یکردم که متوجه  یداشتم چپ چپ نگاهش م نطوریهم

 نطوره؟یدماوند لباست چرا ا -
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ه لباسش پار  یبود انتها دهیهم متعجب به لباسش نگاه کرد. احمق چطور نفهم دماوند

 قیرا از خودش دور کرد و با نگاه دق ورشیپل یدماوند با ناباور  ضا؟یاش هم ا قهیشده است و 

خنده که با  ریزده است. پق زدم ز  یکرد که چه گند یباور نم نکهیآن را کنکاش کرد؛ مثل ا یتر 

مهم نبود  میبرا نکهیکرد. با ا یبه لباسش و اطرافش نگاه م یجیچشم غره اش مواجه شدم. با گ

 شود اما گفتم: یچه م

 کاپشنت رو بپوش. -

 حال به هم زنش را کج کرد و گفت: کِ یبار  یبه من.لب ها یبه کاپشنش کرد و بعد نگاه ینگاه

 پوشم. ینم -

 را باال دادم و گفتم: میابرو یتا کی

 به درک! -

 یزشت و نچسبش م ی افهیق نیعاشق ا یکس یعنیتر به چهره اش نگاه کردم. قیبعد دق و

که مژه  یقهوه ا یِ معمول یپرپشت،چشم ها یک،ابروهایبار  یلبها ،یدماغ استخوان نیشد؟ا

 نهیبوز  نیکجا و ا اوشیبود. و اما ک اوشیک یموها یهم که فتوکپ شیداشت.موها یکوتاه یها

 یالهه ها م هیشب تیخاص یب نینبود ؛ اما نسبت به ا یشاخ نیهمچهم  اوشیکجا؟.حاال ک

 یشهال م یدائما  وارفته  یها ربرنجیش ادیبود و من را  دیشد! تازه پوستش هم مانند ماست سف

 دستش را زده بود بچه سوسول! اَه! یافتادم؛ موها دشیساعد سف ادیباز  یانداخت. وا

 حالت انزجار به خودم گرفتم و گفتم: عیزد. سر  یمان آمد.بشکن مبا لبخند به سمت اوشیک

 ؟یآنقدر خوشحال ییقایماره دادن به اون آفر به خاطر ش -

 ظاهر شد؛البته با پوزخند: سیرنویطبق معمول در نقش ز  دما

 .هیبرف دیحاال نه که خودش سف -

 یبه نظر م رهیت یبود نه سبزه.اما نسبت به دماوند کم دیداشتم که نه سف یپوست کرم رنگ من

 اما در جواب به دماوند گفتم: اوش؛یکردم و رو به ک یآمدم. اخم
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 .،خوبهینه مثل ماست باش -

 گفت: اوشیک

 روشن! یپوست فقط خودم،برنزه  ن؟رنگیپر  یبهم م یباشه بابا شما چرا ه -

 و گفت: دیپق خند دما

 سوخته.جهت اصالع! اهیگن س یگن برنزه م ینم نیبه ا -

 گفت: اوشیک

 حسود؟ ینیبب یتون یسوخته با برنزه رو نم اهی؟ فرق س یکور  -

 زد و گفت: شخندین دما

 .اهیس ای دهیسف ایوگرنه آدم  نیبرنزه رو شماها از خودتون درآورد نی؟ایحسادت به چ ییخدا -

 سمتش برگشتم و گفتم: به

سوخته  اهیس نی! دوما  ما با هم؟یحسادت به چ ینیرو وا کن تا بب ربرنج،چشماتیش نیبب -

رو  ،کجایهست یبرف دیسف یکه به قول خودت نوه  ییتو م،یخاطرخواه دار  یبودن کل

 یخوشگل یروح،ادعا یحد نچسب و ب نیمثل تو،در ا یا افهیبا ق یبودم آدم دهیند ؟واقعایگرفت

 بکنه!

 دهانِ دماوند گذاشت و گفت: یدستش را رو اوشیبدهد که ک یخواست جواب دماوند

 آتش بس! -

 بعد ادامه داد : و

من به خاطر شماره دادن انقدر  دیپرس مایس م،آهایدیرس نجایشد که به ا یچ -

 سوالت رو بپرس. گهیبار د هی...نجایداستان از ا ی م،ادامهیزن یخوشحالم....خب فلش بک م

 ادامه داد: الیخ ینثارش کردم که ب ییبابا برو
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 نه بابا بخاطر اون که خوشحال نبودم. -

 دهانش برداشت و رو به من گفت: یرا از رو اوشیدست ک دماوند

 !یخفته ا یبایحاال نه که خودت ز  -

 آورم: یحرفش را زد.من که از جواب دادن کم نم یعقده ا نیا آخر

گره  یرو از بر باشه.)رو به دماوند(بلد یپرنسس یها تیشخص یپسر،همه  هیکردم  یفکر نم -

 ؟یبزن ونیلباس عروسکت رو پاپ ی

شد  یکه هر لحظه قرمز و قرمز تر م یتفاوت به دماوند یودم هم بولو شد.خ نیکف زم اوشیک

 گفت: اوشی! کیرب گوجه را با ماست مخلوط کرده باش یکم نکهینگاه کردم؛مثل ا

کارتون  میداشت می( نشسته بوداوشیروز من و دماوند و معصومه)خواهر ک هیه؟یچ یدون یم -

 کونیبابام اومد و کُن ف هویرو از دوستش گرفته بود. ندرالیس ید ی.معصومه سمیدید یم

گفت  ی.ممینیبب یخارج یها لمیف نیذاشت از ا ینم م،بابامیکرد.من و دماوند بچه که بود

من  ی.ولدیند ندرالیس هیرو  شیبچگ یخواهرم که همه  چارهی...بنهیب یرو م نهایا میرج طونیش

.بعد از اون میدید یمکیرو قا ندرالیس ی هیبق میم،رفتیبود میرج طونیکه ش ییو دماوند از اونجا

و هر  مینشون داد یبود، واکنش خوب یبارب یوخالصه هر چ یدبرفیو سف ندرالیهم نسبت به س

 .مینگاه کرد مینت نشست میگ یو تو میدیخر  دبو یپرنسس ید یس یچ

ها را  نیکدام از ا چیام ه یبچگ ی.من همه رونیآمده ام ب ییها یرا نگاه کن با چه عقده ا من

 ی. دماوند چشم غره دمیکردند،داستانشان را فهم یم فیو فقط بچه ها که تعر  دمیند

 گفت: یرلبیرفت و ز  اوشیبه ک یوحشتناک

 ؟یمجبورت کرده بود بگ یکس -

 گفت: الیخ یب اوشیک

 .میدید یپرنسس لمیتا ف م،چهاریقتل که نکرد -

 کند گفتم: دایبحث مسخره خاتمه پ نیا نکهیا یبرا
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 ؟یخوشحال بود یچ ؟واسهیگفت یخب م -

 ذوق زده به سمت من برگشت و گفت: اوشیک

همه  نیخدا من با ا یکنه. وا یکنم تا بره نمره ام رو دستکار  ی.خرش مستمهیز  ریدخترِ دب -

 نشدم؟ یهوش سرشارم چطور دانشمند هسته ا

 متعجب گفت: دماوند

 ه؟یعتیدختر شر  یدیواقعا؟از کجا فهم -

 گفت: اوشیک

 یبود و بعد راه افتاد سمت دستشوئ یعتیکه کنار شر  دمشیداخل،د میاومد یچون وقت -

 ییقایآفر  یزاده ها لیاص نیتاشون ع ؟دوینداد صیرو تشخ یعتیبا شر  ادشیها.تازه تشابه ز 

 ان.

 از چپ به راست نگیکف کرده بود.آن وقت من دو ساعت در آن بول ینیزبیهمه ت نیاز ا دهانم

حرکت  کیبا  اوشی! آن وقت کدمیشدم و حضورِ البرز را نفهم یو از راست به چپ جا به جا م

 کرده بود... ییو شناسا دهیاو را د عیسر 

 :دیخند دماوند

 .ایک یهست یز یعجب آدم ه -

 زبانش را درآورد و گفت: اوشیک

زحمت  یمن بدون ذره ا ی؛ ول یدرس بخون ینیبش ی! چشات درآد تو مجبور زیه ای زیحاال ت -

 !نیو بب نیشم.بش یم ستیب

 با تمسخر گفت: دماوند

 کنه؟ یحاال از کجا معلوم دختره برگه ات رو دستکار  -

 کرد و گفت: نیرا باال پائ شیابرو اوشیک
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و  نهیمن رو بب یکی شهیکنه.اصال مگه م یم ی.مطمئنم دستکار یشناس یتو دخترا رو نم -

 عاشقم نشه؟

 به خودش گرفت و گفت: یسیپوکرف ی افهیدماوندق

 !ایشیم عیخوره.ضا یهم نه،تو! من که چشمم آب نم چکسیه -

 گفت: اوشیک

 ای یرس یم جهیبه نت یدرس بخون یخوا یکه م ییتو نیبه کار من نداشته باش.بب یتو کار  -

 من!

 گفتم: یگنگ با

 نه؟! ای یتو درس خون دمیباالخره من نفهم -

 گفت: اوشیدماوند جوابم را دهد ک نکهیاز ا قبل

 .رهیبشه براش موتور بگ مینوزده و ن یترم باال نیمامانش قول داده اگه ا -

 معترض گفت: دماوند

 .اوشیخودم هم زبون داشتم ک -

و به  میدرس خواندن حرام کند؟ بلند شد یموتور آنقدر ارزش دارد که آدم وقتش را برا کی یعنی

را به تن  اورد،کاپشنشیخودش ب یبه رو نکهی. دماوند هم بدون امیفتادبه راه ا ییسمت ترن هوا

من بوده است؟هه! جوجو! چقدر  شنهادیپ نیکه ا اوردیخودش ب یخواست به رو ینم یعنیزد.

 کنم! ینوجوان که از خودم دو سال بزرگ تر بود را جوجو صدا م کیکه  ودخوب ب

و سوار  میدیخر  طیگرفت؛ البته به پول من! بل ییترن هوا طیبدون مکث،سه تا بل اوشیک

 نیگذشت. من که حالش را نداشتم و از ا اوشیک یادهایو فر  غیبه ج یی.تمام ترن هوامیشد

)!(به رو به رو رغضبیمجسمه و م کیآمد و دماوند هم که مانند  یها هم خوشم نم یلوس باز 

 وانهیبشر د نیکه من حس کردم ا کرد هیآنقدر خودش را تخل ییبه تنها اوشیشده بود.ک رهیخ
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اش لذت ببرد و من هم که  ینبود؛ او بلد بود که چگونه از زندگ وانهیشده است و اما او د

! چقدر تفاهم یو عصب یمنف یدیداشتم و دماوند هم مسلما  د ایدن یتفاوت به همه  یب یدید

 !میداشت

 اوشی.کمیسوار شد اوشیهم که دماوند سوار نشد و من و ک یبرق نی.ماشمیزد رونیآنجا ب از

و  دمیچرخ ی)!(داشت و من هم دور خودم م یرعمدیبدون استثنا به تمام دختران برخورد غ

متر به جلو  کیام استفاده کرد و از پشت به من زد که  یحواس یب نیبار از ا کیهم  اوشیک

 دماوند شدم. یخنده  بپرتاب شدم و سب

. میکنار هم نشسته بود گریپسر د کیو  اوشی. من و دماوند و کمیالتو به راه افتادسمت س به

 یداشتم که به رو یکردم ؛ اما سع ی! هزار بار قالب تهیواقع یبود به معنا یسالتو،عذاب اله

 شانیکه صدا دندیکش غیو آن پسر که آنقدر ج اوشیکنم.ک یکه دارم سکته م اورمیخودم ن

ترسش را نشان ندهد همراه  نکهیا یکرد، برا یدماوند هم هر لحظه رنگ عوض م ماگرفت. و ا

 ینم غیوسط فقط من بودم که ج نیکرد و ا ادیو فر  غیو آن پسر شروع به ج اوشیک

 بلند گفت: اوشیفازم چه بود واقعا؟...ک دانستمینم یعنی.دمیکش

 !دیآ یاز اون باال کفتر م -

 بلندتر گفت: دماوند

 !دیآ یدختر م دانه کی -

 هم اعالم حضور کردم: من

 .نیهنگ کرد نیدیاز بس ترس -

آوردم! هر چه  یداشتم باال م گری. دمیدیکش غیچهارنفره ج یحرکت ناگهان کی یط نباریا و

 یو دما اعالم گرسنگ اوشیک میشد ادهیکه از سالتو پ نیبود. هم میخورده و نخورده بودم در گلو

 یدو گوسفند بسته بودم،که هزار برابر از عهدنامه  نیکه با ا یکردند و من هم طبق عهدنامه ا

 نیهنگ کرده بودم،ا نکهیگرفتم. مثل ا چیساندو شانیتر بود، برا نیننگ یو ترکمان چا ستانگل

 بافتم؟ یچرت و پرت ها چه بود به هم م
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سالتو،حالشان بهم نخورد و اکنون به اسم  یاله یچطور با آن شکنجه  دمیفهم ینم واقعا

گرفتم.دماوند،از  یآب معدن کیبخورند؟من هم  چیساندو یتوانند دو لپ یمثل گدا گرسنه ها م

خرج حساب  نکهیهم سفارش داد جهت ا گرید چیساندو کیبود، یشعور  یکه آدم ب ییآنجا

که شباهت  اوشیبخورد! و اما ک نیاز ا شتریتواند ب ینم گریبود د معلوم نکهیشود.با ا شتریب

سرخ کرده سفارش داد.شکم که  ینیزم بیبا س گرید چیساندو کیداشت  یبا جاروبرق یبیقر 

هنگ کرده ام!هنوز  یجد یجد نکهیداشت؟مثل ا یاراک بود! خب چه ربط شگاهینبود،پاال

 بلند شد و گفت: نگمانند فش اوشیرا تمام نکرده،ک چیساندو

 چرخ و فلک. میبر  -

جوجه  کیکه  میکرد یحرکت م می.داشتمیو به سمت چرخ و فلک به راه افتاد دمیکش یوفپ

 فکول به من گفت:

 ؟ید یشماره م -

 فرصت دهد پسرک حرفش را تمام کند گفت: نکهیشد و قبل از ا یرتیغ عیسر  اوشیک

 .ریخواهر و مادر خودت رو بگ ی ؟شمارهیمگه خودت خواهرمادر ندار  -

 باز گفت: شیبا ن پسرک

 خوام. یدختره رو م نیاونا رو که دارم،شماره ا یشماره  -

 کرد و گفت: یفکر  اوشیک

 .ریرو هم بگ نیا یخب باشه شماره  -

 من! ی افهیق

 دماوند! ی خنده

 !اوشینفس کش الزمِ ک ژست

 جوجه فکول! تعجب
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 و گفت: ایک یشانه  یزد رو دما

 کرده. دایپ یات اتصال یچیپ میفکر کنم س -

 چطور؟ -

 :دیخند

 ؟ی.اکشیزد یو م یکن یتو غلط م یگفت یم دی.بایاشتباه گفت -

 کرد و بعد گفت: یداده است اخم یسوت دیکه فهم اوشیک

را باال زد و به جان جوجه فکول افتاد.در  نشینشده! و بعد آست ریهم د ؟هنوزیخب که چ -

کول او انداخت  یخودش را رو اوشیرفت؛ اما ک یشده بود و داشت م الیخیواقع جوجه فکول ب

دما هم باال زد و  رتیو رگ غ وستهیجوجه هم به او پ یشد.دوست ها یو مشغول کتک کار 

 یاز دستم برنم یکار  دمیشدند.من هم که د یو مشغول کتک کار  افتادههم  یرو یدسته جمع

ه رفتم به سمت چرخ و فلک به راه افتادم.صفش به نسبت خلوت تر شده بود.به سمت باج دیآ

 و گفتم:

 خواستم. یم طیبل هی -

 دهنم باز ماند.متعجب گفتم: ایفار  دنیسرش را بلند کرد و من با د دخترک

 ا؟یفار  یکن یم کاریچ نجایتو؟ا -

 :دیخند ایفار 

 کنم. یکنم؟کار م یم یچ -

 :دمی.من سمت راست و او سمت چپ،پرسمیسوار چرخ و فلک شد ییدو تا ایفار  شنهادیپ به

 نجا؟یا یشده اومد یچ -

 ولو شد و گفت: الیخ یب ایفار 
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 ؟یکن ینگاه م نیشدن مگه شاخ و دم داره که همچ طیبل ی.فروشنده یپول یب -

 .نمیبب نجایبود تو رو ا رمنتظرهینه نه.فقط برام غ-

 :دیپرس ایفار 

 ؟یبا سام اومد -

 نه.-

 زده گفت: رونیاز حدقه ب یبا چشم ها ایفار 

 ؟ییتنها -

چرخ و فلک  یکنار باجه  یرنگ اهیبزرگ س یکه توده  دمینگاه کردم و د نیباال به پائ یآن باال از

 را دادم: ایدعوا هنوز تمام نشده است.جواب فار  یعنی نیوجود دارد و ا

 نه. -

 کالفه گفت: ایفار 

 اد؟ی!جونت در م؟یکلمه بگو با ک هیخب  -

 گفتم: کوتاه

 خرچرون. -

 :دیکش ادیفر  باینگرفت.بعد دهانش هر لحظه باز و باز تر شد.بعد تقر  اول

 ؟یچـ -

 همان لحظه چرخ و فلک متوقف شد.به سمتش برگشتم و گفتم: قایدق و

 چته بابا؟ -

 ؟یباهاش دوست شد-
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 خب آره. یحاال دوسِت دوست که نه ول-

 و گفت: دیخند ایفار 

 نه؟ ایبابات مرد  یهمه آدم چرا خرچرون؟راست نیا نیب یول یزرنگ شد -

شر و ور  نیا یبازگشت. به جا ایمقرب کردگار بود،به دن یاز آنجا که بنده  یول رد؛یبم خواست

 گفتم:

 نه. -

 دروغه.اَه چرخ و فلک چرا متوقف شده؟ نایورد و ا نیدونستم ا یاز اول هم م-

ساخته اند؛ب دون شک اسمم به  من یلوک خوش شانس را از رو تیمطمئنم که شخص من

چهل و  ایشده بود و من و فار  یالدوله است.چرخ و فلک دچار نقص فن ما،شانسیسیال یجا

 یهم حرص م یو گاه میکرد یم فیو تعر  میچرخ و فلک نشسته بود یباال قهیهشت دق

 ایکردند  یم ادیو فر  غیج ایها  نیکاب ی هیبق یم؟ از طرفیکه بشکن میکه چرا تخمه ندار  میخورد

تمام شده است  شانیکه خرچران و گاوچران دعوا دمیمثل ما ساکت نشسته بودند. از آن باال د

 دادم: امیپ اوشیبعد به ک ینگران شوند ول یگردند. اول گذاشتم کم یو دارند به دنبال من م

 چرخ و فلکم. یتو -

 نیعت آمده بود،پائسا میکه بعد از ن یبود که با کمک آتش فشان میساعت هشت و ن یحوال

 کهیشده بودند.دما ت یلیو دما رفتم که زخم و ز  ایکردم و به سمت ک یخداحافظ ای.از فار میآمد

 پراند:

 .میهمه کتک خورد نیا یما رو باش بخاطر ک -

 گفت: یبار با ناراحت نیاول یهم برا اوشیک

 کردن.خوش گذشت؟ یم فیداشتن اون باال ک شونیبعله و ا -
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احساس خجالت  یناراحت شده بود،کم اوشی.چون کمیبگو یز ینتوانستم چ واقعا

 یدو گوسفند،داشتند کتک م نیا کهیرفتم چرخ و فلک در حال یم ییتنها دیکردم.خب من نبا

 رفت و من با گفتن: نیاز ب عیحس خجالت سر  نیخوردند! البته ا

 خب به من چه؟ -

و  میبه سمت خانه به راه افتاد د؟یدعوا کن دیبرودادم.وهللا مگر من گفته بودم  نیرا تسک خودم

کاپشن دما هم  نباریا یکردم.راست یو ناراحت بودند خداحافظ یلیو دما که زخم و ز  ایمن از ک

 نهایا ی!(( ولدیایسر شلوارش ن ییرسد بال یبه خانه م یپاره شد و من با خود گفتم:))کاش تا وقت

وارد خانه شدم؛خوب بود که سام هنوز از  یپشت چقدر به من خوش گذشت.از در ،امروزیچیه

 شرکت برنگشته بود!

نگاه  یکاره.حاال ه یدلها م یکه تخم گـ ـناه رو تو طانیش نیزهرآگ یرهایاز ت یر ینگاه نامحرم؛ ت-

هر  ،کالیدوست خانوادگ ه،پسری،پسرخاله،پسرعمه،همسایی... پسرعمو،پسردانینامحرما کن

خانم ما  نکهی.حاال اشهیو عموهاتون نامحرم محسوب م ییجز بابا و داداش و دا یجنس مذکر 

 همش بهونه است. نایو ا میبا هم بزرگ شد یاز بچگ

 خواه بلند شد و گفت: یر یام

 .گهید نیخودتونو خفه کن نیبگ یبارک هی -

 نسبتا گرفته اش گفت: یکرد و با آن صدا یاخم ینیحس

 .اهایح یب -

البرز هم  یعنی.اهایح یگفت ب ید،میشن یکالم بر خالف کالم قرآن م کیکالمش بود.تا  کهیت

شود که البرز نامحرم باشد. البته خدا که  ینم ضا؟باورمیو دماوند هم ا اوشینامحرم است؟ ک

 که اشاره نکرد. ینینزده است، زده است؟حس یپدر حرف کیشر  یدرباره 

 مجددا  تکرار کرد: ینیبود که حس یاله یوح انگار

 همشون نامحرمن. نایبابا و دوست بابا و همکار بابا و ا کیشر  -
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 شیکه بعد از شانزده سال جلو ستیمسخره ن یالبرز هم نامحرم است.ول یعنی خب

 !دستم را بلند کردم و گفتم:رم؟حجابیحجاب بگ

 ؟یچ یعنیخب حجاب از نظر شما  -

 ینیهمراهشان را جمع کردند تا حس یآموزان،گوش از دانش یبلند شد و بالطبع گروه ینیحس

 .جوابم را داد:ندینب

لباس هم  نیو گردنتون.آست نیبپوشون دیصورت الزم به حجاب نداره؛ اما موهاتون رو با یگرد -

 یشلوارها نیبهتره.ا نیجوراب بپوش میدار  تیبشه و روا دهیپوش دیتا مچ دست، مچ پاها هم با

اال  همردم..ال ال یشلوار و مانتوتون آنقدر تنگ و کوتاهه که پسرها نکهیپاره پوره اتون هم گناهه.ا

 هللا.

 میمانتوها نیاز آست چکدامیکه ه ی.دوست داشتم بلند بخندم.مندیادامه نداد و لبش را گز  و

کوتاه تر از  میو مانتوها دمیپوش یم یکه فقط شلوار لوله تفنگ یآمد،من یتر از ساعدم نم نیپائ

 یتوانستم متحول شوم؟جلو یخدا عقب بود،چگونه م ی شهیحد معمول بود و شالم هم که هم

ام را  یبرهه از زندگ کیکلمه بگو خودم را به او نشان ندهم اصال! کیبپوشم؟خب  ورابالبرز ج

 کنم. عادت شد و نتوانستم آن را ترک نیلج با سام ،بد حجاب شدمو بعد از آن هم،هم لیبه دل

توانم  یبه مدرسه آمده بودم.امتحان هندسه هم داشتم که م شتریهفته ب کیبعد از  امروز

درس خوانده بودم ؛  یشب قبلش کم نکهیدانستم چرا با ا یننوشتم. نم شتریپنج نمره ب میبگو

 قهیمدرسه، ری،مدیکردم کاظم یکه وارد شدم،برخالف تصورم که فکر م نیاما افاقه نکرد؟...هم

! پس سام، از قبل عذرم را موجه دیزد و احوالم را پرس یگرفت،فقط به من لبخند هدام را خوا

نفر هم نگفت  کیچند وقته حضور نداشته ام!  نیکرده بود...بچه ها هم که انگار نه انگار ا

که من دارم و مدام انزوا  یاخالق نیمهم هم نبود؛ با ا ؟خبیچند وقت نبود نیچرا ا مایسیال

 هم نداشتم. یگر یچ انتظار دیکنم،ه یم یطلب

چند وقت  نیا دیبه سمت کالس زبان رفتم. بله، با میشدم و مستق یولد نیماش سوار

چند وقته  نیکردم. البته نه که خرخوان شده باشم،ا یاستراحت را به زور و ضرب جبران م
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 م،یتوانم دروغ بگو یام. به خودم که نم یکه سام حضور دارد فرار  یی.رک تر بگم،از جاکارمیب

در  یگر یاز هر وقت د شتریچند وقته ب نیجز سام فکر نکرده ام؛ اما ا یکسعمرم به  یمن همه 

و  میبگو یز یتوانم چ یاش را از بر شده ام،نم یشده ام.حاال که زندگ جیدهد.گ یذهنم جوالن م

او ندارم. هر وقت با  یصنم چیام او است که مرا بزرگ کرده و من ه دهینفرت بورزم. حاال فهم

خانمان  یکند. او است که اگر اراده کند، من ب رونیتواند مرا از خانه ب یهم که دلش بخواهد م

کس را  چیام و ه چارهی. خب، قبول من بفشاردیرا م میکنم،بغض گلو یشوم.ف کرش را که م یم

 یسست م یه،کمبار  نیکند؛ اما من نوجوانم و در ا یاز قدرتم کم نم یز یقت،چیحق نیندارم.ا

هم به من داشته  یمحبت مچهیو اگر ن ستیام سام پدرم ن دهیرس جهینت نیبه ا نکهیشوم. از ا

را ببخشم. بله،من مجبورم  شیها یاست، از سر لطف بوده است و من مجبورم که تمام کم کار 

بودم.با  یپرورشگاه کیبکنم؟اگر سام نبود، من االن  توانمیهم م یگر یکار د یعنیببخشم. 

کس را جز سام ندارم.من  چیپدر و مادرم.من ه یمن ب یشود.آر  یم خیتصورش مو به تنم س

 یطالق است هم بدبخت ترم. او حداقل پدر و مادر دارد ؛ اما من ب یکه بچه  ایاز فار  یحت

بوده  ینباشم،چه هستم؟! قبال چه کس یسپهر  مایسیدانم اگر ال ینم قایمانده ام.من دق تیهو

ندارم،من اصال  یستیخودم که رودربا ست؟بایچ دیمج یِ لیاست،اما فام دیپدرم مج یعنیام؟ 

پدرش  یموادفروشِ اعدام کیدوست دارد  یپدرم باشد.چه کس دیخواهد مج یدلم نم

 رییتغ یسهام دار شرکت به موادفروش اعدام کیپدرش از  تیدوست دارد هو یباشد؟چه کس

 باخت! یعنیکنم ؛  بیکند؟من اگر بخواهم پدر بودن سام را تکذ

 یعنیکس و کار باشم؛  یب دیکارتون خواب بشوم.با دیخط بکشم.با کی دیبا زیدورِ همه چ یعنی

 یعنیدهد؟ حیترج یمجلل سام را به کارتون خواب یهم وجود داردکه بخواهد خانه  یاحمق

هست که  یدهد؟کس حیترج یکس و کار  یرا به بهست که بخواهد با اصل و نسب بودن  یکس

 یهست که بخواهد راحت یدهد؟کس حیبودن را به پدر داشتن ترج درپدر و ما یبخواهد ب

 قا؟یبه کجا بروم دق دیتوانم بروم.چون اگر بروم،با یبفروشد؟من نم یو آوارگ یخودش را به سخت

محکم  یادعا یچه کار کنم؟با خودم که رک هستم،من با همه  دیگاه من نباشد،با هیاگر سام تک

 یشوم. اگر پس از تجاوز،کس یم فیبه اسم پدر،ضع یه گاهیبودن و قدرتم، بدون حضور تک
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توانم از سام متنفر باشم.چون  ینم گریقبول کنم،د دیکردم؟با یمثل سام کنارم نبود چه م

 !ستمین یسپهر  مایسیمن ال میو بگواز آن خانه بروم  دیاگر بخواهم متنفر باشم،با

 م؛درستیبگذار بگو ستمیاعتراف کرده ام از او متنفر ن گریخوب بوده و هست؛ حاال که د سام

پدر بوده است،هر چند با نقص! هر چند  میاست با کم و کاست ؛ اما مهربان بوده است. او برا

من  یبرا یت.اگر او نبود،چه کسکرده اس یکرده است؛ اما به هر حال پدر  یپدر  میبرا یبا کمکار 

 ماند؟ یم

. حداقل اگر پدر و مادر ستمین ستم،خوشحالیدختر سام ن نکهیدانم چرا ؛ اما اصال از ا ینم

هستم،  یشد اما حاال نه.حاال که دختر دو فردِ نامردِ اعدام یهم داشتم، نظرم عوض م یخوب

موضوع کنار آمده بودم  نیو با ا ستیدانستم که سام پدرم ن یقبل تر ها هم م یلیمن از خ

کنم!قبل تر  تیبودن،کفا یسپهر  مایسیباشد نه!بهتر است به ال یشخص نیپدرم چن نکهیاما...ا

صد برابر از او بهتر،پدرم بوده است...اما  یکی ست،حتمایکردم اگر سام پدرم ن یها فکر م

 حاال....!

 دختر؟ یش ادهیپ یخوا ینم-

 شود! یاضافه م یگر یدرد د میدردها د،بهینکن میصدا رنطوی. لطفا استمیدختر ن من

رنگارنگ.  یِ دست لباس راحت کیآمدم. نینداشتم. از پله ها پائ یفرمان دادند؛ من نقش میپاها

 یاز شهرستان ها بود. بهتر که نبود؛نم یکیخاله اش که در  یشهال خانه نبود،رفته بود خانه 

 رمییخواهم تغ یتوانستم آنطور که م یکردم اگر بود راحت نبودم و نم یدانستم چرا اما حس م

 برنگردد؟ گریشد شهال د یرا به رخ بکشم. چه م

استرس  یبلند به سمت در به راه افتادم.کم یرا پشت گوشم فرستادم و با قدم ها میموها

. نشود رهیتا استرس بر حرکاتم چ دمیکش قیعم یبارم بود! نفس نیداشتم؛ خب اول

 باشد! یعاد تیبرا زیهمه چ ما،بگذاریسیال

باران  سِ یخ یدر موها یشده بود.دست یگل یکتش کم یباز شد.سام خسته وارد شد.گوشه  در

دو عدد شاخ درآورد،  میمن شد.اگر بگو ی نهیبه س نهیو خواست برگردد که س دیشده اش کش
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سرم و  یکوتاه شده ام و تلِ رو انهیبازِ ناش یموها یدروغ نگفته ام. متعجب نگاهش را رو

 .آب دهانش را قورت داد و گفت:دصورتم چرخان یرو

 رو بپوش حتما. اط؟پالتوتیتو ح یبر  یخوا یم -

 یعنیاش مکث کردم. یخاکستر  یچشم ها یبلندش نگاه کردم و بعد رو یمشک یابروها به

بار  نیاول نیر،ایال اختوانست باور کند که به استقبالش آمده ام؟مسلما نه.در شانزده س ینم

 بود!

 از او فاصله گرفتم و بعد گفتم: یکم

 .رونیخوام برم ب ینه نم -

 نگاهم کرد و بعد گفت: متعجب

 نجا؟یا یپس چرا اومد -

...خب زود یشو رهیکه فقط به چشمانش خ یتوان ی.نماوریب لیدل کیزود باش. مایسیال خب

 کردم و گفتم: یآخر؟.مکث میسگ اخالق نباشم؟.چه بگو گریخواهم د یم میم؟بگویبگو.چه بگو

 .یخسته نباش -

افتاد.خب  یکف دستم م شیآنقدر گشاد شدند که حس کردم االن مردمک ها شیها چشم

نباش. مثل مجسمه خشک شده  رمنتظرانهیغ یکند.کم یاالن دوباره سکته م مایسیال

 گفتم: یجهت اصالح ساز  عیبود.سر 

 آنقدر تعجب داره؟ -

 زد و گفت: یاز آن حالت در آمدند.لبخند خسته ا شیها چشم

 بارت بود. نیاول نی.ایتا حاال نگفته بود -

 بد بوده ام پس!دستم را دراز کردم که گفت: چقدر

 ؟یخوا یم یز یچ -
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داند! چقدر  یرفتار نکرده است.نم نیمرد چن نیکس با ا چیکس،ه چیمن.تا حاال ه یخدا آه

 دوباره دپرس شوم گفتم: نکهیز ااست. قبل ا دهیمحبت ند

 رو بده. فتیک -

را همانطور متعجب به دستم  فشیپلک بزند.ک یتواند حت ینم رتیاز ح گریحس کردم د نباریا

 گفت: یکه زمزمه وار م دمیرا شن شیداد و من هم به سمت اتاق کارش به راه افتادم.صدا

 حتما  خوابم. -

مرد  نیا یآنقدر تعجب دارد؟تعجب ندارد،برا فیگفتن و گرفتن ک یخسته نباش کی یعنی

هم  مایسیخود ال یرا باور کند.حت دیجد یمایسیسخت است که ال شیمرد برا نیتعجب دارد! ا

شود از تو  ینم گریداند چرا د یهم نم مایسیرا باور کند. خود ال یواقع یمایسیتواند ال ینم

 متنفر بود؟

آمد و  رونینشسته بود. جلو رفتم که از فکر ب هنیرا عوض کرده بود و کنار شوم شیها لباس

 گفت:

 ؟یخورد یز یچ -

 تکان دادم که گفت: ینف یرا به نشانه  سرم

 چرا؟ساعت هشت شبه. -

 نگاه کردم و گفتم: شیچشم ها به

 درست نکرده بود. یز یشهال چ -

 را برداشت و همانطور گفت: یعسل زیم یرو اریو تلفن س دیکش یپوف

 سفارش بدم؟ یخور  یم یچ -

 و گفتم: دمیتلفن را از دستش کش یگوش

 .میکن یدرست م یز یچ هینه.خودمون  رونیب ینه غذا -
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 ابرو و بعد گفت: یباال رفته  یتا کیشده نگاهم کرد بعد با  کیبار  یاول با چشم ها سام

 ما؟یسیحالت خوبه ال -

 عقلم گفت:از درون  ی!من مثل قبل هستم.کس؟ی.تو چرا آنقدر شکاک شده اخوبم

 .یستیاصال هم مثل قبل ن -

 !؟!مروئهی.ته تهش نمیخور  یم میکن یدرست م یز یچ هی میبر  ایخوبم.ب-

بود و  یسوخته با سس خردل و سس قرمز تند ؛ اما با لبخند! هر چند لبخند سام واقع مروین

! ظرف ها را هم یورزشکار  یمثل بستن د؛ی. خوشمزه نبود ؛ اما به دلم چسبیصور  یمال من،کم

مبل  یکه سام نگذاشت و خودش آنها را شست. امشب فقط سام!رو میمن خواستم بشو

زد و مشغول حساب و کتاب شد. کنارش نشستم که به سمتم  مرا به چش نکشینشست و ع

 شد.گفتم: رهیخ یزعسلیم یرو یبرگشت و بعد دوباره به کاغذها

 ؟یچشم هات رو عمل کرد -

 رفت گفت: یحسابش ور م نیکه با ماش همانطور

 کردم. کیز یل -

 ؟یزد نکیپس االن چرا ع-

 .جواب من را هم داد:160000000و نوشت: دیکاغذ کش یرا رو یآب خودکار

 مطالعه. یبرا -

گونه ام  ی!دستش را جلو آورد و روقیکاغذ رها کرد و به من نگاه کرد.عم یرا به رو خودکار

را با محبت بدهد. با  رمییتغ نیمرا باور کند و جواب ا رییاو هم در تالش بود که تغ دینشاند.شا

 و گفت: دیگونه ام کش یانگشت شصتش رو

 چه خبر گل بابا؟ -
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تا بتوانم گل  دیطول کش یسام.کم یعنیو بابا  مایسیال یعنیبابا...گل بابا...گل بابا...گل  گل

 شست و گفتم:لبم ن یرو یرارادیخودم ترجمه کنم.لبخند کوتاه و غ یبابا را برا

 .یرو پرداخت نکرد هیرفتم کالس زبان.گفتن شهر  -

 :دیخند

 بدن؟ فیتا بهمون تخف یتاپ ش یدرس بخون ینیترم بش هی یخوا ینم -

 و گفتم: دمیخند یجد یجد نباریا

 تاپ شم؟ تونمیمن م یواقعا فکر کرد -

 کوتاه شد اما پاک نشد: لبخندش

 تاپه.شک نکن. شهیدختر من،هم -

با  دیخواهد بگو یاست؟م یچه منظور  یدانستم برا یداشت را نم«دختر من» یرو یدیتاک چه

 دیهم،من با یاگر نخواه نباری،ایکار  ی؛ اما من دخترش هستم؟! سام کجا ستیپدرم ن نکهیا

از تو متنفر  گرید نباریشوم.چون ا یمشکل بزرگ م کیدخترت باشم.چون بدون تو،من دچار 

خوشبخت  میسوزد که نتوانست یخودم و تو م ی.چون دلم برایستینبد  گرید. چون انگار ستمین

 !می. بگذار خوشبخت ادامه دهمیباش

 مقدمه گفت: یو ب دیکش میدر موها یدست

 ؟یمن رو هم کوتاه کن یموها یخوا ی،میقشنگ کوتاهشون کرد یلیخ -

 بلندتره. یلیراست موهام از چپشون خ ؟سمتیانداز  یدستم م-

 خوشگله. نهیمهم ا-

 کرد که گفتم: دیگفتم.لبخندش را تجد یکه آخ دیاز آن ها را آرام کش یا دسته

 .تیبلور  یگفت قربون دست و پا یرفت،مامانش م یباال م واریسوسکه از د -
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 و گفت: دیخند بلند

 ؟یمن رو هم کوتاه کن یو موها یلطف کن شهیحاال نم -

 گفتم: یحوصلگ یپاک شد و با ب لبخندم

 باشم. یمثل اون لحظه عصبان دیبا -

 گفت: یرا گرفت و با مهربان دستم

 .ینیب یم بیفقط خودت آس ی.چون اگه مدام بهش فکر کنمایسیال یبهتره فراموش کن -

 میآن مرد کابوس شبها گریرا جا به جا کرد.د میگلو بکیهجوم آورد و س میدوباره به گلو بغض

 نگاهم کرد و گفت: یاما خودم دلم گرفت.سام با ناراحت امد؛ین

 لحظه به من نگاه کن. هیدلم، زی...عز مایسیال -

 یکم دیافتادم و با ادشیدانستم ؛ اما دست خودم نبود.باز  یکردم.خودم هم م یلج م داشتم

 م،یالتماس ها م،یها غیج م،یادهایکردم.آه فر  یکردم تا سبک شوم وگرنه سکته م یم هیگر 

 ی.چشمم به در خشک شد؛ اما کسامدین چکسی...هامدی!سام ندیبه دادم نرس یکس م،یزجرها

کرد و  یرا پاک م میوقفه اشک ها یروان شدند. سام ب میو اشک ها دیترک.بغضم محکم امدین

 گفت: یم

گوش بده.به من نگاه  زمیما،عز یسیهو؟الیشد  ی.تو که حالت خوب بود،چمایسینکن ال هیگر  -

 گهید زیچ هیاصال در مورد  ای.خب؟بیبهش فکر کن دیبحث تموم شده است.نبا هیکن...اون 

 ...با من حرف بزن!مایسی....المیحرف بزن

گونه ام سر  یزد و رو رونیآن ب یهم فشردم که اشک باز از ال یرا محکم تر رو میها چشم

 می!سام در موها؟یده یجلوه م فیو آنقدر ضع یکنیرفتار م نگونهیچرا ا مایسیگرفت.آه ال

 و گفت: دیدست کش

 ..یفراموشش کن دیکه افتاده با هیاتفاق هی نی...امایسیمحکم باش ال -
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 :دمیکالمش پر  انیحرص و اندوه م با

. مهیشونیپ یمهره که تا ابد رو هی نیا یفراموش کنم وقت یچطور؟چطور  یبگ شهیباشم؟م یقو -

فکر  نیبه ا یباهاش کنار اومد.ک یکه بشه به راحت ستین یموضوع ستمیکه من دختر ن نیا

که تو  زمیعز  رمیاخ بم گهیبه من م یاجبار بوده ؟ک هی نینداشتم و ا ینقش چینه که من ه کیم

 ندهیآ یتو یتیموفق گهیسام،من....من د یرو از دست دادم. وا می. من پاکیستیدختر ن گهید

 ندارم. من...

باخبر باشم. بدون  بمیحد از تخر  نیکرد که من تا ا یمتعجب به من نگاه کرد؛حتما  فکر نم سام

فکر کرده من دختر  گر؛یام. سام است د دهیدختر آفتاب مهتاب ند کیکرد من  یشک فکر م

 مانند من! یبشود دختر  تشیکرد حاصل ترب یهستم! فکرش را نم غمبریپ

را از  میکرد. اشک ها رییقلبش،گذاشت و رنگ صورتش تغ یامد.اما دستش را رو رونیبهت ب از

 دستش گذاشتم و هراسان گفتم: یبردم و دستم را رو ورشیگونه ام زدودم.به جلو  یرو

 !هو؟یسام..سام..چت شد  -

 گفتم: ادینگاه کرد.نتوانستم آرام باشم و با فر  میبه چشم ها سام

 ؟یشد یچ -

 ییدر صورتم فوت شد.با صدا نشیبه حرکت درامدند.سرم را جلو بردم که نفس سنگ شیها لب

 رفت گفت: یصدا شدن م یکه رو به ب

 ...مفیق...قرصام....ک..ک -

 نیحواستم به ا یبه سمت اتاق کارش به راه افتادم.اصال نم عیچه شده بود؟.بلندشدم و سر  آه

ناقص، مجبور بود قرص  یفکر کنم که چرا آنقدر نگران شده ام؟ آرام تر شد.پس از آن سکته 

بود؛ در معرض قند و  یباال نرود. عجب موجود ناقص یلیوالسارتان مصرف کند تا فشارش خ

. به خاطر یچقدر قدرنشناس هست مایسیو حاال هم که فشار خون گرفته بود.آه ال دکه بو ابتید
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 دنیرس ریتو بود که سکته زد و االن هم مجبور است قرص فشار بخورد!...آن سکته،تاوان د

 افتادم نه خودش! یال و روز مح نیمن به ا د،نهیرس یزود م یخودش بود! اگر کم

داشتم  گریبمانم.د ششیتوانستم پ یسام را تنها گذاشتم. من نم ر،یگفتن شب بخ با

سام آنقدر  یکه از کبود شدن چهره  یزدم. من یکردم.داشتم گند م یم بیام را تخر  یخودواقع

کبود  یبرا فیضع یخواستم او را بکشم؟!چرا آن قدر مثل آدم ها یهول کرده بودم، چطور م

کنم که  یفکر نم نیبه ا گری!چرا سام؟چرا؟چرا؟نه دگر؟یچه بود د نیشدن سام نگران شدم؟! نه،ا

 گری! د مایسیشوم...بس است ال یاست؛ چون هر چقدر او خوب بشود من بد م یاو مرد خوب

 خط بزرگ بکش...سام ممنوع! کیدور سام را 

 و رو نه. لوس!ت یانتظار داشتم؛ ول ربرنجیش یاز اون پسره -

 شد: یقطع و وصل م صدا

 ..لوس..هست؟ی... بخور ربرنجی...دعوا...بخاطر...شیدوست دار  -

کنترل شده  یجا به جا شدم و با صدا اطیح یگوشم گذاشتم و در محدوده  یرا رو دستم

 گفتم:

 خورم. ینم ربرنجیمن ش -

 ...سهیربط..ساعت..وا ی..بربرنجیچه...ش-

 خره به راه افتادم: یولد نیو به سمت ماش زدم رونیخانه ب هان؟از

 ؟یگیم یچ اوشیاَه ک -

 دادم: ،ادامهیبعد سوار شدم و ضمن سالم نکردن به ولد و

با  گهیبرام نداره،د یتو نه.حاال هم من فرق یشعور توقع داشتم ول یاز اون نچسب ب گمیمن م -

 .میهم در ارتباط نباش

 باره معجزه وارانه درست شد: کیبه  صدا
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کات  ؟بهتریهست یک ی.سوما فکر کردیربرنجی.دوما خودت شیخودت شعوریاوال نچسب ب -

 و گرنه... یباش اوشیبا ک یزن یکه له له م ییتو نیکن.ا

همه من به دماوند فحش  نیدماوند است؟ا یعنی.پس...ستین اوشیک نیا نکهیا مثل

 دادم،خودش پشت خط بود؟

 کنه؟ یضرر م یک نمیلوس ننر.به جهنم کات کن بب یدختره -

 :دمیپر  شیغرا یسخنران وسط

زد  یکه واسه بودن با من له له م یکس ؟دومایدیرو جواب م اوشیک یاوال  به تو چه که گوش -

 خان بود که شماره داد و دنبال من راه افتاد... اوشیک

 آمد: یگذاشت حرف بزنم و مدام جفت پا م ینم

که  نییشما نین؟ایمجبورتون کرده زنگ بزن یکس یول نیر یگ یهه هه..شما دخترا شماره رو م -

 !نییدنبال پسرا

 اعصاب بود: یبشر چقدر لوس و رو نیام گرفته بود. ا خنده

که بهت ربط نداره  یتو کار  حتیهر وقت گفتن جسد،خودت رو بنداز وسط؛از من به تو نص -

 دما. لسوفیدخالت نکن ف

او قطع کردم.خوب است اول خودشان تک زنگ  یرا رو یزد که گوش یحرف م نطوریهم داشت

 نییشده ام را باال پا زیبلند تم ینگاه کردم.ابروها نیکوچک ماش ی نهیزده بودند! به خودم در آ

 یخوب شده بودم.از حالت پاچه بز  یلیبه اسم ابرو برداشتن،به نظر خودم ،خ یکردم.با آپشن

صورتم خوشم  یکردم که از جذبه  یشده بودند.اخم یبودند و بلند و کمان هآمد رونیب

 !ریناظم سخت گ کیآمدم؛درست مثل  یاخم مقتدر به نظر م نیآمد.چقدر با ا

ذهنم سمت  عایدانم چرا اما سر  یام بلند شد.نم یگوش امکیپ یچکاپ صورتم،صدا نیا انیم

 هیقض الیخیبوده و بهتر است ب دست دماوند یداده که گوش امکیرفت.حتما پ اوشیک
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خورده  یحالت شکست عشق کی یغیتبل امکیپ دنیباشم.قفلش را باز کردم و با د

 ذوقم خورد! یگرفتم؛تو

کلمه هم نخوانده بودم. از صبح به دنبال  کیداشتم.  یمیشدم.فردا امتحان ش رهیخ رونیب به

به دانستن گذشته ام  یعالقه ا چیو رو کردم. ه ریخودم و سام تمام اتاقش را ز  یاز گذشته  یاثر 

نه؟! هر چقدر هم به  ای دیگو یخواستم بدانم هنوز هم دروغ م یو گذشته اش نداشتم. فقط م

 باز هم شکاکم؛ نسبت به او! اورمیب مانیخوب بودنش ا

 چیکمرنگ شده است؟ه میهدفم برا گریکنم؟! چرا د یبه کشتنش فکر نم گریچرا د یراست

 نکهیاست مثل ا شیشد! پس چه شده است؟هدف که سر جا یکمرنگ نم مایسیال یبرا یهدف

 یعنیساقط کنم، یخواهم سام را بکشم و از هست ینم گرید نکهیکرده است! ا رییتغ مایسیال

 است ؟ رییکنم تغ شیباشد و پدر صدا مخواهم پدر  یم نکهیر؟اییتغ

با حسرت پدر  یسالگ زدهیکه از س ییتو یاست. برا رییتغ یتو همه  یبرا نیا ما،یسیال آه

است. قبول کن تو  یبزرگ رییتغ یلیخ ،یاز سام متنفر بوده ا شهیو هم یکرده ا یداشتن زندگ

 .یاو را پدر خودت بدان یتوانی!تو هرگز نمیشو یرو به آن رو م نیاز ا یدار 

ش داشتم که خودم هم قبول یقتیحق دنیشن یهم فشردم.حوصله  یرا محکم رو میها چشم

 نداشتم. ،یطیشرا چیرا،تحت ه

 ...رمهیدارم د سیشو سرو ادهیپ-

 !یتو از سام هم منفورتر هست یولد آه

 : دمیالبرز را شن یکه در را باز کردم، صدا نیهم

 میشرکت بش هی هی.نظرت چمیهست نکیلنز و ع یشرکت واردات کننده  هیسام ما االن فقط  -

 آلمان؟ سانسیتحت ل

من بود،تا من  یمبل نشسته بود و رو به رو یالبرز! البرز که رو یعنی ندیگو یباف که م الیهه،خ

