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هم اصال  دیشا...ادینم ادمیاصال ...تو ایمن ..شروع کرد یکه دوباره ک دونمینم... فتهیم ادمی زیهمه چ کنمیدنده رو که عوض م

 یلیخ...عقب ...عقب گردمیو برم ندازمیدوباره دنده رو جا م...ارمیب ادیرو به  خوامیرو نم زیچ چیه گهید...ادیب ادمی خوادیدلم نم

 ...عقب تر

 يمعادله ...کنمیفکر م یگاه....عالمت سوال هیته تهش بشه سه تا نقطه و ...قرار نبود...برسه نجایکه قرار نبود به ا ییجا به

 هیواقعا اگر زوم کنم رو ...یحرفا ول نیمرد و چه به ا...مغلطه بکنم خوامینم...سفسطه بکنم خوامینم....از اولشم غلط بوده میزندگ

 دیدفعه با نیا یول...ابونیخ نیهم يتو....نیماش نیپشت هم...جا نیبه هم رسمیدرست م...يخاکستر یزندگ نیازا ییبخشا

من  یول..دیشا....میرو درست کن ییزایچ هیو  میبشه برگرد دیشا....دنده عقب گرفت دیجلو رفتن با يبرا یگاه...برگردم عقب

مدل  هی...گهیشکل د هی..رو بسازم یزندگ هیرفتم گ میتصمکه تازه  ییمردونه دور بزنم و برم تو اعماق همون جا خوامیم

دهنم  يدوباره با افسوس دستم رو...!نیزم يکره  يرو يآدما يمثل همه ...مثل همه...میخانواده بش هی خواستمیم...گهید

 دمیشا... شیشکست یول ودمرد که کوه ب هیاز ...از عمق دلم...جا بگم نیاز ا دیبار با نی،ا خورهیزبون به دردم نم گهید....کشمیم

آرزوهام .....دمیشا...بزرگ نبودم یزندگ نیا يبرا یکاف يمن به اندازه  دمیشا....تو نبود ریتقص یلیخ...من خودم شکسته شدم

همه سال  نیهنوز هم بعد از ا.... دمیشا...دمیشا....دمیشده پر ازشا میبابا ،بازم که زندگ... ي،ا....از من بزرگ تر بودن یلیخ

اسمم  نکهینه به خاطر ا..مردم نکهینه فقط به خاطره ا....یول...بازم حاضرم مجرمه تموم اتهاماتت باشم...مقصره یک فهممیمن

 ...گاهت باشم هیتک شهیهم...بهت قول دادم نکهینه به خاطره ا...باشم ریمثل ش دیو با... رهیاردش

مرد  هیو من بازم مثل .....یبگو به خاطره چ...بگو...گهیو م کشهیتو گوشم سوت م یکی...نکهیبه خاطره ا....نکهیبه خاطره ا فقط

 :گمیو م رمیباهاش کلنجار م شهیمثل هم...

 ...ما رو حفظ کنه نیب ي دهیهنوز طناب پوس...تونهیم لیدل هیفقط "

 ....لیدل هی فقط

 يد یس هیتا  کنمی،سرم رو خم م دونمینم.....دونمینم... ایرو پس بزنه  یهمه بدبخت نیکه ا يزیچ هی.....باشه لیدل هی دیبا آره

سرنوشت ...ستهیم يوا نیانگار زم.... زهیریبه هم م زیلحظه است که همه چ نیهم ي، تو یول....بکشم رونیب یاز داشبورد لعنت

 دایمن پ يبرا لیدل هی هیچند ثان يتا تو چرخنیمچرخن و م...، و همه و همه  ستهیم يخدا وا هنه اصال خود ایو ستهیم يوا

 ”!کنن

 ................................ژیق

 

  شومیم رهیصورت کودکانه ات که خ کنم،بهیاعتراف م يآر

 ! کندیطلوع م صبح

 نیکه ب...نخه چندمه دونمینم....اتاق نیپشت دره ا گردمیو دوباره م اطیح رمیمدام م.... مارستانمیب يساعته که تو شیش االن

شُکَم  يهنوز تو....ندارم یجواب..بگم تونمیشب م ایاگه ازم بپرسن االن روزه  یحت...ساعت چنده...نمدوینم...سوزهیدستام م
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 شیش يبچه  هی دمیکه سر بلند کردم و د...از تو داشبورد بردارم يد یس هیخم شدم تا ...کهواقعا مزه...شد یچ فهممینم...

 غیهمه دارن ج... دمیسرم رو بلند کردم و د... یراحت نیبه هم...آره!...ساله شیپنج ش يدختر بچه  هی...گرفتم ریساله رو ز

تر از قبل  شیقاراشم زیپس چرا همه چ...یحل کن ور زیخدا جون نوکرتم مگه قرار نبود همه چ.......و اون بچه کشنیم

روالش  یعنی...باره هزارمه که زنگ زده...ترانه است.....رونیب کشَتَمیم میخاکستر يای،منو از دن یگوش برهیو ي؟صدا...شده؟چرا

از هم جدا ...میزیریخونه رو به هم م....میدیم ریگ گهیبه تار مو تا رنگ جوراب همد..شهیمثل هم...میکنیدعوا م...نهیهم

 رتیجاش رو قبول ندارم،عزت و غ نیا...ستیعادالنه ن گهید نیست،ایدرست ن گهید یکی نیا....لحظه صبر کن هینه ...میشیم

 هیزندگ نیا...بهم بگه کالتو بده باال مرد ستین یکیکار،یگود چ رونیمن واستادم ب ؟پسیله بشه؟واسه چ دیشبه با هیمردونم 

وضع  نیا يبرا يفکر هیزودتر  دینه ،با... شهینم":کشمیداد م...شدم یشیکه دوباره آت یالدر ح...."؟يتو دار

دکتر از اون در خارج  هیو منتظرم که  شمیم رهیخ ICUبه دره ... داخل گردمیو برم کنمیم جکتیتماس رو ر...زودتر...بکنم