 حس کردم گفت: قایبودنش را عم یکه ظاهر  یحرفش را خورد و با لبخند دیرا د
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 جان یبه ال -

 یکند و احمق و مغزفندق یفقط انتقاد م ندیب یتا چشم سام را دور م وانهیجان...مردک د یال

جان! از عمد،طبق معمول جوابش را ندادم  یشوم ال یسام باشد، م یوقت یول کند؛ینثار من م

ترکد. سام سرش را  یدارد از حرص م دمیدر دستش زد و من فهم گاریبه س یکه پک محکم تر 

 زد و گفت: نیر یش یمن لبخند دنید اچرخاند و ب

 .یجان.خسته نباش مایسیسالم ال -

 کیبرز و خود سام ،دستم را دور گردن سام حلقه کردم و مانند ال یرفتم و در کمال ناباور  جلو

من و به  یحرکت مهربانه  نیشد اول نیکه ا دمیسام را محکم بوس یگل بابا،قند عسل بابا،گونه 

داشت جلوش  یکه سع ییبابا لیتحو قیعم یبا سام. لبخند ینفرت و گستاخ یدور از ذره ا

 م:و گفت د،دادمیایبه نظر ن متعجبالبرز 

 گلم... یبابا یشما هم خسته نباش -

....باالخره گفتم بابا....آن هم به خاطر چزاندن البرز! وگرنه از ته دلم نگفتم بابا...البرز که بابا

 می. سام هم که نگونمیسرش را در پوشه ها و انبوه زونکن ها فرو برد تا حرص و تعجبش را نب

گرفتم  رونیو با گفتن غذا از ب دیآمده ام کش رونیشال ب ریاز ز  یموها انیم یبهتر است.دست

 سکته اش را هم نزند. نیبذار تو ماکروفر سرش را برگرداند تا دوم

لبخند به خاطر  کی. باالخره بعد از چند وقت دمیپرافتخار هجده پله را باال کش یلبخند با

 یو بفهمانم که نمخواستم به ا یحرص دادن البرز نبود، م یحرکتم صرفا  برا نیزدم...ا یروز یپ

 :دیتواند راحت در مورد افکار و احساسات من نظر دهد و مثل آن وقت،بگو

 !یدونم از سام متنفر  یم -

به  ینیب شیگذارم قابل پ ی! من نمیو قضاوتش کن یرا بشناس مایسیالبرز مانده است تا ال آه

 .میاینظر ب
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 کیدانم  یکردم ؛ چون م یسام بود وگرنه از صحنه پاکش م دیکه مورد اعتماد شد فیح

و  انـتیفهمد! سام از بس که خــ ـ یرا نم نیدر دورزدن سام دارد و سام ا یاضافه است که سع

مثل البرز گرم کند و  یاست ، دوست دارد دلش به داشتن برادرمانند دهید یمهر  یو ب ینامرد

 تا البرز خود به خود حذف شود! زمیر  یسام م یمهر و محبتم را به پا باشد،تماممن اگر الزم 

به من  یحس نیکنم که البرز هم چن یحس م بیکه قابل اعتماد سام است ؛ عج فیح فقط

 را دوست دارد وگرنه... مایسیکه سام ال فیح دیگو یدارد.مدام با خودش م

بار به جمع دو  نیاول یو برا دمیپوش یمرا دوست دارد؟!.معلوم است که دارد! لباس مرتب سام

 افتادم: ینیحس ادی. وستمیسام و البرز پ ینفره 

 باشد. دهیپوش دیتا مچ دست و قوزک پا و موها و گردن با -

 نگاه کردم و گفتم: میمچ پا یشرتم و شلوار تا باال یکوتاه ت نیگردنم و آست یرو یموها به

 !ینیحس الیخ یب -

 بود، گفت: یعسل یمبل که سام همانطور که سرش در کاغذ رو یرو نشستم

 ؟یخور یشام نم -

 گفتم: کوتاه

 نه. -

البرز! سام بلند شدو به  یالیخ یسام و ب یبه انبوه پوشه ها و زونکن ها نگاه کردم و به کالفگ و

 رفت گفت: یاش ور م یکه با گوش یکه دور شد، البرز در حال نیسمت اتاقش به راه افتاد.هم

 !یخوشگل یچه ابروها -

نبود . پس  یداد، شک صیرا تشخ میبود كه برداشته شدن ابرو ها زیحد ت نیالبرز تا ا نکهیا در

 زبل خان. میگویم نیات آفر  یز یو ت یز یبه ه ؛یدیتو فهم د،امایتعجب نکردم.سام نفهم ادیز 

 :گفتم
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 ؟یدیتازه فهم -

 سمتم برگشت و با لبخند گفت: به

 آخه! شونیتازه برداشت -

 

 بحث را عوض کنم گفتم: نکهیا ینشده بودم! برا عیحاال آن قدر قانع و بالطبع ضا تا

 شده؟سام چرا انقدر کالفه بود؟ یچ -

 زد و گفت: یشخندین

 گلت؟ یبابا ایسام  -

 افهیبا آن ق گریاست. بله د دهیرا فهم هیبودن قض یمزه.قشنگ به من فهماند که صور  یب لوس

سام هم  ریدارد! البته تقص یرفتار من تازگ دیفهم یهم م ایآدم دن نیمتعجب سام احمق تر  ی

 است! زیت یادیبشر ز  نی؛ ا ستین

 چرا. ستی.معلوم هم نستیاز پوال ن ونیلیصد م-

 گفتم: ناخودآگاه

 ؟یخودت برش نداشت یمطمئن -

 زد: یپوزخند

 بچه! ستین یز یواسه من چ ونیلیصد م -

 گفتم: کوتاه

 جان شدم بچه؟! یال ست،ازیحاال که سام ن -

 ینشستم و با خودم گفتم:))حت یزناهارخور یم یصندل یبه سمت آشپزخانه به راه افتادم.رو و

من خودش رو ببازه..البرز  یدست هیحرفاس که با  نیاگه برشون هم داشته باشه،زرنگ تر از ا
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. دونهینم یز یزرنگه و امکان نداره دستش رو برام رو کنه.آنقدر زرنگ هست که سام هنوز چ

بهم  اوشیکه ک هیا یجانیه-یسیپل یها لمیاثرات ف ناینباشه و ا انـتیاز خــ ـ یر دخبیاصال شا

 داده!((

 از آن ارث بخورد! الیر  کیعمرا اجازه دهم انگشت کوچک البرز به  ز؛منیچ کی فقط

 ؟یمجرد یتو مطمئن-

 گفت: شخندینگاهم کرد و بعد با ن متعجب

 ؟ یدون ینه شک دارم.تو م -

 کج گفتم: یلبخند با

 ؟یبهت گفته چقدر لوس یکس -

به من و البرز کرد و بعد  یدوران ی. نگاهافتیآمد و نشست و بحثمان خود به خود خاتمه  سام

 گفت:

 شده؟ یز یچ -

 دادن را به گردن من انداخت: حیگونه زحمت توض نیباال انداخت و ا یشانه ا البرز

 .میزد یاول حرف م بعد امتحانات ترم التیدر مورد تعط مینه.داشت -

 برق زدند و گفت: شیچشمها

 اش؟ جهیخب؟نت -

 گفتم: دیبگو یز یالبرز چ نکهیاز ا قبل

 .ستین کاریمسافرت.ب ادیب تونهیمتاسفانه البرز گفت نم -

 گفت: یزد و اما سام با ناراحت شخندین کردیهمانطور که پرتقال را تکه تکه م البرز

 شد. فیح -
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 گفت؛ یید؟صدایآ یمردک دو رو خوشت م نیو از ا یسام تو چرا آنقدر ساده ا آه

 د؟یآ یخوشش م انتکاریدور رو و خ یسام چگونه از دختر  -

 وجدان!ساکت باش. سیه -

 اش را برداشت و گفت: یسام به صدا درآمد و گوش تلفن

 !؟!دیبله بفرمائ -

 استفاده کردم و گفتم: ییطال تیموقع نیا از

 ...یتین دوستم بود که باهاش رفتم کالس تقوهمو -

 مکث گفت: یذره ا بدون

 نگ؟یبول -

 زدم و گفتم: یبشر! لبخند نیفرز بود ا چقدر

 آشنائه! یلیآدم خ نیگفت ا یم دتید یوقت -

 تفاوت شانه اش را باال انداخت و گفت: یب

 خب؟ -

 دیفهم یز یزدن چ یدست کیشود با نگاه به چشمانش و  یآنقدر نفوذناپذير است؟چرا نم چرا

و بمش را  ریمثل من و البرز که ز  ی؟!برعکس سام؛تمام احساسات و افکارش در نگاهش بود.کس

تمام فکرش را در  یته تو میتوانست ینگاه کردن در چشمانش م هیثان کیبا  م؛یدانست یم

وابسته به  یباز  یبود.همه  ریدر برابر سام،درست مثل حرکت شاه در برابر وز  برزال ی.باز میاور یب

 ریوز  نیمحدود بود به چپ و راست رفتن و ا اراتشینشدن شاه بود اما اخت ایو مات شدن  شیک

 بود که شاه را تماما در دست داشت! ریوز  نیرا در دست داشت!.ا یباز  یبود که همه 

 مثال؛منفور باهوش! یب ریوز  کیشاه بود و البرز  کیسام  و
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 بود چرخاندم و گفتم:  یرا به سمت سام که با اخم در حال صحبت کردن با گوش سرم

 گرده. یوقته دنبال باباش م یلیخ -

 کرد: رمی.تحقدیخند

 دختر؟ ینیب یم لمیف یلیخ -

 که گفت: میبگو یز یچ خواستم

ز هم بهت بگم؛هنو یز یچ هیگلت بگو نه من!  یبابا یرو برا یسیو پل یجانیه یداستانها نیا -

 جان! یال یکیکوچ یلیخ یواسه قلدر باز 

 عیضا یلیام خ یدست کیکه تلفنش را قطع کرده بود،شد. یبعد مشغول صحبت با سام و

 یهم قهوه ا شی...به قد بلندش نگاه کردم؛مثل دماوند بلند بود. موهایبود؛قبول دارم.ول

 یو دماغ عقاب شیبود؛مثل دماوند.اما چشم ها یبرفک دیبود؛مثل دماوند.پوستش هم سف

کرد؛ از بس دراز بود.اخالقا هم که  یقوز م یمانند دماوند کم ستدماوند نبود. در  هیشکلش شب

صفر درجه بود ؛ اما البرز  یجوشش رو یبودند. اما دماوند دما یسگ اخالق و وحش شانیدوتا

زده  توهم مایسیداد! نه،نه! ال یوجه،بروز نم چیو احساساتش را به ه ینیب شیپ رقابلیغ

 دختر! یدار  ی!عجب ذهن خالقیا

 سال! یرفت و اما رفتنش مصادف شد با سونام البرز

نگاهم کرد.در آن واحد،صورتش سرخ شد و با حرص دندان  زیبه سمت من برگشت و ت سام

 :دیشده اش غر  دیکل یدندان ها یهم فشرد و از ال یرا رو شیها

 ؟یتو ابروهات رو برداشت -

 به رگ متورم گردنش کردم و گفتم: ینگاه

 آره. -

 :دیکش ادیبار بلند سرم فر  نیاول یبرا
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 ؟یکش یآره؟تو خجالت نم -

 را باال دادم و گفتم: میابروها

 اون وقت؟ یچ یخجالت؟برا -

 :دیاز سام نداشتم.غر  یترس چیکردم نترسم و عقب نکشم.البته من ه یآمد که سع جلو

. مایسیال یدیبه اوج خودت رس گهیداره؟تو د یساله ابرو برمدختر شونزده  هیچند سالته؟ -

 .یکن یخواد م یدلت م یو سرخود،هر غلط یدیاصال به حرف من گوش نم

زن شانزده ساله را دختر شانزده ساله صدا  کیهرگز  ؟آهیسرخود ییگویم نی!به اهه

 کی.دیتصور نکنکند، او را کوچک  یکند، جان به سرش م یاش م یدهد،روان یم د؛آزارشینکن

 نامردان اطرافش! ینامرد یزن شانزده ساله بزرگ است؛به بزرگ

 زدم و گفتم: یپوزخند

 یدوره  ی..سوزنت توهیقاجار  یدوره  یایاز بقا سنیموزه بنو یتو رو بردارن ببرن بزارن تو دیبا -

 جا مونده. انوسیدق

صورت من  یخواهد رو یدست م نیباال رفت.امکان نداشت بخواهم باور کنم ا دستش

افتاد و آن را شکاند! نگاه  زیم یگلدان رو ی.اما دست در کنار صورتم مشت شد و روندیبنش

 ام دوخت و گفت: یقرمزش را به چشمان خونسرد قهوه ا-یخاکستر 

شد آخرش؟! خــ  یچ یدون یشدم،م ندیمامانت رو ول کردم به امون خدا،به قول شماها اپن ما -

چه  یندیاپن ما نیتا بفهم سنیشماها بنو یها خیکتاب تار  یبردارن تو دیه باک یانتی.خانـتیـ

به تو رو  یادیز  گهیمن د یکالس،ول یند،بیقه،کلوزمایداره؟! باشه،من دِمُده،احمق، عت یعواقب

 !ادمد

 گفتم: کیستر یه غیج با

 نکن! سهیمن رو با مامانم مقا -
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 خانه را ترکاند: یها شهیش شیکرد که ذاتا الل بوده و هست؛صدا فراموش

 !ی.دختر دو تا مجرم اعدامیدختر اون ما؟تویسینکنم ال سهیچرا؟ چرا مقا -

 یرو یکنترل چی.هیکرده بودند از حرص بودند نه از ناراحت سیرا خ میکه چشم ها ییها اشک

 خودم نداشتم:

 !ستمینه!من دختر اونا ن -

 زد: یپوزخند

که االن  ی... اگه دختر من بود؟ههی؟االن دختر مندختر من یست،شدیحاال که به نفعت ن -

دختر  گهیکه د ینبود ی.دختر یداشت یو ابروهات رو برنم یستادیا یمن نم ی.تو روینبود نیا

 !ستین

غرورت را بردار و  یها ؟تکهیرو ی؟چرا نم یده یجوابش را نم ؟چرایا ستادهی.چرا امایسیال برو

شدن احساس و جسمت را به  دهینامرد است که در  کیمرد  نی...استیمرد سام ن نیبرو.ا

دسِت  ریجامعه است که تو را اس یاز نامردها یکی نی! استیمرد،سام ن نیآورد...ا یم تیرو

 یخودشان را بکشند؛ تنها راه دیمانند همه تو را قضاوت کرد. امثال من با بلکه دیند ینامرد

 شوند. یاست که خالص م

 یو زبان...نگاه یپول، کتاب فارس ل،یموبا ،یکوچک، شامل چند دست لباس، هندزفر  فیک کی

برود  یروانیرشیخواست به اتاق ز  یم یرا داشتم وقت ندرالیبه اتاقم انداختم؛ حس س یسرتاسر 

شانه ام انداختم و از  یجا بگذارد.کوله ام را رو گریدو دختر د یو مجبور بود اتاق مجللش را برا

 زدم. ونر یب اقات

گفتند اتوبوسشان چپ کرده و همه مرده اند. هه!شهال  یکه م ییبود سراغ شهال نبودش؛رفته

را  میداشت. اسپرت ها یا دهیفا میخوب است مردنت حداقل برا ،یوقت به دردم نخورد چیه

 توانم محکم ادامه دهم. یاو هم م ،بدونییزدم.من به تنها رونیاش ب یو از عمارت لعنت دمیپوش
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 ییفراموشم شدند. از آن جا میشعارها یشد.همه  یبادم خال دمیکه به سر کوچه رس نیهم

و شماره اش را گرفتم.بوق  دمیکش رونیب فمیام را از ک یرا نداشتم،گوش یگر یکس د ایکه جز فار 

 اول؛بوق دوم؛بوق سوم؛بوق چهارم و.....

دارد.تجربه ثابت کرده است من هر وقت با  یبر نم یسوم؛چهارم؛پنجم؛ششم.....نه لعنت بار

 تیدارد. هر وقت تمام درها به رو یدارد که بر نم بیدارد.انگار علم غ یدارم او بر نم یکار  ایفار 

که من عضو گله اش  یها فکر کن... به اصالتت؛خرچران!خرچران رممکنیبسته شد،به غ

 :ومبودم.بوق د

 ورا؟ نیخانم.چه خبر از ا مایبه به س -

 را وارد کنم: یکنم و بعد شک اصل ینیاول مقدمه چ دیبروم سر اصل مطلب.با دیخب.نبا بخ

 ؟ی.خوبایسالم ک -

 ؟یخوبم.تو خوب شهیخوب که هستم.من هم-

 نه؟!.گفتم: ای یخبر،باز هم خوب هست دنیبعد از شن نمیبگذار بب خب

 .قتشینه حق -

 شده؟ یچ-

 بودن نکنم.؟!.گفتم: یکه احساس باراضاف میبگو چطور

 با سام دعوام شده. -

 ه؟یخر ک گهیهان؟سام د-

 نکهیاو عضو کدام گله خواهد بود؟!مثل ا یعنیهم وجود دارد؟ یگر یجز تو خرچران د همان؛مگر

 و گفتم: دمیام بود.لبم را گز  یزندگ یتهایخرچران تمام شخص اوشیک

 بابام. -

 ه گفت:کردنش را از پشت تلفن حس کردم.با تته پت کپ
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 ..لنگ..درازه؟یوحش اروی -

و  مایسیبه ال نیحق توه یاز دستش شکارم و دوستش ندارم وگرنه کس یآورد شانس

 را ندارد.گفتم: انشیاطراف

 آره همون. -

 ؟یخب که چ -

 کند: ی!خب بگو آخرش قبول نم؟یکن یچرا آنقدر فس فس م مایسیال اه

 دونم برم کجا؟! زنگ زدم که... ی.نمرونیراستش من از خونه زدم ب -

 هستم؟! یبه نوجوانان فرار  یاالن من مسئول آدرس ده-

 نداشتم.خواستم قطع کنم که گفت: یمزه پران یمزه؛اصال حوصله  یرا کج کردم.لوس ب دهنم

 !ست؟یتو دست و بالت ن یز یچ یدوست یلیخب؟فام -

در  یگاوچران یدوست هم که...صدا ل،یتعط رهیدکتر ارنست در جز  یکه در حد خانواده  لیفام

 :دیچیگوشم پ

 باهات دوست شه... نکهیتونه تحملت کنه چه برسه به ا ینم یکس یاز بس سگ اخالق -

 شده گفتم: ریاز حرص ز  ییرا خفه کردم و با صدا صداها

 نه ندارم. -

 با خنده گفت: اوشیک

 ؟یخب چرا به من زنگ زد -

 را کنار گذاشتم و گفتم: خجالت

 خونه اتون؟ امیمن چند روز ب شهیخواهش ازت داشتم.م هیتونم برگردم خونه. یمن نم نیبب -

 شتافت. یباق اری.فکر کنم همان پشت تلفن سکته زد و به دامدین شیصدا
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 را خاراند و گفت: سرش

 کنه. یبگم حاال به مامانم؟نفله ام م یاوم...خب چ -

 بشر چقدر مرام و معرفت داشت.چقدر خوب بود.گفتم: نیا آه

 .یبامرام یلیخ -

 :دیرا بلند کرد و خند سرش

 .یمعلوم ن یچیفعال که ه -

 چند کوچک و کوتاه،زدم و گفتم: ،هریته دلم لبخند از

 .یمرام و معرفت دار  نهیمهم ا -

! شک نکن،تو کرده ام؟ یکار درست یعنیسمت خانه به راه افتاد و من هم پشت سرش؛ به

مانند خر در  اوشیهم نداشتم...قشنگ معلوم بود ک یگر یراه د ؛البتهیراه را انتخاب کرد نیبهتر 

مرا  یعنیخانواده اش!. یکرده بود و از طرف ریمن گ یستیدر رودربا یکرده است. از طرف ریگل گ

 کردند؟! یقبول م

 ؛یمیقد ای یسنت یپر از خانه ها یکوچه ا کیبود. کینسبتا بار  یکوچه  کیدر  شانیخانه 

خانه از سمت چپ به راه افتاد.  نیبه سمت آخر  اوشینبود.ک یحوال نیآپارتمان هم ا کی یحت

 کیشد.  یخانه محسوب م نیگرفت و اول یجنب کوچه قرار م شانیدر واقع از آن سمت،خانه 

دو  شانیخانه اش جذبم نکرد. یمشک-یر یعنوان رنگ ش چیشده که به ه یکار  یکاش یخانه 

دانستم چرا آنقدر استرس دارم  یطبقه هم باال بود. آب دهانم را قورت دادم.نم کیطبقه بود و 

خانه  ی هیاز اندازه بود.به بق شیب جانیکرده اند؟! در واقع استرس نبود،بلکه ه خی میو دست ها

 نیاست که در ا آمد.اَه مگر جا قحط یاز همه مدرن تر به نظر م اوشیک یها نگاه کردم.خانه 

دهه  یها لمیف ادیبود.آدم را  یو سنت یمیقد شانیکوچه  یلید؟خیا دهیخانه خر  کیبار  یکوچه 

 یرا مثل ما هشتاد قفل نم شانیدر را هل داد که باز شد.در خانه  اوشیانداخت.ک یم 70

نسبتا  بزرگ بود که کِف آن  اطیح کی.دندیباال پر  میوارد شدم. ابروها اوشیکنند؟! پشت سر ک
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خانه شان بود.سمت چپ خانه همان  یگوشه  ریدرخت بزرگ انج کیشده بود. کییموزا

 یبزرگ بود که رو یکه باعث تعجبم شده بود،دو عدد قابلمه  یز یقرار داشت ؛ اما چ جیاسپورت

 نیهار با انا یاست که برا ادیآنقدر تعدادشان ز  یعنیدو عدد اجاق گاز تک شعله قرار داشت.

درآکوالها هستند!  یمانده  ینسل باق اوشیک یکنند؟ پس خانواده  یقابلمه ها غذا درست م

خورد. انتظار  یبند و بساط نم نیو ا یسنت یخانه  نیبه ا پش،اصالیو ت اوشیحس کردم ک

سرش را  اوشی.کنجاهاینه ا نمیخودمان بب یخانه  کینزد یاز محله ها یکیرا در  اوشیداشتم ک

به دکور خانه نکردم. فقط چند تپه  یدقت چیکار را کردم. ه نیاز در داخل برد که من هم بالطبع ا

 یقرار دارند.البته تپه که نه،خانم ها گرید کیاز  یمشخص یکه با فاصله  دمیرنگ د یمشک ی

 برگشتم و گفتم: اوشیقوز کرده!به سمت ک یشده  چیچادرپ

 وگائه؟یکالس  -

شون هم  یو گفت:بعله،االن مرب دیمتعجبم،آرام خند ی افهیق دنیبه من نگاه کرد و با د اوشیک

 !یکه حال کن دهینشونت م ییوگای هیو  ادیم

 یرغضبیم یبا اخم ها دهیپوش یخانم سر تا پا مشک کیتمام نشده بود که  اوشیحرف ک هنوز

جلوتر آمد  یاست.خانم عصبان وگای یمرب نیو صورت نسبتا سرخ به سمتمان آمد.فکر کنم هم

از  هیدانستم قض یو من هم که نم دیچسب واریکه به د اوشی.کمیعقب برو میکه ما مجبور شد

 :دیتوپ اوشیدر خانه را بست و بعد به ما نگاه کرد و رو به ک نمچه قرار است؟!خا

 ؟یتو مگه امروز کالس نداشت -

 گفت: اوشیاش!ک یتیاز نوع تقو حتما  

 امتحان داشتم.دادمش و اومدم. -

 :دیغر  یشتر یحرص ب با

 ؟یزن یم دیمردم رو د یدخترها و زن ها یایم یکش یخجالت نم -
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زد؟نه  یم دیخانم ها را د نیا یِ چ ،داشتیروان اوشیک نیداشتم بلند بخندم؛آخر ا دوست

 دهیو تپه را دبدبخت که فقط چند قله  یایحجاب بودند؟!ک یبود و ب رونیب شانیموها یلیکه خ

من مصادف شد با  دنی.و خنددمیبود!. تاسفانه نتوانستم خنده ام را کنترل کنم و خند

 کرد و در انتها گفت: میبه سر تا پا یمن! نگاه یرو وگای یمرب نینگاه خشمگ دنیچرخ

 بله؟شما؟ -

ثبت نام کنم و بعدش هم مثال  وگایآمده ام کالس  میگو ی...آها ممیخود خدا!.حاال چه بگو ای

است. دهان باز کردم تا  نیمانم!آره هم یم نجایشب ا کیو حداقل  دیآ یبه سراغم م رید میبابا

 گفت: عیسر  اوشیکنم که ک انیفکر هوشمندانه ام را ب

 خواهر دوست برادرم هستن. شونیا -

 گفت: اوشیبه من کرد و بعد رو به ک یمتعجب نگاه وگای یمرب

 نداشت که خواهر داشته باشه. یاصال دوستمسلم  -

 تند گفت: اوشیک

خواهر دوستمه. دوستم پدر ومادرش تازه به  شونینه نه...برعکس گفتم...راستش مامان ا -

 ما باشه. شیمدت خواهرش پ هیکس رو هم ندارن.من قول دادم  چیرحمت خدا رفتن و ه

از پشت  اوشیه نگاهم کرد.کبه سمت من برگشت و موشکافان عیمادرش بود.مادر سر  پس

کند.  یکردن اشاره م هیدارد به گر  دمینگاهش کردم که د قیزد.دق یسرش داشت بال بال م

با  اوشیرو به مادر ک عی.سر دمی!آها منظورش را فهماوشیک نیاست ا یباز قهار  میعجب پانتوم

 گفتم: یر یغم وصف ناپذ

و من مجبور شدم  میکس رو ندار  چی.شرمنده مزاحم شدم.من...و داداشم هیسالم خانم طاهر  -

 مزاحم شما بشم...
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!.حرف ؟ییآ ی...خب اشک چرا نمای...اشک بایبعد با دست صورتم را پوشاندم.اشک ب و

به او نگاه کنم.مادرش با  یو با بدبخت میایب رونیباعث شد از فکر اشک و آه و ناله ب اوشیمادر ک

 ت:گف یشخندین

 .نیگ یدروغ م دمی.فهمنیکن ینقش باز  ستیالزم ن -

 دهد: حیتوض میو با نگاهمان مجبورش کرد میبه مادرش نگاه کرد یباناباور  اوشیو ک من

 پره بچه! یپلک چپت م یگ یدروغ م یرفته من بزرگت کردم!.وقت ادتی نکهیمثل ا -

 کیداشته باشم!.مادرش در  دیبا یکردم و چه حس یچه م دیدانستم در آن لحظه با ینم واقعا

 یلیخان خ اوشینبود،ک یز یبود! البته زن ت یز یو مات کرده بود.عجب زن ت شیحرکت ما را ک

 بپرد؟ دیخرچران با نیهمه آدم پلک ا نیا انیبود!.حاال م وانهیخل و د

 به من کرد و گفت: یبعد نگاه و

 رون؟یب ادیم دیکوتاه سف یکه بابا و مامانش تازه مردن با مانتو یخواهر  -

چه کار  نیراه کار دادنت!.بب نیبا ا یر یبم اوشی!آه کمیمن!.اصال فراموش کرده بود یخدا

که راه انداخته  یبازار  عیضا نیبزرگ و ا یتوجه یب نی!...دوست داشتم سرم را بخاطر ا؟یکرد

 بکوبم! واریبه د میبود

 و گفت: اوشیبه من کرد و بعد به ک یبا حرص چشم بست که مادرش نگاه اوشیک

 رو معلوم کنه. فتیتکل ادیتا بابات ب اطیح یتو نینیبش -

 یرا گفت و به داخل رفت .مادر نبود که،مادر فوالد زره بود! بمب اتم بود! راکتور هسته ا نیا

 کرد گفت: هیخودش را تخل یزد و بعد که کم واریبه د یبا حرص لگد اوشیبود! ک

 مامان برن بعد. یتا مهمونا نیتو ماش مینیبش میبر  ایب -
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از  نهایچرا باز بود؟! فکر کنم ا نیدر ماش یشدم.راست نیمن هم به دنبالش سوار ماش و

چند جلسه مشاوره با سام داشته  دی! باستندیباخبر ن یتیامن ستمیبه اسم قفل و س یآپشن

 کند! اَه سام! یرا هم قفل م یباشند که در انبار 

 :گفتم

 ا؟یک شهیحاال چه م -

 فرمان گذاشت و گفت: یدستش را رو ایک

 ای!.شه؟یچه م نمیبب ادیمامان برن بعدش بابا ب یمهمونها میسیوا دیدونم..فعال با یچه م -

 حتما . کشهیخدا،بابا من رو م

 شه؟یتموم م یکالسشون ک-

 با خنده گفت: اوشیک

 هم مهمونهاش بودن. نهایضه گرفته امامان رو وونهیوگائه؟دیکالس  یباور کرد یجد یجد -

 رونمانیب یوگرنه مادرش با اردنگ اوردمی.خوب شد من هم راه کارم را به زبان ندیبعد بلند خند و

 چیناراحت نبود و خوشحال بود؛حق با خودش بود. ه گرید اوشیکرد.چقدر خوب بود که ک یم

 خوشحال است! شهیکند و او هم یاو را ناراحت نم زیچ

 ییپر از آش رشته بود.ما سرمان را تا جا یینبود.بلکه قابلمه ها نهایا اوشیقابلمه ها،ناهار ک آن

آمدند و مادر فوالد زره  رونیب یکی یکی.خانم ها ندیما را نب یتا کس میکه جا داشت پنهان کرد

آش رشته کرده بود.بعد که  یو به دستشان داد.من هم دلم هوا ختیآش در کاسه ر  شانیبرا

آمد و در سمت من را  نیکرد و بعد به سمت ماش اطیبه ح یسر تا سر  ینها رفتند مادر نگاهآ

گرفت پخش  یرا نم میمانتو اوشیشوت شدم و اگر ک رونیباز کرد که چون حواسم نبود به ب

با کارآگاه  یکی! بدون شک نسبت نزدم؟یشده ا نیسوار ماش دیشدم. وا،از کجا فهم یم نیزم

 با اخم گفت: رشگجت دارد! ماد

 .نیپائ نیایب -



                 
 

 

 رمان کیاست | سناتور کاربر انجمن  رانیمرد و نیرمان ا

 

    www.1roman.ir          مراجعه کنید یک رمانبرای دانلود رمان بیشتر به 

 

156 

 

سر پا  ،یساعت میو همانطور حدود ن میشد ادهی! پاوشیک نیدارد ا یعجب مادر بداخالق یوا

و  دیسف یها شیبا موها و ر  رمردیپ کی! زیعز  یطاهر  یآمد.حاج مصطف اوشیتا پدر ک میماند

انداختم.  ری. سرم را به ز شیبود، مخصوصا  چشم ها اوشیک هیساده.چقدر شب یلباس مشک

 گفت: اوشیک

 سالم بابا. -

 سرش را تکان داد و گفت: یحاج

 سالم. -

 آمد و گفت: رونیب اوشیکردم که با تعجب جواب گرفتم.مادر ک یهم آرام سالم من

 !یسالم حاج -

 جواب مادر فوالد زره را داد و بعد به من اشاره کرد و گفت: یحاج

 هستن؟ یخانم ک نیا -

 کرد و گفت: یظیفوالد زره اخم غل مادر

 .نیاکبر خان بپرس ی.از علیدونم حاج ینم -

شناسم. فقط  یاکبر نم یبابا من عل ست؟یک گریاکبر د یاکبر خان؟...عل یخدا...چه گفت؟عل ای

 اکبر گفت:  یعل یبه جا اوشیدرآمدند که ک یوقت می...شاخ هامیخره بود اوشیک نیمن و ا

 راستش بابا... -

 اوشیک یا یاکبر بود؟.نه امکان ندارد.آخر احمق اسم کدام پسر حاج یعل اوشیک یعنی

 دارد؟.نه نه حتما اشتباه شده!... یاست؟!...خب چه ربط

 شد: اوشیمانع از حرف زدن ک گریبوالغ د کی یصدا

 پاتون هم باال. هیدست و  کی -
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فقط  ست؛یدماوند ن نیگشاد شدند...ا میدماوند چشم ها دنیرا بلند کردم که با د سرم

 شیبلندش را تا خود گلو نیآست راهنیپ یپسر که دکمه  نیا یعنیدماوند را دارد.  ی افهیق

داشت  شیته ر  یساده شانه شده بودند و کم شیبود،موها دهیپوش یبسته بود، شلوار پارچه ا

متعجب دستش را زده بود؟!...او هم  یفشن بودند و موها شیخودمان بود که موها یهمان دما

 و مادر فوالد زره.آب دهانش را قورت داد و گفت: یمن،از حضور حاج دنیبود.نه از د

 ن؟ی.خوبیی. سالم زن دایحاج ییسالم دا -

 انیانتظار داشتم که دماوند بپرد م دا  ی.شدنطوریهم هم یفوالد زره جوابش را داد و حاج مادر

 :دیو بگو اوشیمن و ک

 رهنتیپ یکردم.آخر دماوند تو دکمه  یگفت هم تعجب نم یاگر م یعنیاصغرم!. یمن هم عل -

در  شیبه او. چشم ها یبه من کرد و من هم نگاه ی! دماوند نگاهیارا باز کن تا خفه نشده

زند. انتظار  یم رونیچشمش ب یگشاد شدند که حس کردم االن مردمکش از کاسه  یحد

مثال تو  یالک یعنیانداخت. ریز  به عیشناسم ؛ اما سرش را سر  یرا م نیمن ا دیداشتم بگو

 !؟یچشم پاک یلیخ

 و گفت: اوشیبرگشت سمت ک یحاج

 ...یگفت یم یخب...داشت -

سر هم کند؟!...و اما  یداند چه چاخان یدانستم نم یکردم. م یاش را حس م یکالفگ قشنگ

 اوشیخودم را خواندم..ک یکه من فاتحه  دیچیدر خانه پ ییهمه بدتر بود!.صدا ،ازیشوک بعد

 زودتر از همه گفت:

 سالم عمه. -

ها و  یسال سوم یمیش ،معلمیخواستم باور کنم که خانم طاهر  یوجه من الوجوه نم چیه به

خواستم  ینم یعنیرفت.  یدر کَتَم نم یکی نیا یعنیمدرسه، مادر دماوند است!  یمعاون پرورش

ور مادر فوالد زره از درخت خودم را در حض دیشناخت،بایکه در کتم برود.چون اگر او من را م
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را تنگ کرد  شیمن.اول چشم ها یرو دیچرخ یکردم...نگاه خانم طاهر  یم زیآو قهحل ریانج

 لب زد: دیو بعد با شک و ترد

 ؟یسپهر  -

 بـ...بله..-

 ؟یکن یم کاریچ نجایگفت:تو ا متعجب

 من بود!آب دهانم را قورت دادم و با عجز گفتم: یرو ینگاها بجز دماوند حزب الله ی همه

 ؟یتونم باهاتون حرف بزنم خانم طاهر  یم -

 هیمادر دماوند دورو،تمام قض ،یخانم طاهر  یمن بودند. برا حینشسته بودند و منتظر توض همه

کردم  یبمانم. هرگز فکر نم نجایا یکرده بودم و از او خواسته بودم کمکم کند تا مدت فیرا تعر 

قول داد  نکهیاما ضمن ا ه؛یاست مانند بق یکیکردم او هم  یبول کند که کمکم کند.فکر مق

 نیکمکم کند،از من هم قول گرفت که زودتر مشکلم را با پدرم حل کنم. باز هم خدا را شکر که ا

 من را درک کرد. یکی

 رونیآن ب ریز ز ا میو مدام موها رمیسرم صاف کردم. بلد نبودم چادر را درست بگ یرا رو چادرم

 و گفت: دیام را مادر فوالد زره فهم یزد.کالفگ یم

 .یبه زور چادر بزن ستیالزم ن -

 گفتم: عیاز دماوند کم ترم؟! سر  من

 زنم. یچادر م رونی.من بینه خانم طاهر  -

 که چادر سرت نبود. یاومد یوقت-

 نجاتم،گفت: ی اوش،فرشتهیکه ک میبگو یز یبکنم...خواستم چ یچه غلط حاال

 کرد به سنگها و پاره شد. ریکردن چادرشون گ یم یکوچه داشتن باز  یچادر داشتن.بچه ها -

 .ادامه دادم:کیال
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 اسم من...نرجسه. قتشیحق -

 دماوند: مادر

 بود. یسپهر  مایسیتو مدرسه که اسمت ال -

 : یهر خانم طا میپا یجلو یانداز  ی!.چرا سنگ میمادر دماوند یده ینشان م یدار  ایب

 کنن. یصدام م نجوریخونه ا یآخه تو -

 تنگ شده اش را حس کردم: یانداخته بودم؛ اما چشم ها ریکه سرم را به ز  من

 شناسن. یمعلم من هستن.من رو م یخانم طاهر  -

 دیکنم. لطفا اجازه بد یم نیجان)مادر فوالد زره(من خودم تضم بهیدماوند: بله من گفتم ط مادر

 باشن. نجایمدت ا هی..نرجس جان یال

 )مامان دماوند(؟هیبگم سم یفوالد زره: واال چ مادر

 گفت : یوقت؛حاج یاز اندک پس

ما بمون.ان شالله که خدا  شیمدت پ هیجان،اشکال نداره  هیسم یکن یم نیچون تو تضم -

 شام. نیکنه دخترم. حاال هم بفرمائ یمشکلت رو حل م

که قبول  یخواند یادر فوالد زره و حاجدرگوش م یدونم چ یکه نم یخانم طاهر  یمرس

 !یمرس ایکردند.خدا

 تشکرم تمام نشده بود که مادر فوالد زره گفت: هنوز

 ؟یدختر خانم رو از کجا شناخت نیاکبر،ا یاما تو عل -

دانستم  یشد.م یجواب باز و بسته م یبرا یگشاد شد و دهانش مانند ماه شیچشم ها ایک

 دهد گفتم: یپرد پس قبل از آنکه سوت یپلکش م دیکه هر چه بگو

 !می.من واقعا خواهر دوستشونم،دروغ نگفتدنیمن رو دم در د -
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شده  کیبار  یهم با چشم ها هیآنکه باورم نشد!سم یچپ چپ نگاهمان کرد به معنا مادر

 نگاهم کرد،نکند بداند که تک فرزندم؟!...آب دهانم را قورت دادم...مادرفوالدزره گفت:

 !یا هیکه شاگرد سم یگفت یهمون اول م د؟ازیدروغ بگ نیخواست یا ماصال چر  -

 گفتم: عیمادرفوالد زره!.سر  نیاست ا ریچقدر گ یوا

 کنن... یفکر کردم قبول نم -

شد؟"به موضوع خاتمه  یبا گفتن"شام چ یکه حاج دیبگو یگر ید زیخواست چ مادرفوالدزره

 داد!

ام را بروز  یکردم اخالق واقع ی.من هم سعمیردسفره را پهن ک اوشیکمک معصومه خواهر ک با

باشم. پس از شام،مادر فوالد زره اجازه  ،نرجسینباشم و به عبارت مایسیال یمدت یندهم و برا

 یکرده بود، رفتار بهتر  نیجان تضم هیسم ای ی. حاال که خانم طاهر مینداد کمکشان ظرف بشو

بود  کیبود. ش نیو دلنش بایبود ؛ اما ز  یاست سنت نها،درستیا اوشیک ی...خانه اشتبا من د

تر  نیسنگ دمیپوش یداشتم.نم یچادر داستان نی! به سمت هال راه افتادم.من هم با ایبه عبارت

 ی. ابروهامیاما با هم کنار آمد م،یداشت یاختالف سن نکهیبودم.معصومه کنارم نشست و با ا

زده ام به  رونیشال و چادر ب ریاز ز  یزد. موها یپشت لب مودار او پوزخند م هبرداشته ام،ب

و  هیسم چ،یکه ه یکی نیحجاب ا لی.آخر دلزدیم شخندیبسته اش،ن یلبنان یروسر  ریز  یموها

 نیا یبرا ینامحرم چی(،هینید ری)دبینیحس یگذاشتم.طبق گفته ها یدلم م یجان را کجا بهیط

 دو نفر وجود ندارد!

خواند و دماوند هم  یکه نماز م یحاج یکردم و نگاهم رو دید یم ونیز یکه تلو اوشیبه ک ینگاه

حس کردم دماوند  م،یکرد یچت م یمدت که سه نفر  کیپشت سرش اقامه بسته بود کردم.

 از قبل از او متنفر شدم! شتریاش،ب یدوروئ نیاما با ا ست؛یآنقدر ها هم مزخرف ن

خانم  یهم برود طبقه باال،که خانه  اوشیهم که قرار شد من در اتاق معصومه بخوابم.و ک شب

 عی.من سر دمیکش یمثال معذب نباشم. وارد اتاق که شدم نفس راحت یبود،تا من الک یطاهر 

من  ی.البته لباس راحتضا  یعوض کردم و معصومه هم ا یدست لباس راحت کیرا با  میلباس ها
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بلند... تشک  نیستنازک آ رهنیشلوار و پ کیاو  یشرت بود و لباس راحت یشلوارک و ت کی

خوابش گرفت.تخت داشت؛  عیخسته بود سر  یلیو معصومه چون خ میپهن کرد نیزم یرا رو

 نکهی. مثل امیبخواب نیزم یرو ییبود، تشک پهن کرد تا دوتا یمتواضع یلیاما چون دختر خ

 یبود. سمت خرچران یاکبر طاهر  ی.ذهنم سمت علگرفتصبح از قم آمده بود؛ اما من خوابم ن

است و دروغ گفته بود،  اوشیبه من گفته بود ک نکهیاکبر.ا یعل ایاست  اوشیدانستم ک ینمکه 

 یبود که دورو نبود.صاف و ب نیکرده بود،ا زترشیعز  میکه از قبل برا یز یاصال ناراحتم نکرد. چ

 نیکند کدام حالت درست است،مهم ا ینم یفرق می...براستمیگفته بود من مثل شماها ن ایر 

 یاست .دماوند رو ستادهیمحکم ا مشیرا انتخاب کرده است، سر تصم یاست که او هر حالت

داد.دورو! از او متنفرم! از دماوند که مثل  یعذابم م غمبریشده بود پسر پ نکهیاعصابم بود. ا

را  نینساء اون اواخرش!( ا یسوره  ماا یا هیدونم چه آ ینم قیدورو است،متنفرم.)دق نیمنافق

 گفته بود؛منافق ها دورو هستند! ینیحسخانم 

که نخوانده  امیکال از سام و پنجاه پ سیم ستی.دودمیکش رونیب فمیام را از درون ک یگوش

 را باز کردم: اوشیک امیحذف کردم.پ

 گذره نرجس خاتون؟ یخوش م -

 دادم: نگونهیرا ا جوابش

 اکبر. یبله حاج عل -

 :دیرس امشیپ

 یتونم اسمم رو عوض کنم وگرنه عوض م ینم فی.حاوشیاکبر.صدام کن ک یلطفا نگو عل -

 نه؟! ای میخواب نهیبب یبازرس ادیعمه داره م ریکردم.فعال شب بخ

 یتلگرام هم رو یها امیکال از البرز هم داشتم. نتم را وصل کردم که پ سی.پنجاه تا مدمیخند

 یپ یدن نصب کرده بودم.دستم روجهت چت کر  اوشیکه به اصرار ک یسرم آوار شدند.تلگرام

زدم  شخندیفرستاده بود.ن یصوت امیپ یفرستاده است.کل امی.نگاه نکردم چند پدیسام چرخ یو
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 یزدم تا بفهم رونی.من از آن خانه بیباش دی.بایکه هست یکردم.نگران هست کو همه را پا

 !یرا بشناس مایسی! هه!هنوز مانده تا الیشو یم یشب در خانه نباشم چه حال کیاگر 

خواندم تا االن که ساعت ده است  ی. از هفت صبح داشتم بکوب درس مدیترک یداشت م مغزم

 اومد و گفت: هیهمون سم ایبه مدرسه بروم. صبح مادر دماوند  دیبا گریساعت د میو ن

 نه؟ یامروز امتحان دار  -

دانست محال بود گفتم بله و او هم  یو بم مدرسه را م ریکه دروغ گفتن به او که ز  ییآنجا از

من! باز با  یخدا یگفت که امروز مراقب جلسه است و خودش مرا به مدرسه خواهد برد.آ

نه؟.  ایخوانم  یکه درس م دیچرخم از کجا خواهند فهم یروم در اتاق ول م یگفتم م یخوشحال

خودم را هم بکشم مجبورم  دمیکه معصومه هم آمد تا در اتاق درس بخواند،فهم نیاما هم

 ...ایصبحانه؛آخ خدا زیکنم! سر م یخرخوان

 یبا شکر خوردن بودم. برا یبودم مشغول چا دهیکه چادرم را سفت و سخت چسب یدر حال من

 قهیداشت. دماوند هم که سرش در  یبا عسل بخورم، لذت خاص یمن که مدام مجبور بودم چا

به  ز،یم ریز  ش،ازی...آنقدر با پاختیر  یکه مدام کرم م اوشیخورد و اما ک یاش بود و صبحانه م

به هم چشمک  ایکردم و  یچادر بلند م یحد نداشت و من هم مدام سرم را از ال همن لگد زد ک

که در خانه  یبر خالف قانون می. فقط خواستمیهم نداشت یهدف چی. همیدیخند یم ای میزد یم

. میگذار  یقانون م یکه پا رو میآنقدر شجاع هست میبگو میخواست ی...ممیوضع بود؛ رفتار کن

تا دماوند هم بسوزد. مادر فوالد زره کف آشپزخانه نشسته بود  میدیخند یم زیر  زیر  یهر از گاه

در آشپزخانه نشسته  یچهارنفره  یناهارخور  زیم یپاک کردن بود و ما هم رو یو مشغول سبز 

و دماوند ساعت هشت  اوشی.ککردینگاه م وشایبه من و ک ی.مادر فوالد زره هر از گاهمیبود

... اما ییکه خوردند رفتند.من هم رفتم تا مثال بروم دستشو بحانهص نیهم یامتحان داشتند برا

و باال  دیکش شیدر موها یرا باال زد و دست فرمشیونی نیزد،آست رونیکه دماوند ب نیهم دمید

آتو دهم،وارد خانه  یدست کس نکهیهمانطور به راهش ادامه داد...قبل از ا اوشیزدشان.و اما ک

 بود... اطیشان در ح یشدم.خوب بود که دستشوئ

 کرد و گفت: یخواندم .معصومه به من نگاه یبود که آن را م یبار  نیرا ورق زدم. دوم کتاب
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 نرجس؟ یخون یچقدر درس م -

 معصومه جان. اهیروت س گهیم گیبه د گید-

 :دیندخ

 کنم. یاستراحت م یکنم و هر از چند گاه یرو کامل م قمیآخه من دارم تحق -

 در گوشش کردم و گفتم: یبه هندزفر  ینگاه

 ؟یداد یآهنگ گوش م -

 مثبت تکان داد.به سمتش هجوم بردم و گفتم: یبه نشانه  یسر 

 ؟یدار  تویاز ل -

 نگاهم کرد و گفت: متعجب

 !تو؟نهیل -

 یحاج خانم چه گوش م نیا نمیتا بب دمیکش رونیرا از گوشش ب یزفر هند یها میاز س یکی

 را برگرداندم.متعجب گفت: یهندزفر  عی،سر یمداح دنیدهد که با شن

 شد؟ یچ -

 :گفتم

 .یچی.هیچیه -

 را به سمتم گرفت و گفت: مشیس

 ؟ید یگوش نم -

 تویخواند ل یدرس م هیعلم یکه در حوزه  یکس یانتظار داشت مایسیرا رد کردم.آخر ال تعارفش

: لِ دیگوش بدهد و با چشمک بگو توی.فکرش را بکن؛معصومه ل یهست یگوش دهد؟عجب آدم

 .مایسی!.اَه درست را بخوان التویلِ ل
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مدرسه  ی! لباس هایدنیشدم.البته چه پوش دنیساعت ده و ربع مشغول لباس پوش باالخره