و مثل ....کشهیم ریهام ت قهیپژمان دوباره شق يآور ادیبا ...انپژم ایخواه  کیدکتر ن...االن آرومم کنه تونهیم یک....دونمینم...بشه

جمله از دهنم  هیکردم  ریکه که گ يوضع اسف بار ي،تو رمیم اطیودوباره به سمته ح رونیب کشمیرو م يا گهید گاریس شهیهم

 ”!گند زدم مرد ینیبب ییپژمان،کجا...پژمان":کشمیم رونیب

 

 !ام در برابر نبودنت کوچک اند یچقدر مشکالت زندگ...نمیبیکند،میات ،خواب شبانه ام را غرق م شهیکه اند یگاه

 

 "،ها؟ شهیاون بچه که بلند م کننیبلغور م یپرستارا چ نینجا؟ایچه خبره ا..خواه کین":گمیو م زنمیم داد

 هی...شده یباز چ نمیاصال بگو بب...!رو سرت یرو گذاست مارستانیچته ب...ریآروم باش اردش":گهیم يخواه با خونسرد کین دکتر

 "؟یدور برداشت يدیباز چشم پژمان رو دور د...دیبزرگ ش خوادیم یدو نفر ک گه؟شماید يدعوا

 ییچه بال...تیاالن اون بچه تو اولو یول!هومن میکردیاونم دعوا م يما جلو":گمیچرخونم و م یم ظیو غ یا خستگرو ب سرم

 ”!رمیبه سرم بگ یخاک هیبگو تا ..سرم اومده

 ”!انیخانوادش ب یزنگ بزن دیبا":گهیشده ،م يکه جد یدر حال هومن

فروش سره چهار  ؟گلیچ یعنی یکول....یفهمیم...هیدختره کول...دکتر... یمشت...جناب":بهش انداختم و گفتم یتمسخر نگاه با

 "،خونوادش کجا بود آخه؟....گل بخر هیترو خدا ...گل بخر هیعمو  ستهیم يراه وا

 هیکول یک ،هریبگ يخوایم یعنی":گهیرو بهم م یبه طرز خاص کنهیدستش بلند م يکه سرش رو از کاغذ جلو یدر حال هومن

 "ره؟خوانواده ندا

 قهیسره کوچمون هم منو ال يشه که سوپر ياونقدر قهوه ا میزندگ...بزار بندازه..نداختیم کهیداشت ت نداخت؟هومنیم کهیت

هم  دیشا....رهیهومن باعث شد که سکوت نه تنها لبامو بلکه تمام اعضا و جوارحم و فرا بگ يجمله  نیهم.... بدونه يور يدر
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و دو رگه شده رو به هومن  لرزهیکه م ییبا صدا!رهیگینم شیوقت گر چیمرد ه هیچون ...آره خسته شده بودم...خسته شده بودم

 ”!گردمیبرم....نخ بکشم هی رمیم":گمیم

 

ه درجه که دور بزنه دوبار 360است ، رهیدا کیدرد مثل  کنم،یو مدام فراموش م...ام دهیبه ته خط رس کنمیفکر م یگاه

 !یسره خط و ته خطشم خودت...رو خودت ردهیبرمگ

 

.... خانوادش......خانواده":کنمیبا خودم تکرار م...دمیرو تو هوا تکون م یچییجاسو يکه به شکل ابلهانه ا یحال در

ناخودآگاهم به سراغم ....هیچه شب گند گهیامشب د....شمیبلند م یصندل يو از رو کوبمیزانوم م يمحکم رو...شهینم....خانو...

 ”!زنم...خدا...خودم...مثل همه ....زنمیاونم پس م...داشت یقفر متمیقد يمگه شبا زنهیم بیو نه ادیم

 

 کنمیسرم رو بلند م.....نهیهم شهیهم...باشه يطور نیهم دمیبا...کال سیتا م20...کنم،پوفینگاه م میبه گوش...صبحه 6ساعت

منو از ...بگه یکوفت هی....بزنه یحرف هی...ادیهنوز منتظرم که اون بچه بلکم بهوش ب.....ندازمیم انمارستیب اطیبه ح ینگاه هی...

انگار ...کو... غیدر یول.... ادیبهوش م نایحالش خوبه احتماال تا فردا ا گهیهومن م! رونیبکشه ب یهرت یهرت تیوضع نیا نیا

زندس  نکهیحداقل هم....ذره هم صورتش خش برداشته هیپاش شکسته و  هیخدا رو شکر فقط ....بهوش اومدن نداره الیخ

 بیبه خودم نه عایسر... یول...یول...منم زندم...ستین یکاف یکه زنده باش نیهم..نه ...نه ...که زندس نیهم...هیلیخ

 ”!فتهیساده به شک نم یِول هیمرد که سرِ ...مرد الیخیب":زنمیم

 

درون قلبم تو را  یرا ول دیمن به ظاهر با دانندیآن ها نم یول....مانمیاست، م نگونهیگونه باشد و ا نیا دیبا یِدوراه انِیم یگاه

 !انتخاب کرده ام

خدا ....خراش برداشته یپاش هم شکسته،صورتش هم کم هیگفتم که ...به هوش اومده":گهیو م شهیم رهیتو چشمام خ هومن

 یکه حرف نهیهست اونم ا يمساله ا هی... یول...گهیم نویسکنش که اا یت یحداقل س...دهینرس یبیرو شکر به سرش آس

 ”!گهینم خانوادشاز  يزیمتاسفانه چ... دهیترس میدیاحتمال م...زنهینم

 یاالن از خوشحال...بگم..بگذار...ایخدا...شکرت  ایخدا...رونیب نشیآورد ICUاز  یچ": گمیو م پرمیهومن م يحرفا ونیم عیسر

 دونمیبرادر من شما هزار ترم مغز و قلب و کوفت و نم زنه؟خوبیکه حرف نم یچ یعنیخوب حاال ...ه....ه..ه....ادینفسم باال نم

 شیاحتماال ش نیبب!ادیبه حرف ب...فکر کنه مامانشه...دونه از اون پرستار مهربونات بفرست تو  هی... يپاس کرد یچ یچ

 ”!که ياریمجرم به حرف ب يخوایبچس، نم...سالشه

 ”!زنهیضمن با پرستارا هم حرف نم ستم،دریدالل که ن ریمن دکترم اردش":گهیو م کنهیاخم م عایسر هومن

 "....سگ تو...پوف":گمیو با حرص م کنمیم اخم
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،که  یزنیحرف م يطور نیترانه هم هم ؟بایبدونم سگ تو چ خوامیم ؟نهیسگ تو چ":گهیو م پرهیوسط حرفم م عایسر هومن

 ”!میجمع کن دیما با...یزنیم يگند هیهر روز 

 یهم که ه یکوفت نیا....اعصاب ندارم...هومن رینگ یاز آبه گل آلود ماه":گمیم يخسته ا ياندازم و با صدا یم ریرو ز سرم

 ”!زنهیزنگ م

 ”!کاره مهم داشته باشه دیشا...بده خوب ه؟جوابیک":گهیبا آرامش م هومن

 ”!حالشو ندارم.....هزار بار زنگ زده شبیاز د...ترانَس":گمیاخم و اعصاب داغون م با

و  يطالقش بد يخوای؟ميحالشو ندار...دمیدرست شن ریاردش ؟نهيحالشو ندار":گهیو م برهیصداش رو باال م انهیشاک هومن

 ”!جمله؟حالشو ندارم هیته تهش  ؟تهيزدیکه ازش دم م یرتیبود همه عشق و غ نیا...ال اله اال اهللا ....البد

برم  نمیتو فکر ا....دونمیچه م.....میمدت از هم دور باش هیبهتره ...دارم هومن ازیبه وقت ن":گمیم يا عاجزانه يصدا با

 ”...!شمال

 "؟یبخواب يکدوم گور يخوایم يکرد ؟فکريتو پول دار":گهیم عیو سر شهیم یشاک هومن

 ”!اردالن شیپ رمیم":گمیباشم م دهیکه شک دارم خودمم شن ییو با صدا ندازمیم ریسرم رو به ز دوباره

 "سابقه؟ ای... گارهیاثرات س......ادیاز دهنت در م دیکلمات جد...يکرد شرفتیخوبه پ":گهیو با پوزخند م شهیاخماش باز م هومن

 رهیز رمیکنم هومن؟ترانه رو بگ کاریچ میبا زندگ...کنم کاریچ یگیکنم؟ها؟م کاریچ یگیتو م":گمیو با داد م شمیم یعصتب

 "چطوره؟...کنم یخودم خودکش..نه ...نه ....شم؟صابخونه رو به قتل برسونمکتک؟برم معتاد 

 166خواه اتاق  کیدکتر هومن ن...166خواه اتاق کیدکتر هومن ن_

 یالزمه فقط مرد باش": رهیو م گهیجمله م هیچپم گذاشته بود ، يشونه  يکه دست راستش رو رو یدر حال هومن

 ”!مرد...ریاردش

 

وکوله باره  يبگذار نیرا زم تیها یبافتن یو تو هم هر از چند گاه....تو باشم يجا خواهمیم... حایترج...کنمیاحساس م یگاه

 !یمن تحمل کن يرا به جا یزندگ

 

 شهیم...البته...ساله شدم شیش يبچه  هیسال سن مچل 33من با ...دونمینم....بچه حرف بزنم نیخودم با ا دیبا گهیم هومن

باهاش حرف ...دونمینم....میزندگ نیعمره مچل ا هیمن ...منه يها ياز گرفتار یکیخش کوچب دیبچه شا نیا...گفت

تخت  يتو دشیهنوز که به صورت کوچولوش و جسم ضرب د....هین بچه کیا يبفهمم ننه بابا دیبه هر حال با...گهید..زنمیم

 ادیبه نظر م...که خواب باشه ادیبه نظر م....خودشو به خواب زده ایخوابه  دونمینم......شهیدلم مچاله م...شمیم رهیخ مارستانیب

محدود تر  یلیخ..کودکانش  يایدن....شخوش به حال....دهیکوچولو خواب يپر هیمثل ....یزندگ يدغدغه ها يکه به دور از همه 

 !هیکول هیاگه  یحت....نه یآزاد باشه و زندگ تونهیم....بزرگ تراس يایاز دن
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و به هم  دهیموهاش ژول..شده رهیبه من خ...شیآب يو با اون چشما...شده داریتازه از خواب ب......ساعت گذشته کی

 ...یاشتباه...اومده نیبه زم یکه اشتباه يپر هی.........هاست يپر هیواقعا شب...هییبلند و خرما یول...ختسیر

 "...تنبل خواب آلود يسالم بر دختر کوچولو":گمیهش مو ب....رمیگیرو تو دستام م کشیکوچ يو دستا رمیسمتش م به

 "ها؟؟اون دکتر زشته بهت گفته؟...گفته من تنبلم یک":گهیم يبچه گونه ا يو با صدا رهیگیموضع م عیسر اونم

زم با...جونشو نجات داده...دکتره به اصطالح زشت  نیخبر نداشت هم...زشت... گفتیبچه داشت به هومن م نیا....رهیگیم خندم

 !رونیب دیدوبارش منو از افکارم کش يکه با صدا شدمیم رهیداشتم تو افکارم خ

که  یهست یتو همون.. ؟نکنهيکاردار یمن چ ؟بایهست یاصال تو ک نمیبب":گهیم رههیکه با موهاش ور م یبچه در حال دختر

 "ها؟ يپامو ناکار کرد يزد

بچه،  نیهم نهیبب دیزبون؟با...کنهیزبون باز نم گفتیباشه که هومن م يهمون بچه ا نیا....شدیباورم نم قتایحق...شدینم باورم

 !کشهیبرام م يچه شاخه شونه ا

 "شما اول بهم بگو چند سالته خانم خوشگله؟":گمیو م رمیبه سمتش م یمهربون با

من رو خوشگله صدا  دیتون یشما نم...احترام خودتو نگاه دار آقا ":گهیم ینیریو با زبون ش کنهیهم م يبچه اخماش رو تو دختر