 یو مانتو یبپوشم؛ اما امان از شلوار لوله تفنگ رونیام را جا گذاشته بودم و مجبور بودم لباس ب

 نگونهیتواند ا ینرجس خاتون مگر م اوش،یبکنم حاال؟به قول ک یکوتاه و شال نازک! من چه غلط

 .پس دست به دامان معصومه شدم.با لبخند گفتم:رون؟یبرود ب

هم دست لباس ب هی شهیخواستم رو جا گذاشتم. م یکه م ییمعصومه جان،من لباس ها -

 ؟یبد

. با یتوس یکراوات یدمپا و مقنعه  یکتان مشک ،شلواریبلند مشک ی.مانتورفتیپذ یمهربان با

نداشت و  یگر ید یاحمق ها شده بودم؛ اما متاسفانه معصومه مقنعه  هیشب یمقنعه کراوات

 نیتوانم آست یپوشاندند.اَه من نم یآدم را م یمدل بودند؛ از بس که خوب موها نیهمه از ا

تا اواسط ساعد  نمیآست دنیباال کش یکردم عالقه ام را برا یم را تحمل کنم. سعید مانتوبلن

 زد و گفت: ی.معصومه لبخندرمیبگ دهیرا،ناد

 .یچه خوشگل شد -

کردم؛کامال مشخص است چقدر خوشگل شده ام! اصال ماه  یقد ی نهیبه خودم در آ ینگاه

خودم  یرا رو یاسپر  افهیق الیخ ی. بایشده ام خدا لیعزرائ هیشده ام؛در حد هلو بپر در گلو! شب

 کردم که معصومه گفت: هیتخل

 اد،گناهه؟یعطر تو خوشت ب یمرد از بو هیاگه  یدون یم زمیعز  -

را چکار  یکی نیا ایکرد بخرم! خدا شنهادیات پ یرا برادر گرام نیمعصومه خانم،ا یکار  یکجا

 و گفتم: زدم یکنم؟واقعا گـ ـناه است؟!لبخند مسخره ا

 پره. یم عیتا دم در هم بو نداره.سر  نیا -

 هیزدم.فکر کردم سم رونیخانم از خانه ب هیتکان داد و من همراه سم دیتائ یبه نشانه  یسر 

 :دیگو یچرخاند و م یرا در دستش م جیاسپورت چیاالن سوئ

 .مایسیبپر باال ال -
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 بر خالف تصورم،گفت: اما

 زنگ بزنم به آژانس بانوان. هیصبر کن  -

 فکر نکنم و اصال حرص نخورم. زیچ چیکردم به ه یسع

 ه؟یسم یشاه پسرت عروس گرفت یسروصدا برا یب-

 هیدماوند؟زن شاه پسرش؟جان؟. سم ه؟زنی.من؟عروس سممیسمت صاحب صدا برگشت به

 و گفت: دیخند

 .حهیسالم مل -

خشن  دا  یو در سه متر بود که صورتش شدزن در ابعاد د کینبود.بلکه  حیزن مل کی حهیمل

و  حهیزنانه بود! مل ششیف کیمردانه و  ششیف کی یهم دورگه بود و به عبارت شیبود. صدا

بود که  یکردم.آژانس مدت یخشک و خال یمشغول صحبت کردن شدند.من هم سالم هیسم

خبر گرفت تا  شیاز ده سال پ حهیمل یعنیمشغول مذاکرات بودند. حهیو مل هیآمده بود؛ اما سم

 یبود و م نجایا ایاند! کاش فار  دهیرا ند گریکدیوقت است  یلیخ نکهی! مثل اشیپ هیدو ثان

 ! ((نیگفت:))هشتگ سست کن

 یوراج خداحافظ ی حهیاز مل هیکرد که بسست چون سم یوح هیاز دوردستها بر سم ایفار  انگار

 .میشد نیکرد و سوار ماش

زدم و بچه  رونیکه از جلسه ب نیشوم،ا ما هم یپانزده م یبود که فکر کردم باال یامتحان نیاول

ترم  نیاند. فکر کنم ا دهیده بر  ریز  یمن را با نمره  ی ر،نافهیکه نخ دمیها جواب ها را گفتند فهم

بودم.  هیهمه رفته بودند و من منتظر سم باینشسته بودم.تقر  اطیح یشوم! تو یم دیتجد

 یکه فرار  یطیشرا نیکرده است من در ا یمدرسه دنبالم؟حتما  فکر نم امدیم نچرا سا یراست

 دادم: امیپ اوشیو به ک دمیکش رونیب فمیام را از ک یشده ام،مدرسه بروم.گوش

 ؟یحاج ییکجا -
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وصل کردم و  یرا به گوش یکال. هندزفر  سیتا م ستیکال ها نگاه کردم. باز هم ب سیم به

بودم و به جان  کاریب ینطور یهم ش،یکردم. چند وقت پ یداشتم را پل تویکه از ل یتنها آهنگ

که سردتر از چشم  کردمیفکر م نیو من به ا شدیآهنگها افتادم. آهنگ سرده نگاه پخش م

خودخواه بوده ام و فقط به خودم فکر  شهیدارد؟ درست است، من هم جودخودم مگر و یها

تفاوت  یب یبا نگاه شهیام، درست است که هم دهیهمه را از خودم کمتر د شهیکرده ام و هم

 یها یها و مغرورباز  یانسان بودم. با تمام خودخواه کیحال، من  نیهمه را نگاه کردم، با ا

باعث شد از  هستم،یدو مجرم اعدام یدختر واقع دمیفهم نکهیاانسان بودم.  کیباز هم  ،یواه

خودم را قانع کنم که من باز هم  کردمیم یا سعام کم کند. ؛ ام یاعتماد به نفس و غرور نوجوان

با پوزخند نگاه کنم! نگاه من از نداشته  میپا ریز  نیبه زم دیهستم و باز هم با مایسیهمان ال

که متعلق به آنها  یها، از نبود محبت ها، از نبود مادر و پدر  یهر م یسرد شده است؛ از ب میها

 یمهر  یروزگار، از اجبارها، از ب یسرد است؛ از تلخ شی))سام هم چشم هاگفت: ییباشم!و صدا

مرهم بعد از  کیکه دوستش داشته باشند، از نبود  یها، از نبود مادر و پدر  انـتیها، از خــ ـ

 حدود چهل سال عمر!(( 

و او هم  شومیمرهم نم شیدردها یحال، من برا نیمن و سام. ؛ اما با ا انیچقدر تفاهم بود م و

 به سوختن و ساختن تا ابد! می. من و سام محکومشودیمن مرهم نم یدردها یبرا

 کام حبس، سکانس بعد سه

 تند و من نظاره گر رهیکه م یزندگ

 یول دونمیدعا کنم نم خوامیم

 لیدل یازت پس بگو که ب خوامیم یچ که

 نیزم نیا یرو ندادم پا آسمونت

 میکس یب یرو پس بزار به پا میسرکش

 رمیبد درگ رمیم من
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 !نمیجنگل با آدما سرسنگ نیا یتو

 .میبه سمت قتلگاه من به راه افتاد ییکردم و دوتا هیبه سم یشانه ام را تکان داد. نگاه یدست

 مظلوم نما یآدما نیام از ا خسته

 تموم نشد ارزون برام نه یزندگ نیا

 هرز موند برام یعلف ها فقط

 جا علفم تو دلم فقط ترس موند االن به

 . آهنگ را پاز کردم تا جواب سوالش را بدهم:میتکان داد و سوار شد یتاکس کی یبرا یدست

 آره آسون بود. -

 تکان داد و گفت: یسر 

 الحمدلله. -

 کردم. یآهنگ را پل دوباره

 نقاب آدماس یبرایما دواس دلگرم نگاه

 ماجراس که تهش عشقه یجا هی

 روش زشته آره روش زشته! یحل درسته ول راه

ام در چه وضع بود؟!  یاالن زندگ د،یدزدیو سام من را نم شدندینم ریدستگ دیو مج یال اگر

؛ اما مطمئنا کمبود محبت از جانب پدر و  آمدم؛یمجرم به حساب م کیدرست است که 

 یمادر به شکاک کی ،یحاج یِ ر یبه سخت گ یپدر، حت کی. کاش من کردمیمادرم را حس نم

 میمهم نبود! هر چقدر بگو میاش برا هیبق گریاش داشتمشان. دمادر فوالد زره داشتم. فقط ک

. من شومیمحسوب م میتی یتنها کی؛ اما باز هم  کنم،یهستم و از خودم مراقبت م یمن قو

 سام را پدرم محسوب کنم! توانمیاگر بخواهم هم نم



                 
 

 

 رمان کیاست | سناتور کاربر انجمن  رانیمرد و نیرمان ا

 

    www.1roman.ir          مراجعه کنید یک رمانبرای دانلود رمان بیشتر به 

 

168 

 

 فصل نیبرام جالبه ا زیپائ

 هس؟ یچ قیکس بگو ال یعاشق ب هی من

 پس! یچیق یال زارمیم دوزنیحرف م برام

 رسما   یش رهیدا دیبا رنیهمه گوشه گ نجایا

 کارش به کارم؟ یزندگ هیچ

 خواهش که دارم! یمنت که نه ول خدا

 باشه جاده و راهش به کامم کاش

 نفر بکنه خب با عشق نگام! هیبه  ازین

. میتا به کوچه برس زدمیقدم م یچادر  ی هیبلند، کنار سم ی. با آن مانتومیشد ادهیپ یتاکس از

باره حرف  نیدر ا بهیو ط هیبمانم؟چرا سم نهایا اوشیک یدر خانه  توانمیم یتا ک یعنی

و چهار ساعت و چهل  ستیب ر،ی. نخشانیکه آمده ام خانه  ستیروز هم ن کی! فعال زنند؟ینم

 که آمده ام و نرجس شده ام! ستا قهیدق

 ساختم از صفر و باختم از خودم. من

 رو من راست تر از تو نه! یکس دمیند

 وقت خب باز تلف کنن خوانیفقط م نهایا

 خوردم من تا کار بلد شدم. نیزم یلیخ

 گفت: هیو سم میگذشت کیبار  یکوچه  از

 ؟یایخودم. تو هم م یباال خونه  رمیمن م -

 باشم بهتر است. نی! نه من تحمل پسرت را ندارم. پائم؟یبگو چه

 ؟ییخط نکشم دورم نگو بچه کجا نه



                 
 

 

 رمان کیاست | سناتور کاربر انجمن  رانیمرد و نیرمان ا

 

    www.1roman.ir          مراجعه کنید یک رمانبرای دانلود رمان بیشتر به 

 

169 

 

 از جنس آسمونم نمیبچه زم من

 !ییبودن چقدر سخته خدا یاشتباه نجایا

 باال؟ یای. منیدماوند بمونه پائ گمیم یخوبه؟اگه معذب نیباال بعد ناهار برگرد پائ ایب یخوایم-

 مثبت تکان دادم. یرا به نشانه  سرم

 گاریسوختن از س نیع یجدا ش سخته

 !ادیتو چقدر از روز بدم م بعد

 بشم نهایا هیتا شب ادیزدم ز  زور

 .نامیکه خوب تر از ا یدونیم قتا  یحق اما

 را باز کردم: اوشیک امیو خاموشش کردم. پ دمیکش رونیب یرا از گوش یهندزفر 

 ؟یایامتحانت تموم نشد؟پس چرا نم -

کنم که  شیو خواستم کامال  از سرم جدا دمیمن مقنعه را از سرم کش م،یکه باال رفت نیهم

 گفت: ییصدا

 .یمامان مردم از گرسنگ ؛یوا -

دماوند متعجب ماندم. مادرش نگران به من نگاه کرد. دماوند هم شوک زده نگاهم  دنید با

 :دمیکش غیبلند ج نیهم یمانند خودشان واکنش دهم. برا دی. خب باکردیم

 !ییوا -

 گفت: ی. مادر دماوند با ناراحتدی. دماوند هم نگاهش را دزددمیسرم کش یبعد مقنعه را رو و

 . ببخش گلم. دماوند اصال نگاه نکردها.نهیفکر کردم دماوند پائ زمیببخش عز  -

و  شدینظر حالل است. دماوند آن طرف داشت از خنده منفجر م کیجان.  هیندارد سم اشکال

 من هم مثال شرمزده گفتم:



                 
 

 

 رمان کیاست | سناتور کاربر انجمن  رانیمرد و نیرمان ا

 

    www.1roman.ir          مراجعه کنید یک رمانبرای دانلود رمان بیشتر به 

 

170 

 

 بهتر باشه. نیفکر کنم من برم پائ -

 جان شانه ام را گرفت و گفت: هیسم

 نرجس جان؟ یناراحت شد -

 گفتم: یظاهر  ی. با ناراحتکنمیکجا بود؟ دارم از دست پسر مزخرفت فرار م یناراحت

 صورت پسرتون نگاه کنم. خداحافظ. یتو شهیروم نم گهینه خاله. بهتره من برم. د -

بود که  نیکه داشتم ا یپرواز کردم. تنها شانس نیائمثال از شدت شرم ذوب شدم و به طبقه پ و

در  الیخ یب توانستمینداشت وگرنه نم یلغات ذهنم جا رهیبه اسم خجالت در دا یکلمه ا

که وارد شدم، ناخودآگاه دستم به مقنعه ام رفت و  نیخانه را باز کنم و وارد خانه شوم. هم

را باال داد و  شیابرو یتا کیآمد و  رونیب. مادر فوالد زره از آشپزخانه دمشیکش جلوتریکم

 گفت:

 در باز بود؟ -

نتوانست  یام. سام پس از چهل سال زندگ دهیبا جذبه تر او در کل عمرم ند کنمیم اعتراف

به نرجس  مایسیکرده بود که من از ال یزن کار  نیمجبور کند ؛ ؛ اما ا یبار من را به کار  کی یحت

 نیاسمش را در کتاب زنان آهن دیبود! با رزنیش کیزن  نیموضع دهم! ا رییخاتون تغ

 نیپائ یخالته سرت رو انداخت یخونه »جمله به من فهماند کی نیبا هم یعنی. نوشتندیم

زدم و  یبده. . . لبخند هل یجواب ما،یسیفکر کن ال کرد؛یقفل م شیذهنم جلو« تو؟ یاومد

 گفتم:

 .نیتو رو خدا ببخش . شرمندهنیدیدر زدم فکر کنم صداش رو نشن -

!نه خر نشو ییگویدروغ م دمیفهم دیگویاالن م کردمینگاهم کرد. هر لحظه حس م مشکوک

 یپلک چپت بپرد!آب دهانم را قورت دادم و منتظر حکم قاض یستین اوشیتو که ک ما؛یسیال

 تکان داد و گفت: یماندم که سر 

 ناهار. ایب -
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. چدیپیمار دارد دور کمرم م کیلحظه حس کردم  کی. دمیکش قیعم یکه رفت نفس نیهم

 و گفت: دیخند اوشیک دمیبه عقب برگشتم که د عیسر 

 !یاُخت کمیالسالم عل -

 را کنار زدم و آرام گفتم: شیها دست

 شد؟یم یچ دیدیمامانت م یگیمزه. نم یزهرمار ب -

 :دیخند

رو از راه به در  رشی. آخه داشت پسر سر به ز کردیم رونیب ینرجس خاتون رو با اردنگ ،یچیه -

 .کردیم

 را کج کردم و با تمسخر گفتم: دهانم

 !یاز راه به در شده ا ی. تو مادرزاداوشیزر مفت نزن ک -

 که گفتم: دیمعمول باز خند طبق

 ؟یدار  تویآهنگ از ل ،یراست -

 شد و گفت: یجد

 !دمیگوش م عیمط ثمینه حاج خانم، من فقط حاج م -

 ام گرفته بود ؛ اما با اخم گفتم: خنده

 مجبورم آهنگ گوش کنم! رهی. حوصله ام سر مایلوس نشو ک -

 تفاوت شانه اش را باال انداخت: یب

 هم نخواه! یخوایبخواه، نم یخوایدارم. م عیمط ثمیمن فقط از م -
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ود خ ایبلند شد.  یز یشکستن چ یدم در زدم که صدا یبه جاکفش یرفت. از حرص لگد و

گلدان گذاشتن است؟!مادر فوالد زره  یهم جا ینگاه کردم. آخر سر جاکفش نیخدا؟!به زم

 آمد و گفت: رونیاز آشپزخانه ب عیسر 

 شد؟ یچ -

 وجب روغن. گفتم: کی!بفرما آش با اوش؟یک یکنیرا مسخره م من

 گلدون افتاد شکست. یپسرتون پاش خورد به جاکفش -

 فوالد زره با اخم گفت: مادر

 خودش کو؟ -

 اتاقشون فکر کنم! ی. رفتن تودونمیمن نم-

 تکان داد و با حرص گفت: یفوالد زره سر  مادر

 بود! یدست و پاچلفت یاکبر از بچگ یعل نیا -

شدم و به  الیخ یمن که گوش نبودند، رادار بودند. ب یرا آرام گفت ؛ اما گوش ها نیا البته

دست  کیخدا،  یرا عوض کردم. محض رضا میهاسمت اتاق معصومه به راه افتادم و لباس 

سرم انداختم و از اتاق  یبخورد! چادر را رو دشیخانواده و اعقا نیلباس هم نداشتم که به ا

 -یسام مشک یرنگ آشپزخانه  کرد؛یسام فرق م یبا آشپزخانه  شانی آشپزخانهرفتم.  رونیب

 . وارد شدم و گفتم:کرم رنگ بود-یقهوه ا نها،یا یبود و رنگ آشپزخانه  دیسف

 مادر فوالد زره؟ نیخوایکمک نم -

کنم و گندم را جمع  یماست مال دیچطور با دانستمیزدم. نم یعجب گند دمیخودم فهم بعد

 گفت: شیابرو یباال رفته  یتا کیبرگشت و باز با  اوشیبود که مادر ک یام وقت یکنم. بدبخت

 ؟یچ -
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مادرفوالد  نیوگرنه ا یتا گندت را جمع کن یوقت دار  هیفقط سه ثان مایسیال خب

 کردن برآمدم: ی! در صدد ماستمالکندیزره)#بسست( بدبختت م

 کوه محکم! هی. درست مثل نیهستیو محکم یبود که شما چه مادر قو نی... منظورم ایعنی -

 چشمش را تنگ کرد و گفت: کی

 ؟یدیرس جهینت نیو چهار ساعت به ا ستیب یتو -

 ! لبخند آخرم را هم زدم:مایسیچاخان کردن بس است ال دیحرف خواست بگو نیا با

 .دمیچشمهاتون نگاه کردم فهم ینه تا تو -

سرم محکم کردم و رو  یدروغ هم نگفتم. از همان اولش هم گفتم مادر فوالد زره!چادر را رو ایب

 خانم گفتم: بهیط یعنیبه مادر فوالد زره؛ 

 خانم؟ بهیکار کنم ط یچ -

 و گفت: دیفوالد زره برنج کش ادرم

 تو زحمت نکش نرجس جان. -

 گفتم: اورمیخوب را در ب یدخترها نیا یادا نکهیا ضمن

 .کنمینه تو رو خدا. . . احساس اضافه بودن م -

 و گفت: کردیفوالد زره اخم مادر

 خداست! بیمهمون حب -

 اوشیرا همراه مادرکعدو)دشمن( خداست؟! سفره  یخدا هستم، پس چه کس بیمن حب اگر

 کی شود،یشوهر وارد خانه م کی یبودم وقت دهیوقت ند چیاز در آمد. ه یکه حاج میپهن کرد

 یخانم تا حاج بهی. طیشدم به در ورود رهیخجالت خ یدارد؟! پس ب یهمسر چگونه واکنش

آشپزخانه  یرفت. گوشه  یغذا را ول کرد و به سمت در ورود رد،پارک ک اطیرا در ح نیماش
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خانم  بهیدر را باز کرد که ط د،یچکیم یکه از آن خستگ یا افهیبا ق یپنهان شدم. حاج

 بزند! زد و گفت: یلبخند درست و حساب تواندیبشر کال نم نیلبخند کوتاه، ا

 .یسالم. خدا قوت حاج -

 هم سرش را بلند کرد و لبخند زد و گفت: یحاج

 .یسالم خانم. شما هم خسته نباش -

انداخت و به سمت اتاق به راه افتاد و مادر فوالد زره  یچوپ لباس یکتش را رو یبعد حاج و

از ماچ  یصحنه نگاه کردم. خب خبر  نیو غبطه به ا یسفره شد. با ناراحت دنیدوباره مشغول چ

. سوزاندندیبودند که من را م یقیو حق قیعم یلبخندها نینبود؛ اما هم نهایو بـ ــوسه و بغل و ا

. یدانستیکاش قدرشان را م اوشیبود!آه ک امدهیبه استقبال من و سام ن نیچن نیکس ا چیه

هم من که پدرومادر  کند؛ینم یاست. فرق ابیکم اریلبخند پدرومادر، بس نیا یدانستیکاش م

 ییکه پدر و مادرش از هم جدا شده اند و چه دماوند که فقط مادر دارد!سه تا ایندارم و هم فار 

ِ فمان م  اوشیمان پر از حفره بود؛ اما ک یمان زندگ یی. سه تامیدیفهمیرا نم اوشیک یزندگ هوم

 نیندارند. بب یخانواده اش با هم مشکل یکه اعضا دمیدیحفره ها را نداشت. واضح م نیا

 یکه رو یسرت بود که من نداشتم، تو پدر داشت یباال یآمد ایبه دن یوقت یتو مادر دار  اوشیک

خانواده اش را  تیحما ایاست ؛ اما دماوند در حسرت پدر داشتن است، فار  اسحس تتیترب

. آه یاما حداقل آنها را دار  ؛یکه ندارد! درست است با خانواده ات تفاهم ندار  خواهد،یم

 تیحما ،یاصل و نسب دار  ،یاست که خانواده دار  نیبه خاطر ا یدائما  خوشحال نکهیا اوشیک

پلکم پاک کردم و زمزمه  یرا بدان!اشکم را از گوشه  تیها داشته!خوش به حالت؛ قدر یدار 

 کردم:

ِ یمن دختر دو فرد اعدام -  !ستمیمعتادِ موادفروش ن مجرم

 اوشیاش، مشغول کمک دادن به من و مادرش شد. ک یخستگ یهم آمد و با همه  معصومه

در  دمیفهم شبیالبته دکار در رفته بود.  ریهم تا سفره کامال  پهن شد آمد. چقدر قشنگ از ز 

که  نیدوش خانم ها است. هم یرو نیسنگ تیمسئول نیو ا کنندیخانواده مردها کار نم نیا
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عمرم دست پخت  یچه؟!همه  یعنیغذا  دمیخوردم، فهم یسبز  مهقاشق برنج و قر  کی

 بلند گفتم: نکهیمزخرف شهال را تحمل کرده بودم. دست خودم نبود ا

 چقدر خوشمزه اس. -

تکان داد، مادر فوالد زره بدون لبخند تشکر کرد،  یسر  یاول با تعجب نگاهم کردند؛ حاج همه

را تا  ششیمزه ن یب اوشِ یتفاوت به غذا خوردن ادامه داد و ؛ اما طبق معمول ک یمعصومه که ب

 اریخوب شد؟ حاال خر ب ما؟حاالیسیال یشد عیچقدر قشنگ ضا یدیبناگوش باز کرده بود.آه، د

 :دیگویبا خودش م بهیبار کن. االن ط یالو باق

 !یعجب دختر سبک -

مهم نبود ؛ اما  میبرا نکهیفرستاده است؟! با ا امکیپ یچه کس یعنی. دیلرز  بمیدر ج یگوش

 بمیرا از ج یو گوش دمیچادرم را جلو کش م،یایب رونیشدنم ب عیضا الیاز فکر و خ نکهیا یبرا

 را باز کردم: امکی! پد؟یآور ینم مانیچادر، چرا ا یایاز مزا یکیاست  نیا دم؛یکش رونیب

 بچه؟م؛ امانم سکته زدا. یبرگشت یاز قحط -

 آمدم. جوابش را دادم: رونیشدنم ب عیضا الیچقدر هم خوب از فکر و خ دم؛یحرص لب گز  با

! البته قبل کنمیمن ازتون تشکر م نیاکبر!شما جنبه ندار  یبرگشته حاج عل یعمتون از قحط -

 را حذف کردم؛ درست نبود نمک بخورم و نمکدان بشکنم. امیدوم پ یرسال، تکه از ا

اصغر صدا بزنم  ی. دوست داشتم در ذهنم او را علنیاصغر و مادرش آمده بودند طبقه پائ یعل

فشن  الغوزیچرا اسمش دماوند بود و آن  یجغل مذهب نیحرصم کم شود! اصال ا ازیتا کم

االن  گذارد؟یم ریانسان تاث ی ندهیو آ تیاسم در شخص ندیگویاکبر؟ مگر نم یاسمش عل

 ییشجاع و بزرگ است؟صدا یلیخ اوشیک ایکوه دماوند استوار است؟ مثلسرش  ریدماوند، خ

 گفت:

ها  یاسم بچه را انتخاب نکرده اند!بعض نها،یو ا تیشما بر اساس شخص یهمه که مثل دَد -

اگر  ایناز است؟ یلیاسمش الناز باشد، خ یاگر کسپرانده اند!حاال مثال  یز یچ کی ینجور یهم
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 هیاسمش حان یکس یمثال وقت ایاست؟ یچراغ دست هیاسمش فانوس است، شب یکس

کادو  ون،یبا کاغذ کادو و پاپ دیاست با هیاسمش هد یا اگر کسیاست، مهربان به شوهر است؟

 شده باشد؟. . چیپ

اش  نهیجان مشغول حرف بودند و معصومه هم مدام با خجالت سرش را به س هیو سم بهیط

خجالت  نگونهیندارم ا ادیوقت  چی. هگفتیم یز یو چ کردیسرش را بلند م یو گاه چسباندیم

 اوشیو ک دادیبه اخبار گوش م ییکه بنده خدا از تنها دیچرخ یحاج یباشم! نگاهم رو دهیکش

 ی. من هم که انگار وجود خارجکردندیو پرتقال کوفت م بیس یپدو ل داشتنداصغر هم  یو عل

 یباز  عیچه کار کند؟ضا خواهدیبلند شد و به سمت من آمد. نه، م اوشیدفعه ک کینداشتم! 

 اپن گذاشت و زمزمه وار گفت: یاش را رو یگوش شخندیبا ن اورد؟یدر ن

 !وی دین یآ و،یالو  یآ یبیحب -

(Habibi I love you. . . I need you) 

 اوشی. چرا ککردمیو فحش کشش م شدمیبه اپن نشسته بودم وگرنه بلند م هیمثال تک فیح

 گفت: دیپوکیاز خنده م کهیخواست برود در حال یمزه شده بود!؟ وقت یآنقدر ب دا  یجد

 بدجور خاطرخواهتم نرجس خاتون! -

کف فرش ولو بودند. همه سرشان گرم بود. بلند  اوشیک اصغر و یبعد، عل یا قهیرفت و دق و

وارد  یدیبا ببخش یزدم و ضمن برداشتن گوش یاپن افتاد. لبخند یرو یشدم که نگاهم به گوش

چرا از  یگوش یگوشه نشستم. راست کیو  دمیچادر را از سرم کش عیاتاق معصومه شدم. سر 

صفحه بک  دنی! آهنگ ها را بردار. قفلش را باز کردم که با دالیخ یب بود؟دکمه دارها  نیا

 دنیبا د کرد؟یچکار م یبک گراند گوش ی)ره(روینیجفتشان باال زدند ؛ امام خم میگراند ابروها

 ی. ولدمیو ناخودآگاه شالم را جلو کش دمیدر عکس، از خودم خجالت کش ینیاخم ؛ امام خم

 گفتم:ا ینیت و رو به ؛ امام خمبعد به عکس العمل خودم خنده ام گرف

 اش سرک بکشم. یگوش یباز مجبورم تو ن،یاخم هم کن ی. شرمنده ولی؛ امام ای کمیلسالم عل -
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وارد منو شدم و در مشغول جستجو در پوشه ها شدم. بلوتوث را روشن کردم  الیخ یب پس

ها کار  ینوع گوش نیبلد نبودم با ا کی ؛یراحت نیخودم ارسال کردم. البته نه به ا یرا برا لهایو فا

پوشه که پر بود از تمام  کیشدم.  یوارد گالر  الیخ یکنم و دوما  سرعت بلوتوث داغون بود! ب

! اول خواستم بلند بخندم، ؛ اما شناختمیو رهبر و هر چه شهدا که م ینی؛ امام خم یها کسع

فرد بودند و من حق  کی قیعالاعتقادات و  نهایزشت است و خجالت دارد. ا یلیخ دمیبعد د

داشت و درست نبود که من با  یتیخودش شان یبه آنها را نداشتم. به هر حال هر فرد برا نیتوه

 نیضمنا  به خاطر ا کردم،یمسخره م نکهیسوال ببرم. البته ا ریرا ز  تیشان نیا دن،یخند یالک

اشخاص مهم جامعه  نیبه ا ینیقصد توه چیبود وگرنه من ه دیبع اوشیاز ک نهایبود که ا

 نی. ایو آخوند یمذهب یاصغر در انواع لباسها یعل یپر بود از عکس ها یبعد لینداشتم! فا

 رانسلیا یامکهایپر بود از پ ایها شدم.  امکیاکبر؟وارد جعبه پ یعل ایاصغر است  یعل یگوش

 .یاوقات شرع یامکهایپ ای

 عی! چقدر ضایبود! لعنت اوشیا در دست کاصغر است؛ ام یعل یگوش نیکه ا دمیحرص فهم با

خودم، چند عکس  یاپن برگرداندم. البته از طرف گوش یرو یباز  عیرا بدون ضا یشده بودم! گوش

اش حجم  یبک گراندش قرار دادم. چون گوش یصفحه  یارسال کردم و رو شیمورددار برا

باز شود. شب  یمنکرات یعکس ها یو ؛ امام را حذف کردم تا فضا برا اشهد ینداشت، عکس ها

بفهمم چه مرگش است؟!آخرش با  توانستمیباال. نم رومیگفت نم اوشیهر چه اصرار کردند ک

 رفت باال.  یاخم حاج

 یخانه  نجایداشتم. خسته بلند شدم و فراموش کردم ا یاحساس دستشوئ دا  یبود و شد شب

 اطیکه در ح ییها یشوئزدم. آه لعنت به دست رونیب یهمانطور  نیهم یبرا ستیخودمان ن

بکنم؟! اگر مادر فوالد  یآمدم. حاال چه غلط رونیآمد که با شلوارک و تاپ ب ادمی عیهستند! سر 

. ردیسر راه قرار نگ یکس کنمیخواهش م ای!خداشومی!حتما کشته مشود؟یم چه ندیزره مرا بب

بمانم... نه  یدستشوئ نیخدا!بهتر است تا صبح در هم ای! ند؟یمرا بب یمن!اگر حاج یخدا یوا

 یدر همان دستشوئ نکهی! قبل از ارندیوضو بگ خواهندیو مادر فوالد زره م ینه!صبح حاج

 ستادم؛یزدم. پشت در خانه ا رونی)حتما  هم با شلنگ!(، از آن بنمبز  یدست به اقدام خودکش
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 یا راضو سالم برسم به اتاق معصومه، ده تومان نذر دهم. )نه خد حیاگر صح دهمیقول م

دو، سه!  ک،یبدوم. در خانه را آرام باز کردم.  عیسر  دی!(خب، بایکن بیآنقدر دست تو ج ستین

و مادر فوالد زره، رد  یاتاق حاج یغول، جلو یو از مرحله  دمیبه سمت اتاق معصومه دو عیسر 

 گفت: ییشدم و خواستم در اتاق معصومه را باز کنم که صدا

از خودشان را به ما  یگر ینرجس خاتون ها رخ د ی. وقتامشب، بدون شک شب ظهور است -

است  نینشده است. ا لیتا جامعه به فساد مطلق تبد دیایب دی؛ امام زمان با دهند،ینشان م

 یپسرت رو از راه به در کردن؟! عمه کاش بود ینیبب ییاز نرجس!آخ ؛ مامان کجا یگر یورژن د

. کنهیکه نگاهت نم کنهیم ی. همون دما کار خوبیکرد نیتضم یا تهیچه افر  یرو یدیدیم

 جهنم رو به اسم خودم زدم! ینگاه، همه  نیمن با ا ایخدا

که در  یناقص را رد کردم. نفس یسکته  کیشاهد است که سنگ کوب کردم و بدون شک  خدا

برگشتم. برق نگاهش را، بچه  اوشیفوت کردم. به سمت ک رونیام حبس شده بود را به ب نهیس

 و گفتم: کردمی! اخمپراندیمزه م یلیخ را  یاست. اخ زیچقدر ه

اکبر خان، خرچران شهر  یامام زمان، حاج عل ی ژهیو اری غمبر،یخوشمزه، مالک جهنم، پسر پ -

 قصه ها ...

! ؟یبگ یخوایم یچ یبگ شهیم ،یکه با من دمیشدم. با نگاهش گفت؛ فهم رهیصورتش خ به

 کردم: دیاخمم را تشد

 ؟یتو مگه قرار نبود باال باش -

 :دیصورتش را پر کرد ؛ اما نخند خنده

 نیاومدم پائ یواشکیهم  شبی. ددهیانتن نم یفا یباال؟ نه جانم، باال وا رمیمن م یفکر کرد -

 .دمیخواب

 با تعجب گفتم: حشیتوجه به توض یجا به

 کوش؟  ن؟پسیدار  یفا یوا -
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 :کردیاخم

 ام کنه؟ کهیت کهیبابام تا ت یرو بذارم جلو یفا یم وامود یانتظار دار  ییخدا -

 .ایرمز... رمزش رو بده ک-

 کرد: نیرا باال پائ شیبا خنده ابرو اوشیک

 به نامحرم معذوره! یفا یهم از دادن رمز وا یاکبرم. حاج یحاج عل ا؟منیاالن شدم ک گهینه د -

طور  نیهستم؟ هم یفا یمحتاج وا یمزه شده است. به جهنم! فکر کرد یچقدر ب میگویم من

کنم،  دایواکنش پ یبرا یفرصت نکهیکه سرش جلو آمد و قبل از ا کردمیداشتم با اخم نگاهش م

 نگاهم کرد و گفت: یگونه ام نشست. با لبخند گشاد یآرامش رو یبـ ــوسه 

 تا هشته. شب خوش! کی. رمزش هم میما چاکر نرجس خاتون هم هست -

 یکس نیگونه ام گذاشتم. او حتما  اول یچشمم رفت. دستم را رو یرز از جلوو تند و ف عیسر  و

 الیخ یاست؟ !ب دهیاست. اصال مگر سام گونه ام را بوس دهیاست که بعد از سام گونه ام را بوس

 جان با اعمال شاقه آمد: لیدخترانه شدم و خواستم وارد اتاق بشوم که عزرائ یها یباف ایرو نیا

 ؟یگردیخونه م یسر و وضع تو نیبا ا یکشیتو خجالت نم -

 میخودم است. ن ری. تقصندیمادرت مرا بب یکرد یآخرش کار  اوش؛یخدا. لعنت به تو ک ای

 ی افهیق نی! به عقب برگشتم. اکنمیخل تر از خودم کل کل م کیدر اتاق دارم با  یساعت جلو

و  یبزرگ یکه ادعا یهر کس ی. آب دهانم را قورت دادم. جلوکردمیخانم را چه م بهیط یبرزخ

باش. او  یقو مایسی! نه الشدمیموش م دم،یرسیمادر فوالد زره که م نیبه ا کردم،یم یقلدر 

 باشم: شهیکردم مانند هم یفوالد زره است!سع یمادر عصبان کیفقط  ست،یغول که ن

 خودمونه. شرمنده. یلحظه فکر کردم خونه  هی دیببخش -

درونم را  یمایسینکرده بودم. ال یدو روز عذرخواه نیا یوقت، در تمام عمرم، به اندازه  چیه

 کشته بودم و نرجس شده بودم! مادرش با همان اخم گفت:
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کار  یچ دتیدیاکبر م یهم خوابه. اگه عل یاکبر نبودش و حاج یخدا رو شکر عل -

 آخه دختر؟ یکردیم

 دهم گفتم: یباز سوت نکهیاکبر خان! قبل از ا یشما رفت عل یپا شیپ نیهم ؛یالخ تانیجا یوا

 خانم. بهیط ری... اصال حواسم نبود. شبتون بخنیباز هم ببخش -

 

 ام گذاشتم و با خودم گفتم: نهیس یخودم را در اتاق انداختم. دستم را رو عیسر  و

 آخرش. دهیکار دست من م جانیهمه ه نیبابا ا -

افتاد. خاک دو عالم در سرت نرجس!  نهیتشک بخوابم که نگاهم به خودم در آ یرو خواستم

شانه ام از سمت چپ، سر  یپسرانه ام در صورتم پخش شده بودند، تاب شل و ولم رو یموها

شکل دو ساعت  نی. من با ازدیچشمک م نهیبه خودم در آ میزانو یخورده بود و شلوارک باال

 زی. او هزدندیبرق م شیخدا که چشم ها ی! حق دارد بنده دم؟کر یکل کل م اوشیک یجلو

کم  هیاست؟چرا آنقدر تنگ است؟ دنیچه وضع لباس خواب نیبودم!آخر ا عیضا یلینبود، من خ

 باال انداختم و گفتم: یشدم. شانه ا مایسیدفعه ال کیشدم و بعد  رهیخ نهیبه خودم در آ

 جهنم! -

کار،  نیوصل شدم. اول نترنتیکردم و بعد با زدن رمز، به ا دایرا پ یفا یتشک ولو شدم. وا یرو و

فالووم کرده بود نه من  یبود و نه کس تیویداشتم که پرا جیپ کیو ورود به آن بود.  نستاینصب ا

! پست دهد؟ینفر رکوست نم کیخدا هم که شده  یچرا محض رضا دانستمیرا... نم یکس

 نیدختر با ا نیاصغر است و... ؛ اما ا یارش که علکن تیقضم نیرا نگاه کن. ا اوشیک دیجد

زشِت مسخره من بودم؟لعنت خدا به  نیاش، من بودم؟ ا یباز و بسته و ژست معتاد یچشم ها

. دمیام کوب یشانیرا به پ ی. گوشیشوینم الیخ یب ی! تو تا امشب مرا سکته ندهاوشیتو ک

است. هر چه از دهنم درآمد پشت هم قطار کردم و  نیآنال دمیکه د شدموارد تلگرام  عیسر 

 خورد و جوابش تا ما تحتم را سوزاند: نیربع س کینوشتم و فرستادم. بعد از  شیبرا



                 
 

 

 رمان کیاست | سناتور کاربر انجمن  رانیمرد و نیرمان ا

 

    www.1roman.ir          مراجعه کنید یک رمانبرای دانلود رمان بیشتر به 

 

181 

 

 !سیپوکرف یبـ ــوسه آنقدر دعوا مرافه داره؟و بعد چند اموج هی یعنی -

 ،یشتر یبا حرص ب هم نبود. المیخ نیکه آن بـ ــوسه را به کل فراموش کرده بودم و اصال ع من

 شوم: سیکرد که جوابش باعث شد پوکرف پیتا شیرا برا تمیعصبان لیدل

رو هم  نستایخنده( اشکال نداره پست ا ی)اموجایستین یجنبه ا یدختر ب دونستمیم ییخدا -

 نگران نباش. کنمیدرست م

اصغر را  یعل دمیکردم که د کیهمان پست کل یشدم و رو نستایدوباره وارد ا الیخ ی... بیعنی

عکسها، عکسِ  نیآوردم. ا مانیبه قدرت فتوشاپ ا یعنیشدم.  جشیتگ کرده است. وارد پ

هم  شیفالوورها یدماوند خودمان است؟! پس چرا آنقدر خوب شده بود؟! ماشالله همه  نیهم

. آن چمیقسمت باعث شد از خنده به خودم بپ کیچقدر فالوو دارد!  تیقزم نیدختر بودند... ا

 بود که نوشته بود: لشیپروفاهم 

(Pr. Damavand) 

 اعتماد به عرش را هم رد کرده بود! گرید یکی نی. ااوشیرحمت به ک صد

به سمت مسجد  میو داشت مینشسته بود نیدر ماش اوشیسمت چپ؛ من، معصومه و ک از

را هم  یکه نماز معمول یهم جلو نشسته بودند. من یخانم و حاج بهی. طمیرفتیجامع م

حس را  نیهم هم اوشیک کردمیبروم جمعه اش را بخوانم! حس م خواستمینخوانده بودم، م

باز دارد دنبال  کند؟یسام االن دارد چکار م کردمیفکر م نیشده بودم و به ا رهیخ رونیدارد. به ب

ش . کاشکندیدارد با دمش گردو م یشده است؟ حتما آن البرز عوض الیخ یب ای گرددیمن م

شان  یکه دختر واقع دمیفهمیوقت نم چیو من ه گرفتیزن م کیاز او متنفرم،  نکهیسام، با ا

 ... میخانواده بود کی نها،یا اوشیو ما هم مثل ک ستمین

 نیبلند در ماش ییبر من نازل شد. صدا میال یدفعه، عذاب کیافکار غوطه ور بودم که  نیهم در

 د؛یچیپ

 ). . . (شبیتا دوقلو با هم د دو
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 رفتم ). . . ( عیسر  منم

 :دیکش ادینگاهم کرد و بعد بلند فر  یاول با ناباور  اوشی. کدمیدیرا م ایک فقط

 الصالح! یعل یالصالح!ح یعل یح -

 جنبه شدم یب یلیبه خودم که خ گمیم نویا

 یدو نفر  چسبهیدورم، بازم م چرخهیم ایدن

 سرم اگه شده دعوا سرم! فدا

 نعره زد: اوشیک

 العمل! ـریالعمل. . . ا)بلندتر(خ ریخ یعل یح -

... شودیچرا خفه نم دانستمیشدم... ؛ اما نم رهیام خ یآمدم و به صفحه گوش رونیشوک ب از

 ساکت شو! ینکرده بودم پس چه شده بود؟اَه لعنت کیکل یآهنگ یمن که رو

 باالمه تویکه ل گهیسواد هم که باشه، باز هم م یب

 رو باهامه دیاسفند بره هنوز ع اگه

پرتاب کرد.  رونیبه ب نیماش شهیو از ش دیرا از دستم کش یدفعه جهش زد و گوش کی اوشیک

و مادر  کردیم یرانندگ الیخ یب یحاج خواند،یاذان نم گرید اوشی. کمیهمه استپ کرده بود

شده  رهیبه رو به رو خو فقط معصومه بود که شوک زده  خواندیلب دعا م ریفوالد زره داشت ز 

دهانت را ببند نرجس تا پشه در آن  دیبگو دینبو یبهتر است. کس میکه اصال نگو همبود و من 

و  غیچرا مادر فوالد زره سرم ج کند؟ینم ادهیمرا پ ینرود. آب دهانم را قورت دادم. پس چرا حاج

 گفتم: کند؟آرامیداد نم

 شد؟ یچ -

 گفت: ییصدا کیجوابم را دهد ؛ اما او از من هم بدتر بود.  اوشیداشتم ک انتظار

 .خونهیعاشورا م ارتیتو گوششه داره ز  یرفته بزنه و مامان هم هندزفر  ادشیبابا سمعکش رو  -
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. بنده خدا داشت دیکش ینفس راحت اوشیو ک دمیکش یمعصومه بود؟ پوف یصدا نیا

محسوب  یو البته که معصومه عدد خاصبود  دهیبازار را فهم عی. معصومه فقط ضامردیم

 دم؛یکش قیعم ینبود. آه اوشیمن و ک یجا چیو هر چقدر هم چشم غره برود، به ه شدینم

جان سالم به در برده  یو از دست دزد شکستیافتاد نمیم نیکه هر چقدر به زم یاپل یگوش

درونم کمک  یمایسیکردم از ال یپرتاب شد. هر چقدر سع رونیبه ب اوشیحرکت ک کیبود، با 

ختم  زیتا همه چ شدمیم یبدون گوش دیفقط من با یعنینتوانستم.  ال،یخ ی: بمیو بگو رمیبگ

کار را کرد.  نیهم هم یکند و حاج اش ادهیخواست تا پ شیاز بابا اوشیشود؟ ک ریبه خ

 معصومه با حرص گفت:

 .نیباباجان، لطفا سمعکتون رو بزن -

 متنفرم! تویرا تمام کرد. از ل شیعاشورا ارتیر فوالد زره هم ز هم سمعکش را زد و ماد یحاج و

شان که  هیهمسا یبروند خانه  خواستندیخانم م هیخانم و سم بهیبه حجره رفته بود. ط یحاج

امتحان آمده بودم. به لطف  یاز سر جلسه  شدیم یروضه داشتند. من هم که سه ساعت

دست  یوقت از رو چی. هگرفتمیم یخوب یمچم نوشته بودم، حتما نمره  یکه رو ییها یتقلب

امتحان  کی یبرا دادیکه به حق الناس معتقد باشم، نه! غرورم اجازه نم ه. ننوشتمینم یگر ید

 . سمیبمانم و تقلب بنو داریدادم تا سه نصفه شب ب حیشوم. پس ترج یگر یمحتاج د ،یمعن یب

 آرام گفت: شنومیمن نم نکهیا یو به هوا دیکش ینار خانم را ک هیخانم، سم بهیط

 ؟یچ نیاکبر اومدن پائ یخونه؟اگه دماوند و عل میذار یدختره رو تنها م نیدرسته ا هیسم -

 . من به دماوند گفتم باال بمونن، ناهار هم پختم براشون.نیپائ انینه نم-

 ...نیپائ انین-

. خوندینه نگران نباش. تازه معصومه هم هستش. دماوند هم فردا امتحان داره، داشت درس م-

 نترس. کنهینم یاکبر هم که بدون اون کار  یعل

 .خورهیمن که چشمم آب نم-
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 .میگردی. زود بر مستیشد. . تازه همش دو ساعت هم ن رید میبر  اینگران نباش. فعال ب-

 ایپاکدامنشان بودند  ینگران بچه ها دانستمیزدند و رفتند. نم یبه من لبخند هیو سم بهیط

پاک دامنشان. معصومه، نماز ظهرش را که خواند رفت حمام. من  یمن!؟ بدون شک بچه ها

. چادر را در دمیپوش یکوتاه و شلوار نسبتا  راحت یدست مانتو کیو  دمیکش یهم نفس راحت

گفتم. دعا دعا  شیو آخ دمیکش میدر موها یسرم کندم. دست یرا از رو شالاتاق گذاشتم و 

که در خانه باز شد. با  بافتمیم ایخودم رو یداشتم برا نطوری. همدیایفعال معصومه ن کردمیم

 دنیسرم بکشم که با د یچادر رو یهستند خواستم سفره را به جا هیو سم بهیط نکهیفکر ا

 نیکه داشتم ا یچرا آنقدر باز است؟! تنها واکنش انششیماند. ن ازاصغر دهانم ب یو عل اوشیک

 و گفت: دمیشرت را کش یت یهجوم بردم و گوشه  اوشیبه سمت ک عیبود. سر 

 فاتحه امون خونده اس. ادیاالن معصومه م رونیبرو ب ایب -

 شرتش، برداشت و گفت: یت یرا از رو دستم

 نگران نباش. فعال فعال ها جاش خوبه. -

 ن؟یکارش کرد یچ -

 .شهیفقط در حموم خراب شده باز نم ،یچیاصغر:ه یعل

اصغر را نگاه کردم.  یبود! عل اطیبود که حمامشان هم در ح نیا نهایا اوشیک یخانه  یخوب

فشن  یو موها یکوتاه و شلوار ورزش نیشرت آست یاصغر نبود؛ دماوند بود. ت یعل گرید ییخدا

 و گفت: دیخند دیرا که دام  رهیکه دماوند است. نگاه خ یعنیشده اش، 

 نهیتو صورت من نگاه کنه .. مامان من کجاست تو رو بب شهینرجس خاتون روش نم گهیکه د -

 به من؟ یزل زد نیکه همچ

 گفتم: اوشیاش گرفتم. رو به ک دهیو ناد کردمی. اخمگرداندیخودم را به خودم بر م حرف

 ن؟یپائ نیاومد یواسه چ -

 گفت: طنتیبا ش اوشیک
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 .مینینرجس خاتون رو بب دیآپشن جد -