 ”!دیا بهیچون غر... دیکن

 نیبه هم..ومدمیباهاش راه م دیبا یول....دخترکوچولو به وجد اومده بودم نیا طنتیش تیاز نها...به وجد اومده بودم...گفت شهیم

 "شما چند سالتونه؟ دیبگ شهیخوب خانم محترم م":خاطر گفتم

بدون اصال درست  یدونیاگر نم...بگم دیبا...بهیخوب غر":گهیبا پشت چشم م کنهیکه لحنش رو عوض م یبچه در حال دختر

 6تو رمیم گهیدو ماه د...سالمه5...گمیم یکنیاصرار م یلیکار کنم چون خ یخوب چ یول یکه از خانما سنشون رو بپرس ستین

 ”!سال

 یکجا زندگ ای...خانوادت کجان... یگیخوب خانوم کوچولو به عمو م...يشد یپس واسه خودت خانم":گمیو م زنمیم يلبخند

 "؟...کننیم

 ................،فقط سکوت کنهیبچه سکوت م دختر

 رهیچشمام خ يو تو گردوندیاما فقط سرش رو برم....اما....چند... قهیچند دق... هیچند ثان...گفت شهیم یحت...کردم صبر

 نیبود که به ا یدختر بچه چ نیا یآب يته چشما دونمینم..مدونینم....دیکشیداد م شیآب يسکوت رو داشت با چشم ها......شد

 سن رنگ غم داشت؟

 

هم آه  يو به جا میکرد میهم تقس نیرا ب مانیدرد ها نکهیجز ا...فرق نکرد يزیو با آمدنت چ....يتو آمد يآر...يآمد تو

 !میدیکش
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بچه  نیبمونم؟ا...برم دیه؟بایمن چ فیاالن تکل...قدر سرباال حرف نزن نیا...هومن":گمیم يجد یلیو خ کنمیرو خم م سرم

شبه که نرفتم  هی....نه؟ ایبرسم؟ میبرم به زندگ دیمن با.....ال اله اهللا....!لنتیرو سا رهیم...هیننت کو،بابات ک..گمیجِقله هم که تا م

 "...خوامیم...تازه شَم.....نداشتمخواب و خوراك ..خونه

که تا ابد  یتونیر؟ها؟نمیاردش...یفرار کن يخوایم یتا ک...چند روز ؟چند ماه؟ ...شمال يبر يخوایم":دهیجواب م عایسر هومن

 "....مرد ستیراهش ن نیا....یبجنگ تیبا زندگ...

بچه رو  نیا مارستانهیپول ب...کن یبار مردونگ هی نیتو فقط ا...دونمیو خودم م میراه و رسم زندگ":گمیو م گردمیببر م عیسر

 ".....امیبعدا از خجالتت در م....حساب کن

 يواسه من بر يخوایاونوقت م...يبد يرو ندار مارستانیتو پول ب":گهیو م نییپا ارهیصداش رو م انهیشاک هومن

 "دور؟ید...ددر...شمال

 "....سفره و هزار تا اتفاق..نگه دارم واسه شمال دیبا یول...دارم...دارم":زنمیو داد م شمیم یعصب

چاه  نیبب...فکر کن یمنطق قهیدو دق نیبش...ری؟اردشيریبگ ریز يجور نیرو هم گهید یکیکه ":دهیبا پوزخند جواب م هومن

 "....حال و روزته نیکه االن ا یکجا رو کج رفت نیبب....يپاتو بزار دیکجا با....هیصالح چ....هیراه چ...هیچ

 ".....از اول پره چاله چوله بود میدیکه ما د يا یزندگ نیا..من ...برادره":گمیو م زنمیم يپوزخند

 ".... تو نرو...پژمان برگرده...زنمیزنگ م....میرو خبر کن يشهردار دیپس با":گهیم عایسر هومنم

راسته  یمدل نیهم...خواهشا آسفالتش نکن...نه برادر من....رو کم دارم نیهم...اُه...اُه":گمیرستم و م فیرو به سمته هوا م نفسم

 ”!خورهینم ونیمیمدل باال با گروه خون هیزندگ...کاره ماست

ترانه داره ....ریاردش...یکَله شق": گهیو م ارهیرو در م دشیسف فرمهیونی،  ستادهیکه پشت دره اتاق دختر بچه ا یدر حال هومن

 "...شهیم فیتو ح يپا

 "نه؟ ایبرم شمال ...یمن آشغاله عوض...من اَخ...آره اصال من بده...فیح...فیح":دمیجواب م یعصب

 "؟یکنم؟بندازم آشغال کاریبچه رو چ نیا...گرفت شهیجلوتو که نم...لتهیهر طور م":گهیو خونسرد م کنهیاخم م هومن

 ”!تو رو خدا نرو...عمو":گهیو م شهیدر ظاهر م يماتم زده جلو یجوابش رو بدم که دره اتاق باز شد و دختر بچه با نگاه خواستم

 

با ترانه رو ...رو به رو شدن ينخوردم حوصله  یچیچند ساعته که ه....کنهیقار و قور م يمعدم بدجور...هم گذشته کیاز  ساعت

 ....ندارم یراه....خونه...برگردم دیبا نیواسه هم...با خودم بردارم زیچ کهیچند تا ت دیسفر با يبرا یهم ندارم ول

رو که  نیماش....تو برمیرو م نیو ماش شمیم نیدوباره سوار ماش...کنمیرو باز م نگیدره پارک دیو با کل شمیم ادهیپ نیماش از

عباس که کنار پله ها قفل و  يدوچرخه ....ندازمیم نگیو پارک اطیبه ح ینگاه اجمال هیو ...ارمیرو در م چییسو...کنمیخاموش م

 يگلدونم زهرا خانوم کناره باغچه  هی...کنهیم ویم ویم وارید يرنگ که رو اهیس يگربه  هیو ...رهیگیشده چشمم رو م ریزنج
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ساختمون سوت و ...من  یمثل زندگ...ستیخوب ن شیریو نورگ کهیتار یراه پله هم کم يکال فضا ....گذاشته اطیح کیکوچ