 اخم گفتم: با

 اکبر که جونت درآدها. . ینکن انقدر بهت بگم عل یکار  ایک -

 همان دماوند ادامه داد: ای تیپاراز 

 .کننیصدام م نطوریتو خونه ا یخودت گفت -

 اخم نگاهش کردم و گفتم: با

 به تو چه نخود؟! -

 گفت: گرانهیانجیطبق معمول م اوشیک

 .میخوش بگذرون نیایفرصته. ب نیبهتر  نی. انیول کن یوجدان -

 اشاره کرد و گفت: میکه دماوند به موها یا یچه خوش گذران میبگو خواستم

 ؟یکه موهات رو کوتاه کرد هیچه مدل نیا -

 نگاهش کنم گفتم: نکهیا بدون

 .یلهستان -

در کف  ی! همگ شگرانیدم در خانه! انجمن آرا ی! سلماناوشی! دماوند! کمی! لهستان! موهامن

آوردم، خدا  میمن آن لحظه لهستان را از کجا نکهی. امیمانده بود یلهستان یمدل مو نیا

 دستم رو شود با اخم گفتم: نکهی!قبل از اداندیم

 ن؟یکار کن یچ نیخوایخب؟مثال م -

 با پوزخند: دماوند

 باف! ریعمو زنج -

 چطوره؟ م؛یبرقص زارم،یآهنگ دبش م هی: اوشیک
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 ؟یهست یپسر حاج ی:تو مطمئنمن

 .هیمطمئنه که پسر حاج نمیا ،ینرجس خاتون ی:اونقدر که تو مطمئندماوند

 ؟یر یو خفه خون بگ یر یاون زبون درازت رو بگ یجلو قهیده دق یتونیتو م نی:ببمن

 !بسه بابا.یکش سیو گ سیگ نیایبابا... حاال ب ی:ااوشیک

 تیاهم یتو لنگ بندازن. چقدر به صلح مل یجلو دیبا ونسکویو  سفیونی ی:سازمان ملدماوند

 . یدیم

 شه؟ یمحسوب م یاالن جز خوشگذرون نی:امن

 گفت: جانیکرد و با ه یفکر  اوشیک

 !یباحاله. دُم باز  یلیبلدما. خ یباز  هی -

 گفت: اوشی. کدیبلند خند دی!دماوند تا تعجبم را د ؟یگشاد شدند. دُم باز  میها چشم

 .هیباحال یباز  یلیخ ن،یچتونه بابا؟به اسمش نر  -

 ه؟یخب حاال چطور -

و  میفرو کرده بود مانیبلند معصومه را از پشت در شلوارها یها یبعد؛ روسر  قهیدق چند

کوتاه  یوار یو د میاستفاده کن میتوانستیمادر فوالد زره که نم یها ی. از روسر میدُم داشت نگونهیا

که در آخر، دم  ی. هر کسمیرا بکش گرید کی یومه وجود نداشت. قرار بود دم هاتر از معص

از پشت  یتا کس یکردیتوجه م دیبود. تمام مدت با یا یاسترس یباز  یلیداشت، برنده بود. خ

شروع شد. هر  یکرد و باز  یدمت را نکشد. آب دهانم را قورت دادم و دماوند هم دمش را جاساز 

 با اخم گفت: اوشی. کمیخوردیو تکان نم میبود ستادهیکداممان سه گوشه با فاصله ا

 .نیداشته باش یز یچ یحرکت دی!باشهیکه نم نجوریبابا ا -
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رقابت شدم. آنها دبه  یبعد خودش به سمت دماوند هجوم برد و من هم وارد صحنه  و

دماوند  رفتمیجان من افتادند. سمت چپ که م به ییچشمک زدند و دوتا گریکدیدرآوردند. به 

 . با خنده گفتم:اوشیبود و سمت راست ک

 !ارمیکنار تا برم معصومه رو ب نیست؟بر ین یانصاف یذره ب هیاالن  -

 و گفت: دیخند اوشیک

 . تو خودت رو بپا.کنهیرو تحمل م یمعصومه فعال داره عذاب اله -

ظاهر شد و  میجلو اوشیکه ک دمیدو یگر یکشان به سمت د غیبه سمتم حمله کرد و ج دماوند

برگشتم و دمش را خواستم بکشم که  عی؛ اما من هم سر  دیدماوند هم از پشت سر دمم را کش

بر  یسرم به حالت مسخره ا یباال اوشیمن! ک یخدا یسقوط کردم. آ نیزم یزد و رو میپا ریز 

 و گفت: دیسر خودش کوب

 چپ کردن. خانم هیخاک به سرم حاج -

. شدیجدا نم ی؛ اما روسر  دی. البته کشدیبه خودش بجنبد دماوند دمش را کش نکهیاز ا قبل

. درد کمرم فراموشم شد، متعجب نگاهشان دیکرد و دم دماوند را کش یطانیش یخنده  اوشیک

 دفعه دماوند بلند گفت: کیاز چه قرار است.  هیکردم تا بفهمم قض

 .اوشیک ینامرد یلیخ -

 و گفت: دیخند اوشیک

 .گهیدست د هی ایب ینامرد نه باهوش!زرنگ -

 گفتم: دیبگو یز یدماوند چ نکهیاز ا قبل

 . مشکل داره.هیمنکرات یینه. خدا -

 با پوزخند گفت: دماوند

 داره؟ یچون دست من خورد به کمر تو، مشکل شرع -
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 .ستمی. من راحت نستین یخوب ینه خب... کال باز -

 :و گفت دیخند اوشیک

 روت داشتن؟ یمثبت ریخانواده ام عجب تاث یکنیحال م -

 عوض کردم: نگونهیرا ا بحث

 دمت جدا نشد؟ یچطور  -

 نشست و گفت: کنارم

. بعد دم رو به کش شلوارم بستم تا جدا نشه. راه حل رو حال دمیشلوارم رو برعکس پوش -

 ن؟یکرد

 مسخره.-

دو فرش که کنار هم قرار گرفته بودند، مرز  نیمسخره تر بود. اسمش زو بود. مرز ب ،یبعد یباز 

که  یو هر کس گرفتندیرا م گرید کی یو دستها ستادیایفرش م کی یبود. هر نفر رو یباز 

را باال  شیبود. دماوند ابروها اوشیدماوند و ک انیاول م ی. باز شدیبرنده م دیکشیرا م یگر ید

 کرد و گفت: نیئپا

 !یهست یفیچه موجود ضع نهیبب مایس خوامیفقط م -

 :دیبلند خند اوشیک

 بپا برعکس نشه دماوند آرنولد. -

از  یکیهم  نی. اینیو دماوند فرش پائ ییفرش باال یرو اوشیرا گرفتند. ک گریهمد یدستها

را انجام  یباز  نیا شدیپارکت ها که نم یما بود، رو یفرش شده. اگر در خانه  یخانه  یایمزا

را  دیخندیم یکه از خنده مرده بود؛ به چ اوشی. کدندیکشیرا م گریهمد ییداد! دوتا

 کهیداشت. دماوند در حال اوشیدر شکست ک یسع ن،یآهن یاما دماوند با اراده  ؛ دانستمینم

 شدن دستش سرخ شده بود گفت: دهیاز شدت کش
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 خان. اوشیبکش کنار ک -

 هم به زحمت گفت: اوشیک

 دما خان. یباخت -

فرش پرت شد ؛ اما قبل از  یرو اوشیکه ک دیرا با تمام قوا کش اوشیزد و ک یپوزخند دماوند

نصب  ی نهیآ یکج را گرفت و رو به رو یافتادن تعادلش را حفظ کرد. دماوند ژست برندگان کشت

 با غرور گفت: ،یشده به جاکفش

 قدرت! یخدا -

تر از خودش  یونیقل ین کیاول شده است. خب  کیدر المپ کرد،یفکر م دانستیکس نم هر

 هم که انگار نه انگار، بلند شد و گفت: اوشینکرده بود. ک یکار شاق یلیبود. خ دهیرا کش

 نوبت توئه. مایبپر س -

 کمرم زد و ادامه داد: یرو

 برو دماغشو بسوزون. -

محکم به  یآمد. انگار کس اطیاز ح ییکه خواستم به سمت دماوندبروم، صدا نی... همحتما  

 گفتم : اوشی. رو به کدیکوبیم یز یچ

 معصومه است؟ -

 و گفت: دیخند الیخ یب

 کم در بزنه براش خوبه. هیولش کن. بذار  -

و  ییبه دشمن نداشت. من فرش باال اجیاحت گریبرادر، د نیداشت معصومه! با ا یبرادر  عجب

از خودم  یانتظار  چی. اخم کردم. خب من هدی. نگاهم کرد و خندینیدماوند باز هم فرش پائ

را  گریکدیو دست  دمیکش قیعم ی. نفساورمیجوجه کم ب نیا یجلو خواستمینداشتم ؛ اما نم

 گفت: یبا لودگ اوشیکه ک میگرفت
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 مبارک. وندتانیپ -

 زد و گفت: یکه خفه شود. دماوند پوزخند میبا نگاهمان خواست صرفا

 نشده ها. . . ریهنوز هم د -

کند،  عمیضا نکهیشروع شد. دماوند جهت ا یگرفتم و باز را ندادم و دستش را محکم  جوابش

 دهی؛ اما فا زدمیزورم را م ی.؛ اما من همه کندیم کیُشل دستم را گرفته بود انگار دارد سالم عل

آن طرف نفله شده  اوشی؛ اما ک دیخندی. خودش که نمآوردینداشت. داشت کفرم را باال م یا

سرم را به سمت دستش گرفتم و با تمام حرص  عیحرکت سر  کی ؟دریکنی. من را مسخره مودب

که از او داشتم، دستش را گاز گرفتم. دماوند از درد کبود شده بود. هر چقدر دستش را  یو نفرت

دستش را بلند کرد و با تمام  یکیحرکت ناجوانمردانه، آن  کی. در کردمیولش نم دادیتکان م

. دماوند با شدیجدا م شهیداشت از ر  می. موهادمیکش یدبلن غی. جدیرا کش میکوتا یوهاقوا، م

 حرص گفت:

 !یخب دستم رو ول کن... آ -

را از  میو دندان ها کردیاشکم درآمده بود ؛ اما دستش را ول نم یو از طرف کردندیدرد م میموها

 ی. انگار موهادیرا محکمتر کش میدر دستش فرو بردم که او هم متقابال موها شتریدرد ب

زده بودم که کر شده  غیتحمل کنم. آنقدر ج توانستمینم گری! دیروان دیکشیوسفند را مگ

 یطبق معمول از خنده ولو بود. دماوند دستش را رو ؟یکنیم یچه غلط اوشیک یر یبمبودم. 

افتادم.  نیزم یبه طرف خودش که تعادلم را از دست دادم و رو دیگذاشت و محکم کش میبازو

 .دمیکش غیاز درد بلند ج دانمیفقط م

 ؟یکردیکار م یچ اومدیسرت م یی. اگه بالیدختر تو چقدر سر به هوائ -

ات بوده است. با حرص به  یپسر روان ریبکشم تقص ادیفر  هیداشتم بلند در صورت سم دوست

دست گچ گرفته  نی. دوست داشتم همکردیاش نگاه م یبه گوش الیخ یدماوند نگاه کردم که ب

او بود که دستم شکسته بود. آخ چقدر  یشعور باز  یب یدر فرق سرش بکوبم. از صدقه سر ام را 

بود و  ستادهیسرم ا یباال دهیو دماوند با رنگ پر  دمیکشیم غیاز درد ج یوقت یلترساندمشان؛ و
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مادرش و عمه اش  ی. معصومه هم تا وقتگرفتیمادرش را م یهل کنان شماره  اوشیک

برگشتند، در حمام ماند که ماند. آخ، گچ گرفتن چقدر درد داشت. دست راستم گچ گرفته شده 

 بود.

خانه اضافه ام. حس کردم مادر فوالد زره دوست دارد دست  نیلحظه حس کردم در ا کی

روز حس را دارد. ام نیهم هم ی. حس کردم حاجندازدیب رونیو از خانه اش ب ردیسالمم را بگ

باشد.  نجایلحظه دوست داشتم سام ا نیچرا، ؛ اما در ا دانمیکرده بودم. نم تشانیاذ یکل

بود تا  نجایکنم. دوست داشتم ا یتوجه یو قربان صدقه ام برود و من ب دبکش میدست در موها

که اضافه ام. کاش بود، تا با محبت  کردمیسربارم. آخر کنار سام، احساس نم کردمیحس نم

 یناخودآگاه به حضورش احساس قو شه،ی. کاش بود تا مثل همکردیم آراممیاش، کم یدرون

 ییها نهیبدون منت، دارم. با تمام ک ،یگاه دائم هیتک کی کردمیبودن کنم. کاش بود تا حس م

 یجمع نبودم... کاش سام به جا نیا انیبه دل داشتم، کاش بود!کاش در م شیکه از حرف ها

. کاش دیپر یدماوند، رنگ او م ی. کاش به جابردیم مارستانیمن را به ب هیمادر فوالد زره و سم

 زدیخانم او به من غر م هیسم ی. کاش به جاکردیم ساباو پول گچ گرفتن را ح یحاج یبه جا

 . معذبم!ستمیراحت ن نجایخودمان بودم... من ا ی. کاش خانه میکه چقدر سر به هوا

کمکم کرد  هیرا پارک کرد و سم نیماش یکه حاج نیرا باز کرد. هم اطیو در ح دیپر  نیپائ اوشیک

. همه با تعجب به من نگاه کردند. هیگر  ریشوم تحمل نکردم و بلند زدم ز  ادهیپ نیتا از ماش

 چیسوئ یدر خشک شده بود و دماوند هم دهانش باز مانده بود. حاج یکه دستش رو اوشیک

را  میبازو هیو سم کردینگاهم م یمانده بود و مادر فوالد زره با اخم کمرنگ اطیح طبه دست وس

 گرفت و گفت:

 نرجس جان؟ یدرد دار  -

کردم. پر شده بودم، لوس شده بودم، دلم محبِت  هینشستم و بلند گر  اطیکف ح همانجا،

. آمدندیوقت به چشمم نم چیکه ه شی. محبتهاخواستیجواِب سام را م یو ب ایر  یب ویدائم

 خانم جلو آمد و گفت: بهی. طدیکشینازم را م یکس خواستیدلم م

 هوا سرده دختر. نیزم یرو نینش -
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نگاهم کرد. . . معصومه هم از خانه  یبا ناراحت اوشیانداخت و ک نیسرش را پائ دماوند

 گفت: یزد و با نگران رونیب

 شده؟ یچ -

با مهر، در آغوشم گرفت. نه آغوش او  هی. سمکردمیم هی. فقط بلند بلند گر دادمیجواب نم من

بغلم کند. دوست داشتم او با مهر دست به  اوشیمادر ک خواستی.. . دلم مخواستمیرا نم

 :دینگاهم کردن، بگو یبا ناراحت یبه جا یسرم بکشد و دوست داشتم حاج

 .یستیتو سربار و مزاحم ن -

خواند که کنارم نشست و بغلم گرفت و با لحن  میخانم، خواسته ام را از چشم ها بهیط انگار

 گفت: دانستمیم دیکه از او بع یمهربان

 خوبه فقط دستت شکسته. ؟حاالیآروم باش دختر. مگه بچه شد -

. کاش مادرم بود. با دست سالمم چادرش را به چنگ زدم و او دادیم یمهر مادر  ی. بودمشیبوئ

 یه ناراحت شده اند. حس کردم همه ب. حس کردم همدیهم با محبت به سرم دست کش

 ام را حس کردند. با هق هق گفتم: یمادر 

 من. .. مزاحم. . شمام. -

 و گفت: دیرا بوس سرم

 . تو هم مثل معصومه.ستین نطورینه ا -

کالفه همراه دماوند  اوشیچادرش، اشکش را پاک کرد. ک یبلند شد و با گوشه  یبا ناراحت هیسم

؛ اما  کردمیپدرانه نگاهم کرد و وارد خانه شد. نگاه او را پدرانه حس م یرفتند طبقه باال. حاج

 بهیط وکرد... معصومه  یسام را پدرانه تلق یمحبت ها شودیچرا نم دانستمینگاه سام را نه! نم

که معصومه پهن کرده بود ولو شدم و  یتشک یرو یحوصلگ یو ب یبلندم کردند و من با خستگ

 برسد به خواب رفتم... بیچ گرفته ام آسبه دست گ نکهیبدون ا
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و سالم  حیام را صح یگوش اوشیگذاشته بودم. ک یخانه پا نیبود که به ا یده روز  حدود

دماوند بوده  ریبازار تقص عیو آن ضا یگوش نگتونیکه عوض کردن ر  میدیبرگردانده بود. فهم

رمز  کیها  جیکرده بود؟! من هم که مانند گ دایام را از کجا پ یگوش دانستمیاست. فقط نم

به پا  یو چه قشقرق دهی. دماوند گفت که مادرش آن عکس ها را دگذاشتمینم یلعنت نیا یرو

ام  ی. گوشمیحساب شد یب کی-کیآن بال را سر من آورده بود. پس  یتالف یکرده است و برا

که از  ییوقت نشد آن آهنگها را داشتم. نمیمخاطب یشده بود و فقط شماره ها ستیکامال ر 

بوده اند.  یبودم، گوش دهم. البته حتما آن ها هم پر از مداح دهخودم فرستا یدماوند برا یگوش

 مدرک جرم بود.  یکیداشت که آن  یگر ید یآخر دماوند گوش

به او  یلحظه حس کردم وقت کی. دمیکرد و من هم او را بخش یاز من معذرت خواه دماوند

 . گفتم ؛ اما جواب مطلوب را نگرفتم:کشدیکار م نیو بودن متنفرم دست از ااز دور  میبگو

به همه جواب  ستیالزم ن ینطور ی. اشمیموفق م ینطور ی. اهیرو نیمن عادت کردم به ا نیبب -

با مامانم  اوشی. من حوصله ندارم هر روز مثل ککننیهمه روم حساب م ینجور یپس بدم. ا

 یخفت رو تحمل کنم ول نیمسخره اس ؛ اما حاضرم ا یلیدوروئم خ نکهیبحث کنم. آره، ا

 باشم. داشتهاعتماد مامانم رو 

 هیرو نیدهد ؛ اما او گفت که با ا حیحرف بزند و توض یبا مادرش منطق تواندیاو گفتم م به

هر خانم،  بهیحرف را زدم.ط نیچرا به او ا دانمیهم ندارد. اصال نم یمشکل چیو ه دهدیادامه م

 یز یپسرش خوانده بود که چ ی. فکر کنم در چشم هامینیهم را نب اوشیتا من و ک کردیم یکار 

چشمک  گریکدیو به  میختیر یباز از سر لج؛ مدام کرم م اوشیهست. البته من و ک نمانیب

 یمادر فوالد زره او را پ آمد،یم اوشیبفهمد. تا ک یمهم نبود که کس مانی. اصال هم برامیزدیم

 نشود. یتا دور و ور من آفتاب فرستادیم اهینخود س

 ییها یر ی. سخت گآمدیخوشم م یلیخ ی. از حاج مصطفشدیمثل پدرش م اوشیک کاش

 دنید رانیا یدوبله  یخارج یها لمی. مثال ماهواره نداشتند، فآمدیداشت ؛ اما از او خوشم م

حق نداشت با من حرف بزند و نگاهم  اوشیاز اول وقت خواندن ممنوع، ک ریهم ممنوع، نماز غ

 ...نهایکند و خالصه ا
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کرده بود و  دایرا پ نترنتیمودم ا ،یکردند. حاج یبزرگ یدعوا یو حاج اوشیروز ک آن

وقت  چیشان دوست بوده است. تا آن موقع، ه هیبا دختر همسا یمدت اوشیبود که ک دهیفهم

 :دیکش ادیفر  اوشیسر ک تیبانبودم. بلند و با عص دهیند یرا در آن حد عصب یحاج

 ؟پسیشد ینطور یپس چرا ا ،یسفره نبود نیتو رو بزرگ کردم؟ تو مگه سر هم ینطور یمن ا -

... با دختر مردم هم دوست یپوشیمثل آدم لباس نم ،یخونینماز نم ؟چرایچرا کافر شد

 ؟یشد

 هم با حرص گفت: اوشیشدم. ک نیکه من آفال دیکوب نیمودم را محکم به زم و

کافرم؟  یعنیلباس،  یخفه کنم تو قهیدوست ندارم نماز بخونم و مثل شما خودم رو تا  یوقت -

 یدختر راست نیبا اون دختره هم دو تا اس ام اس دادم. قتل که نکردم... اون خودش هم همچ

 .کنمیم ینبود. من خودم عقل و شعور دارم؛ هر جور بخوام زندگ

 یو مادر فوالد زره با ناراحت دیکش غیآمد و معصومه ج نیپائ اوشیت کصور  یرو یحاج دست

خوردنش ناراحت شده  یلیمن از س یاندازه  یکس کنمیبه پسرش نگاه کرد و فکر نم

 :دیغر  یباشد.حاج

فعال  شه،یدرست م شهیبزرگ م گفتمیم یصرف نکردم. ه تتیترب یمنه که وقت برا ریتقص -

 ی. . . بابایکردینم یمن باز  یکه با آبرو یاگه داشت ؟یو شعور دار بچه است. . . آخه تو عقل 

 پسرت رو جمع کن! یبه من بگه:حاج گشتیدختره بر نم

 گفت: کردیفوران م کهیطرفش سرخ شده بود و خشم کیکه  یبا صورت اوشیک

. زدهیدخترشون چطور با من حرف م ننیبب انیها رو حذف نکردم. اگه مردن ب امیمن که پ -

رو مجبور نکردم باهام باشه، اون خودش  یاون به من!من که کس ایمن به اون نخ دادم  ننیبب

 خواست.

 که سرخ سرخ بود گفت: ییبا چشم ها یحاج
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 نجوری! البته اگه ایگرفتی. اون نخ داده، تو نمیدادیکه جوابش رو نم یتو اگه پسر من بود -

 یی. هنوز مونده رو بشه چه غلطهانمیرو بب تمی. هنوز مونده تا من حاصل تربیگیباشه که تو م

 کافر. مونِ یا ی! بیکرد

 از حرص مرتعش شد: شیرا آتش زدند. صدا اوشیرا که گفت، انگار ک نیا

! نیالد یَ وَل نُکُمیگفت:لَکُم د یبه کافرها چ امبریپ شه؟همونینم تونیغمبر یخدا پ یمگه ادعا -

 خودم. یمن کافر هم واسه  نیشما واسه خودتون و د نید

 برد که مادر فوالد زره گفت: ورشی اوشیبه سمت ک یحاج

 صلوات بفرس. یحاج -

 با حرص به مادر فوالد زره نگاه کرد و گفت: یحاج

من کافر واسه  نید گهیصاف صاف زل زده تو چشم من م ایح یخانم؟ب گهیم یچ ینیبیم -

 خودم. . .

 فت:گ اوشیک

تو  نی. آره، تف کنرونیب دشین؟بنداز یخونه اتون نگه داشت یکافر رو تو هیاصال شما چطور  -

 صورتش!

 و مات کرد: شیرا ک اوشیحرف ک کیبا  یحاج

رو  نیماش نیا یحق ندار  گهی. دارمشیسر عقل م کنم،یباشه. . من کافر رو از خودم دور نم -

ور  یایهات رو هم م یکار  ی. بچیهم که ه نهایو ا یبیپول تو ج له،یتعط یگوش رون،یب یببر 

 ،یچیکه ه یقبول شد یپزشک ،ی! امسال کنکور دار لیحجره. دانشگاه هم تعط یدست من تو

 یچه غلط یخوایم نمیبب خوامیحوزه. حرف اضافه هم ممنوع. فقط م یر یمراست  هی ینشد

 !؟یکن

مهم نبود  مینشست. برا نیزم یناباور رو اوشیرفت. . . مادر فوالد زره هم به دنبالش. ک و

 گفتم: ی. جلو رفتم و نشستم کنارش و با دلسوز کندیم یمعصومه چه فکر 
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 . .ایک -

اش،  یناراحت دنیکه اشکش را پاک کرد. با د دمیو د دیکش شیدر موها یدست اوشیک

 ناخودآگاه ناراحت شدم. گفتم:

 زیمدت که بگذره همه چ هی. یهست یسر خوبتو پ فهمهیم یکم بگذره حاج هیاشکال نداره.  -

 .گردونهیرو بهت برم

 زد و گفت: یتلخند

 ؟یدانشگاه چ-

و از  دیآیدر نم یمطمئن بودم که هرگز پزشک یرا خودم هم مشکل داشتم. از طرف یکی نیا

او  نیتسک ی. برامیرا بگو قتیبرخالف حق یز یبا او چ یهمدرد یبرا خواستیدلم م یطرف

 گفتم:

قبول  یمطمئن باش پزشک زیبر  یدرست و حساب یبرنامه  هی. از االن یشیحتما قبول م -

 .یشیم

 زد و گفت: یپوزخند

 خوامی. من نمامیمسخره درم یرشته  هیخودم رو هم بکشم، ته تهش  ؟منیکنیبچه خر م -

 . . .ایطلبه شم... خدا

حرف  یسرت. تهش با حاج یافد ،ی. قبول هم نشدیشیقبول م ینباش. حتما پزشک دینا ام-

 کنه. یبابات قبول م ،یزنیم

 دمینگاهش کردم و بعد بلند شدم که د یدلسوز  بای. کممینداشتم که بگو یز یچ گرید و

 ینطور ی... اشدیو سر نماز است. صد رحمت به او که نماز اول وقتش قضا نم ستیمعصومه ن

!من و نید یجذب شد؛ حت یز یبه چ شدیرا سرعقل آورد. با اجبار نم یشود کس یکه نم

 نیاست و از هم یاله یقبول شود ، معجزه  یپزشک نکهیا میدانستیخوب م ییدو تا اوشیک
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داده  یکه به من آزاد رایسام دانستمی. آه من قدر نمدانستیخودش را طلبه م دیحاال با

 گفت: ییبود. صدا

نحو از آن استفاده کرد؛  نیکه به بدتر بود  اوشیک نیداده بود. ا یآزاد اوشیهم به ک یحاج -

 مانند خودت!

بود. شورش را در آورده  اوشیک ریتقص دی. شامیرا نداشت یآزاد یبود؛ ما جنبه  یحق با حاج و

حق را به  ی. و من در آن لحظه همه کردیرا م تشیپدرش و موقع یمراعات آبرو دیبا دیبود و شا

 بوده است. یحق با حاج دمیو بعدها فهم دادمیم چارهیب اوشیک

از  شی. صداکردیرا بلند نم شیاز پدرش ناراحت بود ؛ اما صدا نکهیبا ا اوشیک ؛یز یچ کی اما

؛  کردیاحترام پدرش را حفظ م یتا حد ت،یعصبان نیو در ع کردیگذر نم یمشخص یمحدوده 

 . . .ای! آه خدازدمیبلند حرف م یو صدا یاما امان از من!کال با سام با گستاخ

 

و هم محبوب و  کردیم یهم خوش یدورو بود و از طرف نکهی. اکردیم یدماوند کار خوب دیشا

 گفت؛یراست م دی! شادادمیتمام، حق را به دورو بودن م یعدالت یبود! آه با ب هیمعتمد بق

 حرف زد! یمنطق شودیبا پدرومادرها نم یگاه

برگردم.  خواستیدلم م گریخسته شده بودم. د گریراحت بودم؛ اما د نهایا اوشیک یخانه  در

که از او متنفر  چیکه ه میبرگردم و بگو خواستمیمهم نبود که سام چه گفته بود. م میبرا گرید

بود  یمحض قتیحق م،یرا نداشت یکس گریکدیمن و سام جز  نکهیدوستش هم دارم. ا ستم،ین

داشتم. من  اجیمخصوصا من که به او احت م؛یماندیکنار هم م دینبود!من و سام با انکارکه قابل 

. بعد از حدود ده توانستمیمن بدون سام نم اورم،یمحکم را درب یانسان ها یادا توانمیکه نم

که در ابتدا  یز یعکس چ قا  یادامه دهم؛ دق توانمیرا به خودم ثابت کردم که بدون او نم نیروز ا

 بمانم. نجایا توانستمیکه نمبه خودم ثابت کنم.. . آه! تا ابد  خواستمیم

همراه خانواده  اوش،یو قرار بود مسلم، برادر ک دیایمعصومه خواستگار ب یبود فردا شب برا قرار

 میکه برا یمحبت یخانم با همه  بهیط کردمیبمانم. حس م توانستمینم گری... من دندیایاش ب
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احساس  گریحضور داشته باشم و خودم هم د یخرج کرده بود دوست ندارد در خواستگار 

را به دور  نهیک نکهیبدون سام آنقدر تنها بودم بغض کردم. از ا نکهی. از اکردمیم ناضافه بود

را به من فهماند... فهماند که با  نهایانداخته و دوستش داشتم بغض کردم. نرجس بودن ا

نوجوان  کی کشتم،یرا هم که م . من خودمشودیعوض نم زیچ چیو غرور، ه یتظاهر به سرد

بود؛  یگر ید زیداشتم... ؛ اما مشکل چ اجیگاه احت هیتک کیبه حضور  هشانزده ساله بودم ک

را از جنس  شیمحبت ها توانستمیسام را پدرم بدانم. دست خودم نبود، نم توانستمینم نکهیا

پدر خودم  توانستمی. نه نمگاه مهربان بود که من را دوست داشت هیتک کیپدرانه بدانم. انگار 

تنگ شده بود. . .  شیانکار کنم، دلم برا توانستمیآورده بود. نم فشاربه من  یبدانمش. دلتنگ

. من چه خواسته چه ناخواسته، او را دوست دانستمیاز بس به او وابسته بودم و خودم نم

و دلم  دمیاش را شن یداستان زندگ نکهی؛ اما پس از ا میبه خودم بگو خواستمیداشتم. نم

بزرگ کرده است، دوستش داشتم.  یچشم داشت چیه نمن را بدو دمیسوخت و فهم شیبرا

به خودم  کردمیم یتنفر، دوست داشتن جوانه زد. هر چقدر سع یو به جا دندیها پر کش نهیک

داشتم. مانند  اجی. چون من دوستش داشتم و به او احتشدیکنم از او متنفرم نم نیتلق

متنفر شوم و بدون او  یاز کس ،نبودم که هر وقت اراده کنم یلیتخ یداستان ها یها تیشخص

 !توانستمیبه راهم ادامه دهم. من بدون سام نم

 امیپ یو دستم رو دیچک می. اشک از چشم هادیاش لغز  یو یپ یرا روشن کردم. دستم رو نتم

 مرتعش شد و با بغض گفتم: می. صدادیلغز  یصوت

 منو ببر! ایسام... ب -

. هق هقم را در بالش خفه کردم و هر چقدر دلم دیچکیگونه ام م یبعد اشک بود که رو و

ندارم  ییخانواده جا نیدر ا کردمیحس م نکهیهم مشخص بود. ا لشیکردم... دل هیخواست گر 

 نکهینشدم... ا خواستمیکه م ییمایسیآن ال نکهیسام را دوست داشتم، ا نکهیو اضافه ام، ا

از  نکهینفرت؟از ا ینبود... ؛ اما تا ک یقیحق یمایسیانداختم در فطرت ال دوررا  نهیش کآخر 

 شد؟؟یم دمیعا یز یسام متنفر باشم، چه چ

 هق هق هق!  هق
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 اشک اشک اشک!  اشک

 بغض بغض بغض!  بغض

 ! یدلتنگ یدلتنگ یدلتنگ یدلتنگ

 !یخستگ یخستگ یخستگ یخستگ

 . دیدر دستم لرز  یگوش

 

رفته بود  اوشیو دماوند. ک یخانم، حاج هیخانم، سم بهی. من، طمیبود ستادهیدر خانه ا دم

خودم را  یقرار بودم. منتظر سام بودم. لباس ها یبه زور او را فرستاده بود. ب یحاج یعنیحجره؛ 

هم  یخانم و حاج بهیبودم. ط دهیبودم. البته دست خودم نبود، شالم را جلو کش دهیپوش

خانم که از روز اول  بهی. البته طستمین یکه من دروغ گفته ام و اصال مذهب دندبو دهیفهم

بار است  نیکرده بودند. انگار اول خی می. دست هاچاندمیرا در هم پ میبود... دست ها دهیفهم

 !میمنتظر سام بود ی. همگزدیهم حرف نم ی. کسنمیبب خواهمیسام را م

افتاد سام پرادو ندارد. آه  ادمی؛ اما  نمیپرادو تا کمر خم شدم تا خود سام را بب کی دنید با

متوقف شد. سام از آن  مانیپا یجلو نیالبرز بود. ماش نیماش دیسف یپرادو نیمن، ا یخدا

 یرو به من داده اند. به چشم ها ایدن یکادو نیحس کردم بهتر  دنشیشد. با د ادهیطرف پ

طاقت در  یخودم را در آغوشش انداختم و او هم من را ب دیون تردنگاه کردم و بد سشیخ

از آرامش در دلم  یکه دست گچ گرفته ام له نشود. موج یآغوش خود فشرد؛ البته جور 

 :میبلند بگو خواستینشست. دلم م

 . من هم خانواده دارم!ستمیکس و کار ن یمن ب نینیبب -

اگر  کردیحس م کرد؛ی. من را از آغوشش جدا نمدیبوسیرا م میصورتم و موها یدر پ یپ سام

و اشک  شدی. هق هق من آرام نمکنمیفرار م شهیو باز مثل هم رومیکند، از دستش م میرها

کس و  یسخت بود. فکر کن بعد از ده روز همه  می. چقدر نبودنش براشدیسام خشک نم یها
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گرفت و با بغض  شیاصورتم را در دست ه ؟سامیدار  یچه احساس ،ینیکارت را بب

 ما؟یسیال یرفت یچ یگفت:واسه 

کند  یرا مشک شینبود تا وادارش کند موها ییشهال گریشده بودند؛ د یانگار خاکستر  شیموها

بودند؛ انگار که  رهیت رهیاش ت یخاکستر  یبا رفتنش او را عذاب داده بود. چشم ها مایسیو ال

بودند. پس معلوم بود چقدر ناراحت است. با همان جمله به من فهماند چقدر اشتباه  یمشک

 کرده ام. . با هق هق گفتم:

 .دیببخش -

 شیبرا زیچ چیکه ه یخانم، مادر فوالد زره ا بهیباز هم خودم را در آغوشش پنهان کردم. ط و

هم  یو حاج کردیمرا پاک  شیمهم نبود غم صورتش را در برگرفته بود. معصومه اشک ها

 یبه چشم ها رهیخانم خ هینبودند. سم ایدن نیخانم و دماوند انگار در ا هیناراحت بود.؛ اما سم

 هی. سمکردیشده البرز را نگاه م کیبار  ییالبرز بود و دماوند هم با چشم ها یمتعجب و کالفه 

 ینگاه البرز رو ارنبی... نتوانست تحمل کند و وارد خانه شد و ایز یخانم هراس داشت از چ

 . دماوند نگاهش را گرفت و به من داد.دیدماوند چرخ

 . همه جا رو دنبالت گشتم!مایسینصف جون شدم ال-

کردم و دم گوش معصومه  تشکریمیصم اوشیک یمان که تمام شد از خانواده  یباز  یهند

 گفتم:

 ممنونم. یلیاکبر بگو ازش خ یبه عل -

 کیتنگ و بار  یبپرسد و در پرادو را باز کردم و نشستم. از آن کوچه  یامان ندادم تا سوال و

 محبوبم بود!خداحافظ نرجس. یِ سنگ یآخر به خانه  یو من نگاهم تا لحظه  میزد رونیب

 ینرجس گرینگاه کردم. د نهیدست. به خودم در آ کیو با  یبه سخت دم؛یکشیرا اتو م میموها

اتو گذاشتم و به  یرا ال میاز موها یگر ید ی! دسته یسپهر  یمایسیبودم؛ ال مایسینبود و من ال

بود و نه اضافه بودن!  یاز احساس دلتنگ ینه خبر  گرینگاه کردم. چقدر آرام بودم. د میچشم ها
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 یرا رو کسیو او هم، دو فنجان کافه م میزد یلبخند گریکدیباز شد و سام وارد شد. به  رد

 به او نگاه کردم و گفتم: نهینشست. از آ یصندل یمن گذاشت و خودش هم رو یر یتحر  زیم

 ؟یدنبالم گشت یلیخ -

 شد و گفت: رهیخ نهیهم به آ او

. یر یکجاها م دونستمی. نمدادیقد نم ییجا چیدراومد. از اون بدتر، ذهنم به ه ؟پدرمیلیخ -

 ابونیخ نیهم گفتم و خودم هم که کل ده روز از ا سیروزنامه چاپ کردن. به پل یعکست رو تو

 جا. چی. نبودت!هنیتو زم یانگار آب شده بود ی... ولگشتمیم ابونیبه اون خ

ناراحتم نکند، متقابال   نکهیا یگرفته اش زدم. برا یبه چهره  ینگاهم کرد. لبخند یبا خستگ و

 اتو گذاشتم و گفتم: یدو صفحه  یرا ال میاز موها یگر ید یزد. دوباره دسته  یلبخند

 ؟یچه حس داشت -

 زد: یتلخند

ام دادم،  یهزار بار بهت زنگ زدم، پ دیرو ازم گرفته بودن. شا میزندگ یحسِ مردن. انگار همه  -

 دمیولم کرد و فهم یال یوقت ی. حتیدادیکدومشون رو جواب نم چیه یاس ام اس فرستادم ول

رده. به هر ک ریخال گ یداشتم که تو رویآدم هیشده، آنقدر ناراحت نشدم. حس  انـتیبهم خــ ـ

ندارم که بخوام مهر و  ی. جز تو کسیمن یزندگ یتو همه  مایسیبن بست بود. ال زدمیم یدر 

 ی. بستمین یپدر معمول هیتوئه. من  یکنم ؛ تمام عشق و محبتم برا میعالقه ام رو بهش تقد

که  نیبا فکر ا یدونی. ممونمیبدون تو، حتما  زنده نم کنمیدوستت دارم و حس م تینها

هزار بار مردم و  ،ییده روز کذا نیا یتو ؟منیچقدر من رو عذاب داد یبرنگرد وقت چیممکنه ه

 وقت به اون ده روز برنگردم. چیرو بدم ؛ اما ه میزندگ یبد بود. حاضرم همه  یلیزنده شدم... خ

 که گفت: میبگو یز یشدم. . خواستم چ میرا خاموش کردم و مشغول شانه زدن موها اتو

 ما؟یسیال یرفت چرا -

 . جوابش را دادم:کردمیبه او نگاه م نهی. فقط از آبرنگشتم
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اضافه ام برات.  هی. احساس کردم یبر خورده بود. غرورم رو شکونده بود یلیچون بهم خ -

 .یرو که من متحمل شدم تو هم متحمل ش یبرم تا درد خواستمیازت متنفر شدم!م

 بود. هنوز هم ناراحت بود: رهیهنوز ت شیچشم ها یخاکستر 

 ؟یداشت یچه حس -

 شتریب دمیدیاونها رو که م یخانواده  تیمی. صمشدمیروز به روز بدتر م یول یچیکه ه لیاوا-

 ،یخواهرم ،یمادرم ،یپدرم ؛یمن یخانواده  یتو همه  دمی. اونجا بود که فهمشدمیناراحت م

نتونستم  گهیرو جز تو ندارم. کم کم د یکسمن  یول ؛ینکرد ی. درسته نقش همه رو باز یبرادرم

 ام دادم... یکنم و بهت پ لتحم

 اش جمع کرد: نهیس یرا رو شیها دست

 بودن؟ یاونها ک -

 :دمیکش یآه

 بودن. رهامیاز دب یکی یخانواده  -

 اونها؟ شیپ یشد که رفت یچ-

 زدم: ییمعنا یب لبخند

 رو نداشتم. یا گهیکس د -

 نه؟ یجا موند یلیاز مدرسه ات خ-

 پاک شد: لبخندم

 امتحانام رو دادم. ینه. همه  -

 گفت: متعجب

 ؟یمدرسه رفت -
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 مثبت تکان دادم که گفت: یبه نشانه  یسر 

! من که همه جا رو گشتم، ی. وایتو مدرسه بر  کردمیعنوان فکر نم چیمن. من به ه یآه خدا -

 شده؟ یچ کرد(دستت ی. اووف!)مکثزدمیهم به اونجا م یسر  هیکاش 

 لبخند بزنم گفتم: نکهیاکبر و اصغر فکر کردم و قبل از ا یعل به

 مختصره. یلیاش خ ی. شکستگنیخوردم زم -

 گذاشتم و بلند شدم که حرفش متوقفم کرد: زیم یرا رو شانه

 ما؟یسیال یتو من رو دوست دار  -

پرده  یرک و راست و ب شهی. مانند همدی. پلکم پر کردینگاهم م قینگاهش کردم. عم نهیقاب آ از

هم گذاشتم. به سمتش برگشتم. حس کردم  یمثبت رو یرا به نشانه  میحرفم را زدم. چشم ها

هم فشرد و  یرا رو سشیخ یحد روشن نبوده اند. چشم ها نیوقت تا ا چیه شیچشم ها

دادم. چقدر  یکرد. بدون تعلل به سمتش رفتم و خودم را در آغوشش جا زبا میآغوشش را برا

 وب بود که بود!خ

و من  ی. اشتباه کردم. تو دختر منزدمیاون حرفا رو بهت م دی. من نبامایسیمنو ببخش ال -

. من اون حرفا رو زدم و یز یخونه است و تو مالک همه چ نیا یدوست دارم. تا ابد جات تو

م تو ه کنمیفراموش کنم و ازت خواهش م خوامینحو پس دادم. م نیتاوانش رو هم به بدتر 

کنار  ا،یو دروغ و ر  یبار، بدون دعوا و مرافه و ظاهرساز  نیاول یدخترم. برا ببخشفراموش کن... 

 ... میخورد یقیحق ییلبخندها یبا چاشن کسیهم کافه م

*** 

 سام؟

 سمتم برگشت و گفت: به

 جانم؟ -
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 را محکم گرفتم و گفتم: دستش

 م؟یبخور  یبستن میبر  -

 و گفت: دیخند مهربان

 هوا؟ نیا یدختر؟تو یشد وونهیم؟دیبخور  یبستن -

 زدم و گفتم: یلبخند

 گه؟ید هیاس، پس باباش چطور  وونهیدختر د هی یوقت -

 و گفت: دیزده ام را کش خیدماغ  نوک

 دارما.  یادب و گستاخ یعجب دختر ب -

 زدم و گفتم: یچشمک

 .نهیر یادبش ش یدختر ب -

 یکرده ام را در دست ها خی ی. خودم هم خنده ام گرفت. دست هادینکرد و بلند خند تحمل

 گرِ گرمش گرفت و گفت: تیحما

 .یکور خوند یدر مورد بستن ینسکافه دعوتت کنم ول هیبه خوردن  تونمیم -

 را معترض دور هم گره کردم و گفتم: میشدم که او هم متوقف شد. دست ها متوقف

 .مونهیم ادمیباشه...  -

 گفت: آمد و جلو

 میمستق یات با لوس بودنت رابطه  یمهربون نکهی. مثل ارا  یاخ یچقدر لوس شد مایسیال -

 داره ها.
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 شدیم ؟مگریاو پدرت باشد و تو خوشحال و خوشبخت نباش یبه خوب یمرد شدیم مگر

پدرم آنقدر خوب است؟همانطور صامت نگاهش کردم که متفکر  یمن دختر گل بابا نشوم ؛ وقت

 گفت:

 یمایسیال یبش یخوای. . دوباره میگردیات بر م یبداخالق یبه دوره ها یکر کنم دار ف -

 بداخالق که باباش رو دوست نداره؟

. همانطور آمدمیبخرد، کوتاه نم یبستن کردمیهم همانطور نگاهش کردم. من تا او را قانع نم باز

 . جلو آمد و با پوف گفت:کردیمانده بود و نگاهم م

 برات. خرمیباشه م -

 زدم و گفتم: یلبخند عا  یسر 

 سام. یمرس -

. دستم را گرفته بود و میراه افتاد یفروش یبستن کیلبخندم لبخند زد و کنار هم به دنبال  از

 نیدر ا ایافراد دن نیزتر یاگر ه ی. حتیحس آرامش، حس خوشبخت ت،یمن پر بودم از حس امن

 نی. چون پدرم همراهم بود و ادمیترسیوجه از نگاهشان نم چیبه ه کردند،یبه من نگاه م ابانیخ

 نداشتم. یگر یپدر، همه کس من بود. جز او کس د نیمن بود. ا یسپر بال ر،پد

پالتو  ریسه ربعم ز  نیزانو و شلوار راسته. آست یتا رو یمانتو کینگاه کردم.  میلباسها به

محجبه ؛ اما به هر حال از قبال  که مدام  یلیشال؛ البته نه خ ریهم ز  میپوشانده شده بود و موها

 نیخواه ناخواه من را به ا اوشیک یبود، بهتر بودم. دست خودم نبود؛ خانواده  رونیب میموها

ام  یبا پوشش قبل نکهیباشد؛ اما از ا بیباورش عج دیکه شا یپوشش عادت داده بودند. جور 

من  یرو یمثبت رینواده اش عجب تاثخا اوش،ی. به قول ککردمیم یبروم، احساس معذب رونیب

 !یطاهر  زیعز  یداشتند... خانواده 

 کالفه گفت: سام

 .ستیهم ن یفروش یبستن هیخدا با ما مظلوماست! نگاه کن  -
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 :دمیرا کش دستش

 .ای. تو هم قبال  صبورتر بودمیکنیم دایکم صبر کن االن پ هی -

 و گفتم: دمیمحکم دست سام را کش یدستبند فروش کی دنید با

 سام. یوا -

ام که دستش در دستم مانده و خودش جا مانده  دهیکردم آنقدر دستش را محکم کش حس

 و گفت: دیاست. خند

 دارم. گهیدختر د هی کنمیحس م مایسیال یوا -

برنز، نقره، طال. نگاهم را  ،یرنگ ل،یدستبندها نگاه کردم. انواع دستبندها؛ چرم، بدل، است به

دستبند چرم مصمم شدم که آن را بخرم.  کی دنیشان چرخاندم و باالخره با دتمام یرو قیدق

 به سام گفتم:

 اون چطوره؟ -

 نگاه کرد و گفت: کردمیکه اشاره م یسمت به

- no love مایسیال ومدی؟ نه خوشم ن. 

 خوبه که! یلیوا.. . نوشته عشق ممنوع. خ-

 و گفت: کردیاخم یجد سام

 .ادیخوشم نم زایچ نیاز ا -

 اشاره کرد و گفت: یدیسف فیدستبند ظر  به

 ؟یچ یکی نیا -

. همراه سام وارد مغازه خواستیدلم دستبند چرم م امد؛یاز ظرافت دستبند خوشم ن من

آن همه  دنیبه ما خوش آمد نگفت. با د یفروشنده ا چی. مغازه نسبتا  شلوغ بود و همیشد
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 یزدم؛ بدون استثنا هر جنس مونث یکوتاهناخودآگاه لبخند  جاتیدستبند و گردنبند و بدل

گرفتم تا  میچشم ها نیذره ب ریاجسام را ز  ی. همه زدیم یخندصحنه لب نیا دنیبا د

کدامشان را قبول  چیکه ه کردیاشاره م ییزهایبه چ یرا انتخاب کنم. سام هم گاه نشانیباتر یز 

به تمام اجناس نقره داده بود.  یبیعج ریو سام هم گ خواستینداشتم. من دلم دستبند چرم م

 متوقفیمچ بند چرم دنیبه دوران افتاده بود با د جنسآن همه  انیطور که نگاهم م نیهم

 ِ بود که من از آن خوشم  اوشیکیمچ بند چرم هیشب قایمن؛ دق ی.. آه خدایشدم؛ اِف دو ستاره ک

 . رو به سام گفتم:آمدیم

 ه؟یسام نظرت در مورد اون مچ بنده چ -

 باال جسته گفت: یابرو یتا کیکه اشاره کرده بودم نگاه کرد و بعد با  یر یبه مس سام

 ؟یچ یعنی یاف ک -

 نیهم ی... برامیآن را بگو یاصل یکه برگردم معن توانستمیبدهم. نم یبودم چه جواب مانده

 پرت کردم: نگونهیحواسش را ا

 خوشگله؛ نه؟ نهی. مهم ایکار دار  یبا اونش چ -

 تر به آن نگاه کرد. بعد به خودم نگاه کرد و گفت: قیدق سام

 یاش تو دستت. ممکنه معن یبنداز  یدونیرو نم یز یچ یمعن یوقت شهیجان، نم مایسیال -

 نداشته باشه. یدرست

 ندِ یبو نبرده بود؛ کلوزما یندیاز اپن ما ی. ذره اشدیمخ تر م یهم رو ینیاز حس یسام گاه یعنی

کلوز  دادند،یکه بر خالف خواسته شان نظر م یر نوجوانها، هر پدر و مادر بود. البته در نظ یذات

و با  دیکش یرا در هم گره زدم. سام پوف میو دست ها کردمی. اخمشدندیمحسوب م ندیما

 گفت: یکالفگ

 به حرفت گوش بدم؟ یمجبورم کن یخوایباز م -

 :دیلب غر  ری. باالخره کم آورد و ز کردمیجوابش را ندادم. همانطور نگاهش م باز
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 ظالم زورگو! -

 رفت و گفت: نیتر یبعد به سمت و و

 خانم... دیببخش -

لحظه مکث کرد.  کیسرش را بلند کرد که  گذاشتیم شیکه داشت دستبند ها را سرجا خانم

ش رژخورده ا یسام لب ها دنیشده اش نگاه کردم. با د بایز  شی؛ اما با آرا یمعمول یبه چهره 

 و گفت: ختیرا به لبخند آم

 جانم؟ -

ناز داشت؟  شیجانم؟اصال چرا صدا دیخانم به سام بگو نیداشت که ا یلی. چه دلکردمیاخم

؛ اما در آن لحظه من دلم  آمدیاحمقانه به نظر م دیشا کرد؟یم یمن دلبر  زیسام عز  یچرا برا

بت کند. دوست داشتم به او صح نگونهیبه آن زن بفهمانم که حق ندارد با سام ا خواستیم

توجه به لحن و لبخند آن خانم  ی. سام بزیبه من تعلق دارد، عشوه نر  کهیسام یبرا میبگو

 گفت:

 ه؟یچ شینوشته هست؛ معن هیاون دستبند  یرو نیببخش -

آن را بفهمد  یآن را بفهمد؟اگر معن یرو یمعن خواستیگشاد شدند. نه نه! سام م میها چشم

پهن  یبدهم که خانم با لبخند یخواستم واکنش عیشوم. سر  خیتوب دیتا دو روز با گهیکه د

 گفت:

 کدوم؟ -

شدم سام به آن اشاره کرد. خانم خم شد و آن را  الیخ یب میزبانم بچرخد و بگو نکهیقبل از ا و

 گذاشت و گفت: شخوانیپ یبرداشت و به سمت ما برگشت و آن را رو شهیش یاز رو

 ن؟یا -

 انعطاف گفت: یو نازدار آن خانم، سام بدون ذره ا دهیف لحن کشخال بر
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 ه؟یاش چ ی. معننیهم -

نشست. سرش را  شیلب ها یرو رفت،یکه رو به قهقهه زدن م یبه آن نگاه کرد و لبخند خانم

که  دیفهم میاز چشم ها یز یچه چ دانمیبلند کرد و به من نگاه کرد. من هم نگاهش کردم. نم

 رو به سام برگشت و با حفظ همان لبخند گفت:

 روسه. یتو ینماد خوشبخت نیا -

کلمه!  یاصل ی! معنزی! من! سام! خانم عشوه ر اوشی!کی!روسها! اف دو ستاره کیخوشبخت

 تکان داد و رو به من گفت: ی. سام سر میچاخان شاخ دار مانده بود نیدر کف ا یهمگ

 ما؟یسیال شیخوایم -

 دیکه سام نبا دیچطور فهم دانمیبا نگاهم از خانم تشکر کنم ؛ اما نکردم. نم ستخوایم دلم

تر  قیگرفتم. دوباره دق دهیرا ناد زدیکه به سام م ییکار خوبش، آن لبخندها نیبفهمد. خب با ا

که  یبخر  یز یچ یخواهیم مایسیدارد. آخ ال نیمانند هم یکیهم  اوشیبه آن نگاه کردم. ک

بودن؟ اُه!سرم را به چپ و راست تکان دادم و  یگر ید هیشب ؟یباشد؟الگوبردار  اوشیه کیشب

 گفتم:

 .خوامشینه نم -

و عدم  یباز  وانهید نیبکوبد. متعجب به ا واریداشت سام سرش را بدون تعلل به د یجا یعنی

 قا  یو دق خواستمیرا م زیچ کیلحظه  کی. خب نوجوان بودم و کردیمن نگاه م یتعادل روان

 و گفت: دیما پر  یحرفها انی. خانم مخواستمیلحظه بعد آن را نم کی

 .زمیعز  میهم دار  یقشنگ تر  یکارها -

 زدند: برقیکم میاش چشم ها ینگفتم. با حرف بعد زیچ چیه

 .شهی؛ اماده م قهیکمتر از ده دق م،یاسمت رو بزن ه؟بگویاصال اسمت چ -

 جدا؟-
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 مثبت تکان داد. قبل از من سام گفت: یسرش را به نشانه  خانم

 .مایسیال -

 تعجب گرفتند: برقیکم شیچشم ها خانم

 یلغت نامه  یتو شیسناتور و سامه!تازه معن ی)بعله که اسمه؛ اسم من درآوردما؟اسمه؟یسیال-

 مانند الهه دارد:|( یکه چهره ا یکس یعنیسناتور 

 ام است که سام با لبخند گفت: یمرد کنار  نیخالقانه از هم یاختراع میبگو خواستم

 .اسیاسم دن نیباتر یبله. ز  -

 گفت: آمدیمکالمه خوشش م نیکه انگار از ا زیعشوه ر  خانم

 دخترتون هستن؟ -

 کرد و بعد رو به خانم گفت: یبه من نگاه سام

 بله. -

 :دیکوب شهیش یزد و به رو یفروشنده لبخند خانم

 .نیبزنم به تخته شما چقدر جوون هست -

. دمیرا د شیروشن شده در چشم ها یاکتفا کرد ؛ اما من چلچراغ ها یتنها به لبخند سام

 از فروشنده ها گفت: گرید یکیکه  دیبگو یز یذوق کرده است؟خانم خواست چ وانهید

 .اریها رو ب لیفرزانه اون دستبند است -

نده رفت. به سمت آن فروش دیرا از حرص به هم فشرد و با گفتن ببخش شیلبها فرزانه

 گفتم: کردی!به سام که به دستبندها و مچ بندها نگاه مشیآخ

 شد؟ یچ -
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 اشاره کرد و گفت: یچرم مشک کی به

 ها. شهیاون اسمت رو بزنن؟خوشگل م یخوبه رو -

 ادشینبود. آه  قهیهم بدسل یلیسام فکر کردم؛ خ ی قهیآن، به سل یاسمم رو یتصور حکاک با

بشود. و  زمیعز  یعاشق شهال شده است؛ قرار بود شهال زن بابا گفتمیآن وقت ها که م ریبخ

 یشهال ادی. . . اصال چه شد که ریبخ ادشیاست. آه  قهیکه سام چقدر بدسل گفتمیمن مدام م

و چقدر  خورمیبا شکر م یپس از مرگت من مدام چا ینیکه بب ییشهال کجا ادم؟آهمرحوم افت

 یسام قرار شد که رو ی قهیفرزانه برگشت و طبق سل هیده ثانهم خوشحالم از نبودنت. کم تر از 

است. مغزم رو به  قهیاسمم را بزنند. و چقدر هم فرزانه گفت که سام خوش سل یچرم مشک

 . سام گفت:مینشست یصندل یکنار هم رو سام. من و رفتیانفجار م

 ؟یخوایبگو دخترم. گردنبند م یخوایم یا گهید زیچ-

 در گردنم اشاره کردم و گفتم: زانیگردنبند آو به

 .اوردمیگردنم بوده و منم درش ن یتو ادمهی یوقت ه؟ازیچه گردنبند نیا -

 زد و گفت: یتلخند سام

داشتم. نتونستم  یبود که از ال یا یادگار یگردنت بود. تنها  یتو دمتیدزد ی. وقتدونمینم -

 ننداختم. نداشت که دورش یخاص لیهم دل دیشا دونم،یپرتش بدم. نم

گردنم متنفر شدم.  یدو معتادِ موادفروش بود؟از گردنبند نشسته رو ی ماندهیگردنبند باق نیا

آن نوشته  یرو ییبایچرم نگاه کردم. با خط ز  یبایتمام شد و من به دستبند نسبتا  ز  قهیده دق

 دستبند را در دست گرفت و گفت: ی. سام با خوشحالنی. البته به التمایسیشده بود ال

 ؟یاون نماد خوشبخت ایخوشگله  نیحاال ا -

را  متشیکه سام نفهمد. ق یالبته جور  م؛یدیو خند مینگاه کرد گریکدیو فرزانه همزمان به  من

 و گفت: دیکه سام دستم را کش میزد رونیو از آن مغازه ب میپرداخت کرد

 بنداز دستت. نویا -
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 گفت: شیصدایکه با لطافت دائماعتراض کنم  خواستم

 به خاطر من. -

تکان دادم و دستبند چرم را دور  ینه گفت؟سر  فیمهربان و لط یصدا نیبه ا شدیم مگر

 :دیرا محکم کردم. سام خند شیو گره ها چاندمیدستم پ

 چه خوشگله. -

 آره.-

 گفت: سام

 گه؟یخونه د میبر  -

 و گفتم: کردمیاخم عیسر 

 برام. یدینخر  یهنوز بستن -

 :دیخند سام

 رفته. ادتیبابا. . فکر کردم  یا -

 افتخار و پوزخند گفتم: با

 .میبخور  یبستن می. بر رهینم ادمی زیچ چیوقت ه چیمن ه -

گردنبند  یدستم را رو م،یشدی. از کنار سطل آشغال که رد ممیگفت و به راه افتاد یا باشه

وقت  چیآن را در سطل انداختم. من ه دیترد یگذاشتم و محکم فشردم که پاره شد. بدون ذره ا

 .گذارمینم یمربوط بشود، باق تمیکه به هو یاز آن گذشته ا یاثر 

 یهمه در حال نسکافه و هات چاکلت خوردن و من و سام در حال بستن ؛یفروش یبستن

 رهیخ رونیبه ب خورد،یرا م یشکالت یکه بستن ینشست و در حال یصندل یخوردن. سام رو

 . دیلرز  بمیدر ج یام را تمام نکرده بودم که گوش یاسکوپ از بستن کیبود. هنوز 
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دماوند بوده است. .دو عدد  دمیخواستم آن را جواب بدهم قطع شد. در کمال تعجب د تا

را در  یگوش الیخ یدماوند به من زنگ زده باشد. ب شدیسرم سبز شده بود. باورم نم یشاخ رو

زدم ؛ اما جواب  شیدوبار صدا یکیاه کردم که در افق غرق شده بود. گذاشتم و سام نگ بمیج

 گفت: یبیزدم به سمتم برگشت و با لحن عج شینداد. بار سوم که صدا

 ما؟یسیال زنمیجوون م یلیمن خ -

جوان است. چپ چپ  نکهیفکر ا دیفرزانه غرق شده بود. و شا الیبگو؛ آقا در فکر و خ پس

 :نگاهش کردم که متعجب گفت

 زنم؟یجوون نم -

 ام قالب کردم: نهیس یرا رو میها دست

 تا حاال سنت برات مهم شده سام؟ یاز ک -

 را جمع و جور کرد: خودش

خانمه دروغ گفت. البته چه  ای زنمیجوون م یبدونم جد خواستمیعدده. فقط م هیسن که  -

 داره که بخواد دروغ بگه؟! یلیدل

چگونه سام را در  ینیتا بب یستیرا به سام گفته است، فرزانه ن نیبوده که ا یکس نیاول حتما  

قاشق  کیجا، موثر واقع شدند. سام  کیخانم ها  یعشوه ها نی. باالخره ایافق غرق نموده ا

. میبه هم نگاه کرد خوردیمان از سرما به هم م ییدوتا یدندان ها کهیخورد و در حال یبستن

 گفتم: نیمه یمنتظر جواب است برا دانستمیم

 دروغ گفته. -

حس  خواستمیکه به دست آورده بود از دست رفت ؛ اما نم یکردم تمام اعتماد به نفس حس

خودم را بزنم  خواستمیچرا ؛ اما م دانستمیآن لحظه م یعنیچرا...  دانمیکند جوان است؛ نم

 چپ. . . گفتم: یعل یبه کوچه 
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وگرنه مرض  میر یخرمون کنه ازش دستبند بگ خواستیم ؟اونیکنینگاهم م ینجور یچرا ا -

 تو نظر بده. یدر مورد جوون ینداشت که الک

 و گفت: دیکش یآه

 و نه سالمه. یس ست؛یکه ن یشدما. شوخ ریپ نکهیاوف. . . مثل ا -

سرخم را بستم و دوباره باز کردم  ی! چشم هام؟یعذاب ال ایاست  یسرماخوردگ نیا ا،یخدا آه

 می. چشم هادیاز چشم چپم چک یگر یزد. اشک د رونیآن ب یاز ال یکه اشک درشت

 هیهم شب می. صداشومیپتو دارم خفه م میضخ ی هیهمه ال نیا ریز  کردمی. حس مسوختندیم

 ریدب یزده بودند. جا خیبودند که از سرما  میدست ها و پاها مهخروس شده بود. بدتر از ه

! از باالتنه در ضیپارادوکس بودم. ضد و نق ی هیکامل آرا یدر آن لحظه معنا ؛یام خال یفارس

 ختهیسرب داغ ر  میدر گلو کردمیتر از گردن، در آالسکا. حس م نیو از پائ بردمیجهنم به سر م

. رفتیکنار نم میچشم ها یبود که از جلو ینیحس یاز همه چهره  ر. بدتسوزدیاند که آنقدر م

 یکند، بداند که خداوند به سخت یشمنهر کس با خدا د» در گوشم بود شیمدام هم صدا

 «کندیعقوبت م

از چهارشنبه  قایهفته باشد تا مدرسه نروم. دق یام در روزها یمار یهم نداشتم که ب شانس

را خوردم، تب کرده بودم تا االن. سام همه  یلعنت یو من آن بستن میبعدازظهر که از بازار برگشت

نه  رشان را بفرستد. آخ یسرش گذاشته بود. پدرِ البرز را درآورد تا دکتر خانوادگ یتهران را رو ی

. من کردیکار نم یگر یکس د یشان برا یکالس بودند، پزشک شخص یها یلیخ نهایکه البرز ا

عرق کرده ام به سرم  یسرم نباشد. موها یاو، باال ی؛ اما دکتر خانوادگ رمیحاضر بودم بم

 ریبه سمتم سراز  یمنف یاز حس ها یموج آمد؛یاتاق سام خوشم نمبودند. از  دهیچسب

. در باز شد و سام میایخراب بودن شوفاژ اتاقم، مجبور بودم به اتاق سام ب لیدل ه. . و بشدندیم

 به دست وارد شد. ینیس

 شروع شد: شیغرغرها امدهین هنوز

 .یتکون بخور  یتونینگاه کن. نم اینخور؟حاال ب یدختر من چند بار بهت گفتم بستن یوا -
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را پر کرده بود. البته از شهال قابل تحمل تر بود.  شیتنه جا کیکه رفته بود، سام  شهال

. کنارم نشست و کمکم دیکشیو نازم را م کردیرا فراموش م شیغرغرها کرد،یچون تا نگاهم م

نگاهش کردم. حس  نهیک شدم البرز وارد شد. از زیخ میکه ن نیشوم... هم زیخ میکرد تا ن

نامحرم  ،ینیحس یاوست. چون طبق گفته ها ریتقص سوزمینکه دارم از گرما میا کردمیم

گرفتار  یعذاب نینکرده بودم به چن تیمن حجاب را رعا نکهیبه خاطر ا دیو شا شدیمحسوب م

در  توانستمیگذاشته بودند، نم ریتاث میرو اوشیک یشده بودم! البته هر چقدر هم خانواده 

چشم  یبود. از وقت مانیمیصم یاول به خاطر رابطه  لی. دلاورمیب در یمقابل البرز محجبه باز 

بعد از شانزده سال، محجبه  نکهیدوم هم ا لیبودم. و دل دهیرا باز کرده بودم، او و سام را د میها

 بود؟اش چه  دهیبود، پس فا دهیداشت؟ او که تماما من را د یا دهیشدن من چه فا

شانه ام افتاده را، جمع کرد و پشت گوشم فرستاد و در همان حال  یرو یبلند شد و موها سام

 گفت:

 برو حموم. یتونیاگه م -

 گفت: البرز

 .شهیبدتر م شهیسردش م رونیب ادیحموم م رهینه م -

 یهمه برا نهایا دانستمیساکت! من که م گریتو د یتنگ کردم به معن شیرا برا میها چشم

را  میو او صاحب ارث سام شود. سام جا رمیاالن بم نیتظاهر است وگرنه او دوست دارد من هم

 کرد و گفت: مرتبیکم

 سوپت رو بخور. ایخب. . . ب -

افتادم که  یسوپ ادیسوپ،  دنی. با دآمدیرنگ نگاه کردم. از سوپ خوشم نم ینارنج عیما به

و من هم از آن خوردم. چقدر دوست داشتم در معصومه درست کرده بود  یمادر فوالد زره برا

 آمدی. مادر فوالد زره با صورت بدون لبخند، جلو مشدندیوارد م یطاهر  یو خانواده  شدیباز م

 یو معصومه هم باال کردیاز دور لبخند پدرانه اش را نثارم م ی. حاجدیکشیبه سرم م تو دس

 :گفتیو م زدیه من چشمک مب زیعز  اوشیو ک کردیسرم قرآن را ده دور ختم م
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 .یقوقو بکن نرجس خاتون یحاال واسه مون قوقول -

 :گفتیم یو با نگران آمدیجان م هیسم

 ؟یدختر. باز کار دست خودت داد ییچقدر تو سر به هوا -

 یچون الک کرد؛یو نگاهم نم انداختیم ریسرش را به ز  ،یاصغر هم با خجالت ظاهر  یعل و

 یشده بود؛ برا تنگیمیو صم زیعز  یآن خانواده  یمثال چشم پاک بود! کاش بودند... دلم برا

 یچشم غره ها یبرا مان،یها طنتیش یبرا م،یگفتیم اوشیکه من و ک ییدروغ ها یتظاهرها، برا

انداختم و  اوشیمن گلدان را شکستم ؛ اما گردن ک نکهیا یها، برا یسوت یزره، برا دمادر فوال

 کهیپر سرعت و مودم یفا یوا یاش کم کرد، برا یبیرا از پول تو ج متشیادرفوالد زره قم

به اتاق  یپنهان اوشیو من و ک میدعوت شد هیسم یکه همه به خانه  یشب یشکست، برا

کرد و  دایاش را پ یپنهان یلمس یگوش اوشیو ک میرا پاره کرد ستشیز  یو جزوه  میدماوند رفت

 هیاز ترس سکته کرد، فکر کرد سم ستیاش ن یگوش دیدماوند فهم یآن را با خودش برد. وقت

تنها من  نجایخوشحال بودم ؛ اما ا چقدریمیصم یکرده است... من در آن خانواده  دایآن را پ

 و نه خوشحال! میبودیمیکه نه صم یبودم و سام و البرز! خانواده ا

 دم آورد:البرز من را به خو یصدا

 تو هپروت؟ یرفت -

 اطرافم نگاه کردم و گفتم: به

 سام کجا رفت؟ -

 زد: یپوزخند

 .ارهیقرص هات رو ب ؟رفتیگیگلت رو م یبابا -

 کرد،ینگاهم م زی. آنقدر تکردیاش کالفه ام م رهینگفت؛ اما نگاه خ یز ینگفتم و او هم چ یز یچ

 زیه میقرار گرفته ام. سنش از آن گذشته بود که به او بگو کسیا یاشعه  ریز  کردمیکه حس م

 ینطور یمناسبش نبود. نگاهش کال هم زیاز سام هم بزرگ تر بود و لقب ه یاست. چهار سال
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 ی. سعآمدیبدم م خواندند،یکه فکر انسان را م یز یت ی!و من اصوال از نگاه هازیت یلیخبود؛ 

و موفق هم شدم. سام وارد شد؛ قرص به دست.  تفاوت باشم یب زشیکردم نسبت به نگاه ت

 نشست و گفت:

 قرصت رو بخور. یسوپ بخور  نکهیقبل از ا -

از  یکه بد مزه باشد. قاشق آمدیرا خوردم و به سوپ خوش رنگ نگاه کردم. به ظاهرش نم قرص

. و کردمیاحساس نم ییرا احساس نکردم. چون سرما خورده بودم، بو یمزه ا چیآن خوردم و ه

 و گفت: دی. سام به سمت البرز چرخمیبرا کردیرا راحت تر م یسوپ کوفت نیخوردن ا نیا

 از دست پختت خوشش اومده. مایسیفکر کنم ال -

 کردم و گفتم: کیرا به هم نزد میحالت منزجر شدم. ابروها کیدچار  عا  یسر 

 ؟یپخت نویتو ا -

 زد: ییمعنا یب لبخند

 گلت پختم. ینه همراه بابا -

نشود، سوپ را تا  عیضا نکهیا ی. برااوردیب میگل را به رو یبابا نیا خواهدیم یتا ک دانستمینم

 شان گفتم: یینصفه خوردم و رو به دوتا

 .ادیخوابم م -

 رو به سام گفت: البرز

 کنه؟یم رونتیچطور از اتاقت ب یکنیم فیک -

 :دیخند سام

 .هیمن دختر ساالر  یخونه  -

 چشمک زد: البرز



                 
 

 

 رمان کیاست | سناتور کاربر انجمن  رانیمرد و نیرمان ا

 

    www.1roman.ir          مراجعه کنید یک رمانبرای دانلود رمان بیشتر به 

 

218 

 

 .شهیزن ساالر هم م -

 و در جواب البرز با خشم گفتم: کردمیاخم عا  یسر 

 .شهینم -

 البرز ادامه داد: یول دیلب سام ماس یکردم لبخند رو حس

 !یمونیچرا؟تو که تا ابد ملکه نم -

 کرد: یانیجوابش را دهم که سام پادرم خواستم

 بخوابه. خوادیم مایسیالبرز. ال میبهتره من و تو بر  -

 نکهیبه دست خارج شد. به محض ا ینیو همراه البرز س دیام را بوس یشانیپ قی؛ اما عم وتاهک

 فکر کردم: نیتخت ولو شدم و به ا یرفتند رو

االن چهل  شه؟یچ یبرا یعنی. کنهینه... ازدواج نم شم؟نهیم یاگه سام ازدواج کنه من چ -

بشه... البرز  ندرالیس یمن، قصه  یقصه  ذارمی. نه من نمشه؟یم نیزن ا یسالشه. . اصال ک

 وونهی. . نه ده؟ی. نکنه عاشق کسستین نایپروند...آره سام اهل ازدواج و ا یچ هی یهم الک

 . . .ستین

 یوقت کرد عاشق کس یمن بود، ک ریراحت کردم. اصال سام که مدام درگ نگونهیخودم را ا الیخ

 .دمیدلم خواب ریشود؟ تبم به نسبت فروکش کرد و من هم س

زنگ زد و آن ها را هم دعوت کرد. اول که قبول  یطاهر  یقدر اصرار کردم که سام به خانواده  آن

تشکر است قبول  کیدعوت فقط  نیا نکهیسام در جهت ا یبعد با حرف ها یول کردند،ینم

شمال؛ چهار  میبرو میگرفته بود میو تصم دیو دو بهمن به داد ما رس ستیب یلیکردند. تعط

خانم و دماوند هم  هیقابل حذف بود. سم ریبشر غ نیا یعنیکه عضو دائم بود!  همروز. البرز 

 هیالبرز و سم نیب یواقعا رابطه ا یعنیخواهد داشت؟ یالبرز چه واکنش یعنیدعوت بودند... 

را  ایفار  یه برداشتم و شمار  زیم یام را از رو ی... گوشکردیم ریسوال ها مغزم را درگ نیبود؟ ا

 :دیچیشادش در گوشم پ یبوق برداشت و صدا نیگرفتم. اول
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 جون! یسالم ال -

 و با حرص گفتم: کردمیاخم

 ا؟یفار  یدار  بیتو علم غ -

 :دیپرس متعجب

 چطور؟ -

 زده بودم. گفتم: رونیافتادم که از خانه ب یآن روز  ادی

خبر خوش بهت بدم سر  هی خوامیم نکهیبه محض ا یدار یباهات کار دارم برنم یمن وقت -

 !یآشغال یلی. خیدار یبوق بر م نیاول

 :دیغش خند غش

 کوره. ینقطه  یشهرباز  نیا ی. لعنتدهیخط نم یاوقات گوش ی. گاهرهیخدا تقد ؟بهیجد -

 ؟یفروشیم طیهنوز بل-

 فروشا چشونه؟ طیوا. . . بهم برخوردها. مگه بل-

 :دمیخند

 .شهیحرف از برخوردن نزن که باورم نم یکیتو  -

 ؟یمن رو هدر داد یو وقت گران بها یزنگ زد یخب بابا... نگفته واسه چ-

 تختم نشستم و گفتم: یرو

 .یایب یپاش کنمیشمال. . دعوتت م میبر  میخوایم -

 ام؟یمنم ب ذارهیات م قهیعت یاون بابا یواقعا فکر کرد ی. ولیدعوت کرد یمرس-

 شدم: یجد
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 من درست صحبت کن. ی... در مورد بابایه یه -

 :دمیبلندش را شن یصدا

 و مجنون؟ یلیل نیحاال شد نیبود ریکه کارد و پن روزیهمه راهو؟ تا د نیا رهیم یاو. . . ک -

 گفتم: یهم جد باز

 نه؟ ای یایتا چشت درآد. حاال م -

 ؟یکنیکه من رو دعوت م دونهیگفتم که. سام م-

 .ای. پس بستمیاصرار کردن ن یادیکه اهل ز  یدونیهم نداره. خودت م یمشکل یول دونهینم-

- ِ  ؟یمن که از خدامه. حاال ک

 ؟ییسراغت. کجا میایفردا من و سام م-

 :دیخند

 .ستیز  طیسازمان حفاظت از مح یرو به رو -

 و گفتم : دمیخودش خند مثل

 راض؟به عنوان جانور در حال انق یکن یخودت رو معرف هینظرت چ -

 یچطور  دوننینم نیکه مسئول یشدنه ؛ جور  ادیمن در حال ز  ید نه دِ! اتفاقا برعکس گونه -

 .رنیرو بگ شرفتیپ نیا یجلو

 .شهیم شتری. هر روز داره ؛ امار احمق ها بایگیآها. . . راست م-

 دادم: صیگرفته اش را تشخ یصدا

 طالق بود!خداحافظ. ینه. منظورم بچه ها -



                 
 

 

 رمان کیاست | سناتور کاربر انجمن  رانیمرد و نیرمان ا

 

    www.1roman.ir          مراجعه کنید یک رمانبرای دانلود رمان بیشتر به 

 

221 

 

تنها...  ی!تنهایینه بابا ینه مامان چاره،یب یایبراش گرفت. قلبم هم ناراحت شد! فار  دلم

 کیفرار کنند و مستقل بشوند، تنها  شانیاز دست پدر و مادرها خواستندیکه م یکاش کسان

 !یبود! درست خودِ خودِ پوچ یحس بد بودنیحام ی... بزدندیحرف م ایبار با فار 

 شدم. سام گفت: سوار

 ان؟ یخانواده اش راض مایسیال -

 را هم نزن. گفتم: ا؟حرفشیخانواده؟فار 

 ؟یدار  ؛یندار  یآره. تو که مشکل -

 نگاهم کرد و گفت: سام

 ندارم. ینه مشکل -

 . اخم کردم و غر زدم:آمدیکه از دور م دمیرا د البرز

 اد؟یبا ما ب دیبا اد؟حتما  یخودش ب نیالبرز با ماش شدیحاال نم -

 :دیلبش را گز  سام

 چه طرز صحبت کردن در مورد البرزه؟اصال دوست نداشتم. نیا -

 . ادیتظاهر کنم که از البرز خوشم م تونمیهستم. نم یمن آدم رک -

 با حرص گفت: سام

 دختر؟ یکنیم ینجور یآخرش!چرا ا یکشی. تو منو ممایسیال یوا یوا -

جلو نشست و من هم به خاطر او مجبور شدم  را برگرداندم که البرز هم سوار شد؛ البته صورتم

 . البرز رو به سام گفت:نمیعقب بنش

 رو داره؟ یطاهر  یخودمون و خانواده  یجا الیسام به نظرت اون و ییخدا -
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اضافه  کیخودمان؟! تو خودت هم  ییگویکه م یجز من و سام شد یتو ک دینبود بگو یکس

را  نینشود. سام ماش نیپدرم که البرز بود، توه یجهت اطالع! اما نگفتم تا به عشق ابد ،یهست

 گفت: یروشن کرد و با درماندگ

 .میکنیم شیکار  هی. حاال دونمیخودمم نم -

 قد بلندش رو به سام گفتم: دنی. با داستدیب ابانیتک زنگ زدم و قرار شد سر خ ایفار  به

 صبر کن سام. -

؛ اما  کردم،یمحکم بغلش م خواستیدلم م یلیشدم. خ ادهیمتوقف شد. پ ایفار  یکنار پا سام

قانون را  نیکه ا اینبود ؛ اما فار  زیعز  یایدر آغوش گرفتن فار  یبرا یینانوشته ام، جا یدر قانون ها

. .. دیرسی. قدم تا شانه اش مدینداشت، بدون صبر به سمتم آمد و محکم در آغوشم کش

 کالفه شدم: گریار داد که دبه حالش که بلند بود!آنقدر من را به خودش فش شخو

 .یلهم کرد ایبسه فار  -

 کرد و با غر غر گفت: میحرص رها با

 !(یامروز  یحرف زدن دخترا ی قهیشعور!)طر  یعاطفه ب یب اقتیل یب یجنبه  یب -

 بدون لبخند نگاهش کردم و گفتم: باز

 !اقتهیل یب یقشنگ معلومه ک -

 داد و گفت: لمیتحو ییبابا برو

خوشگلِ  یجووونم!من فقط و فقط به خاطر بابا ریمن به خاطر تو اومدم؟نخ یفکر کرد -

 .ومدمیخانم. وگرنه نم یال اسینجور یاومدم. !بعله ا پتیخوشت

 ستادهیجمع کند؟! سام پشت سرش ا خواهدیرا که زده است، چگونه م یگند نیا دانستمینم

وقفه از وجنات  یکه ب کردمینگاه م ایتفاوت به فار  ی. من هم بکردیبود و متعجب به من نگاه م
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اگر بخواهد  دیاست. سام که د امدهیکه به خاطر من ن گفتیو با اصرار م گفتیسام م

 و گفت: کردیاهم اهم زندیتا فردا صبح حرف م ایفار ساکت بماند 

 سالم. -

هل  یگشاد شدند. وقت شیسام، جفت چشم ها دنیهل و شتابان به عقب برگشت. با د ایفار 

 گفت: عیسام سر  دنی. چون با دکردیهم م یقاط کرد،یم

 سالم بابا سام. -

 ام گرفته بود. سام خنده اش را قورت داد و گفت: خنده

 بود درسته؟ ایسالم دخترم. اسمت فار  -

 :گفتیگند زده بود، به آرام یواقع یکه اولِ معاشرت را به معنا ایفار 

. همش به خاطر گل امیمنم مجبور شدم ب کرد،یاصرار م یه یمزاحم شدما. ال دیبله... ببخش -

 بود که اومدم. یال یرو

است ؛ اما نگفتم.  دهیرا شن تیخل، سام تمام چرت و پرت ها یایفار  میداشتم بلند بگو دوست

 زد و گفت: یو خجالت بشود. سام لبخند طیبگذار خودش خ

 پم؟یکه خوشگل و خوشت یگفت یجد ی!راستیبه خاطر من اومد یگفتیاون اول که م یول -

کرده بود.  عشیدر سرش بکند؟! سام هم قشنگ ضا دیبا یچه خاک قا  یدق دانستینم ایفار 

 برآمد: یرفت و بعد رو به سام در صدد ماست مال یاساس یابتدا به من چشم غره ا

 .کردمیم یمن شوخ -

 :دادیم مونث اطراف یبه جنس ها یر یعجب گ دا  یهم که ول کن نبود. جد سام

 کدومش رو؟ -

 :دیمتعجب پرس ایفار 
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 کدومش رو؟ یچ -

 :دیخند سام

 ؟یبه خاطر من اومد نکهیا ای پمیخوشگل و خوشت نکهی؟ایکرد یکدومشو شوخ گمیم -

دوست ناب به  کیبار من در حکم  نیانداخت که ا نیکالفه و خجالت زده سرش را پائ ایفار 

 :دمیدادش رس

هم نگران نباش. هنوز  پتیو ت افهیکرده. در مورد ق یکه شوخ ؟گفتیداد یر یسام چه گ یوا -

 !یهم دلبر 

و نه  یچه شد... چرا آن حرف را زدم؟چرا گفتم دلبر است؟چرا سام با وجود س دمینفهم گرید

 دیسف شیو چروک نشده بود؟چرا موها نیسال سن، باز هم سرزنده بود؟چرا صورتش پر از چ

دلبر  توانستیبود؟چرا هنوز هم م فتادهین پید؟چرا از تنشده بودند؟چرا کچل نشده بو

 :دیکش ادیفر  ماز درون ییباشد؟صدا

 ...ستیشصت ساله که ن رمردیو نه سالشه!پ یس -

نکرده  ختشیر  یچرا با آن همه درد باز هم جذاب مانده بود؟ چرا آن همه درد، زشت و ب پس

. دلم کردمیحسادت م دیترس و شا احساسینداشتم، من کم یستیبود؟با خودم که رودربا

به  توانستمیمحض بود ؛ اما نم یفکر کند؛ خودخواه یگر یسام جز من به کس د خواستینم

که  یکنم ؛ چون معتقد بودم سام حق من است. من غیرا از خودم در  یخودخواه نیوجه ا چیه

که صرفا   یا هیهد خدا به من داده است. دیاست که شا یا هینه پدر دارم و نه مادر، سام هد

حال، اصال دلم  نیبا ا ینکنم. ول یسرپناه یو ب ییاحساس تنها نکهیکمک به من است و ا یبرا

از  ی. وازدیاو عشوه بر  یبرا یدختر  ایفکر کند  یگر یدختر د به هیثان کی یسام حت خواستینم

 .کشمیآن شخص را به آتش م یعاشق سام شود! من زندگ یکه کس یآن روز 

 کردم: افتیدر  ایفار  یاز سو یا سقلمه

 که بابات پشت سرمه؟ یگفتیبه من م دیتو نبا یعوض -
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 یپدر استفاده کرده بود، ناخودآگاه لبخند کوتاه و محو یلفظ سام، از کلمه  یبه جا نکهیا از

 باال انداختم و گفتم: یتفاوت شانه ا یو ب الیخ یلبم نشست. ب یرو

 .مهیشعور  یب یجز اخالقا نمیا گهیدشعورم؟ یب هی یمگه خودت نگفت -

 را باال انداخت: شیرا درآورد و شانه ها میادا ایفار 

و سرباال جوابم رو  یانداز یشونه هات رو باال م یوقت یال یشعورم؟. . وا یب یمگه خودت نگفت -

 !یار یکفرم رو درم ،یدیم

 شانه اش زدم: به

 .کنهی. فعال  عخشت داره صدات مالیخ یب -

 عخشم؟-

 گفت: سام

 ؟یجان دوستت رو چرا سرپا نگه داشت مایسیال -

 عیالبرز سر  دنیبا د ای. فار میشد نیسوار ماش ییکردم و دوتا ایبه فار  یچپک یهم نگاه من

 گفت:

 سالم. -

 ای. جا داشت به فار کردندیمعلم هل م دنیافتادم که با د ییها یکالس اول ادیقشنگ  یعنی

 :میبگو

 !گیتو د یوفتین میحلبپا از هول  -

 که من از آن متنفر بودم گفت: یبرگشت و با لبخند ایبه سمت فار  البرز

 ؟یجان هست یال یسالم. شما از دوستها -

 خودش را به دست آورد: تیتکان داد و باالخره موقع یسر  ایفار 
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 هستم. ایبله. فار  -

 هم نشست و گفت: سام

 .شهیم ریکه داره د میخب. . . بر  -

 به سمت من برگشت و گفت: ایبعد مشغول صحبت با البرز شد. فار  و

 !یدلم برات تنگ شده بود ال -

 نداشت: یا دهیکه دوستش داشتم، فا یر یزنج ی وانهید نیدر برابر ا انکار

 منم. -

 را باال داد: شیابرو یتا کی

 تو هم دلت تنگ شده بود؟ یجد یرو!حاال جد ریحق یبنده  نیبه! منور فرمود -

 طیو بل یشروع شد. از کار در شهرباز  ایمن و فار  یها ی. وراجدیکه خودش هم خند دمیخند

 نکهیمهاجرت کرده بودند، از ا ایبه استرال دیجد یپدرش همراه خانواده  نکهیفروش بودن، از ا

!و زیکه به دادش برسد، از همه چ ستین یهم کس ردیتنها شده است و اگر بم یتنها گرید

. چون شدمیخسته نم ایفار  یها یوقت از پرحرف چیمتنفر بودم، ه یکه از وراج یبود من بیعج

 .شدمیناراحت م شیها یناراحت یو با عمق وجود، برا کردمیرا نسبتا  درک م ایفار 

 ؟یال

 بله؟ -

 ؟یال-

 عاشقونه اس بگم جانم؟ لمیف-

 :دیخند

 !توپ!یدارم معرکس. پر از صحنه؛ عال لمیف هیخر! یدونینم یوا -
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نگاهش را از من و  یو سام!البته سام دوران ایخورد و نگاه فار  وندیمن و البرز به هم پ نگاه

 دانستمی. نمردیگیندهد که آرام نم یخنگ تا سوت یایفار  نی... ادوختیبه جاده م ایفار 

 د؟یامروز چه مرگش شده بود؟!آخر مجبور بود بلند بگو داد،ینم یوقت سوت چیکه ه ییایفار 

 گفتم: ایبرآمدم. رو به فار  حیصدد توض در

اش معرکه بود؛  یلیتخ ی. صحنه هادمیرو د زرشی؟تیگیرو م هیلیتخ-یعلم لمیآها. . . اون ف -

 .کردمیداشتم باورش م یجد یجد

 ایاش فرو کرد. فار  یکه البرز از خنده سرش را در گوش دمیو د دیراحت کش یکه سام نفس دمید

 مطلب را گرفت گفت: عیبود و سر  زهوشیهم که ت

 بود. یر یکه در مورد کهکشان راه ش ییخوب بود. مخصوصا  اون قسمتها یلیخ -

 کرم داشت گفت: یکه از بدو تولد مادرزاد ییاز آنجا البرز،

 جان؟ ایرو فار  لمیاون ف یاالن دار  -

 با آرامش گفت: ست،یقصد البرز چ دیهم که فهم ایفار 

 نه ندارم. -

 البرز شد: هیماجرا کرد و شب یسام خودش را قاط بار نیا

 .یگفت مایسی. به الیدار  یخودت گفت -

 دادم: حیتوض من

 بود خودم بعدا  برم دانلود کنم. نینه منظورش ا -

 دوئل خوشش آمده بود گفت: نینمک که انگار از ا یب البرز

 ؟یگیاسمش رو م -

 دهانش را کج کرد و گفت: ایفار 
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 فضول ها! -

اسم چه بود!معلوم بود که  نیاز گفتن ا ایهدف فار  کردمیدرک نم یام گرفته بود و از طرف خنده

 دندیفهمیو نم کردندیاسم شک نم نیفضول ؛ اما آنها به ا دیبه سام و البرز بگو خواستیم

 که سرکار هستند؟سام متعجب گفت:

 داره؟ یر یبه کهکشان راه ش یاسم چه ربط نیفضول ها؟ا -

 :دیت تاکجه البرز

 .قایدق -

 ؛ اما طبق معمول زرنگ تر از آن حرف ها بود: ایفار 

... اسم گروهشون هم فضول ننیرو بب ایدن خواستنیداستان چند تا نوجوون کنجکاو بود که م -

 ؟یها بود. اوک

 گفت: میکه بشنو یالبته جور  ،یلب ریقانع شده بود ؛ اما البرز ز  سام

 !چه جالب!؟یر یشان راه شبعد چند تا نوجوون رفتن کهک -

 دهان همه مان را بست: ایدندان شکن فار  جواب

 بود! یلیتخ-یعلم لمیگفتم که، ژانر ف -

کردن البرز، ببوسم؛ اما طبق معمول، حالش را نداشتم  عیرا به خاطر ضا ایداشتم لپ فار  دوست

او از  کردم؛ینشده بود ؛ اما کاش به او محبت م فیتحر  میبرا ایبه فار  یادیمحبت ز  یو از طرف

طالق را.  یبچه  یایرفتار، هم دل خودم را تنها کردم هم فار  یمن هم تنهاتر بود و من با سرد

 آرام تر از قبل گفت: ایفار 

 .مشینیاونجا حتما  بب میبا خودم آوردمش. رفت -

 دست البرز و سام؟ میکه باز آتو بد-

 به صورتش داد و آرام تر گفت: ینیچ ایفار 
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 حد! نیدر ا دونستمینم گهید یالبرز مزخرفه ول نیا یگفتیم -

 کرد: خکوبمانیالبرز م یصدا

 نظر لطفتونه! -

 :دیخارج از گود پرس سام

 ؟یچ -

 گفت: البرز

 . دنی. . . خودشون فهمیچیه -

سن، فال گوش  یبا چهل و خرده ا دیکشیکه گوش نبود، رادار بود! مردک خجالت نم گوش

و  دیکش رونیاش را ب یهندزفر  ایشدم. فار  رهیخ رونیگفت و من هم به ب یشیا ایفار  ستاد؟یایم

 ییاش را به هدفونم وصل کرد و دوتا یام وصل کردم. او هم هندزفر  یمن هدفونم را به گوش

 شد؟یم توی. آهنگ هم مگر جز لمیدادن شد وشمشغول اهنگ گ

 شوک: نیاول

با آن قرارداد بسته بود. پدر  دا  یکه سام جد یکینی. از اقوام دور البرز و از کلیبهرام ی خانواده

 کیدکتر چشم پزشک!مادر خانواده، ش ،یبهرام نیفرنگ، مع یکرده  لیخانواده، پولدار، تحص

س؛  ،یهسته ا کیز یمملکت، عقل کل، مخ ف یپوش، توران جان، خانه دار! پسر خانواده، نخبه 

! ستیاپتومتر  ،یبهرام نیر یش ،یتیپ ینتیر یس زابت،یجان، ملکه ال ی! و ؛ اما بالیبهرام مانا

را عمل کرده بودند.  شانیحاضر بودم قسم بخورم همه شان کور بوده و مانند سام چشم ها

تا  یخال اوشیک یهم شاخ ترش کرده بود. جا یلیداشتند که خ نکیالبته س؛ امان جان، ع

 دمیدعوت شده بودند را نفهم الیبه و لیآنها به چه دل نکهی! اندازدیلنگ ب نخبه نیا یجلو دیایب

؛  دیمهمان دار  یهم که اول غر زد که چرا نگفت ایو سام هم سرش شلوغ بود که از او بپرسم. فار 

 و گفت: دیخند نیر یسامان و ش دنیاما بعد با د

 .میکن تشونیاذ میز یکرم بر  دهیجون م -
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 .کردندیم برخوردیمیصم یلیاما با البرز و سام خ ؛یبهرام ی خانواده

 زد و گفت: یجان لبخند توران

 درسته؟ ،یباش ماجانیسیال دیشما با -

کرد و بر حسب  آشنایبهرام نی. سام هم مرا با معیرفتم و با او دست دادم، خشک و خال جلو

 یهم داشت با مهربان ینیر ید شکه لبخن نیر یدست دادم. ش یبه او سالم کردم و معمول فهیوظ

 نگاهم کرد و گفت:

 .زمیسالم عز  -

مملکت که  یچرا! با او هم دست دادم. به نخبه  دانمی. نمامدیدر نگاه اول از او خوشم ن اصال

. ضا  یداشته باشم. من دستم را دراز نکردم که او هم ا یچه واکنش قایدق دانستمینم دمیرس

 نگاه کرد و گفت: ایبه فار  نی. معمیو آرام سالم کرد میهم سر تکان داد یبرا

 .نیهم دار  گهیدختر د هیکه  نینگفته بود ،یسپهر  یآقا -

 زد: ینگاه کرد و لبخند ایبه فار  سام

 .ماستیسیدوست ال یجان، مثل دخترم هست ول ایالبته فار  -

از اتاق ها  یکی یروانه  ایهم به همه شان سالم کرد. من هم با عرض پوزش همراه فار  ایفار 

البرز حضور داشته بود!  شهیکه حاضرم قسم بخورم هم میآمدیم الیاوقات به و ی. ما گاهمیشد

 تخت ولو شد و گفت: یرو ایکه در را بستم، فار  نیحضور موثر داشت. هم حاتمانیدر تمام تفر 

 ... مردم!شیآخ -

 روحته که انقدر سرحال و سرزنده اس؟ نیآها. . . االن ا-

 شد و گفت: زیخ میتخت ن یرو ایفار 

 رو! قهیآوردنش عت خیاز مر  کرد؟انگارینگاه م ینطور ی!چرا ایعجب پسر لوس -
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کرد و سرش را باال گرفت. با  کیرا بار  شیانگشت نوک دماغش را باال داد و چشم ها با

 گفت: یو مغرور  یتودماغ یصدا

 خرسندم. دنتونی. از دیسپهر  یسالم آقا -

 ژستش خارج شد و گفت: از

 . . .تسیگ لی. . . بابا پسر بتی. . . بابا برد پنیشتیبابا خرسند. . . بابا ان -

 :دمیو شالم را از سرم کش دمی. خندزندیدر مورد سامان حرف م دمیفهم

 .ی. مدام در حال مزه پرونایفار  یعشق من -

 که گفت: کردمیرا باز م میمانتو یها دکمه

 !دادیبابات م لیهم تحو یدختره چه خوشگل بودا. . چه لبخند یول -

خوشگل بود؟  یر یکبیآن ا ینشود. کجا تمیحساس یمتوجه  ایکردم اخم نکنم تا فار  یسع

 را گشاد کرد: شیچشم ها ایحرفم را به زبان آوردم که فار 

 اغِ. . .خوب، دم یلب ها ،یبود!موهاش هم فر درشت کارامل یوا. . . چشم هاش که عسل -

 گفتم: عیسر 

 بود! یعمل -

 تفاوت شانه باال انداخت: یب

 ؟یخواستیم یچ گهیباشه. بلند هم بود، د عیبود که ضا نشدهیقلم ادیز  ی. ولیهر چ -

 سماجت گفتم: با

 خوشگل نبود! یلیخ -

 شه؟یم تی؟حسودیخور ی!حاال تو چته حرص مگهید ستیکه ن نگیوا. . . مدل-

 ام گرفت: ؟خندهیر یکبیو حسادت؟به آن ا من
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 .خورمیحرص م نینه که هوومه. واسه ا -

 :زدیفک م زیر  کی ایخجالت، کامال عوض کردم و فار  یرا بدون ذره ا میها لباس

 ؟یکوتاه نقدریا یستین ؟ناراحتیال -

!من اصال کوتاه نبودم. ا؟یفار  نیا کردیبحث را عوض م عیحد سر  نی! چطور تا ای!وای!وایوا

تصور کنم.  نطوری. . . در واقع دوست داشتم اشدمیهنوز سن بلوغم تمام نشده بود. من بلند م

 گفتم:

 .شمیبلند م -

 :دیخند

 .ینیاول بش فیرد ،یدانشگاه شیتا آخر پ یتونی... مثال مستایهم بد ن ینطور یا یول -

 را کج کردم: دهانم

 ام مگه؟ یکالس اول -

 م:دو شوک

آمدم.  نیپله ها را پائ عیقشنگشان. من سر  جیبا اسپورت دند،یاز راه رس یطاهر  ی خانواده

نشسته بودند و البرز و سام مشغول صحبت با آنها بودند. با  منیدر نش هنوزیبهرام یخانواده 

 عیضا دمیسام که د میو خواستم بگو کردمیبود اخم نیر یسام که مشغول صحبت با ش دنید

 گفتم: نیمه یاست برا

 اومدن. یطاهر  یبابا خانواده  -

که  یجیرا فشرد و اسپورت موتیآمد. ر  یکرد و همراه من به سمت ورود یمعذرت خواه سام

 یحت کردمیسام پارک شد. حس م یالیو اطیدر ح شد،یپارک م نشانیدلنش اطیدر ح شهیهم

داشتم.  یادیز  جانیوقته؟ه چند نیا ی:کجا بوددیگویو م زندیهم به من لبخند م جیاسپورت

 شد ناخودآگاه بلند گفتم: ادهیپ نیاز ماش یپارک شد و حاج کامال نیکه ماش نیهم
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 .نیسالم خوش اومد -

 لب گفت: ریز  سام

 .یدوستشون دار  یلیخ نکهیمثل ا -

 به من زد و گفت: یلبخند یحاج

 سالم دخترم. -

زد  ی. لبخنددمیآمد، نتوانستم خودم را کنترل کنم و به سمتش دو نیکه مادرفوالدزره پائ نیهم

 و گفت:

 سالم نرجس جان. -

. دلم رفتیمرا پذ یزدم و خودم را در آغوشش رها کردم که او هم با مهربان ینرجس لبخند ادی با

 که گفت: میکرد یو روبوس میداد دستیذره شده بود. به گرم کی شیبرا

 !کننیاصرار م یسپهر  یآقا گفتیم ی. حاجمیمزاحم ش میخواستینم -

 بود: تینها یآن ها ب یبرا لبخندم

 .میکردیجبران زحماتتون رو م یجور  هی دیبا گه،یآره د -

 دختر؟ هیزحمت چ-

و با  دیبا سام شد. من هم نگاهم سمت معصومه چرخ یبعد مشغول سالم و احوال پرس و

 گفتم: یشاد

 معصومه خانم! -

کرد و بعد نرم در آغوشم گرفت و گفت:دلم برات تنگ شده  صافیزد و چادرش را کم یلبخند

 جون! یبود نرجـ... نه نه! ال
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کرد که مزاحم شده است و  یجان بود. گرم با من سالم کرد و ابراز شرمندگ هیسم ،یبعد نفر

 دمیچرخ یبعدو مادرفوالد زره که رفتند داخل، به سمت نفر  هیانکار کردم. سم عا  یمن هم سر 

 زد و گفت: یدماوند ناخودآگاه پوزخند زدم. او هم پوزخند دنیکه با د

 .ماخانمیبه به!پارسال دوست امسال آشنا س -

 تالشم را کردم که به پرش نزنم: تمام

 سالم جناب دماوند! -

 به او دست بدهم که به معصومه اشاره کرد و گفت: خواستم

 ن؟یخوب -

و  یمشک شرتییسو کی ،ینبود. شلوار کتان مشک یحزب الله یلیخ پشیام گرفت... ت خنده

کجا  زی!پس خرچران عز گشتمیم یگر یآدم ها من به دنبال شخص د نیا انی! ؛ اما منیهم

 بود؟رو به معصومه گفتم:

 ومده؟یاکبر ن یعل -

 جوابم را داد: معصومه

 .ومدهینه داداشم ن -

کرده اند!نتوانستم تظاهر کنم که  یسرم خال یرو خیتشت آب  کیلحظه حس کردم  کی یعنی

 مشخص بود گفتم: میکه در صدا یا یبا ناراحت ست،یمهم ن میبرا

 آخه؟ یواسه چ -

 ده؟ی. . . دلت براش تنگولی:آخدماوند

 تکان داد: ینثارش کردم و بعد منتظر به معصومه نگاه کردم. معصومه سر  ییبابا برو

 .ادیب دخوایموند دم حجره. آقام گفت نم -
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همه بدتر  ازیشوک دوم نیاو هم حضور داشت. . . ا خواستیناراحت شدم. دلم م یلیخ

را معصومه و  نی! نامرد!قشنگ حالم گرفته شد که اگذشتیخوش م شتریبود!با حضور او، ب

 .دندیدماوند فهم

 

  ؛یسوم شوک

 کرد و بعد رو به من گفت: کیمتعجب با دماوند و معصومه سالم عل ایفار 

 هستن؟ یک -

 دماوند اشاره کردم و گفتم: به

 دماوند -

 بعد به معصومه اشاره کردم و گفتم: و

 معصومه! -

 دهانش را کج کرد: ایفار 

 !ی!زحمت افتاددیمختصر و مف -

 من اصال حوصله نداشتم. کالفه گفتم: و

 .گمیداستان داره بعدا  م -

 گفت: ادوارانهیفر  هیچند ثان که مات رو به رو شد. پس از دیبگو یز یخواست چ ایفار 

 تو؟ -

بود!خود خود  اوشی. کشدیسرم را چرخاندم. باورم نم ایفار  یبا صدا شدم،یوارد خانه م داشتم

کاله کپ هم سرش. از ذوق اشک در چشمانم نشسته  کیخر هم کنارش بود و  کیخودش بود!