 .........تو رمیو م نییپا ندازمیو سرم م کشمیم قینفس عم هی....کنمیو در خونه رو باز م ندازمیو م دیکل....کوره

و درش رو  رمیبه سمت اتاقم م...و شمیم الیخیب...رو که نداره....یکس...کجا رفته.....سکوت خونه رو فرا گرفته.... کیتار خونه

 .......کنمیباز م

عکس  هی....وارید يرو يتابلو يرو خورهینگاهم سر م....تخترو  ندازمشیو م....رونیب کشمیچمدون م هیتو کمد شلوغ پلوغ  از

بدون شکر  يقهوه  يمزه  میزندگ يهمه .....قدر تلخ شده نیبرام ا یاز ک قایعکس دق نیا دونمینم....دو نفرس از منو و ترانه

و  رونیب کشمیم ادیلباس تو دستم م یو هر چ کنمیکمد زوار در رفته رو باز م یکیاون  هدر یهیبا پوزخند کر....رو گرفته

و حلقم و در  کنمیکنار تخت رو باز م کهیکمد کوچ......دارمیرو برم میرانندگ یشناسنامه و گواه...تو چمدون کنمیفرو م میمستق

و به سمته در  بندمیچمدون رو م....خالص بشم یندگز نیا يها یوابستگ ياز همه  دیبا یمدت هی....توش ندازمیم ارمیم

 ....شونمیحموم م يرو از تو  یفیضع ي هیگر يکه صدا....رمیم

صداش .....کوبمیو به در م رمیبه سمته دره حموم م...ومد؟پوفیآب نم يپس چرا صدا...تو حمومه یعنی گمیخودم م با

 هیکال ......بهم زنگ نزن...شمال رمیچند روز م هی:گمیو م کوبمیدوباره به در م.....مطمئنم که اون توئه یول زنهینم یحرف...ادینم

 !فعال........یبه نفعه خودته به پژمانم زنگ نزن....برو سراغ هومن یداشت ي؟کار که يریگیباش،م out of responseهفته 

 

 کال...ستمینگران ترانه ن....رو به رو دیسف وارهیشدم به د رهیخ...چونم رهینشستم و دستم رو مشت کردم و گذاشتم ز نیماش تو

 نقدریا...رونیب کشمیم یدنده رو از خالص....میکنیم یزندگ ییوقته که باهم و تنها یلیخ.....ادیبلده از پسِ خودش برب دونمیم

و ....؟هایقدر به رفتنت شک کن نیا...باعث شده یک...ریچته اردش:گمیو م امیبه خودم م....کنهیخاموش م نیحواسم پرته که ماش

 :شهیذهنم منعکس م يجمله تو هی عایسر

 ”!تو رو خدا نرو عمو"

 

 !کودکانه ات شده ام يخام صدا ،یبه سادگ.....میگویم صادقانه

 

 .....دونمی؟خودمم نم.....کنمیم کاریچ نجایمن ا.... شمیم رهیرو به روم خ کیو ش دیساختمان سف به

 .... شهیم رونیمنو از افکارم ب....یزنگ گوش يصدا

 "....الو": دمیم جواب

 "؟يدیرس ییپسر کجا ریاردش":گهیم یپشت گوش يصدا که

 "....نه":گمیخشک م یلیاردالن و خ فهممیم

 "؟يرو رد کرد ؟چالوسییکجا":گهیم عیسر یلیو خ شهیمتوجه حالتم نم اردالن
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 "ومدمین":گمیو خونسرد م ندازمیم یساختمون رو به روم نگاه به

 "؟یچ:":زنهیداد م یپشت گوش اردالن

 ".ومدمین گمیم":دمیخونسرد جواب م یلیخ

 "چرا آخه؟":گهیو م خوابهیبادش م اردالن

 ”!هنوز تهران کار دارم ":دمیجواب م يجد یلیخ

ساعت بعد  ؟دويایم يدار یگیم یزنیتو چته ؟صبح زنگ م ریمگه؟اردش يکار دار یچ":گهیو م زنهیناله کنان غر م اردالن

 "چت شده؟ یفهمیاصال م...کار دارم یگیم

 "........فهممینم!چمه اردالن  فهمیکه نم نهیدردم ا":گمیو م زنمیبه خودم م يپوزخند

 

روبه رو .....گردمیبا چشمام دنبال هومن م...چشونه دوننیمردم حداقل م نیخوبه ا.... رهیگیخندم م....شلوغه... مارستانیب داخل

هومن ": گمیو م کنمیوحرفشون رو قطع م رمیبه سمتش م عیسر....زدیحرف م رمردهیپ هیبود و داشت با  ستادهیا 114اتاق  ي

 "بچه کو؟

 "سرم شلوغه؟ دینیبینم.....يدیجمش يآقا":گهیرو بهم م يبا نگاه مالمت بار هومن

خواه  کیمن چند لحظه با دکترن شهیم دیآقا ببخش....بچه کو گمیم...هومن هیچ...يدیجمش":گمیو م دمیجوابش رو م یعصب

 "م؟صحبت کن

 "....البته...ال": گهیشده م جیکه از رفتاره من گ مرد

 نکردم بگو بچه کو؟ یتا قاط ":گمیطرف خودم و با حرص م کشمشیو م رمیگیهومن رو م نهیحرف آست نیا دنیشن با

 "...خودم بردمش...رفت:گفت یعصب يهم با چهره ا هومن

 "؟يرفت؟کجا؟هومن اون بچه رو کجا برد":زنمیم داد

 هیقر و فرت چ نیپا گذاشتم ،پس ا ریرو ز مارستانیب نیاز قوان یمن به خاطره تو کل ریاردش نیبب:":گهیو م شهیم یحرص هومن

 ”! فهممینم گهید

 "؟يبچه رو کجا فرستاد گمیم..... هومن":کنمیتکرار م ضیغ با

بهم ...کاغذه  هی فمیگاه کرد و گفت تو کو اونم خوب بهم ن.....خونه يبرگرد دیبا....رفتم بهش گفتم":گهیبا پوزخند م هومن

 "...وقت گم شدم برگردم همون جا هیدادن که اگه 

 "اون وقت؟ يکرد کاریخوب تو چ":گمیم یعصب

چهار راه  هیتوشم آدرس ....کاغذ بود هیکه نصفشم پاره شده بود، هیمیقد یصورت فیک يراستش تو":گهیو م شهیم يجد هومن

 ”!بردمش همون جا....رو نوشته بودند

 ”!بفهم زنمیدارم سکته م...د بنال هومن...کدوم چهار راه":کشمیهو داد م کی
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 " ؟يکه کرد یدکش کن یخواستیتو رو سنَنَه؟م...به تو چه ":گهیو م کنهیدوباره اخم م ادمیبا فر هومن

 ”!کجا ":دمیفقط داد کش گهیم یچ دمیفهمینم

 "؟...ریاردش یکنیم کاریبا خودت چ يدار":گهیو م شهیم رهیبه چشمام خ هومن

 "فقط بهم بگو کجاست؟...کجاس":گمیحال با بغض ته گلوم م نیبا ا...رهیگیم میکم داره گر کم

 

 

دفعه رو دارم کاره  هی نیکه ا کنمیفقط احساس م... دونمیفقط م....کنمینم دایپ يزیچ....گردمیم یمنطق لیدل هیبه دنباله  یوقت

 ادهیجا پ نیهم...گفتیهومن م....آدرس رو درست اومدم....گردمیساعته دارم دنبال اون دختر بچه م کی....دمیانجام م یدرست

تهران رو  يهمه  خوامیم...هیجور هیدلم .... دونمینم...گهید دونهیم هی..گهیچهار راه د هی... دیشا...ستیچرا ن دونمینم یول...شده

اصال مرد و درد؟مگه با هم ...کنمینم یبهش توجه یول....معدم دوباره درد گرفته...کنمیاحساس م....کنم داشیتا پ....بگردم

 دارن؟ تیسنخ

 قیو نفس عم کنمیسرم رو تو زانوم فرو م...نمیشیم نیو رو زم خورمیسر م واریهمراه با د...دمیم هیتک وارید هیشدم و به  خسته

 یمثل زندگ... یخال یخال...هیخال...کنمیبازش م...رونیب کشمیم بمیرو از تو ج گاریس يجعبه ...پس کجاست؟....کشمیم

پرش  یقراره چ گهید...پره از کثافت...پره از لجن..من تا خرخره پره از درد  ینه زندگ...رینه اردش.... گمیبا خودم م.......من

جور حرفا با هم  نیو ا یخال بیج....خوب  یول.... سنگ دل نشدم...کنمینم یشدن توجه رهیبه مردم اطرافم که بهم خ...کنه

به .......نحس من یتو زندگ یحت...همه جا هست  گنیم...هست گنیم یول...نمشیبینم...کنمیبه آسمون نگاه م.......ستین یکی

قرار ....یچرا چطور چ...بگم ستیقرار ن...درارم يباز یشاک... ستیقرار ن...دور بردارم ستیقرار ن... گمیو بهش م امیحرف م

به  یزندگ نیاز اسلو موشن ا....رو دور تند یبزن شهیکَرَمت رو نم نیا....من يخدا یول.....تو کارت اَره و اوره بکشم وسط  ستین

خطاب  يکودکانه ا يو صدا دهیداره شونه هام رو تکون م یکیکه احساس کردم ....غرق......افکارم غرق شدم يتو!تنگ اومدم

 "؟یکنیم کاریچ نجایا...عمو...عمو": گهیبه من م

 

 م؟یکشیآسمان نفس م کی ریاست که هر دو ز نیا ست؟جزیمعجزه چ مگر

 

 ریبار ز نیکه اول یهمون نگاه...رنگ یهمون نگاه آب....نمیبیرو م یآسمون يدوباره همون چهره ...ارمیرو که باال م سرم

که گچ گرفته ...شکستش يرسه به پا یتا م...ادیم نییخوره و از صورتش پا ینگاهم سر م.....زدیپر مداشت پر  نمیماش

چند تا ...دستش يتو...غم نداره ينگاهش بو گهیدفعه د نیا....زنهیلبخند م....کشیگردم رو صورت کوچ یدوباره برم....بودنش

دستش  عیسر......شمیدستش م يرو يمونه که متوجه کبود یمونده م رهیدستش خ يچشمام رو....گله رز هم هست يشاخه 

و به چشماش نگاه  ارمیسرم رو باال م....ادامه داره يکبود...سر شونه هاش يتا رو ...زنمیرو باال م نشیو آست... رمیگیرو م

 "؟یک":گمیو با تعجب م کنمیزبون باز م....گههینم يزیو چ...ساکت ،ساکته...کنمیم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا Lord Of Fear  –! مثل قهوه تلخِ تلخ                             

wWw.98iA.Com ١٢ 

 .... گذارهیپاهام م يو آروم سرش رو رو نهیشیرو م ادهیپ يرو....زنهیحرف نم بازم

ازم در  یاگر کس تونمیراستش فقط م...گذشت یهوا م یفقط زمان بود که ب.....افتاد یچه اتفاق...هیچند ثان نیا يبگم تو تونمینم

 ....شدیرو خالصه م ادهیهمون پ يجمع شده بود و تو ایانگار تموم دن....بگم دیلحظه پرس نیرابطه با ا

بابات کُتَکت ":گمیم یو با لحن مهمربون...کنمیرنگش رو نوازش م ییبلند و خرما يموها...یو به آروم کنمیرو بلند م دستم

 "زده؟

 ”!خدا شیچون رفته پ...اون مهربونه ...نه...بابام ...نه": گهیم يبچه گانه ا يبا صدا عیو سر شهیم هول

 

 .....ينه مادر... ينه پدر....نداشته باشه يخانواده ا....دادمیاحتمال م...کردمبگم،تعجب ن دیبا قتشیحق