 زد و بلند گفت: یی!لبخند مکش مرگ ماوانهیبود!خرچران د
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 ماجون؟یاستقبالم س یاینم -

که دهانش باز مانده بود و معصومه هم با لبخند و دماوند با پوزخند  ای. فار لیکمال م با

 کیطاقت  ی. جلو رفتم و بزیعز  اوشیمهم نبودند، جز ک میکدام برا چی؛ اما ه کردینگاهمان م

 یبکوبد. البته آغوش واریسر خودش را به د ایجا داشت فار  یعنی. میدیرا در آغوش کش گرید

را  گریبود که فقط همد نی. انگار تنها هدفمان امیکه اصال آن را درک نکرد ی!جور یرسر کامال س

 و گفت: دیخند اوشی!کمیبه آغوش بکش

 . . .ایناراحت شد یحال کردم که چطور  -

 :دمیخند

 شکه شدم! ستت،ین دمیلحظه د هی. یستیهم ن یتحفه ا نیحاال همچ -

 !یگیتو که راست م-

زشت و  ی(به چهره گه؟یم یخر چ کنه،یاالغ عر عر م یی. )خدادمیپر  میعر عر از جا یصدا با

 را گرفتم: میکنارم نگاه کردم و با انزجار رو هیکر 

 !اوشیاَه ک -

 بلند گفت: اوشیک

ذره  هیکه دلم برات  ایخرکم! ب ا،ی. . . بایخدا ی. عجب سعادتنجاسیخرمم که ا یکی... اون یوا -

 شده بود!

 گفت: ایفار 

 کنه؟یم یچه غلط نجایپسره ا نیا یال-

 رو به من گفت: یشاک اوشیک

ادبه!فقط  یباز هم گستاخ و ب دم،یهمه زحمتش رو کش نیادب!ا یاز ذره ا غی؟در ینیبیم -

 گله اس! دیعضو جد نی؟ایکنیم یبیخودت خر خوشگلم... چرا با همسانت غر 
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خر را به خاطر من  نیا دانستمی. مآوردیخنده به من فشار م یانزجار و از طرف یطرف از

 زدم و گفتم: شیبه رو یمن است. لبخند یهمه شان برا نها،یژست و ا نیآورده است و ا

 دهیرو د زشیبعد از مدتها، خرچرون عز  شهیکم شگفت زده است. باورش نم هیفقط  ایفار  -

 باشه!

 گفت: از آن طرف بلند ایفار 

 زر مفت نزن. -

 . دماوند ؛ اما با غرور گفت:دیخندیکه فقط م معصومه

 !ی. از گله هم شانس ندار اوشیسرت ک یگله اتن؟خاک عالم تو نایا -

را دور گردن خر حلقه کرد و  گرشیدستش را دور گردن من و دست د کیبا افتخار،  اوشیک

 گفت:

 !یکنیم نیمن توه یبارت باشه به خرها نیآخر  -

 کرد: یتک خنده ا دماوند

 با اجازه ات، اون خرت، گاو منم هستا! -

 بار با تاسف سرش را تکان داد و گفت: نیرا. معصومه ا یکی نیگاوچران!فراموش کرده بودم ا آه

 .نجایاست ا لهیطو -

ن بار جفتک پراند که م نی. باز خر عر عر کرد و امیمانده بود اطیوارد خانه شد و ما هنوز در ح و

 گفتم: اوشی. رو به کمیاز آن فاصله گرفت اوشیو ک

 ها. کنهیگردون. مامانت بفهمه، دعوامون م ؟برشیرو از کجا آورد نیخنگ، ا -

 گفت: جانیبا ه اوشیک

 ؟یشد زیسورپرا -
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 :دمیخند

 ش؟یبدجور! برو خر رو بذار سر جاش!از کجا آورد -

بهم  م،یکاره ام و همکار  نیخودم ا دیفهم یمرده قرضش گرفتم. مرده هم وقت هیسر راه از -

 قرضش داد!

 به شانه اش دادم: یهل

 برو بابا ملخک. ایب -

 !ییایخر دن نیتو بهتر -

 :کردمیاخم

 .یدونیخر، خودت م یبه من بگ گهیبار د هی. پررو! اوشیتو دهنتا ک زنمیم -

 گفت: یجد یجد یجد

 !یمونیمن م یتو تا ابد جز گله  -

 که گفت: دیچگونه فهم ایفار  دانستمینم

 !یخوشه ها. . توهم التیبرو بابا توام خ -

 رو به دماوند گفت: و

 ی)ادایبگ یار یگاو با خودت ب هی هوی یخوای؟نمیندار  یز یچ یشیهم نما ؟تویستادیتو چرا وا -

 !ز؟یرا درآورد( سورپرا اوشیک

 زد: یبعد پوزخند و

 گاوچـرون! -

 :دیداغ کرد و غر  عیطبق معمول سر  دماوند

 !رینخ -
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 گفت: یجد یلیخ ایفار 

 شدم. دواریام یکیالحمدلله. . . حداقل به تو  -

 برگشتم و گفتم: اوشیتوجه به آن دو، به سمت ک یب

 برو پسش بده برگرد. -

. پرونهیمدت به حال خودش ولش کردم، رم کرده جفتک م هی. کنمیدختر رو آدم م نیمن ا-

 فعال.

خرچران  کردیفکر م یجد یکه جد اوشیگرفته بودند. ک یرا جد هیقض یلیخ ایار رفت. او و ف و

 دیشا آمدیآمد، اگر نم اوشیخوب شد که ک یواقعا خر است!ول کردیکه حس م ایاست و فار 

 !شدیم یسفر مزخرف

 

 چهارم: شوک

که مشکوک  دمیدیو البرز بود. البرز را م هیوارده بر سم یشوک به من وارد نشد. بلکه شوک نیا

. هل کرده بود دیکشیصورتش م یهم با شرم و هراس، چادر را رو هیو سم کردینگاه م هیبه سم

 هکه به تراس رفت دمیزد. د رونیو البته با عرض معذرت از خانه ب نیانگار. البرز ناگهان خشمگ

 سام افتادم. یحرف ها ادیبود. . .  دهیکش رونیرا ب گارشیبود و س

 ؟یکشینم ارگیتو چرا س -

 بکشم؟ گاریس دیبا یچ یبرا -

 تا آروم شه. کشهیم گاریس نا،یداغونه و ا یهر مرد گنی!مدونم؟یچه م -

آروم نکنه... مرد اونه که  گاریکه دردشو با س هی. اتفاقا  مرد اونستیقرص مسکن ن گاریس -

 یباشه و از زندگ دهیهر چقدر هم درد کش دینزنه!مرد با گاریلب به س یمردونه درد بکشه ؛ ول

 «محضه! بیفر  ست،یابهت ن گارینره؛ س گاریباشه، باز هم سمت س دهیبر 
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و به رو به رو  زدیکه چگونه محکم پک م کردمیمن با سام موافق نبودم. البرز را نظاره م یول

 هیکه نسبت به او و سم یذره کنجکاو کیهمان  ینسوخت و حت شی. دلم براکردینگاه م

 از ذهنم خطور کرد: تریت کیرفت. فقط  نیز بداشتم هم ا

 محضه! قتیابهته، حق گاریس -

 یمعمول زیهمه چ کند؟یم یچه غلط نجایا اوشیکنم ک فیتعر  شیتا برا دیدستم را کش ایفار 

هستند ؛ اما انگار از قبل خبر داشتند که  معذبیکم یطاهر  یخانواده  کردمیبود ؛ اما حس م

 دیآن ها تعجب نکردند. شا دنیوجه از د چیدعوت هستند چون به ه همیبهرام یخانواده 

 رونیاز خانه ب یپنهان اوشیآوردند. من و دماوند و ک رونی. نهار را که از بمیشدیم ینفر  زدهیس

افراد  نیما عقل کل تر  یعنی. میو به اصرار دماوند به ساحل رفت میهجوم برد اطیو به ح میزد

 بود؟ یا غهیسرد، شمال رفتن چه ص یدر آن هوا دانستمی. من نممیجهان بود

 گفت: عیبستم. دماوند سر  خیکه من به شخصه  مینشست یآرام و آب یایاز در  فاصلهیکم با

 بود اسمش؟سامان! ی. چادیپسره م نیبدم از ا یلیخ -

 گفت: دیهم در تائ اوشیک

در  یشاخ باز  نیهمچ یر یکبیشعور!انگار از فضا اومده بدبخت ا یمغرور ب ی. دماغوقایدق -

و مهندس اونجا  کنمیکار م شگاهیپاال یرا نازک کرد(من تو شی)صداگفت؟یم یچ یدی... دارهیم

 !یشدیدکتر م یرفتیم یبرو بابا... عرضه داشت ایهستم!ب

 هم اعالم حضور کردم: من

 م؟یار یسرش ب ییبال هی هی. نظرتون چومدیمن هم ازش خوشم ن -

 !یبره دستشوئ شهیرو انگار به مبل چسبوندن، المصب بلند نم م؟بزغالهیکارش کن ی: چدماوند

 :دیخند اوشیک

 به مبل ها؟ یچسبوند یز یچ هیفکر کنم  -
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 !ادیخوشم نم نیر یاصال از ش ؟منی. خواهرش چنیزر نزن-

 گفت: طنتیبا ش اوشیک

 عسلم! نیر یو ش نیر یش یهر چ یالمصب من کشته مرده  یول -

 زدم: شیبه بازو یمشت

 بچه؟همسن مامانته! یکشیخجالت نم -

 با خنده گفت: دماوند

 .نداشتیباباش غم گهیبود که د نیر یاگه مامانش همسن ش -

 مشت شن به سمتش پرتاب کرد. گفتم: کی اوشیو ک دمیخند من

 !نی. چهار روز وقت گران بها رو از دست ندالیخ یب نویحاال ا -

 گرفت و گفت: را وسانیکیژست ا اوشیک

 تا فکر کنم! نیخفه ش -

 :میگفت گریکدیبا زمزمه به  مینگاه کرد گریکدیو دماوند به  من

 اس. وونهید -

 گفت: یناگهان دماوند

 م؟یبود که من و تو بدون تنش صحبت کرد یبار  نیاول نیا یدقت کرد مایس -

 زدم: پوزخند

 م؟یر یجشن بگ هی یخوای؟میکه چ -

 :کردیاخم دماوند

 !اقتیل یلوسِ ب -
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 رو ندارم؟ یچ اقتیل یمشخص کن قایدق شهیاالن م-

 زد: یشخندین

 با من رو! یهم صحبت اقتیل -

 با خشم فراوان: وسانیکیا

 !میکن یچه غلط کنمیدارم فکر م گهیخفه د -

 دماوند با حرص: قه؛یاز چند دق پس

 وسان؟یکیشد استاد ا یچ -

 :دیرا به هم کوب شیدست ها اوشیک

 رفت برنده است. شتریب ی. هر کایتو در  میبر  میپاش -

 معترض گفت: دماوند

اونوقت  م،یاوردیکدوم کم ن چیه یدی؟دیکه چ میحروم کن یالک یحتما!جون خودمون رو الک -

 م؟یبه درک واصل ش دی؟بایچ

 گفتم: من

 هیت و بقتا تهش موند برنده اس یجلو. هر ک میبر  میر یفکر بهتر دارم. دست همو بگ هیمن  -

 بهش باج بدن، خوبه؟ دیبا

 سرد؟ یهوا نیا ی: تودماوند

 حرصش را درآورم گفتم: نکهیا یبرا من

 بزدل! یترسو -

 را کج کرد: دهنش

 !یار یکم م یتو خودت اول دونمی. من که ممیر ی!باشه میخودت -



                 
 

 

 رمان کیاست | سناتور کاربر انجمن  رانیمرد و نیرمان ا

 

    www.1roman.ir          مراجعه کنید یک رمانبرای دانلود رمان بیشتر به 

 

243 

 

. خالصه کردیرا قبول م یا یباز  وانهینداشت و هر د شیبرا یبودم که فرق اوشیک عاشق

 میشلوارمان را باال زد ی. پاچه هانیوسط و من و دماوند در طرف اوشی. کمیرا گرفت گریکدیدست 

 خواستم به آب بزنم که دماوند گفت: میو با همان کفش ها

 سرما خوب تو استخون نفوذ کنه. دی. باشهید نشد!با کفش نم -

بود که لرز به  یاز همه بدتر، باد خنک. هوا واقعا سرد بود و میرا هم درآورد مانیکفش ها خالصه

 گفت: اوشی. کانداختیتن آدم م

 درستش کن! ایب میشیم ضیها. مر  شهیحاال مسافرت زهرمارمون م نیاز هم -

 و . . . میتخت باش یهمش تو دیآره... بعد با-

 ادامه داد: دماوند

 .میعطسه کن یبه سامان جلبک خوش بگذره و ما ه -

 :دیخند اوشیک

 آب! یتو میر یکه م میو انقدر خر  میدونیم ادیخوشم م -

 دو، سه! ک،یحاال!-

که از همان اول، لرز گرفتم. فراتر از تصور سرد بود. پوستم سرخ  یکی. من میشد خیوارد آب  و

. می. جلوتر رفتاوردمیخودم ن یپس به رو ست،یهم ن الشانیخ نیکه آن دو تا ع دمیشد و د

 حواسمان را پرت کند گفت: نکهیبود. دماوند جهت ا امدهیهم باال ن مانیهنوز آب تا زانوها

 کارنامه هاتون رو دادن؟ -

 همزمان: اوشیو ک من

 نه! -

که متعجب نگاهش کردم.  دیصورتم را کش یجلو یموها یحرکت انتحار  کی یط اوشیک و

 او گفت: یدماوند به جا
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 .شهیرو بکشه، آرزوش زودتر برآورده م یکیاون  یزودتر موها یهر ک -

 حواس گفتم: یب

 زودتر بکشه شوهرش خوشگل تره! یهر ک گن،یتو مدرسه ما م یول -

. با حرص نگاهشان کردم که دماوند دندیو بعد آن دو بلند خند میماند یلحظه سه نفر  کی

 گفت:

 !یخوشگل تره. . . گوگول مای. االن شوهر تو از شوهر ساوشیک ولیا -

 زده بود گفت: رونیروده اش ب کهیهم در حال اوشیک

 !ادیب رمیگ یشوهر خوشگل کردمیوقت فکر نم چیه -

؛ اما آب  دیکه آب تا کمر من رس میکنند. جلوتر رفت هیرا تخل خودشانیاجازه دادم کم الیخ یب

و دماوند هم  اوشیو ک دیمن رس یها نهیس ریتر از کمر آن دو بود!جلوتر که آب تا ز  نیهنوز پائ

در  اوشی. کخوردندیوقفه به هم م یمن ب یو دندانها میدیلرز یتا کمر در آب بودند. از سرما م

 گفت: دیلرز یم کهیحال

برعکس  قا  یقران دق هیا هشه،ی!شبستایقرآن ن هیامنوا. . لم تعملون ما تقولون؟)آ نیالذ هایا ای -

 (نهیا

 گفت: اش گره زد و نهیس یرا رو شیدستها دماوند

 رون؟یب یدیم هیچرا از خودت آ -

 با لرز گفتم: من

 . نه؟یحوزه افتاد ادی هوی -

 گهید ه،ی. دوما احمق ها، ما که مرگمون حتمنیکردی. به معناش توجه ممانیا یب یشعورها یب-

به  وارید ی هیوگرنه دربست جهنم، پنت هــ ـو*س، همسا میار یب مانیاواخر به خدا ا نیا دیبا

 !میرج طونیش وارید
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 :دیکش ادیدوباره فر  و

 (د؟یکنیعمل م دییگویامنوا. . لم تعملون ما تقولون؟)چرا به آنچه م نیالذ هایا ای -

 :دیغر  دماوند

 .شمیحس م یدارم ب یخفه شو. . . وا ایک -

 سرده. یلیخ ی. وازنهیمن از شدت سرما، بدنم داره سوز م-

 گفت: یطانیش یبا لبخند اوشیک

 !نیر یمیبزنه؟بعد م خیممکنه خونتون  نیدونیتازه م -

 با اخم گفت: دماوند

 ه؟یچ هیقض ،یزنیمشکوک م ای؟کییتو استثنا ؟مگهیگیم مایچرا فقط به من و س -

 :دیبا لرز خند اوشیک

 ادمیکمتر سرما  گمی! بابا منم مثل شما سردمه منتها دارم چرت و پرت مه؟یچ یچ ی هیقض -

 باشه.

 :ردیگیهر لحظه خوابم م کردمیشده بودم و حس م یکرخت کیدچار  گرید من

 !یگی...گ... م ی... چرت... میدونی... مادیخو... خوشم م -

 :دیصورت من ، پق خند دنیبا د دماوند

 .رونیدختر. برو ب یر یمیم یدار  -

 

 زدم: یپوزخند

 ن؟ی... ری. . بعد... از... من. . . باج...بگ... بگن؟کهیاِ؟زرنگ -
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تحملم به سر آمده بود. عجب  گریهم منقبض شده اند. د میعضله ها کردمیم حس

. . . رنگ آن دو نفر هم که به رفتمیداشتم از هوش م گریداده بودم! نه، د یمزخرف شنهادیپ

 مانیپش نکهی. قبل از اکنمیدارم مرگ را ذره ذره حس م کردمی. . حس مزدیم یدیسف-یسرخ

 :دمینحس دماوند را شن یکه صدا تمشوم به جلو قدم برداش

 !یجا... زد -

 عیو با کله در آب پرتاب شدم. آب سر  دیلغز  میدفعه پا کیکه  رفتمیتوجه به صدا فقط م یب

وارد دهانم شد و در حال خفه شدن بودم. شنا بلد بودم ؛ اما متاسفانه در آن لحظه آن قدر هل 

 یلحظات عمرم را سپر  نیآخر  کردمیبکنم. واقعا حس م یکار  تمتوانسیشده بودم که نم

مرده  کردمیکه حس م ینداشتت. درست در لحظه ا یا دهی؛ اما فا زدمیو پا م ت. دسکنمیم

 دمیشنیو فقط نامفهوم صداها را م دمیدینم زیچ چی. هدیکش رونیمرا از آب ب یام، دست

 دما نمرده باشه! یوا-

 تا ساحل؟ شیببر  یتونینه نترس... م-

 آره آره.-

 میتحمل نکردم و چشم ها گریو د کردمیم یهوا معلق بودم. هنوز هم احساس خفگ یرو به

 هم افتادند. . . یرو

ام  نهیس یقفسه  یرو شیکه دست ها دمیباز کردم، دماوند را د یرا با کرخت میچشم ها یوقت

 بازم، تکانم داد و گفت: مهین یچشم ها دنی. با ددیچکیآب م شیبود و از موها

 !ما؟الویس یدار ی. . . بیه -

 هم با هراس گفت: اوشیزد. ک رونیاز دهانم ب آبیکردم و مقدار کم سرفه

 خدا حتما  الل شده! یوا -

 چپ چپ نگاهش کرد و گفت: دماوند
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 شه؟یآب الل م یبا غرق شدن تو یآخه احمق ک -

 :کردیاخم اوشیک

 چطوره! مایس نیبا من کل کل نکن دماوند. . بب -

 :دیخند

زنده  میبزن بدون یزر  هی. . . مایس یآخه؟!ه دونمیام!من چه م ینه که من ترم هشت پزشک -

 !یا

 گفتم: یسخت به

 !نیر ی. . . بمیبم -

 و گفت: دیخند اوشیک

 نه پس زنده است! -

 را برداشت و با اخم گفت: شیدست ها دماوند

قورباغه  ی. . . مثال شناایزدیهم م ییتا غرق بشه!عجب دست و پا میکردیکاش ولش م -

 ؟یرفتیم

که  دیوز  یفقط. باد سر  رفتیم جیگ سرمی. حالم بهتر شده بود. کمکردمیاخم شانیدوتا به

 گفتم: عی. من سر میبر  نیرو شاخمونه. پاش یگفت:سرماخوردگ اوشیک

 خونه!  یتو رمینم تیوضع نیمن با ا -

 گفت: دماوند

 چرا؟ -

 سام رو ندارم. یغرغرها ی! دوما  حوصله یدوست ندارم اون سامانه بخنده بگه رفتن آب باز -

 متعجب گفت: دماوند
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 سام؟ یگیبه بابات م -

 آمد و گفت: رونی!از فاز بکردند؟یتکان دادم. چرا آنقدر تعجب م دیتائ یبه نشانه  یسر 

 .نیپاش -

به راه  الیبود، پنگوئن وارانه به سمت و دهیتمام لباس ها به تنمان چسب کهیحالو در  میشد بلند

 . گفتم:میافتاد

 نتمون؟ینب یتو که کس میبر  یحاال چطور  -

 کرد و گفت: یفکر  اوشیک

 هست. . . لمایکه تو ف ناینداره؟از ا یشما خونتون در مخف -

 .شهیدره که اونم درست از وسط هال رد م هیکجا بود؟!همش  ی!در مخفلمیف یگیم یدار -

 گفت: دماوند

 ؟یمطمئن -

 تمسخر کج کردم: یرا به نشانه  دهانم

بر باشه  انیم نیرزمیاز ز  ستیدره!قصر جومونگ که ن هیفقط  گمیمزه ها م ی!بینه تو مطمئن -

 به اتاقم!

 گفت: اوشیمن ک یحواس به سخنران ی. بگریبودند د اسکل

کنه چقدر حرص  داشیبر زد به اتاق مامانش؟ بعد تسو نتونست پ انیم ادتونه؟جومونگی -

 خورد؟

 غیحرصم گرفت. با حرص ج زدند،یچنگ م یسمانیحرص دادنم، به هر ر  یبرا نکهیا از

 :دمیکش

 ن؟یگیم یشما چ گمیم یمن چ -
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 گفت: وسانیکیدر نقش ا اوشیک

 میکه با هم رفت فهمهیهم نم یکس گهی. خالصه دارهیلباس م هیبق یتو برا رهیم مونیکیآها...  -

 !رونیب

 که دماوند گفت: میبگو یز یخواستم چ من

 تو. رمی!پس من بردم و نمرونیزدم ب اینفر از در  نیمن آخر  -

 شانه باال انداخت و گفت: اوشیک

 !مای!پس راسِت کار خودته سیمن هم که دوم -

 

 شدم: یشاک عیسر 

 من برم تو؟ نیگیبشم شما م عیسامان ضا یجلو خوامینم گمیم ؟منیچ یعنی -

 با پوزخند گفت: دماوند

 بزدل. یترسو ی! از همه زودتر جا زدیتو باخت -

و  ایو خالصه همه به جز فار  یطاهر  ویبهرام یحرص داخل رفتم و متوجه شدم که خانواده  با

ماجرا را  یکردم و همه عوض  عیرا سر  میزدم و لباس ها یطانیمعصومه خواب بودند. لبخند ش

و مشغول خوش  میو در اتاق من، نشست میرفت ییکردم. سه تا فیو معصومه تعر  ایفار  یبرا

. آن دو خنگ و احمق را هم گذاشتم به حال خودشان؛ بگذار فکر کنند من هنوز میشد یگذران

زدم. . . تا  یگر ید یطانیزده اند، لبخند ش خیحتما   نکهی! از فکر اکنمیم دایلباس پ شیدارم برا

 بزدل. . . یترسو ندیآن ها باشند به من نگو

از چه قرار است  هیمن به معصومه گفتم که قض یماندند و وقت رونیقشنگ تا دو ساعت آن ب و

در هال  یرفت و به آن دو گفت که کس اطیطاقت به ح یب زند،یم خی رونیو برادرش دارد ب

 !دمیردند و به اتاق مشترکشان رفتند... از ته دل خند... آن دو هم با حرص به من نگاه کستین
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*** 

 ... درسته؟یال-

 را باال دادم و گفتم: میابرو یتا کی

 .دیزهوشی. قشنگ معلومه تنیآفر  -

 کرد و با همان نگاه مغرورش نگاهم کرد و گفت: اخم

 ؟یکنیمسخره م -

 جهت حرص دادنش زدم و گفتم: یالیخ یب لبخند

 د؟یزهوشیت دیقبول ندار  خودتون یعنینه.  -

 اش گره زد و گفت: نهیس یرا رو شیها دست

 ؟یکالس چندم -

باال  یشانه ا الیخ یبزرگ تر است. . . من هم ب یلیبه من بفهماند خ نطوریا خواستیم

 انداختم:

 دهم. -

 :دیخند

 ؟ی. . . هنوز کنکور هم ندادیآخ -

 !نیدیپرس یربط یسوال ب ؟چهیکنکور داده بود ،یکالس دهم بود شما

 با پوزخند نگاه کرد و گفت: شهیبار اخم نکرد و مانند هم نیا

 ؟یمن رو بکوب یخوایم -

دوم شخص  گریبار دوم شخص مفرد و بار د کیمشخص نبود.  امیمیصم اییهم که رسم من

 تفاوت گفتم: یجمع! ب
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 .ادایبهت م شتریب یابافیرو سانسی؟لیخوند یهسته ا کیز یف یمطمئن -

 بدهد: خواهدیم ی. . منتظر ماندم که چه جوابدیتصورم خند برخالف

 و هوش!که من خوشبختانه دوتاش رو دارم! خوادیهم عرضه م یابافیرو یحت -

 :رودیماراتون م یمغزم دو یکردم اخم نکنم تا فکر نکند دارد رو یسع

 .یش مستعدتو ی. . . معلومه مادرزادیدادیم لیرشته ادامه تحص نیهم یکاش تو -

 را ماهرانه عوض کرد: بحث

 ه؟ی. . . رشته ات چمیمن کال آدم مستعد -

 !یاضیر -

 یزد(من استاد رفع اشکال برا ی. )چشمکیبهم بگ یداشت یاگه مشکل شمیخوش حال م-

 عقب مونده ها هستم!

 زدم: یشخندیداشتم دهانش را ببندم و به هم بدوزم. ن دوست

 .یبگرد یا گهیدنبال شخص د یتونیم مستیشرمنده. . من عقب مونده ن -

 زد: یور  کی یلبخند

 برام. یشدیم یمن شک ندارم که تو محصل خوب یول -

 نیبه ا یبا شاد نیهمچ آمدیاعصابم بود. خوشم نم یرو شیشادِ قهوه ا یشعور!چشم ها یب

 . گفتم:کردینگاه م اشیمردم آزار 

 شک داشته باش! -

 ؟یایبرم لب ساحل. م خوامیم-

 نگاهش کردم: زیت

 ؟یدستور داد ای یاالن دعوت کرد -
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 به خودش گرفت: یژست

 دعوت کردم. یدستور  -

 

 گفتم: یمعن یب یشدم و با لبخند بلند

 . روز خوش استادِ عقب مونده!کنمیتوجه نم یدستور  چیمن اصوال به ه -

 یکه نه، رو نیزم یافتادم؛ البته رو نیزم ینکرده بودم که با مخ رو غینگاه مغرورم را از او در  هنوز

 و گفت: دی. . . سامان خنداورمیباال ب یزندگ نیخودم و ا یگِل! دوست داشتم رو

 ؟یخوایکمک نم -

فرد مضحک اتفاق  نیا یدرست در رو به رو دیچرا با یعذاب اله نیشدن لباسم به کنار، ا یگل

اهرم کردم تا بتوانم بدون کمکش بلند دستم را در گل مرطوب فرو بردم و  یبه سخت افتاد؟یم

حرکت جنتلمنانه  کی یدر گل فرو رفتم. سامان هم ط شتریخورد و ب زیشوم ؛ اما دستم ل

و کمکم دهد که خودش هم به عاقبت من دچار شد. روحِ زخم خورده  دیایب تمخواست به سم

 یشدم و به سخت زیخ می. من نمیتا خرخره در گل فرو رفته بود یی. دو تاافتی امیالتیام کم

را در آورد و بعد مانند  نکشیشد و ابتدا ع زیخ میخودم را از منجالب گل دور کردم و او هم ن

افتاده بود؟ خواستم  یچه اتفاق یعنیکشاند.  یگر یبه سمت د نمن خودش را کشان کشا

بند  دنینگاه کردم و با د می!متعجب به پاهاشودینم دمیهم فاصله دهم که د ازیرا کم میپاها

نگاه  دنی. سرم را با حرص بلند کردم و با ددمیرا فهم زیهمه چ م،یاسپرت ها یگره خورده  یها

 رمیدستگ زیهمه چ کردندیبالکن به من و سامان نگاه م یکه از باال یا روزمندانهیپ یها

ند، به ما نگاه بود سرخیکم شیبه خاطر سرما، تب داشت و چشم ها کهیشد!دماوند در حال

! به دیخندینبود، از ته دل م زیعز  گریکه د یز یعز  اوشی. . . و کزدیو لبخند ژکوند م کردیم

. نگاهش را  کردمیکه من نگاه م کندیرا نگاه م یر یاو هم همان مس دمیسامان نگاه کردم که د

 به من داد و بعد با حرص پوزخند زد. . .
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 عیرا ضا اینکردم ؛ اما سامان تا جان در بدن داشت، دما و ک یتالف یبرا یتالش چیه من

 یآنها رد شود و آسفالتشان کند. . . ؛ اما من ب یبزنند تا با بلدوزر از رو یبود حرف ی. کافکردیم

 ؛و دما قهر که نه ایبود. . . چون با ک یکاف دادیکه سامان حرصشان م نیشده بودم. هم الیخ

هم  اوشیکه اگر ک دمیرس جهینت نیو به ا گذراندمیم ایوقتم را با فار  یبودم همه  نیاما سرسنگ

 کی یو من برا میتم؛ اما با هم مشغول بود ای. . . من و فار افتادینم یاتفاق خاص آمد،ینم

عنوان دلم  چیلحظه آرزو کردم کاش او خواهرم بود ؛ اما بعد منصرف شدم. . . من به ه

خودم را قانع کرده بودم تا  یشوم! من به سخت کیشر  یخواست محبت سام را با کسینم

! من او را دوست داشتم، چون توانستمینم یکنم، هر چند گاه یرا پدرانه تلق شیمحبت ها

 مهم بود و بس! میبودند. فقط او برا یزندگ نیلشکر ا اهیس هیفقط او را داشتم و بق

 پنجم: شوک

که من را به خودم آورد. . . داشتم به دنبال سام  یا ی. شوک لعنتشوک. .  نیتر  نحس

 یمختصر  دیکنم. چون بالکن د شیدایتا از باال پ دمیبالکن باال کش ی. نبود! از پله هاگشتمیم

با  ،ییکه کنار ساحل است؛ ؛ اما نه تنها دمیکه باال رفتم، سام را د نیبه ساحل هم داشت. هم

و  زدندیبود. کنار هم، دوشادوش قدم م نیر ینگاه کردم که دختر را شناختم. ش زتری! تورمنف کی

نبض گرفته بودند و  میها قهی. شقزدیتوقف حرف م یو سام ب زدیلبخند م نیر یکه ش دمیدیم

 الیو یهمه  توانستمیبودم که م یشده بودند. آنقدر عصبان داریقلبم ب یخفته  یتمام حس ها

 من را به خودم آورد: ییکه صدا کردمیاب کنم. . . با نفرت به آنها نگاه مخودم خر  رس یرا رو

 نه؟ ان؛یبه هم م -

 توجه به من ادامه داد: ی. بشناختمیالبرز را م یبه برگشتن نبود. صدا الزم

 ؟یا یه؟عصبانیچ -

 :دمیغر 

 البرز؟ هیچ هیقض -

 نگاهم کرد: زیداد و ت هیشد و برعکس من، به آنها تک کیبالکن نزد یهم مانند من به نرده ها او
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با هم ازدواج کنن، مشخص  خوانیه؟میچ هیقض یدیباور کنم که نفهم یخوایواقعا م -

 ست؟ین

من  یعنیازدواج کند؟ خواستیکمرم حس کردم. سام؟او م یرا رو یازدواج، عرق سرد دنیشن با

 شوم! ندرالیس خواستمیبودم، نم مایسینه!من ال شدم؟یم ندرالیتکرار تلخِ س یقصه 

 دهانم را قورت دادم و گفتم: آب

 دو روز عاشق هم شدن؟! نیهم یشناسن؟تویهمو م یاز ک -

 گفت: شخندین با

 !شناسهیرو م نیر یساله که ش هیدو روز؟سام  نیا -

شده  نیر یسام ش یکه برا ینیر یرا زهرمار من کند. ش یکه آمده بود تا زندگ ینیر یش ن؛یر یش

 !گذاشتمیبود... نه من تحملش را نداشتم. نم

 دشیاز کانادا برگشت، سام د نیر ی. چند وقت بعد که شمیقرارداد بست نیبا مع شیدو سال پ-

 دل نه صد دل عاشقش شد! هیو 

بوده و به من نگفته  یگر یقبول کنم که دو سال تمام سام عاشق شخص د خواستمینم

 کردم: دیاست!اخمم را تشد

 استش رو بگو.ر  -

 تفاوت گفت: یب البرز

همکار ما شده و سام هم  نیر یهست که ش یسال هینداره بهت دروغ بگم!به هر حال  یلیدل -

 هم هست! یادیکم داره؟تازه از سر بابات ز  یمگه چ نیر ی. شخوادشیبهش فهمونده که م

 چپ نگاهش کردم و گفتم: چپ

 کم داره؟  یسام چ -

 زد: پوزخند
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 که دوستش داره. نهیر ی. مهم شستمی. به هر حال من و تو مهم نیچیه -

 گشاد شدند: میها چشم

 خواد؟یاونم سام رو م -

 فقط پوزخند زد: شی؛ اما با لبها دیخند ش،یچشم ها با

مرد  نیهم مغز خر نخورده که همچ نیر یکم نداره؟خب ش یز یبابات چ یمگه خودت نگفت -

 از دست بده. رویتموم زیهمه چ

درست و  زیچه چ دانستمی. خودم هم نمکردیخودم استفاده م هیالبرز بر عل گفتم،یچه م هر

کس  چیو نه ه ن،یر یسام به ش گذارمیکه من نم دانستمیرا م نیغلط بود؟! فقط ا زیچه چ

نوجوانان سخت بود، چه برسد به من که از بدو  یهمه  یازدواج برا یبرسد. . . مسئله  گر،ید

. من با ردیمحبت را از من بگ نیا یکس گذاشتمیسام را داشته بودم. . . نم محبتتولد فقط 

حق نداشت در قلب مهربان  یگر ی. کس دکردمیمحبت را دائما  به نام خودم م نیسماجت، ا

 !گذارمی. . . نه نه!نمردیمن را بگ یسام نفوذ کند و جا

 داد: ادامه

که،  گمیدوست داره چون سام باهاش مهربونه... مبابات رو  یسالشه. رفتارها یهم س نیر یش -

سفر شمال هم همش نقشه بود تا تو  نی. . اخوانیرو م گهیهست که هم د یسال هیاونا 

 نیر یبا مدرک ش م،یکه قرار بود شرکت بزن ی! از همون موقعیو بلکه بپسند ینیرو بب نیر یش

! از نیر یموند من و ش گهی. بابات که سواد و مدرک نداشت!درمیمجوز بگ میونستخانم بود که ت

 چشم بابات رو گرفت! نیر یهمون موقع ش

 میرا گرفته است؟! کاش قبال  تصم یسال است چشمش کس کیسام به من نگفته بود که  چرا

بچه سال بودم  ی. کاش وقتکردیدوستش نداشتم ازدواج م ی. کاش وقتگرفتیبه ازدواج م

بدون شک به عاقبت  کردمی؛ اما آن موقع فکر م دیایاالن احمقانه به نظر ب دی. شاردکیازدواج م

. اصال به سام فکر کردمی. من خودخواه بودم و فقط به خودم فکر مشومیم ردچا ندرالیس
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من باشد؛ تمام توجه و  یتا آخر عمرش برا دیکه او با گفتمیتمام م ییرا کیو با  کردمینم

 که سهمم بود را از دست بدهم! یتنها محبت خواستمینم دهیند محبتش!منِ محبت

 :گفتم

 شه؟یچ یزن برا گهی؟دیآخه... واسه چ -

 در دستش زد و گفت: گاریبه س یپک البرز

 چی! هیدونیسام رو بهتر م ی. . . خودت که داستان زندگخوادیدلش زن م شهیمرد هم هی -

رو در حقش تموم کرده  یمامانت نامرد یول یناراحت ش دیاش لذت نبرده و شا یوقت از زندگ

وقت محبت  چیه یمحبت کرده ول شهیگوشت کن!سام هم ی زهیآو گم،یم یجد نویبود. ا

 .دهیند

حق با البرز بود و سام  نکهیاز حرص. از حرص ا ،ینه از ناراحت زد؛یچنگ م میبه گلو بغض

بودن من خبر  یامردم!خوب شد البرز از ناتنبود. مادر ن دهیمحبت را نچش یهرگز مزه  چارهیب

 را؟! چارهیسام ب کردیآن وقت چطور قضاوت م دانست،ینداشت، اگر م

 :گفتم

 من... دوستش دارم. -

 :دیخند

 ری. متاسفم که دیکردیم تشیو اذ ی. قبال که ازش متنفر بودیدوستش دار  شهیماه هم نم هی -

رو خون به  چارهیکه تو سام ب شیسال پ هیتو رو تصاحب کرده؛ از  یجون جا نیر ی!شیدیجنب

 .کردیدل سام جا م یخودش رو تو یجون بودن که با مهربون نیر یش ،یکردیدل م

نداشتم.  بیمتنفر بودم. من تحمل رق بیچنگ زدند. من از رق شترینرده ها را ب م،یها دست

 را محکم به هم فشردم و گفتم: میچشم ها

 .ذارمیرده. من نمفکر ک -
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 را در گلدان انداخت و گفت: گارشیس ته

بار، اجازه  هی نی. استیجلودار سام ن یکس ی. ولستمین یوصلت راض نیبا ا ادیمن هم ز  -

حرکاتم داشتند  گریکنه.د یبعد از چهل سال، زندگ خوادی... مرهیبگ میبراش تصم یکس دهینم

 :شدندیم کیستر یه

 . قدر چهل سال!زمیمحبتم رو به پاش بر  یمن حاضرم همه  -

 سوزاندم: حرفش

 !یبهش بد یتونیکه تو نم خوادیم یمدل محبت هی!خوادیسام محبت تو رو نم -

رمان  یتو ادیاحمق و چشم و گوش بسته نبودم که منظورش را نفهمم. )انقدر بدم م آنقدر

شده بود.  لی!(مغزم تعطهیآخر خط خط کهیدر حال دمیمنظورش رو نفهم گهیم شهیدختره هم

 :دمیلب غر  ریو سام خندان کردم و ز  نیر ینگاه آخرم را به ش

 .کنمیرو زهرمارتون م ینیر یش نیا -

بود... هنوز از بالکن  ایکار دن نینبود؛ برعکس بهتر  یکار بد ستادنیششم؛ فال گوش ا شوک

را  نیر یهنوز داشتم ش .رفتیم الیکه به سمت پشت و دمیبودم که البرز را د امدهین نیپائ

صحبت  مشغولیمی. وارد هال شدم؛ توران جان و مادر فوالد زره گرم و صمکردمیم نینفر 

اتفاق  خواستمیکه م یز یشان سالم کردم و دنبال البرز راه افتادم. همان چ ییابودند. به دوت

 نیا انیراز م دنیفهم یبود برا ایمه زیهم چادر به سر، پشت سرش بود. همه چ هیافتاد. سم

. . اصوال کنجکاو نبودم و تنها هیو تنها ماند البرز و سم دندیاز فکرم پر کش نیر یدو!سام و ش

نه؟!به  ایبود که بفهمم حدسم درست بوده  نیا اورمیدو درب نیسر از کار ا خواستمیکه م یلیدل

وم. البته اگر آرامشان متمرکز ش یصداها یکردم رو یکردم و سع میخودم را پشت در قا یسخت

 !گذاشتیکوبش قلبم م

 ؟یکشیم گاری:هنوز هم سهیسم

 کنه. یآرومم نم گاریجز س زیچ چی:هالبرز
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 ؟یباهام حرف بزن یخواستی:چرا مهیسم

 .ی: عجله دار البرز

 مخصوصا  دماوند. نه،یمن رو با تو بب یکس خوامی: نمهیسم

 .شناسمشیخورده آشناس. انگار م هیاش  افهی. قیدار  ی: پسر خوبالبرز

 :سکوت.هیسم

 :حاال چرا اسمش دماونده؟البرز

 باباش بود. شنهادی:پهیسم

 .یاسم رو تو انتخاب کرد نی. مطمئنم اهی:من رو خر فرض نکن سمالبرز

 به خاطر عشق به تو اسمش رو گذاشتم دماوند؟ یبا خودت فکر کرد ؟ی:که چهیسم

 .فکر رو کردم نیهم قای:دقالبرز

 .یالیخوش خ دا  یبهت بگم شد دی:پس باهیسم

 :باباش کجاست؟البرز

 خاک. ری:ز هیسم

 کدوم خاک؟ ری:ز البرز

 ه؟ی:منظورت چهیسم

 ن؟یخاک زم ریز  ایخاک قلب تو  ری:ز البرز

 ؟یرو بهم بگ نایا ی:من رو کشوندهیسم

 !ی:جوابم رو ندادالبرز

 .نیخاک زم ری:ز هیسم
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 .. .هیسم یگی:دروغ مالبرز

 البرز؟ یبگ یخوایم ی:چهیسم

 .یار یاسمم رو نم گهید ی:تو که گفتالبرز

 :سکوت.هیسم

 .هیعوض نشده سم تیچی. هیکشی:هنوز هم اُ رو مالبرز

 :تمومش کن!هیسم

 هنوز تموم نشده. ؟حرفمیر ی:کجا مالبرز

 .یدیمن م لیمشت چرت و پرت تحو هی. فقط یزنی:تو که حرف نمهیسم

 :دماوند پسر منه؛ نه؟البرز

 حرف بزن. بگو! هیام درست بود؟آه سم ی. . . پس حدس من درآوردیطوالن سکوت

 بابا داره. هی:دماوند فقط هیسم

 :و اونم منم.البرز

 نداره. یا گهید یدماوند، محمد بود که مرد. دماوند جز اون بابا ی. باباری:نخهیسم

خوش وقت  ده؟محمدیاسمه. دماوند تا حاال به قول تو بابامحمدش رو د هیکه فقط  یی:باباالبرز

 اسمه. هیفقط و فقط 

 !ستی. من شک ندارم دماوند پسر تو نیبد یان ا ید شیآزمان یتونیتصور توئه. م نی:اهیسم

 .یزنیمطمئن حرف م یلی:خالبرز

 .ستیتو کارم ن ی:چون دروغهیسم

معصومه و  دمیشدم و به اتاق خودم پناه بردم که د میج عیکه به سمت من برگشتند، سر  نیهم

فرو رفته اند. متوجه حضور من نشدند. همان پشت در نشستم. دماوند  یتا کله در گوش ایفار 
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واقعا دماوند پسر البرز بود؟اصال دماوند چرا دنبال پدر  یعنیبود؟ البرز؟ یپسر چه کس

بپرسم!و او هم حتما جواب من را  هیاز سم توانستمینداشت!آه کاش م مکانا نیگشت؟ایم

 !کردم؟یعسل را چه م نیر ی!! آن را ول کن، سام و شدادیم

سفر خوشحال بودم  نیاز آمدن به ا دانستمیتمام شد. نم زیکار نبود. همه چ دریهفتم شوک

اش را داد.  ی. معصومه هم خبر نامزدمیکرد یبا هم آشت یو دماوند دمِ آخر  اوشینه؟! من و ک ای

اش!به قول  یخاک بر سر  یها لمیهم قسم خورد که معصومه را از راه به در کرده بود؛ با ف ایفار 

هم باالخره  یرفتند، سامان نکبت همیمنفور بهرام یبود. خانواده  میرج طانیش ایفار  ،یحاج

وجب ده در گل فرو رفت و م اوشیگرفت که ک اوشیک یبرا ییرپایز  کیرا کرد و  یاصل یتالف

هوا آنقدر سرد بود  ایبود؛ چون تماما باران بود و  یخود یحرکت شد. سفر ب یبرا ریتاخ قهیدق

 رونیب اوشیو دماوند و ک نیر یعشق، سام و ش یو فقط مرغ ها رونیب میشد برویکه نم

سفر  نیاگر به ا کردمی! دماوند هم که انگار نه انگار سرماخورده بود. . . با خودم فکر مرفتندیم