نوشته شده از قبل دوباره داره  يقصه  هی...کنمیاحساس م....کنمیاحساس م...رهیگینم میگر یول خورهیگلوم سر م يتو بغضم

 "؟یکنیکار م یک يبرا...":گمیو م کنمیبه آسمون نگاه م...شهیتکرار م

 ".... اسری":سرش رو به سمتم خم کرد و گفت آروم

 "اسر؟ی":کنمیبغض تکرار م با

 "....آره:دهیبغض جواب م با

 "؟یخوشمزه موافق یبستن هیبا :":گمیو م رمیگیدستم م يو چونش رو تو خندمیم

 

 

 ........شست و رفت و برد....یبستن جیکاسه آب هو کیرو با  یزندگ يها یتلخ یمثل کودک...شدیم کاش

 

 یفروش یبستن

 "؟ییکاکائو":گمیو م کنمیبهش م رو

 "....نسکافه....  دمینه شا..نه!...قهوه....نه":گهیم يمتفکر يچهره  با

 "؟ هیقهوه چه مزه ا....یدونیتو اصال م....بچه ":گمیم يحالت خنده دار با

 "....قهوه تلخ و خوشمزست...دونمیخوبم م...چرا ندونم":گهیو م رهیگ یم يا یاز خود راض ي چهره

 "،تلخ کجاش خوشمزست؟... تلخ... یگیخوبه خودت م": گمیو م خندمیم

 ”...!نداره ینیریش....داره که  یآرامش هیتلخ  يمزه .....خوب":گهیو م کنهیفکر م یکم

 "بچه؟ یزنیحرف م...بزرگ تر از سنت  یلیخ... یدونستیم":گمیاندازم و م یاَبروم رو باال م هی

 "تو چند سالته؟":گهیم عیسر یلیجوابم رو بده خ نکهیا بدون

 ”....! زنهیچطور حرف م..جوجه نیا نیبب...خدا به داد برسه":گمیم ينسبتا بلند يو با صدا شهیگرد م چشمام
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 ؟خوبهیکنیم یکجا زندگ...هیاسمت چ...ند سالتهچ....بدونم  دیخوب با....گفتم یمگه چ":گهیم کنهیکه سرش رو کج م یحال در

 ”!ایداد یبستن شنهادیخودت بهم پ

بچه  نی؟من چرا کنار ا.....خنده.... کنمیذهنم جملم رو تکرار م يو تو امیبه خودم م......واقعا چرا؟......یول.............رهیگیم خندم

 ؟چرا؟.... رهیگیخندم م...

امروز چه ....دمیمنم دو تا قهوه سفارش م... میدار لیم یکه چ پرسهیو م....ادیجوابش رو بدم که گارسون به سمتون م خوامیم

 ....!دمیخریم گاریبسته س هی....دادمیپول رو م نیاگه را دستم بود االن ا.....کردمیکه نم ایولخرج

 "هست؟ یما اسمش چ يلوحاال خانم کوچو":پرسمیم یاز سفارش دوباره با لحن مهربون بعد

اسمم آرامه :":گهیو م گذارهیم زیم يسرخش رو رو يو گال کنهیدستش رو بلند م يدخترونه ا يبچه هم با ناز و عشوه  دختر

 ”!است

 

 "آرامه؟":کنمیتکرار م یآروم يصدا با

 "صدا بزنم عمو؟ یمن شما رو چ....آرامه...آره":دهیجواب م عیسر یلیخ

 "......خانم کوچولو....رمیمن اردش":گمیو م خندمیم

 ”....!يوا":کشهیم غیو ج خورهیجاش تکون م يتو عایسر آرامه

 "قدر افتضاحه؟ نیشد؟اسمم ا یچ":گمیو م شمینگران م یکم

 "ساعت چنده؟....عمو....الیخیب....قدر خوش گذشت که نیا...نه.....نه":گهیم یبیعج ینگران با

 "نج چطور؟پ":گمیمنم نگران شدم و م حاال

 ”!خونه...، برگردم دیبا 6گفته ساعت  اسریچون ...خدا رو شکر":گهیو م کشهیم ینفس راحت آرامه

 د؟یخونه؟مگه خونه هم دار...پرسمیحال ازش م نیبا ا...افتم  یم ندرالیداستان س ادهیآگاه  ناخود

 "....میکنیم یزندگ یفسقل يخونه  هیتو ...گهید يو چند تا بچه  اسریبا ...آره":گهیم یبیو با غم عج دهیرو تکون م سرش

 "کارته؟ یچ اسری":گمیم يکنجکاو يصدا با

 ”!صاحبمونه":دهیجواب م عیسر یلیخ

 "صاحب؟مگه آدما هم صاحاب دارن؟":گمیو م شمیزده م تعجب

 ”!گهیصاحابمون د شهیم...دهیخرجمون رو م یخوب وقت":گهیو م زنهیم يپوزخند

 "که کتکتون بزنه؟":دمیجواب م اریاخت یب

دودرش ...بعد فکرکرد....بودم مارستانیب یوقت یعنی...کردم رید....خوب ":گهیم یآروم ياندازه و با صدا یم نییرو پا سرش

 ”!گهیزد د....کردم

 "؟یکنیهر روز تو همون چهار راه کار م":گمیم یحالت پرسش با
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 ".... رهیاونجا و م گذارتمونیظهر م یهر روز حوال اسری...آره":گهیو م دهیرو تکون م سرش

 "؟.....دنبالتون گردهیبر م یک":پرسمیم عایسر

 ”!خونه میبرگرد8...7ساعت  دیخودمون با.....گردهیبرنم گهید":دهیبا بغض جواب م آرامه

 "؟يدار یسخت هیزندگ":پرسمیازش م اریاخت یب

 "...هیطور نیماله ما هم مدلش ا.....بزرگ شم  يجور هی دیبا گهیمنم د....الیخیب........یوقت":گهیو م شهیم رهیخ زیبه م آرامه

و دختر ....ارنیهمون لحظه قهوه ها رو م یول...هیهمه پر از سخت هیزندگ...تا بهش بگم ....گرمیرو تو دستم م کشیکوچ يدستا