 !د؟یبگو میرا برا نیر یداستان ش خواستیم یسام ک رفتم،ینم

 شانه ام گذاشت و گفت: یسرش را رو ایفار 

 . .یخدا مردم از خستگ یوا -

 !هی. . چقدر سرت تو گوشیکور شد-

 :دیکش یا ازهیخم

 .نمیبیم لمیف هیدارم  -

 :دهدیم حیطاقت توض یخودش ب دانستمیم چونیلمیچه ف دمینپرس

 شوهر مامانشه. . . ست،یاش ن یواقع یکه عاشق باباشه. . در واقع بابا هیدختر  هیداستان  -

 خب؟-

 سام و البرز نفهمند گفت: کهیآرام یو با صدا میپا یشد رو ولو

 .کننی. . . آخرش با هم ازدواج مگهید یچیه -
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 باباش نبود؟ ؟مگهیواقعا؟چطور -

دختره  گهینداشت. خالصه د باهاشیصنم چیشوهر مامانش بود!ه گمیچنده؟م ییلویبابا ک-

 .کردی. اونم از اول به دختره به چشم دخترش نگاه نمنطوریهم عاشقش شد و مرده هم هم

 شده بود: ریدرگ ذهنم

 دختره چند سالش بود؟ -

. . انقدر هم خوشبخت شدن!با حرص رو به ی! مرده هم چهل و خورده انایو هشت و ا ستیب-

 سام گفتم:

 ؟یازدواج کن یخوایم یبگ یخوایه؟میچ -

 گفت: یبا مهربان سام

 آره. -

 :دمیغر  یشتر یحرص ب با

 جون هم حتما؟ نیر یبا ش -

 من با لبخند گفت: یتوجه به صورت حرص یب سام

 تموم. یبود؟متشخص و همه چ یچه خانم خوب یدی. دقایدق -

 سام به اعصابم فشار آورد و بلند گفتم: یالیخ یب

 !یتو ازدواج کن ذارمیتموم؟هه! من نم -

پارکت افتاد دروغ نگفته ام. . . کم کم لود شد و بعد با  یرو شیاز تعجب چشم ها میبگو اگر

 گفت: یلبخند مسخره ا

 نییبخوان برام تع نمیکه والد ستمین یفکر کنم جامون عوض شده. من دختر هجده ساله ا -

 کنن. فیتکل
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جوابم  نگونهیکلمه، هنگ کردم. انتظار نداشتم ا یلحظه ماندم. به معنا کیجوابش  نیا از

 را دهد. گفتم:

 کنار. یکرده منو بزن رتیش ومده،یجون ن نیر یکه ش نمیبیم -

 شد: یجد سام

 کنار؟ یبر  یکه بخوا ییتو رو بزنه کنار، اصال تو کجا خوادینم ی؟کسیچ یعنیکنار  یمنو بزن -

 :دمیغر 

 من سر جامم! -

 داد و گفت: هیبه مبل تک سام

 جات کجاست؟ -

 :دمیکش ادیفر  بلند

 .گهیکس د یمنه، نه جا یفقط جا یخونه!ول نیا یقلب تو!تو یتو -

 وارد شد: گرانهیانجیو موشکافانه نگاهم کرد و بعد از در م قیابتدا عم سام

. ماجانیسیال یمن یزندگ ی. تو همه یاز قلب من دلم، من هم که نگفتم تو خارج زیخب عز  -

 !یدونیخودت که بهتر م

 را متر کردم: منیطاقت نش یبلند شدم و ب میجا از

 بی. من رقیکرد میتقس نیر یمن و ش نیرو ب تی. تو زندگستمین تیزندگ یهمه  گهیمن د -

 سام. خوامینم

 گفت: یخنده اش گرفت ؛ اما بعد با مهربان یلحظه ا سام

 مادر تو باشه. خوادیم نیر ی. . شستیکه ن یعشق بیرق زمیعز  -

 :دیفهمی. حرفم را نمهیگر  ریبود بزنم ز  وقت
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 ی. تو هم کسخوامیکس رو نم چیسام. من ه خوامی. من مادر نمهیعشق بیرق قایچرا دق -

 ؟یزد به سرت که زن بخوا ییهویشد  ی. ... اصال چیخوایرو نم

 گفت: یمنطق سام

؛  خواستمیخونه، زن م نیکه تو رو آوردم به ا ی. من از همون لحظه امایسیال ستین ییهوی -

تو و من  ینامادر  شهیم ادیب یهر کس کردمی. حس مکردمیاما مدام حسم رو سرکوب م

روز دو  هیهم مربوط به  نیر یمن و ش ی... رابطه یبش تیتو اذ یطیشرا چیتحت ه خواستمینم

 .ستیروز ن

 دختره بوده؟ هی ریبفهمم که تو دو ساله تموم ذهنت درگ دیمن االن با ؟چراینگفت چرا به من-

 قلبم را شکاند: حرفش

بخوام  نکهیچه برسه به ا ،یزدیم ریمن رو با ت ی هیهم سا ی؟همونطور یدادیمگه تو امون م -

 صحبت کنم و درددل کنم. یباهات منطق

 گفتم: کیستر یو ه دمیرا از دو طرف کش میموها

 !خوامیاالن نه سام. . . من زن بابا نم -

 شد و به سمتم آمد و گفتم: بلند

دختر گلم، من  نی؟ببینداشت یمشکل گرفتمیزن م شیاگه سال پ یعنیه؟یمنظورت از االن چ -

تو با من خوب نشده، زن  یکه رابطه  یبود که تا زمان نیبسته بودم. اونم ا یعهد هیبا خودم 

 چرا؟ دیترد گهید م،ین و تو با هم خوبحاال که م ی. ولرمینگ

 گفتم: دیلرز یکه م ییرا چنگ زد. با صدا میگلو بغض

 ذارمی. نمفهممی. . . من تازه دارم طعم محبت رو مذارمیمن نم میاتفاقا حاال که خوب شد -

 !ذارمی. . . نمرهیکه سهمم هست رو ازم بگ یدلت جا باز کنه و محبت یتو یکس

 نگاه کرد و گفت: یبا ناراحت سمیخ ی. در چشم هافشردیرا گرفت و کم میها شانه
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که تو رو  ستین ندرالیس یهم که نامادر  نیر یمن تو رو فراموش کنم؟ش شهیآخه مگه م -

 !هیزن خوب نیر یکلفت خونه بکنه. اونم تو رو دوست داره، باور کن ش

که حاال که دوستش دارم، بفهمد  توانستینوجوان نبود که ترس من را بفهمد. نم سام

 یزن خوب نیر یش گفتی... هر چقدر هم که او مردیرا بگ میو جا دیایب یبگذارم کس توانمینم

 .گذاشتمی!نمردیسام را از من بگ یکس گذاشتمی! من نمکردمیاست من قبول نم

 تمومه! زیهم بگو همه چ نیر یسام. به ش ذارمینم-

 سرخ شد و گفت: شی. چشم هاشدیم یداشت عصبان گرید

 تمومه؟ یچ یعنی -

 :دیگونه ام چک یو رو اوردیطاقت ن اشکم

 ؟ینیر یتو عاشق ش -

 داریبلند شوم ؛ اما من خواب نبودم. اتفاقا ب تیفشرد بلکه از خواب خر  شتریرا ب میها شانه

 خواستند انجام دهند: یمرا احمق فرض کنند و هر کار  گرانید گذاشتمیبودم و نم داریب

رو وارد قلبم کنم. به خودم اجازه  نیر یبه خودم اجازه ندادم که ش یمن حت ما،یسیا البخد -

وقت از  چیواقعا خسته ام. . . ه گهیاالن د یندادم که عاشقش شم؛ اونم فقط به خاطر تو!ول

با  ستیداشته باشم!قرار ن کیشر  هیهمسر،  هی خوادینبودم و حاال دلم م یام راض یزندگ

 خودت! یخودش، تو هم سر جا ی. اون سر جایرو از دست بد گاهتیتو جا نیر یاومدن ش

اش نگاه  یخاکستر  یدستش خارج کردم و با بغض به چشم ها ریاز ز  یرا با کالفگ میها شانه

 کردم:

 قلبتم؟ یمن تو ؟فقطیفقط من رو دوست دار  یعنی -

 :دمیآرامش را شن یداقلبش قرار گرفت. ص یکه در آغوشش فرو رفتم و سرم رو دیرا کش دستم

 ضربان قلب فقط به خاطر توئه دختر گلم!فقط تو! نی!ا؟یشنویم -
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*** 

 رونینکند. با بغض نگاه آخرش را به من کرد و از خانه ب هیتا گر  رفتیبا خودش کلنجار م یلیخ

و من نگرانش بودم که  دیبار ی؛ امان م یشده بودند . . باران ب خمیکم شیکه شانه ها دمیزد. د

 آسمانبه  یشدم. با کالفگ اطیو پشت سرش وارد ح دمیام را پوش یرفت. باران رونیبدون پالتو، ب

و قدم رو،  دیکش شیدر موها ینگاه کرد و بعد نگاهش را سرتاسر خانه چرخاند. . دست اهیس

سمتش  بهیم. . خواستم قدرفتیچپ و راست م قهیحدود ده دق دیچپ و راست رفت. . . شا

آن  یبه صفحه  ی. با ناراحتدیکش رونیاش را ب یفرو برد و گوش بشیبردارم، که دستش را در ج

 :دیگذاشت و غر  بشیرا در ج ی. . دوباره کالفه گوشدنگاه کر 

 !تونمینم تونم،ینم -

 یداد و سرش را رو هیتک واری. . . به دنمیرا پس زدم تا خوب و واضح او را بب میها اشک

!قدرت عالقه ام به او بود که توانستمیکباب شده بود ؛ اما نم شیگذاشت. دلم برا شیزانوها

 شیدهم. دستش بدون وقفه در موها انیاش پا یچارگیبه ب گذاشتینم گذاشت؛ینم

و  دیکش شیبه چشم ها ی. دستدمیسرخش را د یکرد که چشم ها د. سرش را بلندیچرخیم

 شود، تماس را برقرار کرد. . مانیو قبل از آنکه پش دیکش رونیرا ب یشگو د،یبلند شد. . . با ترد

 سالم. -

 !کند؟یچکار م دانستینشست. . . کالفه بود و خودش هم نم دوباره

 . . .ادیصدات نم-

- ... 

 !کریرو اسپ زنمیم-

 . .زمیسالم عز -

 .دمیشنیرا راحت تر م شانیتا حرف ها گرفتیتر م آرامیرا چنگ زدند. . . کاش باران کم قلبم

 لرزانش گفت: یسام جا به جا شد و با صدا یگلو بکیس
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 ؟یسالم. خوب -

 سوهان روح من بود: نیر یشاد ش یصدا

 سام؟ یمعلومه که خوبم. تو خوب -

 نگاه کرد و گفت: کردیم سیرا خ اطیکه ح یبه باران سام

 خوبم. -

 صدات چرا گرفته است؟ ؟پسیمطمئن-

 تا بغضش را قورت دهد: دیپشت سرش کوباند و لبش را گز  ارویسرش را به د سام

 نه خوبم. -

 موج گرفت: نیر یش یصدا

 کرد؟ ؟قبولیشد سام؟با دخترت حرف زد یچ -

 بود: دیقلم، از قلب مهربانش بع کی نیاما ا کند؛یم نمیکردم سام فقط دارد نفر  حس

 نه! -

 گهیباهم د یگفتیتو رو دوست داشته باشه. تو که م مایسیال کردمینم ؟فکریچ یعنینه؟-

 !نیستیخوب ن

 یکار  یسام را تماما تصاحب کند و خوش بگذراند؟! کجا تواندی. او فکر کرده بود مگرید نیهم

 !زمیعز  ییگویاست که تو به او م یمرد ی فتهیش مایسیبانو؟ ال

 خسته گفت: سام

 جان. نیر یش ذارهیدوست دارم. . نم یلیخ گهیم -

 رهیزن بگ خواستیبابام م ی. منم وقتدمیم حیباهاش حرف بزنم. براش توض امیبذار من ب-

 باهاش حرف بزنم سام. امیبذار ب کنم،یشدم. درکش م تیاذ
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 هم فشرد و گفت: یرا محکم رو شیچشم ها سام

. خسته ذارهینم یول زنمیهفته است دارم باهاش حرف م هی. نیر یش دهی. گوش نمذارهینم -

 .گهیشدم د

 دادم: صیرا تشخ نیر یبغض آلود ش یصدا

از  یراحت نیبه هم یخوایچون دوست داشتم! م ستادم،یسام؟من دو سال پات وا یچ یعنی -

 سام. تونمی!نه من نمم؟یهم جدا ش

 :کردیبغض نم نگونهیرا دوست داشت... وگرنه هرگز ا نیر یاو هم ش گفت؛یدروغ م سام

بود که واسه  نیدخترمه. . . من هدفم از ازدواج با تو، ا مایسیال ی. ولنیر یش تونمیمنم نم -

 رو آزار بدم. مایسیبه خاطر خودم ال تونمیمادر!نم مایسیال یهمسر و برا یخودم بش

با هق هق  نیر یو تو... ش گذردیگونه به خاطر تو از خودش م نیلعنت به تو که سام ا مایسیال آه

 گفت:

 . .نمتیبب دیسام؟با یولم کن یخوای. . حاال که دوست دارم مبخشمتیمن نم -

 گفت: یبا ناالن سام

 . برام سخت ترش نکن.نیر یش این کنمیالتماست م -

 :کندیم هیاو گر  یآسمان برا کردمیآنقدر بلند و غمناک شده بود که حس م شیصدا نیر یش

 یبرا ،یخواستیکم هم به من فکر کن. . اصال تو که از اول منو نم هیسام؟ یکنیخب چرا لج م -

 ؟یدلم رو به بودنت خوش کرد یچ یبرا ؟یعاشقم کرد یچ

 سام رعد و برق را خفه کرد: ادیفر 

و  خواستمتیاز جونم م شتریقسم که ب ن؟بخدایر یش خواستمتیخواستمت؟نمینم -

! به نظرت چشهیه سال داره طعم محبت رو مبعد از شونزد گهی؟میچ مایسیال یول خوامت،یم

 بکنم؟ تونمیکارش م یچ
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 :زدیدل خودش را م یفقط حرف ها دیشنیسام را نم یحرف ها نیر یش

خواستگارام رو رد کردم. من به  یمن به خاطر تو به کانادا برنگشتم. من به خاطر تو همه  -

. میباهم باش میتونیباالخره م نکهیا دیخاطر تو، فقط تو سام، دو سال رو تحمل کردم به ام

 برم؟ یگیبعد... االن به من م

 :کردیرا تحمل م یار یکه فشار بس دانستمیگردنش متورم شده بود و م رگ

 ،یدونستیمنو م ی. تو که زندگنیر یش خواستمیتو نم یکس رو اندازه  چیبخدا که ه -

من رو با  یانگار نافه  ی. . ولرو بچشم یبار هم که شده طعم خوشبخت هیواسه  خواستمیم

 یعرضه ام که نتونستم کس یب هیمن نحس بودم... من  گفتنی!همون راست مدنیبر  یبدبخت

 خودم و تو رو خراب کردم. یرو که دوستش داشتم رو نگه دارم و زندگ

 . نگو!زمیعز  ادینگو سام. به قلبت فشار م یطور  نینگو!ا-

 :دیغر  یعصب سام

بخدا شرمندتم. دو سال  نیر ی. . شرمیبه فکر قلب من نباش. اصال بذار باز هم سکته کنم و بم -

 دادم.  ینجور یمن جواب عشقت رو ا یول یپام بود

 فراموشت کنم سام! تونمینم-

 و گفت: دیکوب واریسرش را ممتد به د سام

 بهتر از منه! تتاقیرو فراموش کن. . . برگرد کانادا. تو ل یفراموش کن. منِ عوض -

 بود. دیاز قلب مهربونت بع نیدر حقم سام. ا یکرد ینامرد یلیخ-

چقدر  مایسیکه ال دانستیم یکس گذرد؟چهیدر قلب مهربانش چه م دانستیم یچه کس و

 یآمده بود؟چه کس ایعذاب سام به دن یبرا مایسیکه ال دانستیم ینابودش کرده بود؟چه کس

 چرخاند؟یرا نم یباز  نیقلب مهربانش ا دانستیم

 .نیر یبشه ش نجوریا خواستمیبقرآن که نم-
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 . .نمتیبب امیسام. بذار ب کنمیالتماس م-

 با زجر گفت: سام

طاقت  تونم،یخدا که نم ی. . برام سخته!به خداوندنیر یش کنمیسکته م ،یای. . اگه باین -

 !ارمینم

 منِ یاهر  هیت... درست شبو سکوت دردناک سام گذش نیر یش یلحظه به هق هق ها چند

عاشق را  نیر یش خواستمینشده بودم. من چطور م مانیپش ممیشده بودم که از تصم یسنگدل

 !شدمیم یبا عشق نگاهش کند... من روان میمانده بود که سام در رو به رو نمیتحمل کنم؟ هم

 ن؟یر یش-

 جانم؟-

 رو ببخش! یمنِ عوض-

شد و  اطیکنار رفت و وارد ح بانیسا ریشد. سام کالفه بلند شد و از ز  دهیکوب واریبه د یگوش و

؛ امان  یو ب دیکشیخودش را م ی. . موهانندیامان باران بر صورتش بنش یب یگذاشت رگبارها

بودم  دهیوقت ند چی. هدادندیدرونش م یرانیکه خبر از و یبلند یادهای. . . فر دیکشیم ادیفر 

 ادیوقفه فر  یو کبودش ب سیقلبش گذاشت و با صورت خ یروبکشد.دستش را  ادیفر  که

 قلبم را شکاند: شی. صدادیکشیم

 !برمیدارم م گهیمنو بکش خالصم کن!د ایلعنت به من!لعنت به من!خدا -

 ی. قسم خورده بودم که تمام ناراحتکردمیمن جبران م یکردم. ول هیگر  شیادهایفر  یپا به پا من

را  شیایهمه رفته بودند و مانده بود من و سام. . . من دن گریاالنش را جبران کنم! د شیها

قسم  یسپهر  مایسی. الیبهرام نیر ینه ش کردمیم نیر یاش را ش یمن زندگ کردم،یبهشت م

 نیا دریبهرام نیر یمثل ش یکند و نگذارد که کس نیر یرا ش یسام سپهر  یکه زندگ ودخورده ب

 قدم بگذارد! یآرام خوشبخت یخلسه 
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را شجاع فرض کردم و جلو رفتم و سام را بلند صدا زدم. . . به سمتم برگشت. . با  خودم

 :دیکش ادیقرمز رنگ فرو رفته بود فر  ی هیکه در صلب یا ینگاه خاکستر 

 یکرد ی. کار یرو کشت نیر ی! تو من و شیمنو کشت ما؟تویسیال یراحت شد؟آروم شد التیخ -

. . . تو آخرش یدیهم نم دنینفس کش یقلب اون رو بشکونم!تو به من اجازه  یوضکه من ع

 . . .مایسیال یکشیمن رو م

و رعد و برق سبب شده بود تا  نمیخوب او را بب گذاشتیامان نم یتارم و باران ب یها چشم

 را باال ببرم: میصدا

تحمل  تونستمیرو نم نایسام؟من هم ینیبی؟میکشیسر من داد م یبه خاطرش دار  ینیبیم -

 کنم!

 سیهم که خ یرفتم. باران لعنت عقبیرعد و برق بلند همزمان شد؛ کم یبا صدا غرشش

 کرده بود: سمیخ

. . . به خاطر خودم!من خودم رو مایسیخاطر خودمه ال ؟بهیفهمیچرا نم ستیبه خاطر اون ن -

کارم نابود کردم. من دلش رو  نیمن با ا رو چارهیب نیر یخراب کردم فقط به خاطر تو! اون ش

 ات دارم؟ یبا اون مامان عوض یشکوندم! االن من چه فرق

. . . دادیعذابم م یلعنت یجمله  نیضعفم!باز داشت با ا ینقطه  یانگشت گذاشته بود رو باز

 ست؟یمادر من ن یکه ال میبگو یمن به چه کس

 :دیاز سر درد کش یادیفر 

که دوستش داشتم رو شکوند و منم دلِ پاک  یدارم؟اون دل من ین چه فرق. ممایسیبا توام ال -

. ینذاشت یول رمیبگ میخودم تصم یبار خواستم واسه  هیرو که واقعا دوستم داشت رو!من  یزن

 !یانگار محکومم به بدبخت

 از درد، رنگ خشم گرفت: نگاهش
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 یتا زجرکشم کن یاومد ای!به دنیکه من رو بکش یاومد ای. تو به دنیتو دختر همون زن -

 خدا! یبرسم. آ خواستمیکه م یبه کس ی... تو نذاشتمایسیال

 :دمیغر 

 !یی!تو دروغگویفقط من رو دوست دار  یکه گفت ؟تویدوستش ندار  یتو که گفت -

 :دیهم غر  او

 یتو مادر خوب یباشه که واسه  یکس هی خواستمیرو بهتر کنم. م مونیزندگ خواستمیمن م -

 ؟یدینفهم باشه. چرا

 :دمیکش غیج

 !یزن خوب واسه خودت بود هیتو دنبال  شه،یواسه من مادر خوب نم ینه!کس -

 ت،یزندگ یپ یزن داشته باشم؟پس فردا تو که رفت هیحق نداشتم  ما؟منیسیال ستمیمن آدم ن-

 رو داشته باشم که کنارم باشه! یک هی خواستیمن دلم م

 رفتم و گفتم: جلو

 !ییمن تو یچون زندگ ییجا رمیمن تا ابد پات هستم. من نم -

 :دمیرا د دیکه از چشمش چک یاشک

که بتونم بعد از چهل  خواستمیرو م یباشه که بهم محبت کنه، کس یکس خواستمیمن م -

 سال بهش محبت کنم و اونم جواب محبتم رو بده!

 . زمیبر  محبتم رو به پات یبه بعد همه  نیاز ا دمیمن قول م-

...من محبت دخترم رو خوامیرو م یا گهیمحبت د ؟منیفهمیداد:چرا نم لمیالبرز را تحو حرف

 !خوامیمن محبت زنم رو م خوام،ینم

 کردم: انیرا ب دمیجد میرا جمع کردم و تصم شجاعتم
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 .شمیمن زنت م -

سبک است، در حد چند گرم، ؛ اما  کی. ماتکوبدیاتاقم م ی شهیبه ش دارد،یرا بر م کمیمات

و  کندیبرخورد م شهیو محکم به ش سازدیم نیسنگ آهن سنگ کی کیقدرت خشم او ازمات

 .داردیترک برم شهیش

قاف بفرستد ؛ اما  یکه دوست دارد مرا مانند زال به قله  یاست؛ آنقدر عصبان یعصبان سام

را بهم  نیبازگرداندنم آسمان و زم یبرا و آِخر شودیم مانیمانند سام پهلوان، پش داند،یم

 یاست. چشم ها یفراتر از تصورم، عصبان شنوم؛یرا م شیبرخورد مفصل ها ی. . . صدازدیر یم

هم  یرا رو شیاند. دندان ها یطوفان شیاش را در نگاهم دوخته است. . چشم ها هسرخ شد

!الل است؛ اللش کرده ام، کشدینم ادی!؛ اما فر دانمیبکشد، م ادی. دوست دارد فر دیسایم

داغ و محکمش، مانند  یاز خشم!نفس ها لرزدی. . . ممیا دهیبر  دیام!و شا دهیرا بر  شیصدا

. با آن همهحرص و خشمش، دهدیو خبر از آتشفشان درونش م نندینشیبر صورتم م یلیس

. گذاردیم ش،یزانویساعد اهرم شده رو ی. سرش را روکندیتخت سقوط م یو رو بنددیچشم م

را در  یشده اش، اشک هر کس بی... ژست تخر شوندیم نیاستوارش باال و پائ یشانه ها

 است! رانیمرد و نی. . . اآوردیم

 :دیگویو با خشم م کندینم تحمل

تو گوشت  یاون خراب شده چ یرفت یمدت نبود هی. . . آره، مایسیال یشد وونهیتو د -

 دادن؟ ادتیرو  نایا یطاهر  یخوندن؟خانواده 

و  کشدیم شی. کالفه دست در موهادهدیندارم بزنم. خودش جواب خودش را م یحرف چیه

 :دیگویم

 یبرا یوقت چیخر ه کردم؟منیم یهمه سال داشتم چه غلط نیخاک بر سر من. . . من ا -

. یشیخوب م یشد داریب ی. آره حالت بده بخوابیشد وونهیخدا. تو د یصرف نکردم؟وا تتیترب

 !یگفت یچ رهیم ادتی

 نداشتم: یدلم ترس یوقت از زدن حرف ها چی. من هترسمینم
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 . رهینم ادمی -

 کردیرا بازخواست م اوشیکه ک یاز حاج یسرخ سرخ شده اند. حت شی. چشم هاشودیم بلند

 گرانه گفت: خیرا در دست گرفت و تکانم داد و توب میتر بود. بازوها یعصبان

 ام؟سام!پدرت! یمن ک یدونیرو باز کن. م. چشمات مایسیشو ال داریب -

 :میگویو با حرص م کشمیم رونیرا از دستانش ب میبازوها

نه من دختر تو!من و تو  ی. نه تو پدر منیش داریب دی. تو بایتو خواب ستمینه سام. من خواب ن -

 .میکه شونزده سال کنار هم بود میا بهیدو تا آدم غر 

 :دیغر 

!خودت رو ستم؟ین یگیبار م هیمن دخترتم و  یگیبار م هی؟یتو معلومه با خودت چند چند -

 .مایسیال یدختر من یهم بکش

 عاشقم؛ اونم عاشق تو! هی. من فقط ستمین-

 :دیگوی. با غم مگریکند و خودش را بکشد. خسته شده است د هیدارد گر  دوست

خوب بود؛ من خوشحال، تو خوشحال.  یچ هو؟همهیشد  ی. پس چمایسیال یتو که خوب بود -

 ما؟یسیشد ال یچ

 :میگویدر چشمانش م رهیو خ رومیم جلو

 کنم که بهتر هم بشه. یکار  خوامینشده. من م یچیه -

 :کردیتوجه به من با خودش زمزمه م یب

 .یکنیمنو مسخره م ی... تو دار مایسیال یکنیمسخره م کردمیفکر م -

 :دیایبه خودش ب گفتم بلکه بلند

 ام. یمن کامال جد اره؟سامیدر ب یکه بخواد مسخره باز  خورهیمیمن به آدم ی افهیبه نظرت ق -
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 یبودم گفت: دهیتا کنون از او د کهیبا اوج خشم سام

باهات  خوامیم یو بگ یتو صورت من نگاه کن شهیروت م ما؟چطوریسیال یچ یعنی؟یچ یعن -

 ندارم. یر یتفس چیه یشد وونهیبگم د نکهیجز ا ه؟منیچه حرف نیازدواج کنم. . . آخه ا

 :دمیکش غیج

 .ارمیبشه به زبون م یعمل خوامیکه م ینشدم. من دارم حرف وونهیمن د -

 :دیغر  سام

حرف هات رو فراموش کنم. پس تو هم دهنت رو  نیا کنمیم ی!سعنی. فقط همیتو دختر من -

 !خوامی. من زن نمکنمینم ینیحرف ها رو بهم نگو!وگرنه تضم نیوقت، ا چیببند و ه

 حرص گفتم: با

 ییهوی!یخواستیجون بودش، زن و محبت زنونه م نیر یکه ش شیاِ؟جدا؟چطور تا چند وقت پ -

 خواد؟یدلت نم یدیفهم ییهوی؟یمتحول شد

 :دیو در صورتم غر  برگشت

 یدیانقدر عذابم م ؟چرایدار ینه دخترم رو!چرا دست از سرم برنم خواستمیمحبت زنم رو م -

 ؟یر یام رو هم بگ یزندگ یخوایم ،یرو که ازم گرفت نیر یما؟شیسیال

تا قبول  زدمیم یبه هر در  د؟یفهمیمبل سر خوردم. من دوستش داشتم چرا نم یرفت. رو و

به  ،یما از هر محرم گفتیم شود،یو نم میستیما به هم محرم ن گفتمی. مشدیکند ؛ اما نم

 کردمی. . باز قبول نمادیحرفها به تو نم نی:اگفتیم کردمی. قبول نممیهم محرم تر 

:حرف گفتیکه م کردمی. قبول نمزنمیبپوش من هم دست بهت نم جبه:لباس محگفتیم

 ه؟یحسابت چ

 یصراط چی... به هدیشکیم ادیفر  کرد،یفوران م گرفت،یاوج م گفتم،یحسابم را که م حرف

تر متعلق به خودم  یقیحق خواستمیاو را تماما تصاحب کنم، م خواستمینبود...من م میمستق

خودم سرمشق کردم که سام پدرم است ؛ اما نشد. نتوانستم! من فقط  یبرا لیباشد. آن اوا
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 توانستمینم یو بس!وقت خواستیباشم! دلم سام را م دیو مج یال دختر خواستمینم

 گرید داد؟منیم یا یچه معن نهایکنم و دوستش هم داشتم ا یرا پدرانه تلق شیمحبت ها

 کردمیدختر نبودم، حس م یدختر هم نبودم و ازدواج با سام تماما به نفعم بود و باب دلم. وقت

دوست داشتن  نیب نین حس مثل خوره به جانم افتاده بود... ایو ا خواهدیمرا نم یکس گرید

و سه سال  ستیمهم نبود که ب می. براخواستمیام هم شده بود قوز باال قوز. من او را مس

نبود؛ اصال همان  ریتاث یکرد ب فیتعر  میبرا ایفار  کهیلمیکه ف میبگو دی. بامیدار  یاختالف سن

شود، به  یکه شک نداشتم اگر عمل یبرسم؛ راه حل یحلراه  نیبود که باعث شد به چن لمیف

را  گریکدیخودش. ما  یدردها یخودم نابود بودم و او پا یدردها یاست! من پا مانینفع دوتا

ما محدود  یای. دنمیمرهم باش گریکدی یبرا میتوانستیو فقط خودمان هم م میبود کردهیزخم

شوم، او  مانیمن بعدها پش دیترسیاو م د؟یکشیبود به خودمان دو نفر. پس چرا او عقب م

چه  فهممیبعدها که عاقل تر شوم م فهممیاالن داغم و نم گفتیم شوم،یمن نابود م گفتیم

خودم بود! پس  شنهادیپ نی. ارفتیم یطرفه به قاض کیبه بخت خودم زده ام... او  یلگد

 !او هم مرا دوست داشت پس...؟ادیز  یلی. من دوستش داشتم؛ خشدمیهم نم مانیپش

 جواب گرفتم: یبه زبان آوردم که با کالفگ شدیم نیکه در ذهنم باال پائ ییزهایچ ی همه

عشق خالص پدر به  هیکه بهت دارم  یعشق یاز جونم ول شتریآره من تو رو دوست دارم ب -

 یشونزده سال پدر  ،یتو شونزده سال دختر من بود مایسیخدا. . ال یشوهر... ا هیفرزنده. عشق 

با هم  یکنم؟اصال مگه االن چه مشکل باهات ازدواج امیب یگیم یبرات کردم آخه به چه عقل

 هست؟ یچه مشکل میکه پدر و دختر  م؟االنیدار 

. دمیهمونطور که شونزده سال ند نمیتو رو پدر خودم بب تونمیمن نم یسام. ول ستین یمشکل-

 .ینکرد یوقت پدر  چیخودت بوده، ه ریتقص

 :دیرگ گردنش متورم شد و غر  عیسر 

 ما؟یسینکردم ال یمن برات پدر  -
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. جا خوردم ؛ شدیم نیاش باال پائ نهیو س زدی. نفس نفس مدمیکش عقبیکم ادشیفر  از

 اما جا نزدم:

دختر محبتت رو درک کنم.  هیمن نتونستم مثل  نهی. مهم استینه مهم ن ای یکرد یپدر  -

 ؟یخودت هم پدرانه محبت کرد یاصال مطمئن

را شکاند و  ی. . عسلشدیم وانهی. داشت ددمیکش غیسمتم هجوم آورد که ناخودآگاه ج به

 گفت:

من. . حاضرم  یه*و*س*ب*ا*ز*م؟خدا هی یگیم یما؟دار یسیال یزنیبه من تهمت م یتو دار  -

حرفت رو نشنوم. .  نیا یو هر روزش رو عذاب بکشم ول یکه رفت ییبرگردم به اون ده روز کذا

 .مایسیال یداغونم کرد

 گذاشتم که با شدت پسم زد: شیبازو یرا رو دستم

 گمیم یمنظورم اون نبود... اَه خسته شدم سام هر چ یعنی. . خواستمیسام... من نم نیبب -

 . .یار یبهونه م

 و بهونه گرفتن داره. . . رادیبه ا ازیحرف تو احمقانه است و ن-

 هربه زدم: نیبرود که دست به آخر  خواست

 .رمیخونه م نی. . از ارمی. مممونینم شتیپ گهید ،یاگه قبول نکن -

 اخم برگشت و گفت: با

 .یر یجا نم چیتو ه -

 .رمیم یاگه قبول نکن یتر  زیقسم به جون خودت که از همه برام عز -

*** 

چند روزه فقط در حد سالم و خداحافظ  نیسرما خورده بودم. ا دا  یشد مارستان؛یب میبود آمده

. میدوست داشتن، سرد بود نیکه از هم متنفرند. در ع می. حکم دو نفر را داشتمیزدیحرف م
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 شیآرزو نیبزرگ تر  کردمیبودم. حس م دهیحد خسته و کالفه ند نیوقت تا ا چیسام را ه

 یخودش، زندگ یآواره ها یرو یرا که به سخت رانیمرد و نیا ما،یسی. آه الردیماست که ب نیا

با  ی. پس چه فرقیکنیاو را نابود م یدار  گری. بار دیکنیم رانیدگرباره و یساخته بود را دار 

 یوجدانم را خفه کردم و به زن اخمو ی. صدادیکنیم یمرد را روان نیا تانیدو تا ؟هریمادرت دار 

 نگاه کردم. رو به سام گفت: قاتیزر پرستار ت

 .دیحساب کن دیشما بر  -

 

آمپول، از  قیچقدر هم خشن بود! پس از تزر  ی. لعنتدمیتخت دراز کش یرفت رو رونیکه ب سام

به راه افتادم و با دقت اسم  نیزدم و به اطراف نگاه کردم. سام نبود. به سمت ماش رونیاتاق ب

 یا ورهبود. د بیعج یدوره ا ،ی. نوجواندیایدادم تا ب هیتک نیآن را نگاه کردم؛ آزِرا. به ماش نیالت

 کی. نوجوان، دادیارائه م یدینظر جد یز یو نسبت به هر چ کردیرا گم م تشیکه انسان شخص

 یاست. وقت یوانگید یبرا یمقدمه ا ،یاست که به او لقب نوجوان را داده اند. نوجوان وانهید

درست و چه  زیچه چ یدانیو خودت هم نم یخواهیات چه م یاز زندگ یدانیخودت هم نم

!مثل من!درست یمانیلم سوال و جواب معا کی انیم جیگ جیکه گ یعنیاست،  غلط یز یچ

تصاحب سام بود؛ آن هم به  ایکار دن نیدرست تر  کردمیکه در آن لحظات حس م یمثل من

داشته باشد.  یحکم واقع کی میاو، برا دیعاشقانه دوستش دارم و با کردمیطور کامل. حس م

من متعلق به او هستم شک  نکهیهمسرم باشد تا در ا خواستمیمن نبود و من م یقیاو پدر حق

داشته باشد و دلش باز هم زن بخواهد.  یکمبود گریسام د خواستمینباشد. من نم یو شبهه ا

داشتم!پس  لیدل یکاف یبه اندازه  ممیتصم یسام!؛ اما من برا یحت کرد؛یمن را درک نم یکس

 دانستمیرا نمهمسر بودن  قیاصال مفهوم دق دیشانبود! آن وقت ها  یدیشک و ترد چیه یجا

 . دادمیگرفته بودم را ارائه م ادیکه  یو فقط راه حل احمقانه و بچگانه ا

. متعجب جلو رفتم و بلند دودیو هراسان م کندیکه نگران به اطراف نگاه م دمیرا د سام

 شی؛ اما بار دوم برگشت و به من نگاه کرد. گشاد شدن چشم ها دیکردم. بار اول نشن شیصدا

. دیبفهمم چه شده است، جلو آمد و محکم من را به آغوش کش نکهیرا حس کردم. قبل از ا
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و در  دیکش عقبیباشد؟!من را کم تواندیآغوش چه م نیا لیدل ممتعجب مانده بود

 گفت: شدیم نیاش باال پائ نهیهنوز هم س کهیحال

 ؟یخوب -

 تکان دادم و گفتم: یسر 

 .یستین فکر کنم تو خوب یمن خوبم. ول -

 را دو طرف گونه ام گذاشت و گفت: شیها دست

 تو آخه؟ یکجا رفت -

 گفتم: متعجب

 .ستادمیدرش قفله، کنارش وا دمی. دنمیبش نیماش یاومدم تو -

 و گفت: دیکش قیعم ینفس

 .یفکر کردم باز هم فرار کرد -

بود که مدام  یمرد کی. چقدر نگران بود. سام شدی. چقدر نگرانم مدیمن را در آغوش کش و

 و زمزمه کردم: دمیکش قیعم ینگران از دست دادن من بود؛ به مدت شانزده سال تمام! نفس

 ؟یکنیم دایپ یاگه برم چه حال ینیبیم -

 زد و گفت: یبود. تلخند دهیحرفم را شن نکهیرا از خودش دور کرد. مثل ا من

 یلیخ کشمیم شیخودمو به آب و آتنبودنت  هیثان هی یمنِ بدبخت انقدر نگرانتم و برا نکهیا -

 خوبه؟

نشستم. و به سمت خانه به  تیبعد مهلت حرف زدن به من نداد و نشست. من هم به تبع و

در خانه  نیکه ماش نینزنم. هم ینزده است، حرف ی. به خودم قول داده بودم تا حرفمیراه افتاد

بزند که من  یت و خواست حرفرا گرفت. به سمتم برگش میشوم که بازو ادهیپارک شد خواستم پ

نهادم. در شوک بود...  شیلبها یرا رو میو لب ها دمیخودم را جلو کش یناگهانحرکت  کی یط
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در واقع من  د؛یعقب کش عی. به خودش آمد و سر کردمیرا حس م نیا شد؛یداغ و داغ تر م

را مشت کرد تا  شیرا به عقب هل داد. صورتش قرمز شده بود. با خشم نگاهم کرد و دست ها

 نیوقت در تمام عمرم تا ا چیعق زد. ه میچشم ها یزد و جلو رونیب نیدر دهانم نکوبد. از ماش

کنار  میچشم ها یاز جلو زدیعق م کهیسام یحد، احساس حقارت نکرده بودم. چهره 

 . حسدمیلنگیشدم. م ادهیپ نیتا هق هق نکنم. از ماش دمیدهانم کوب ی. دستم را رورفتینم

زن  نیا گفتمیم دیبار با نیشده ام. . . ا بیتخر  کردمیکمرم شکسته است. حس م کردمیم

 است! رانیو

. کردینم میافتادم. اشک رها یکوچک سنگ یصندل یحرکت کنم و رو نیاز ا شتریب نتوانستم

 هیزانو زد. گر  میپا یسام جلو آمد... او عق زده بود. او از شدت تنفر از من عق زده بود... جلو

 گذاشت و با بغض گفت: میزانوها یبدون ابا. دستش را رو کرد؛یم

 . . .تونمی. . نمتونمی. بخدا که نمآخه؟یفهمی... داغونم نکن دختر. چرا نممایسیال -

 می. به چشم هاضا  یو او هم ا کردمیم هی. من گر میآوردیممتد بود. کم نم ی هیفقط گر  جوابم

 :دیحجم غم نهفته در آن دلم سوخت. نالشد که از  رهیخ

. شونزده سال نابود شدم تا تو رو بزرگ مایسیشونزده سال خون دل خوردم تا بزرگت کنم ال -

خدا که جون کندم تا پدرت باشم  یسالمم نبود. بخداوند ستینداشتم؛ همش ب یکنم. من سن

 یبگ ی. هر کار یکه فکرشو کن یاز اون شتریو تو رو به عنوان دخترم بزرگ کنم. من دوست دارم ب

 ییتو تونمیکه نم یکنیدرک نم ؟چرایکنینه. سختمه، چرا درکم نم یکی نیا یول راتب کنمیم

. من ؟یکنیمنِ داغون رو داغون تر م مایسیرو زن خودم بدونم!؟چرا ال یکه دخترم بود

 . . .ایخدا ی... اتونمینم

 :دیلرز ی. از هق هق مشدیصاف نم میصدا

 من... دو... دوست دارم. -

لرزانش  یصدا نیا یرا هم گرفت و فشرد. دلم برا می. دست هادیاز چشمش چک یدرشت پاشک

 کباب بود:
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 دمی. قول مایکوتاه ب کنمیخواهش م مایسیپدر!ال هیمثل  یبخدا منم دوست دارم. ول -

که به  ییتو شهیپات فقط بس کن. اصال م ریز  ندازمیرو م میزندگ یخودم رو وقفت کنم. همه 

فکر احمقانه رو  نیمنه به عنوان همسر هم اسمت باشه؟ا یشناسنامه  یعنوان فرزند اسمت تو

 !تونمی. . . من. . نمکناز خودت دور 

دوست داشتن مُِصر  نیا یخواند. دوستش داشتم و رو میرا از چشم ها نینه بود. ا جوابش

که شناسنامه بهانه است و با  دانستیخواند. خودش هم م میچشم هارا از  یبودم. جواب منف

 میدانستیبود که خودمان م نیچه؟! مهم ا ی. اصال عقد براشودیدرست م نهایو ا یپول و پارت

 یرگیاش که از شدت ت یخاکستر  ینشست و با چشم ها نیزم ی. شکسته رومیگر یکدیهمسر 

 گفت: زدیم یاهیبه س

بار اونجور  هی. رمیبگ میخودم تصم یبار هم حق نداشتم برا هیاجبار بوده.  شهیمن هم یزندگ -

بار هم از زنده بودنم خوشحال نبودم. . . تو منو عذاب  کیکنم.  یکه خواستم نتونستم زندگ

 .یکنی!نابودم میدیم

 باز کردم: لب

وقت از زنده بودنم خوشحال نبودم. من خودم تو رو  چی. من هم همیمون داغون ییمن و تو دوتا -

 ی. قبول کن که جز من کسستیهم بهتر از خودِ درد ن یبیطب چیو تو هم منو. ه کردمیزخم

 من رو آروم کنه. . تونهینم یآرومت کنه و جز تو هم کس تونهینم

. به سمتم یکنینکن سام!نابودم م هیها آمدند. آه گر  یرا پاک نکرده بود که بعد شیها اشک

 و باز دستم را گرفت: دیچرخ

 .یکنیهم منو آروم م ینجور یتو هم -

 را محکم پس زدم: اشکم

تو رو  تونمیبفهم. نم نویسام. ا یکنیمن رو آروم نم ینطور ی. تو ایکنیتو من رو آروم نم یول -

که  یستیمن ن یسختمه. تو جا یکنیبهم محبت که م یوقت یپدر خودم بدونم و از طرف
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 هیقبالت ندارم و فقط و فقط  دریحکم چیه کنمی. حس مکشمی. من عذاب میبفهم

 ام. یلیتحم یاضافه 

. علت عذاب من سام بود و علت عذاب سام من!ما میباز در عذاب بود م؛یچقدر مضحک بود و

. یگر ید ی ارهیاز س م؛یآمده بود یگر ید یمان از جا یی. انگار دو تامیبود چارهیو ب بیچقدر عج

 گذاشتیدل من، احساس من بود که نم نیبر آنها حرام شده بود. ا یکه خوشبخت یا ارهیاز س

 شیسر جا زیباز همه چ شدیدل من عاشقش نم نی. اگر ااوردیب یمن و سام رو به یخوشبخت

خودم را  یو من زندگ میبود. باز من از سام متنفر بودم و او مرا دوست داشت. باز تفاهم نداشت

 شیپ یچه اتفاق رفتیپذیسام بود. او اگر م ریتقص نباریخودش را. ؛ اما ا یشتم و او زندگدا

 آمد؟یم

 راند: رونیمن را از فکر ب شیصدا

آدم  هی... من یوجب مین هیو بزرگ که شدم  کردنیبچه که بودم بزرگترها بهم اجبار م -

 یکار کنم؟گفت ی. چترکهی. قلبم داره مدمیرو به چشم ند یوقت رنگ خوش زندگ چیبدبختم!ه

زنم باشه ؛ اما به خاطر  خواستمی. مدمیبه خاطر تو ازش دست کش ،یبرس نیر یبه ش ذارمینم

 کنم،یم یکه به خاطر تو هر کار  ی؟منیکنیم تمیتو خواسته ام رو سرکوب کردم. چرا آنقدر اذ

فکر  هیبار هم به جز خودت به بق هی یتونینم ؟یمن کن یکار برا هیبار  هیتو هم  شهینم

 باهات ازدواج کنم؟آه! تونمینمیبفهم یتونی؟نمیکن

 افتاد: میپا به

 . . دست بردار. مایسیال کنمیالتماست م -

 و خسته اش بود. سیخ یشدن در چشمها رهیفقط خ واکنشم

 شده؟ یچ-

-. . . 

 ؟یکارش کرد یچ گمیبا توام. م یه-
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-. . . 

 نه؟ یکنیول نم یتو تا سام رو نکش-

-. . . 

 ؟یحرف بزن یتونینم یالل ه؟االنیچ-

 را بلند کردم و گفتم: سرم

 حوصله ندارم البرز. حرف نزن. -

 نشست و گفت: کنارم

 باز؟ یکارش کرد یکلمه بگو چ هیمنم حوصله ندارم.  -

 البرز نگاه کردم و گفتم: ی رهیت یقهوه ا یچشم ها به

 . دعوامون شد.یچیه -

حرف  توانستمیاو درددل کنم. کاش م بایکم توانستمیبود تا م یرا پس زدم. کاش کساشکم  و

 گرفته ام گفتم: یرا پاک کردم و با صدا یدر قلبم نگه ندارم. اشک بعد گریرا د میها

 حالش چطوره؟ -

 داد و گفت: هیتک مارستانیب دیسف واریرا به د سرش

 باشه؟! بَد! یچطور  یخوایم -

 یصورتم گذاشت و بلند هق زدم. حس کردم البرز تعجب کرد. دستش را رو یرا رو میدستها

 را: شیکمرم حس کردم و بعد صدا

 چت شده دختر؟ ی... هیال -

. قلبم مُردمیمن بدون او م دم؛ی... از دست دادنش را چشدادمیرا از دست م زمیسام عز  داشتم

. آوردیدرد قلب او، قلب من را هم به درد م به هم وصل بود؛ مانیقلب ها دیدرد گرفته بود. شا
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بغض مرا رها  نیا کردم،یم هیهر چقدر هم گر  کرد،یم دیرا تشد میدرد قلب، بغض گلو نیا

 . البرز نوازشگرانه کمرم را نوازش کرد و گفت:کردیولم نم م؛یبود به گلو دهی. چسبکردینم

 نکن. حاال که زنده است. هیگر  -

بود؟از  دهینگاه کردم. من را باش، کارم به کجا رس شیقهوه ا یرا بلند کردم و به چشم ها سرم

 لرزانم گفتم: ی!با صداکردم؟یدرددل م یچه کس یبرا یکس یب

. . خی. . زدیشده بود و حَـ. . . حرف. . . نِـ. . نم دی. . . صو. . صورتش ِسـ. . سفمردیداشت م -

 کردم.. مُرده!زده بود. . مـ. . من فکر 

 و گفت: دیسرم کش یرو ی. دستدینگاهم کرد و من را به آغوش کش یبا ناراحت البرز

 نکن. حالش خوبه. هیگر  -

بودند. انگار که مجبور شده بود به من کمک کند و  یاجبار  یآغوش ها هیالبرز شب آغوش

البرز را  یا. اصال حرف هکردمیم هیمهم نبود؛ من فقط گر  میام دهد. اصال برا یدلدار 

 بود. . میحس سام جلو یو ب دیسف ی. فقط چهره دمیشنینم

 خوبه. گمی؟میشینه به االن. چرا لوس م ،یکردینم هی... نه به قبال که گر یبا توام ال -

 و گفتم: دمیکش رونیاز آغوشش ب عیرا سر  سرم

 نمش؟یبب ذارنیپس چرا نم -

 را تکان داد و گفت: سرش

آوردنش. بهش آرام بخش زدن.  ستیسه ساعت هم ن ؟هنوزیکنیبچه ها رفتار م هیچرا شب -

 !شینیبب ذارنیبعدش م

  ش؟یدیتو د-

 ام نگاه کرد و گفت: یاشک یچشم ها به

 به تو اجازه ندادن چطور به من اجازه بدن؟ یوقت -
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. . ردیگب آرامیتا قلبم کم گذاشتیسکوت م نیداشتم... ا اجیسکوت احت نیبود. به ا سکوت

 و گفت: ردی؛ اما البرز ؛ امان نداد که قلبم آرام بگ

 حالش بد شده؟ نیر یبه خاطر ش -

 نگاهش کردم و گفتم: متعجب

 چرا؟ نیر یش -

 تفاوت نگاهم کرد و گفت: یب

 پرواز داشت امروز. -

 به کجا؟-

 کانادا.-

 کردم: صافیرا کم میدهانم را قورت دادم و صدا آب

 رفت؟ -

 کرد و بعد گفت: یاش نگاه یمشک یساعت مچ به

 .شهیم یدو ساعت -

 انداختم که البرز ادامه داد: نیرا پائ سرم

ولش کرده؟واسه  نیر یبهم گفت که دخترش پرواز داره به کانادا... ش نی. معدونستمیمنم نم -

 حالش بد شده؟ نیا

 و گفتم: چاندمیزده بود را به دور انگشتم پ رونیشال ب ریکه از ز  ییموها

 ولش نکرده. نیر ینه. ش -

 زد: یپوزخند

 جونش شده بود. نیر یش ی فتهیگلت که ش یباور کنم که سام ولش کرده؟ بابا یخوایم -
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کرد. لعنت  داریدرون من را ب یخفته  یکه حس ها نیر یلعنت به ش ی. آر نیر یبه ش لعنت

متفاوت؛ نه  یپر شود از عشق به سام!پر شود از عشق مایسیال یبه او، که باعث شد قلب توخال

 خواستیکه پدرش نبود و م یمرد. مرد کیدختر به  کیدختر به پدر!عشق  کیعشق 

 شوهرش باشد.

 که البرز گفت: چاندمیرا در هم پ میرا داخل شالم راندم و دست ها میموها

 ؟یدونیهم نم ه؟تویچ -

 گفتم: کوتاه

 سام بهش گفت برو. -

 گفت: ورنابا

 .خواستنیرو م گهیخاطر همد یلیآخه؟اونا که خ یواسه چ -

را  گریکدی نیر ینگو. نگو که سام و ش نیر یسام به ش یفتگیساکت باش. از ش نگو؛

را هم دوست داشته بود. ساکت باش البرز؛  یگر ی!نگو که سام به جز من کس دخواستندیم

 نگو!

. من رهینم نیر ی. اصال اگه سام بگه شکنهینم یکار  نیوقت چن چیاحمقانه است. سام ه-

 شده؟چرا رابطه اشون شکرآب شد؟ ی. . چیال یدونیمطمئنم تو م

 و گفتم: دمیکش یپوف

 خود سام بهش گفت برو. من قبول نکردم. من قبول نکردم که ازدواج کنه. -

 یات درونبود که احساس دیدرشت شده بودند. از او بع شی. چشم هاکردیبه من نگاه م ناباور

 کرد: یا یمعن یب یدر تظاهر داشت. خنده  یسع شهیاش را آشکار کند. هم

گوش  یتو بگ یمن! سام هر چ یگفت بره کانادا؟خدا نیر یواقعا سام به خاطر تو به ش -

 که گندِ دوست داشتن رو درآورده. کنه؟واقعایم



                 
 

 

 رمان کیاست | سناتور کاربر انجمن  رانیمرد و نیرمان ا

 

    www.1roman.ir          مراجعه کنید یک رمانبرای دانلود رمان بیشتر به 

 

286 

 

 نگاهش کردم که گفت: ضیغ با

که بهش  چیه گفت،یم نویاگه دخترم ا کنه؟منیرفتار م ینطور یا یکدوم پدر  یواقعا فکر کرد -

 فه؛یضع یلیزن باباش رو قبول کنه. سام در برابر تو خ کردمیمجبورش هم م کردمیتوجه نم

 !چون عاشقته!یکه بر  ترسهی. مترسهیتو رو از دست بده م نکهیچرا؟چون از ا یدونیم

 را لرزاند: میدوباره هجوم آورد و صدا بغض

 من هم دوستش دارم. من هم عاشقشم! -

 :دمیحرفش را فهم تمسخر

. تو یکنیبه خواسته هاش توجه نم یول ی. تو عاشقشکنهیفرق م یلیتو خ یعاشقانه  یول -

 .دمیرو مثل سام ند یپدر  چیسام عاشق توئه بعد خودش!ه یبعد سام!ول یاول عاشق خودت

 .فهیح یلیخوبه. فرشته است. واسه من و تو خ یلیسام خ-

 :دیکش یپوف البرز

بهم برسن. سام واقعا به  یذاشتیکاش م یموافق نبودم، ول نیر یمن از اول با ازدواجش با ش -

سام رو  یزندگ یحفره ها تونستیهم سرتاسر محبت بود. م نیر یداشت. ش اجیاحت نیر یش

 براش پر کنه.

 :د؟گفتمیلرز یچرا آنقدر م میصدا

... من هستم تا آخرش. کنمیرو پر م شیزندگ یباشه. من خودم حفره ها ینیر یش ستیالزم ن -

همسرش، مادرش، پدرش، برادرش، خواهرش، بهش  ی!جاکنمیم یسام همه کار  یمن برا

 !کنمیمحبت م

 زد: یپوزخند

 نکش. گهیات رو انجام بده، زحمت اضافه د یپدر -دختر ی فهیتو وظ -

 :دمیصورتش غر  در
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 ؟یبا من دار  یتو چه مشکل -

 .یپر یو مدام به آدم م یچیپیمن م یکه به پرو پا ییندارم. تو یمشکل-

 بعد بلند شد و گفت: و

 شد؟! یچ نمیمن برم بب ،یستیتو که به فکرش ن -

حالش بد شد و  شب،یکردم. ساعت دو شب بود. همان د هیگذاشتم و گر  میزانوها یرا رو سرم

درست نفس بکشد.  توانستیزدم. حالش بد شده بود و نم من به اورژانس و بعد به البرز زنگ

است  یبار  نیآخر  نیا نکهیبودم. حس ا دهیترس یلیندارمش. خ گریواقعا حس کردم مرده و د

را دارم؟مگر من  یمن چه کنم؟مگر جز او چه کس رد،ی... اگراو بمکشتیمرا م نم،یبیکه او را م

 را دارم؟ یچه کس ز،یجز سام عز 

*** 

 بله؟

 :چدیاش در گوشم پ یشاد و پر انرژ  یداص

 جونم؟ هیحاج یسالم به عجق خودم. . . خوب -

 گفتم: متعجب

 ا؟یک ییتو -

 وقت! هی یاز منِ عاشقِ دل خسته. زنگ نزن یر یخبر نگ هیمعرفت  یب یپ ن پ!دماونده. آ-

 و گفتم: دمیآب را سر کش کالفه

 ؟یزنگ زد یاالن با چ -

 .یبا تلفن عموم-

 زدم و گفتم: یپوزخند
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 اونجاست؟ اوشیک دیببخش بگمیمن زنگ بزنم به تلفن عموم یبعد عقل کل انتظار داشت -

 :دیخند

 ؟یحوصله ا یاست. چته انقدر ب نهیام در قرنط یرفته بود گوش ادمیآخ آخ  -

 . گفتم:آه

 ؟یخونیبابا. درس م یچیه -

 :دیخند بلند

 ؟یکارنامه ات رو گرفت ی. راستمیایمن؟درس؟بهم نم -

 .شیوقت پ یلیاوه. خ-

 ده؟یانگشتهات کفاف نم ای یصفرهاشو برام بشمار  شهیم-

 و گفتم: اطیح یسکو ینشستم رو خسته

 شدم. نهایو ا ازدهیرو ده و  هیبق ،یو مطالعات اجتماع یسیو زبان انگل یجز فارس -

 گفت: متعجب

 ؟یرو صفر گرفت نایا -

 زدم: یتلخند

پونزده شدم. مطالعات  یشما بودم و مجبور بودم درس بخونم باال یرو چون خونه  نای. ارینخ -

 رو که هفده شدم!

 :دیخند

 .کننیدارم؟معجزه م یعجب خانواده ا یکنیحال م -

 باغچه نگاه کردم و گفتم: یخشک شده  یگل ها به
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 ؟یتو چ -

و ده به باال  نیبه پائ زدهیرو س هیشدم بق ستیب هییقایدختر آفر  ارویکه به لطف  ستیجز ز -

 شدم.

 کوتاه: دم؛یخند

 به باال شد؟ میو ن ؟نوزدهیاون دماونده چ -

 گفت: یطونیش با

درس خفه کرد آخرش شد نوزده و چهل و  یخودش رو کشت و تو یشد. کل عیاتفاقا ضا -

براش  یهشت صدم. همش دو صدم تا موتور فاصله داشت ها. انقدر التماس عمه رو کرد ول

 . قربون عمه ام برم!دیر نخ

 سام گفتم: ادیدفعه با  کیآرامش از دست رفته ام بازگشت.  ازیخنک شد. کم دلم

 دعاخونه. شیپ یترم بود. رفت انیم ؟مالیبود که داد کیز ی. . . اون امتحان فاوشیک -

 آها... آها.-

 شد؟ یخب؟چ-

 کرد: یمکث

 بودا. ی. المصب عجب وردنایو ا مارستانیبه ب دیحالش بد شد کار کش رهی. دبگهید یچیه -

 زده گفتم: جانیه

 کار کرد؟ یجد -

 را حس کردم: تعجبش

 تو بابات نمرد؟ یآره. راست -

 را نگاه کن. کالفه گفتم: اوشیمن. حرف زدن ک یخدا
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 ... ؟یکه گفته بود کردم ول ینکرد. به نظرت چرا؟من هر کار  ینه. ورده کار  -

 ایازدواج  ایکه  دمیدر صورتش غر  تیمن با قاطع نکهیاز سام نبود. پس از ا یروز بود که خبر  دو

با  یلی. خدیایسرش ب ییبال دمیترسیکجا ؛ اما نبود. م دانمیاز دست دادن من و او هم رفت. نم

دار  برتا آن مردک خ دمیدینم یلیخودم کلنجار رفتم تا به البرز زنگ نزنم و زنگ هم نزدم. دل

برف را نگاه کردم. داشتم از سرما  زشیاواخر بهمن نشسته بودم و ر  یسرد و برف یشود. در هوا

زدن را با بند بند وجودم حس کنم.  خیحس  نیمهم نبود. دوست داشتم ا می؛ اما برا زدمیم خی

آن  فحه. متعجب به صدیام لرز  یباالخره با غرورم کنار آمدم و خواستم به او زنگ بزنم که گوش

 ناشناس بودن آن، تماس را برقرار کردم و گفتم: دنینگاه کردم و با د

 بله؟ -

 :دیچیدر گوشم پ اوشیدائما  شاد و شنگول ک یصدا

 حالِک؟ فی. کیاالخت تهایا ای کمیالسالم عل -

 گفتم: یحوصلگ یام را کنار زدم و با ب یبرف یو موها دمیام کش یشانیبه پ یدست

 لطفا. اریدر ن یسخره باز . مایحوصله ندارم ک -

برف  میبر  رونیب میبا دماوند و معصومه بزن میخوای. زنگ زدم بگم میتو که دائما  حوصله ندار -

 ؟یایم ؛یباز 

 گفتم: متعجب

 معصومه؟  -

 .یبرف باز  ادیمعتقده ن زایچ یسر  هیچون به  شهینم لیوا. . . خواهر منم آدمه. دل-

 زدم و گفتم: یمان برخورده بود... پوزخند یرتیبه برادر غ نکهیبه. مثل ا به

 .امینگفتم. نه حوصله ندارم نم یز یمن که چ -

 .گذرهیخوش م ای. بلند شو بمایس یچقدر لوس-
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 تکان دادم و با مکث گفتم: ی! سر رفتم؟ی. من که تنها بودم، پس چرا نمدمیکش یپوف

 ام؟یکجا ب -

 :دیخند

 سراغت. امیدختر خوب. خودم م نیآفر  -

 پراندم: کهیت

 با خرت حتما ؟ -

 .امیم گهیربع د هی. گهید گهید-

درآمده  مینگاه کردم. ابروها نهیبدنم غلبه کردم. به خودم در آ یقطع کرد. بلند شدم و بر کرخت و

بعد شدم  یرا نشانه رفتم و چند نی. با چشمم موچمایسیبودند و باز شده بودم همان ال

سرد  یهوا نیدست لباس مناسب ا کیرا شانه زدم و  می. موهایکمان یبا ابروها مایسیال

ته  میها یام را برداشتم. زنگ زدم که سام برنداشت. نگران یرا برداشتم و گوش دی. کلدمیپوش

کردم و بعد در را باز  ریتاخیحفظ کالسم، کم یبلند شد. برا نیبوق ماش یصدا یوقت دیکش

 را باز کردم و نشستم؛ البته در جلو را. نیشدهانم گذاشتم و در ما یکردم. شال گردنم را رو

 دماوند دائما  معترض بلند شد: ینشسته بودم که صدا هنوز

اتومات باز  هیمن و معصومه در خرابه واسه بق یفقط واسه  نکهیکه در خرابه ها. . مثل ا -

 .شهیم

 باز گفت: شیتکان داد. به من نگاه کرد و با ن یو سر  دیخند اوشیک

 سالم. -

از قبل  تریمیکردم. حس کردم صم کیکردم و به عقب برگشتم و با معصومه هم سالم عل سالم

 است. به دماوند هم نگاه کردم و سالم ندادم. او هم متقابال سالم نکرد. به جلو برگشتم و گفتم:

 رون؟یب یار یرو ن نیمگه قرار نبود ماش -
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 :دیخند

 داره. ییراه حل ها شهیهم اوشیاستاد ک -

 :دیمتعجب پرس معصومه

 اوش؟یک نیگیاکبر م یبه عل اوش؟چرایک -

 برآمد: حیدر صدد توض دماوند

 .میکنیصداش م نطوریما ا -

 بود استاد؟ یخب؟راه حلتون چ-

 ها را به سمت صورت من متمرکز کرد و گفت: چهیرا روشن کرد و در  نیماش

. من شدیروشن نم نیماش کردیم یکردم و صبح بابا هر چ یرو خال نیماش نیسر صبح بنز  -

و گفتم که مسلم  کنمیگفتم:خودم درستش م یو بعد با چاپلوس نایهم گفتم خرابه و فالن و ا

 جیاسپورت هی تونهیچطور م دینبود به بابا بگه آخه پرا ی. حاال کسمیرو بوکسل کن نیتا ماش ادیم

 یدروغ مصلحت هیجبور کردم مسلم رو م گهید یچیبه جا کنه و دنبال خودش بکشونه. ه ارو ج

 بگه.

 یتا کی اوشی. کمیهوش و ذکاوت نگاه کرد سیتند نیو معصومه و دماوند متعجب به ا من

 را باال داد و با غرور گفت: شیابرو

 ؟ییخدا نیحال کرد -

 زد و گفت: یشخندین معصومه

 .یبرف باز  رمیاکبر م یمن به مامان گفتم که دارم با عل یول -

ناباور  اوشیترمز زد که من به جلو پرتاب شدم و دماوند از خنده تلف شد. ک یمحکم رو اوشیک

 گفت:

 !دمی... خاک عالم تو سرت کنن. من سه ساعت نقشه کشینگفت نویمعصومه بگو که ا یوا -
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 زد و گفت: یچشمک معصومه

 زی: سه چندیفرمایاکرم م امبری. پیمغرور نش گهید یخوب زدم تو برجکت ها. . تا تو باش -

 ؛یباشیجهنم یخوای... تو هم که نمیو بدخالق یاخالق جهنم است؛ تکبر، خودپسند

 ؟یخوایم

 دهنش را کج کرد و با تمسخر گفت: اوشیک

 هشتگ نهج البالغه! -

 با تاسف: دماوند

 .امبرینه پ هی؛ امام عل یثهایخنگ احمق، نهج البالغه حد -

 خفه و بعد رو به معصومه گفت: یکیتو  یابه او کرد به معن یچپک ینگاه اوشیک

 .یهشتگ تو چقدر با نمک -

 بعد به سمت من برگشت و گفت: و

 !ییمایفقط خودت س -

 توجه به حرفش رو به دماوند گفتم: یب

 .یدینپوش یآخوند قهی -

 او جواب داد: یبه جا اوشیک

 .دونهیمعصومه م -

 زدم: شخندین

 همه از دورو بودنت خبر دارن!؟ -

 

 :دیهم فشرد و غر  یرا رو شیاز حرص دندانها دماوند
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 نرجس خاتون! مییشما ی. ما دست پرورده اهیروت س گهیم گیبه د گید -

برگشتم و مانند  اوشیدندان شکن بود. پس به سمت ک یادینداشتم بدهم. جوابش ز  یجواب

 خودش گفتم:

 !ییایفقط خودت ک -

 میافتادم که سام در رو به رو یآن شب نکبت ادیلحظه به  کیو دماوند عق زد.  دیخند معصومه

عذاب آور فکر نکنم...  یهم فشردم تا به آن صحنه  یرا محکم رو می. چشم هازدیعق م

پخش را بلند کرده بود و خودش و دماوند هم با آن  یحواسم را پرت کرد. صدا یبه خوب اوشیک

 :کردندیم یهمخوان

 روز روشنه مثل

 من دوست دارمت که

 آرومه باهام روزهات

 نفرم هیمن  آرامشت

 باد ایبارونه  تگرگ

 نفرم هیمن  شتیپ ستین مهم

 قشنگ یلحظه  هی یساز یم یک با

 نفرم! هی من

 هدفمند؟ ینقشه  هی یساز یم یک با

 نفرم هی من

 روزا سرد بشه به درک یحت

 نفرم! هیمن  پشتت
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 کرد و با چشمک ادامه داد: یبه من نگاه اوشیک

 !یهست یچه حس یدونینم خودت

 یهسته ا یانرژ  ستین مثلت

 ییمثل ما یکیمثال ساده از  هی

 کنار رهیباهاشه نم شهیهم یکی که

 که ذهنش بازه، فکر فرداشه یکی

 سخت باهام ادامه داده یروزها تو

 هاش حسابه حرف

 یتو هر دست ادیب سخت

 یرو من بست یبست یهر شرط شیش جفت

 !ی!معافشیبرد

و  بردندیم رونیسرشان را از پنجره ب ایروشن بودند. دماوند و ک شیو جفت راهنماها زدیم بوق

شاد بودن  یکه برا یتالش یبه همه  دم؛ی. نتوانستم تلخ باشم و خندکردندیم یبلند بلند همراه

. من هم چشم زدیوقفه دست م یخوشش آمده بود چون ب نکهی. معصومه هم مثل اکردندیم

بردم و همراه دماوند  رونیب نیبا سام بستم و سرم را از ماش میها یها و سخت یتلخ ی مهه یرو

 :دمیکش غیج اوشیو ک

 روز روشنه مثل

 من دوست دارمت که

 تاک( کی)روز از ت
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 دا  یام قرمز شده بود و شد ینی. نوک بدمیها را باال کش شهیو ش میدیچهار نفر خند هر

و کت اسپرتش کردم.  نیبه شلوار ج یکرد. نگاه دایرا ز  یبخار  اوشی. ککردمیاحساس سرما م

فرد  نی... ابوکشیر  یفشنش... کفش ها یبه دستش بود. موها شهیهم کهیبه مچ بند چرم

 از درونم بلند شد: یی! صداشودیحوزه؟ امکان ندارد، نم ودبر  توانستیچگونه م

درونم بود. ما انسانها استاد  ی! و حق با صداتونهیهم م اوشیهمونطور که دماوند تونست، ک -

 .میبود ییدورو

شش سال برف  یال کی یو معصومه را انگار از مهد کودک آورده بودند؛ در حد بچه ها دماوند

که  کردیدرست م یبا دماوند آدم برف یسالش بود ؛ اما جور  ستی. معصومه بکردندیم یباز 

مسائل، برف  نیو حجاب و ا نیوب دبشود در چارچ کردمیانگار از من کوچک تر است. فکر نم

 !شدیانگار م ماکرد!؛ ا یباز 

 ؟یتو فکر  هیچ-

 برگشتم که کنار من نشسته بود. گفتم: اوشیسمت ک به

 ؟یبرف باز  یر یتو چرا نم -

 :دیخند

 اف تور کنم. یکنم هم ج یهم برف باز  تونمیزدن بهتره. آخه نم دیواسه د وشیو نجایا -

. زدندیم خی میزدم. دستکش نداشتم و دست ها یاستدالل قانع کننده اش لبخند نیا به

شان شاهد دورو  ییبودند؛ دو تا یجالب یانسانها اوشیکنم. معصومه و ک یبرف باز  توانستمینم

متشنج شد. فکر سام  عی. اعصابم سر آوردندیخودشان هم نم یمن و دماوند بودند و به رو یباز 

باره  کیام، همه به  ییام، تنها یام، دوروباز  یچارگیو نبودش، ب شیه هابهان وو عق زدنش 

 رفت. یهجوم آوردند و مغزم رو به تالش

 کوتاهه. یلیکن... نه نه!خ ما؟نگاهشی:اون دختره چطوره ساوشیک
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نکرده بودم که  یافکار مغزم را رها کنند. هنوز او را کامل وارس نیدختره نگاه کردم بلکه ا به

 گفت:

 نیچقدر خوشگله. اوووف هم ینموره چاقه ول هی... هیصورت ؟لباسیکنار درخت چ یکیاون  -

 .مایس

سوال  ریها را ز  تیشخص نگونهی. چرا اکردیانتخاب م نیآمده بود لباس بخرد همچ انگار

 :دیچیمن بود؛ در گوشم پ یآن مرد که کابوس شبها یبرند؟صدایم

 ...یها... اوف... عال یخوشگل -

مرد کابوس  هیآن مرد شده بود...چقدر شب هیچقدر شب اوشیبه دوران افتاده بود... ک سرم

 انگار خود او بود... اوشیمن بود. ک یشبها

اون خودش صاحاب داره. . اون که دماوند داره نگاهش  ؟نهیکه پشت سر معصومه است چ اون

 . نیاحسن الخالق. فتبارک هللا یخوبه ها... بلند و مانکن. عال یلی. خ؟یچ کنهیم

بد بوده و من نخواستم  دیبد شده بود؟شا یمردها هیچقدر بد شده است. چرا آنقدر شب او

 . به من هم نگاه کرد و گفت:نمیبب

 .مایس یا گهید زیچ هیتو خودت  یول -

 :دمیکش ادی)!( حالت تهوع گرفتم. بلند شدم و با اخم فر فشینگاه کث نیکردم. از ا داغ

 رو به من ننداز. فتینگاه کث -

به  نیبه سمت ما آمدند. خشمگ عی. معصومه و دماوند هم سر کردیمتعجب نگاهم م اوشیک

. کردمیم سهیکه دودمان من را به باد داده بود مقا یفیو او را با مرد کث کردمینگاه م اوشیک

 :کنمینم یتا بفهمد شوخ دمیبلند تر داد کش

 ز؟یه یِ عوض هیتو دوست بودم؟ مثلیآدم هیهمه مدت با  نیا اوش؟منیک یهست یک گهیتو د -
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به سمتم آمد که  انهیداغ کرد و بلند شد و وحش عیسر  یکه به او گفتم عوض نیهم

. دستش را بلند کرد تا در گوشم بخواباند که دستش را به زور در هوا دیکش غیمعصومه ج

 :دمیگرفتم. غر 

 من بلند نکرده. یت روتا حاال دس یبشر  یبن چیبزن. ه یجرات دار  -

 خواست بزندم که دماوند مانع شد: یجد یجد نباریو ا دیکش رونیرا از دستم ب دستش

 .اوشیولش کن ک -

 :دیکش ادیدر صورت دماوند فر  اوشیک

 دما؟ ینیبیگه؟میم یبه من چ ینیبیدهنش تا خفه شه. م یبذار بزنم تو -

 .گمیرو بهت م قتیحق گم؟دارمیم یچ-

او  شیپالتو دنیبا کش کردیم یتر آمد که دماوند محکم تر او را گرفت. معصومه مدام سع جلو

 را منصرف کند ؛ اما او فوران کرده بود:

نفر  هی. یما رفت یاز خونه  شهی. هنوز سه ماه هم نمدیچشم سف یرو بگو دختره  قتیآره حق -

من که به خاطر تو، حاضر شدم  فی. حیکس و کار بود یحد ب نیدر ا شش،یپ یهم نبود که بر 

من که هوات رو  فیبه تو داره؟ ح یدختره چه دخل نیمامانم رو تحمل کنم که ا یها کهیت

 .اقتیل یب یارزشش رو نداشت و! تفیداشتم. ح

 یرا به من گفته بود؟سام هم گفته بود من ب نیخار شد در چشمم. سام هم هم اقتیل یب

 :دمیکش غی. جستمی... نستمین اقتیل یب مایسی! نه من الاقتمیل

. تو ییتو اقتیل ی. برونی. همون بابات خوب کرد که از خونه پرتت کرد باوشیببند دهنتو ک -

که  یز یه هی. تو ی؟هستیا یعوض گمی. بهت برخورد که میو پدر و مادر رو ندار  یاو زندگ اقتیل

 !اوشیک یهوسباز  هی. تو نیفقط بلده با دخترا دوست شه و هم

 ... ادامه دادم:شدیسرخ و سرخ تر م داشت
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. تو خرچرون یستیکه ن نمیبیم یول یهست یمن اشتباه کردم... فکر کردم آدم خوب -

 و بس. نی. همیچشم چرون هیتو فقط و فقط  ،ینبود

 

پرتابش کردم تا هزار تکه شود و  رونی. دلم خنک نشد. از پنجره به بدمیکوب واریام را به د یگوش

. آن دانستمیبودم. خودم هم م دهیبه آنها پر  یو دماوند نابود کند. الک اوشیخاطراتم را با ک

را  دکس را نداشتم من را به خانه شان برده بو چیه یکه وقت یز یعز  اوشیشدم و ک وانهیلحظه د

 یها و غرور و لجباز  یبا بداخالق رانم؛یاز خودم راندم. من چقدر بد بودم. من همه را از خودم م

بشود. من از  نگونهیا خواستیبا او به هم زده بودم ناراحت نبودم؛ فقط دلم نم نکهیام. از ا

کار را نکردم. حاال هم ناراحت  نیبه هم بزنم منتها ا خواستمیکه سام را دوست داشتم م یوقت

 یو در جمع، او را عوض دمیکشیم ادیه فر آنگون دیبودم حقش نبود. من نبا دهینبودم. فقط فهم

 مایسی.. آه ال داشتیکه او آنقدر با من خوب بود و احترامم را نگه م یوقت کردمیخطاب م

 ناراحت نباش. 

من را  ن؟نکندیر یرفته باشد کانادا دنبال ش گر؟نکندیکجا رفته است د گردد؟اویچرا بر نم سام

تنگ شده بود.  شیبرنگردد؟نه مگر بچه است؟! دلم برا گریبه حال خودم رها کرده است؟نکند د

بس  یباز  فی. ضعزندیبر  میسکوت خانه وادارم کرد بغض کنم ؛ اما اجازه ندادم تا اشک ها

باشم که سام را دوست دارد. . .  ییمایسی! من قرار نبود عوض شوم. فقط قرار بود الگریاست د

 عقلم به صدا درآمد:

که مانند  یکس یعنی مایسی. الستین مایسیال گریوست داشته باشد دکه سام را د ییمایسیال -

 گریمتنفر از سام! چرا سام د یعنی مایسی. الدهدیمادرش، از سام متنفر است و او را آزار م

 آسمان من؟ یشده بود به ستاره  لینبود؟ چرا تبد یسرسام آور احمق موذ

 ...مایسیال-

 روشنیچرا کم شیبود. چشم ها نیر یرا بلند کردم. او برگشته بود... لبخندش چقدر ش سرم

بود؟بلند  بایآنقدر ز  د؟چرایآیبه سمتم م زند؟چرایعق نم زند؟چرایبودند؟چرا من را پس نم
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که سهمم بود تنگ شده بود. دلم  یمرد یتنگ شده بود. دلم برا یلیخ شیشدم؛ دلم برا

فقط من را  ایکه در تمام دن یکس یمهر و محبت بود تنگ شده بود. دلم برا ماکه تما یکس یبرا

ها بود ؛ اما به من  یها و سخت یکه مرد تلخ یکس یدوست داشت تنگ شده بود. دلم برا

ها بود تنگ شده بود.  نیبهتر  اقتشیکه ل یز یشخص عز  یتنگ شده بود. . دلم برا زدیلبخند م

فقط او را داشتم و بس. چون با خروج  ای. چون در تمام دنشدیماو تنگ  یدلم فقط و فقط برا

 یاش بودم. آر  فتهیکه ش یو من ماندیبرادرانه اش، فقط و فقط سام م یها یو مهربان اوشیک

. من و منطوری. من عاشق او و او هم همیرا داشت گری... فقط همدمیمن و سام فقط مال هم بود

 گریبودند و فقط مانده بود من و سام؟! د دهیپر کش انگرهار ی... چرا ومیاو چقدر خوشبخت بود

 .می. فقط دو خوشبخت بودمیهم نبود رانگریبودم نه او!ما و رانینه من و

در آن لحظه صاف و آرام بخش  کهیگرم و دائما  بم یو صدا دیآغوشش پناه بردم. سرم را بوس به

 شده بود گفت:

رو ندارم. تو  یمن جز تو کس ی.. هر چند برام سخته ولچند روز نبودم. رفتم تا فکر کنم. نیا -

 .یتو خوشحال باش یخودم و خواسته هام خط بکشم ول یو من حاضرم رو یمن یایدن یهمه 

 تر او را گرفتم و گفتم: محکم

 کس! چیسام!ه ستیکس مثل تو خوب ن چیه -

 که ستاره داشتمو شرمندتم

 گشتمویاون م دنبال

 بودم که من نیاز ا یشاک

 ندارم! یا ستاره

 بود تو مشتمو ستاره

 به پشتمو دادیم هیتک

 کشتمویرو م احساسش
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 کشتمیرو م احساست

 (یعسگر  دیحم-)ستاره

*** 

 :زندیو با افتخار لب م زندیشده قدم م رانیو یحوال کند؛یم رانیو یوقت رانگریو کی

 م. . . هست رانگریو کیمنِ قدرتمند او را نابود کردم!من  -

لحظه  نی. از همکردیمن فرق م ی... ؛ اما قصه کندیشده نگاه م رانیبه و ییغرور و خودستا با

 یرانگر یمن فرق داشتم.من همان و دمیفهم کنمیگذشته را مرور م یکه نشسته ام و همه 

 یکس میپا ریهستم که ز  یرانگر یاست. من همان و ستادهیا یرانیآثار و یهستم که امروز رو

 هی. گر زمیر یدارم اشک م کنم،ینگاه نم میپا ریکردم.؛ اما من با لبخند به ز  رانشیاست که و

تلخِ  یقصه  نیبا خفت و ذلت ا زنم،ینم یرانیو نی. با افتخار دم از اخورمی. حسرت مکنمیم

ِ  ی. حسیمانیحسرت است و پش میکردم. سرتا پا فیعاشق را تعر  یشده ا رانیو و رانگریو  به نام

 جا خاکم کنند... نیو هم رمیمحکم! تا بم فشارد؛یرا م میندامت گلو

و  چکندیم اهیقبر س نیا یباران رو یمانند قطره ها میام. اشک ها ستادهیا یسنگ یقبر  یباال

 .یآن نوشته شده است: سام سپهر  یکه رو یا ی. حکاکروندیفرو م یدر اثر حکاک

 د،یرا نچش یخوشبخت یکه هرگز مزه  یبدبخت، کس کی چاره،یب کی سندیبنو گفتمیم کاش

من  میکنم. بگو یو خودم را معرف یراست بروم کالنتر  کی نجایشده! اصال کاش از هم رانیو کی

 یاست اعدام شوم به جرم کشتن خوشبخت نیقاتل هستم؛ قاتل روح و جسم! حقم ا کی

 انسانها...

 !میداشتم و... داشت یتلخ یقصه  عجب

در عرض سه روز!سه روز  خت؛یباره به هم ر  کیبه  زینشد. همه چ میآنطور که خواست زیچ همه

 !یلعنت
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 یاست؛ قتل دهیرنگ به قتل رس یآب سیمات کیدختر در  کیطول سه روز خبر آمد که  در

 ایمن هم شد ؛ اما من نمردم و فار  بینوع قتل که نص کیشدن جسم و روح! دهیهمراه با در 

 یو از همان اول، با عقده  دیپدر و مادر را نفهم تیکه مفهوم حما ییو تنها چارهیمرد... دختر ب

 یکه بچه ها گفتندیراستم دیطالق بود و شا یکه بچه  یمادر بزرگ شد. دختر  ونداشتن پدر 

 ندارند... یروشن یلیخ ی ندهیطالق آ

 

 دیو کنار کش دیرا فهم نیکه تمام تالشش را کرد تا دکتر بشود و نشد... خودش ا ینوجوان پسر

شد و او محکوم بود به  مالیپا شیکج کرد. آرزو یگر یو طبق حرف پدرش راهش را به سمت د

که  یکه پدرش وضع کرده بود. هر چه بود، هر که بود، آخرش شد نوجوان یحبس ابد در چارچوب

 حرفِ زور پدرش شد...  یانسان که برده  کیمرد و شد  شیایرو

 :آورمیم ادیرا به  یلعنت یو آن مکالمه  دمبنیرا م میها چشم

 دعاخونه. شیپ یترم بود. رفت انیم ؟مالیبود که داد کیز ی... اون امتحان فاوشیک -

 آها. . آها.-

 شد؟ یخب؟چ-

 کرد: یمکث

 بودا. ی. المصب عجب وردنایو ا مارستانیبه ب دیحالش بد شد کار کش رهی. دبگهید یچیه -

 زده گفتم: جانیه

 کار کرد؟ یجد -

 را حس کردم: تعجبش

 تو بابات نمرد؟ یآره. راست -

 را نگاه کن. کالفه گفتم: اوشیمن. حرف زدن ک یخدا
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 ... ؟یکه گفته بود کردم ول ینکرد. به نظرت چرا؟من هر کار  ینه. ورده کار  -

تا ورده  یدعا بخون هی دی. بایبرنگشت یبرگرد ول کردیصدات م یآها. . . همون روز دعاخونه ه-

 درسته؟ یکار کنه. تو که اون دعا رو نخوند

 گفتم: متعجب

 کدوم دعا؟ -

منتظر پشت تلفن مانده  اوشیو به اتاق سام هجوم بردم. ک دمیاز هجده پله باال کش عیسر  و

 بالشتش را کنار زدم و ورد را برداشتم و بازش کردم و گفتم: عیبود. سر 

 بخونم. ستمینوشته که بلد ن ییزایچ هیکاغذه و  هیفقط  اوشینه ک -

 ست؟یپس دعائه توش ن-

 ش؟ینه. تو بلد-

 :دیخند

 . بگم برات؟یبل -

 یحواس بودم که فراموش کردم اگر دعا را بخوانم ورد عمل یگفت و من تکرار کردم... چقدر ب و

به آن  گریتا آن را حفظ کنم. اصال چرا آن را گفتم؟من د کردمی. من فقط داشتم زمزمه مشودیم

 یو عصبان یداشتم؟ ... درست است که آن روز از دست سام حرص یاجیچه احت یورد لعنت

را خواندم و قشنگ سه روز بعد  یلعنت یشود... من آن دعا یکه ورد عمل خواستمینم مابودم ؛ ا

باز نشدند. تنها کمتر از پنج ساعت من و سام با هم  میبه رو گریسام د یخاکستر  یچشم ها

و تنها پنج ساعت خوشبخت  میبود یمان راض یاز زندگ ی. تنها پنج ساعت دو نفر میدخوب بو

 ات را گرفتم سام. تو را که کشتم، انگار خودم را کشتم... ی. آه لعنت به من که زندگمیبود

 خواستمی. دوستت دارم سام... به خدا که مبوسمیرا م اهشیو قبر س نمینشیهق هق م با

خوب بر من و تو حرام شده  یچرا نشد؟!چرا زندگ دانمی؛ اما نم میه باشرا داشت یخوب یزندگ

  ؟یدیرا به چشم ند یوقت رنگ خوشبخت چیتو چرا ه چ،یبود؟. من ه
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باطل بود. هنوز مراسم تک نفره  الیخ شومیعمارتش م یکه بعد از سام من ملکه  نیا فکر

 دمیاش تمام نشده بود. . . هنوز کفنش خشک نشده بود. . . رفتم خانه ؛ اما د یخاکسپار  ی

خانه مال من است ؛ اما با سند نشانم دادند که  نیدر آن ساکن هستند. گفتم ا یگر یافراد د

شغال بدذات  نیا دانستمیالبرز! من که از اول م دیشده است و آه از ذات پل وختهخانه فر  نیا

قرار دادن شرکت، از سام وکالت تام  سانسیهمان تحت ل ی. به بهانه دهدیم بیدارد سام را فر 

 یبرنگشت. پولها گریگرفت و مثال به آلمان رفت تا با آن شرکت قرار داد ببندد؛ اما رفت و د

فرار کرد...  نیاش را فروخت و به برل یتمام زندگ ش،یالیو و نشیشرکتش، ماش ش،سام، خانه ا

 !یچیمن نماند. ه یهم برا یپاپاس کی یحت

که  یفرو رفت... البرز لعنت هیغوغا در چشم من و سم نیبه پا کرد و گرد ا ییکه رفت، غوغا او

او را  ایخود دماوند با او رفت  دانمیبود دماوند پسرش است او را هم با خودش برد. نم دهیفهم

دم؛ در واقع یالبرز و دماوند را نفهم ،هیسم انیم یبه زور برد؟! ؛ اما به هر حال او را برد. رابطه 

ام، معصومه، نتوانست بفهمد. اگر دماوند پسر البرز بود پس محمد خوش وقت،  یراپورت چ

. از همان افتی رییتغیدماوند، که بود؟ و دماوند، از دماوند خوشوقت به دماوند حاتم یپدر تقلب

 ندمن تنها البرز و پسرش دماو یدورو زندگ یها تیاول هم معلوم بود پدر و پسرند؛ شخص

بودند که متعلق به من بود و حاصل  ییسام که پولها یبودند. . آه! حاصل تمام دست رنج ها

. میشد یقربان هیبرد. من و سم نیکه دماوند بود را با خودش به برل هیسم یتمام دست رنج ها

 !چارهیب ی هیآه سم

نه  ،یخوشبخت هیثان کی. نه من به سام، نه سام به میدینرس میکدام به آنچه که خواست چیه ما

نه دماوند به  ،یو آزاد یبه پزشک اوشیسوار بر اسب، نه ک یو شاهزاده  یدماغ قلم کیبه  ایفار 

 موتور هوندا.

 زیچ چیزن که نه عشق دارد نه پول.ه کیزن که شانزده سالش تمام شده است.  کیمنم!  نیا

 کیکه  تیبرا رمیاشتباه خودم!...آه سام بم یت دادم به پا! عشقم را از دسزیچ چیندارد؛ه

بودند که به تو زور گفتند و تو  گرانید نیا شهی. همینکرد یلحظه هم احساس خوشبخت

احترام بودم...من  ینسبت به تو ب شهیو من هم یکه با من خوب بود ییو.آه تیرفتیپذ شهیهم
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قاتلم...آه  کیکرد.من خودم تو را کشتم....من  رونیقدرت را ندانستم و کفر،نعمت از کفم ب

حاضرم به  ؛منییایب رونیسرد ب یخاکه ا نیا ریو از ز  ی.کاش بلند شویبود چارهیچقدر تو ب

 کی ی...بلند شو و برای؛ اما تو برگرد رمیگور تنگ و سرد بخوابم...من حاضرم بم نیتو در ا یجا

تنها  یلی..من خکرد؟یصدا م مایسیمرا ال یکس...آخر جز تو چه مایسیبه من بگو ال گریبار د

زند... آخ خدا چرا قدر  یبال بال م تیدارد برا یکه دوستش دار  یشده ام سام...بلند شو که کس

 نیر یشده بودم؟سام به خاطر من به ش دهیآفر  اقتیل یسام را ندانستم؟چرا من آنقدر ب نیا

را رها  نیر یقلبش پا گذاشت و به خاطر من بود که ش یخواسته  یپشت کرد،به خاطر من رو

اش را شانزده سال حرام  یمن بود که سکته زد.ب خاطر من بود که زندگ یرانیکرد...به خاطر و

گذاشت...سام هرگز با  یپا م شیتمام خواسته ها یروکه از خونش نبودم بود که  یمن یکرد.برا

با من مهربان بود.با  شهید و هرگز آزارم نداد؛ همحرف نزده بود،هرگز دلم را نشکان نیمن خشمگ

. اوردیخودش هم ن یکند و اصال به رو رونیمن را از خانه اش ب یتوانست به راحت یاو م نکهیا

ازدواج کند و خوشبخت شود..بخاطر  نیر یتفاوت باشد و با ش یمن ب یتوانست به حرف ها یم

به او  یتوانست وقت یمراقبم باشد...م شتریبماند تا  یرفت و در خانه م یمن بود که شرکت نم

 تیتوانست قبول نکند و بگذارد من اذ یکند...م دمیگفتم با من ازدواج کن،من را بزند و تهد

کرده بود و چهل سال عمر  یمن زندگ یکنم او فقط برا یشوم و قلبم بشکند...حاال که فکر م

اش  یوقت از زندگ چینکرد..او ه یخودش زندگ ینگرفت و برا میخودش تصم یکرد و هرگز برا

توانست هرگز من را دوست  یبود که من در آرامش باشم.م نیاش ا یسع یلذت نبرد...همه 

 یاو چه کردم؟من برا یمحبت نکند...من برا اقتیل یبه منِ ب یتوانست ذره ا ینداشته باشد؛ م

اش،او را آزار  یوضو همسر ع یعوض یبدتر از خانواده  نکهیفرشته چه کار کردم؟جز ا نیا

.من او را سکته میداشتم؟من هم او را آزار دادم با حرف ها و کارها هیبا بق یدادم؟مگر من چه فرق

را از او  یزندگ رش،حقکردم. من هم مثل پد بشیکند و مدام تخر  یدادم.من هم نگذاشتم زندگ

 یدم آن طور که من مگرفتم؛ او را مجبور کردم به خاطر من تالش کند و بجنگد،او را مجبور کر 

کند،او را مجبور کردم به خاطر من از عشق و عالقه اش دست بکشد...من چقدر  یخواهم زندگ

گفت از او متنفر است!..آه سام چرا از من متنفر  یم شهیکه سام هم یپدرش بودم! پدر  هیشب

 ؟ینشد
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 نیتا هم یشد انر یاست...از بدو تولد و دهیچیات در همه جا پ یرانیو یسام،آوازه  یدان یم

 نیا یجا نیو در خور شانت وجود ندارد. درست در بدتر  یقبر درست و حساب کیحاال که 

.خودت یو چهار شنبه بود که رفت یآمد ای!چهارشنبه بود که به دنیاگورستان به خواب رفته

ندارد و من هم درست از چهارشنبه بود  یچهارشنبه شروع شود عاقبت خوب از یاگر کار  یگفت

 من.... یکه محکوم شدم به نداشتن تو!آه خدا

من است...دوست دارم بلند شوم  ریاش تقص ؟همهیبدبخت نقدریتو چرا ا ؟یرانیو نقدریچرا ا تو

.تا همه بفهمند که تو از عقده و اجبار یرانیاست تا همه بفهمند تو و رانیمرد و نیا میو بلند بگو

 خترد کی! بفهمند از دست دادن ییتو ایدن رانیتا بفهمند تنها مرد و می.بگذار بلند بگویپُر 

 کی...تا بفهمند تو واقعا،ستیات مانند قصه ها ن یرانیکند! تا بفهمند و ینم رانیمرد را و کی

بوده است.تا بفهمند تو  یاندرون قصه ها،الک یمردها یها یرانیو ی.تا بفهمند همه یرانیمرد و

 ،شهنازیعوض یزن بابا کی،یپدر عوض کی،یزن عوض کیتا بفهمند  یفرق دار  هیبا بق

 کی؛یعوض یمایسیات،ال یعوض یبرادرها ،یالبرز عوض ،یعوض دی،مجیعوض ی،الیعوض

حق با تو  یکردند... حق با شهال بود:من بد کردم و همه  رانیرا و زیعز  یتو یزندگ یمشت عوض

 است!

 یو ساعت س یآب فرمیونیخرچران با  کیشود؛هنوز هم  یبه خاطر مرگ تو متوقف نم یزندگ

دختر تنها در  کیگردد. هنوز هم  یگم شده اش م یبه دست به دنبال دو تا از خرها یک

 یمرد عوض کیکوچکش به خواب رفته است و فرمان در معده اش فرو رفته...هنوز هم  سیمات

آن دو  یبرا ربرنجیش کی!.. هنوز هم یخوش یرود پ یکشد و م یمرا باال  یگر ید یپول ها

 کیشود... هنوز هم  یخورد و سرخ م یتوانست او را به موتور برساند حسرت م یکه م یصدم

مرد  کیرود...هنوز هم  یدعاخوانِ معروف م کیاست به سمت  ایدن الیخ یب کهیدختر در حال

 هنوز ادامه دارد! یزندگ نیانبوه خاک سرد چشم فرو بسته است...ا ریو تنها ز  رانیو

 یرانگر یشده هستم. و رانیزن و کیمن  ستم،ین رانگریزن و کیکنم. من  یرا پاک م میها اشک

 یاش به من نگاه م یخاکستر  یکنم چشم ها یکنم.حس م یشد... به قبر نگاه م رانیکه و

 نجایکنم ا یبسته است.حس م خیخاک سرد، نیا ریکنم ز  ی...حس مزندیر یکنند و اشک م



                 
 

 

 رمان کیاست | سناتور کاربر انجمن  رانیمرد و نیرمان ا

 

    www.1roman.ir          مراجعه کنید یک رمانبرای دانلود رمان بیشتر به 

 

307 

 

 یرا بو بکشد...حس م میموها دیایدارد بلند شود و ب وستکنم د ی.حس مستیراحت ن

ها، باز هم دلش  یکنم با تمام بدبخت یبکشم. حس م رونیخاک ب ریکنم دوست دارد او را از ز 

بکش...حس  رونیب نجایمن را از ا مایسیال دیگو یکنم که م یخواست زنده بماند.حس م یم

 کنم دوست ندارد مرده باشد!... یم

 یقبرش م یرو اه؛کاشیقبر س کیگردم به  یچرخانم و باز بر م یرا سر تا سر گورستان م نگاهم

 !دییبگر  شیبرا یاست؛کم رانیمرد و نینوشتند ا

 ! انیپا

 و نود و پنج! صدیماه هزار و س یام د یس-قهیپنج و چهل و سه دق ساعت

 و نود و شش! صدیماه هزار و س نیام فرورد یدر انجمن:س پیتا انیپا

 سناتور

*** 

 تموم شد باالخره خب

 یکنه بعد از سام؟خودش رو م یکار م یچ مایسیاز سوالها هنوز مونده...مثال ال یلیجواب خ و

حوزه؟دماوند واقعا پسر البرز بود؟با خواست خودش  رهیاکبر م یبره؟عل یکشه؟به کجا پناه م

 مایسیبود که ال یبود؟واقعا سام همون مرد یچ هیالبرز و سم یاجبار البرز؟رابطه  ای نیرفت برل

 یبرا یاتفاق ن؟چهیگرده از برل یدر مورد اونم وجود داره؟دماوند برم ییرازها ای دشیپرست یم

بگم به عنوان  زیچ هیشه؟ فقط  یم یداستان چ نیا روفته؟آخیاکبر و دماوند م یما،علیسیال

 حرف آخر؛

 روم!" ینم نیدوم در راه است با اسم "من به برل جلد

 سناتور
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 /http://www.forum.1roman.ir/threads/9930: پیتا منبع

 رمان مرجع رمان کی

که رمان ها و  دیخواه یو م دیهست سندهینو ایو  دیبا ما هست یبه همکار  لیکه ما یدرصورت

ما مراجعه  تیبه وب سا دیتوان یساخته و منتشر شوند م لیدر قالب نرم افزار موبا تانیشعر ها

 .دیر یکرده و با ما تماس بگ