به  کنهیو شروع م رهیگیرو م وانیل...کشیکوچ يو با همون دستا کشهیم رونیمن دستش رو از دستم ب يروبه رو يکوچولو

زنه  کی کنمیاحساس م...کنمیم يدستم باز يتو يقهوه  وانیو من هم همون طور که با ل.....مزه کردن طعم تلخ قهوه

 !ساله رو به روم نشسته شیش يدختر بچه  کیدر قالب .... ساله  25متشخص 

 

شده است تا که من تو را از  يآنگونه جاساز زی،همه چ یشک زندگبا میانگار در قا....نگرمیکه م رمیتقد يکودکانه  يباز به

 !کنم دایپشت انبوه سرنوشت پ

 

 .......ابانیخ

خونه چون ...برگردم دیبا گهید...من بود یروزه زندگ نیامروز بهتر...ممنونم عمو:":گهیو م خندهیم یآروم يبا صد آرامه

 ".نفروختم جونم رو هواس یگل چیاالنشم چون ه نیهم...کنم، ریاگه د کنهیپخ پخم م...اسری

من  یروزه زندگ نیبهتر یدونیآرامه م یراست...نکردم يمن که کار...دختر کوچولو...کنمیخواهش م":گمیو م زنمیلبخند م بهش

 "بوده؟ یک

 "عمو؟ یک":گهیم يکودکانه ا يبا کنجکاو عیسر یلیخ آرامه

 "..شد میخانم مهربون مثل خودت وارده زندگ هی یوقت":گمیتو آغوشم و م دمیو هلش م گرمیرو م دستش

 "منه؟ هیخانمه شب":گهیم عیسر یلیخ آرامه

 "...یلیخ":گمیم یآروم يو با صدا کشمیصورت مهربونش دست م يرو

 "اون خانومه زنته؟":گهیو م شهیاز آغوشم جدا م آرامه

 "آره":گمیو م خندمیم بهش

 ”!يپس زنم دار":گهیزنه،میکه دست م یو در حال شهیم رهیچشمام خ يتو یبیعج طنتیش با

 "چطور؟":گمیو م رمیگیرو تو دستم م چونش

 یخوب ندهیکه آ کنمیتو و خانومت آرزو م يبرا...فقط....برم دیبا گهیمن د..م ....یچیه":گهیو من من کنان م شهیهول م یکم

 ”!دیداشته باش گهیرو در کنار همد



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا Lord Of Fear  –! مثل قهوه تلخِ تلخ                             

wWw.98iA.Com ١٥ 

 ...که ازم دور شده نمیبیبعد چند لحظه، م یول ادیو زبونم بند م شمیدختر کوچولو شگفت زده م نیا هیحالت احترام از

 "....آرامه":زنمیدوم و دوباره اسمش رو صدا م یسمتش م به

 "....گالت همه چند":گمیچند قدم خودم رو بهش م یط... ستهیا یوم گردهیبرم

 ".تومن10باشه،بهتره من، یول.....خوادینم":گهیبرسه که م بمیول تو جبگه که به پ یمتیق هی...کردمیدلم خدا خدا م تو

 گرمیو گال رو ازش م دمیپوال رو بهش م...تومن دارم 10 قیدق...گرهیخندم م....ارمیو پوال رو در م کنمیم بمیرو تو ج دستم

 خزهیآغوشم م يدوباره تو.....تا عمو بهش افتخار کنه...باشه یدختره مقاوم نکهیو ا...زنهیکه عمو دوباره بهت سر م گمی،بهش م

 "سالشه؟ 6دختر  نیواقعا ا ایآ":که به خودم بگم شهیافته و باعث م یبه لرزه م مکه دوباره تن گهیجمله م کیو 

 "....ه پا کنمطوفان ب يمن فقط اسمم آرامست وگرنه بلدم چطور...عمو":گهیو م شهیم رهیچشمام خ يتو یقیبا حالت عم آرامه

 ....رهینداشتش م يکنان به سمته خونه  یل یو ل شهیجمله از آغوشم خارج م نیا یِو با گفتن آن

 کیو از همه مهم تر ...عالمه مشکالت حل نشده  کی...بیعج الیعالمه فکر و خ کی...وحاال دوباره من موندم و........حاال و

 ....داریخر یب يعالمه گال

 

بودن با تو  نیدلنش یکرده ام تا به تو و زندگ رید...کرده ام ریافتد،که د یم ادمی شوم،تازهیم رهیکه خ میساعت مچ به

 .........بازگردم

 نیاصال هم ایهومن؟ يخونه خودم؟خونه ...که امشب برم کجا نمیتو فکر ا.... شمیم نیبا آرامه ،سوار ماش یاز خداحافظ بعد

 ....!برم شمال فتمیاالن راه ب

دوباره ..کنن یونیپا در م کردنیم یقطعا دوباره سع...شدمیاگه دوباره مزاحم هومن و خانمش م یول.....ترانه رو ندارم ي صلهحو

 گذاشتمیم دینبا......نه یول....باخبر بشه یامکان داشت،پژمان به نوع رفتمینداشت ،شمالم اگه م دهیفا....از نو يروز از نو روز

و چند شاخه گل رز انداختم و به سمته خونه حرکت  نیعقب ماش یبه صندل ینگاه....بشه خبربا  هیقض نیپژمان از ا

 ..............کردم

دم  يبود و احتماال داشت چا ستادهیآشپزخونه ا يو انداختم و در رو باز کردم،پشت به من تو دیخونه سوت و کور بود،کل بازم

 .سالم:گفتم یآروم يرو بستم و با صدا کرد،دریم

 .به ادامه دادن جوابش نداشتم يعالقه ا یلیخ دادیاگرم م یول دونمیرو داد ؟نداد؟نم جوابم

 .ستمیکه صداش باعث شد ،با رفتمیچمدون به دست به سمت اتاق خواب م داشتم

 "شد ؟اردالن خان راتون ندادن؟ یشمال؟چ يبر یخواستیم"

سرم رو به طرفش  کمیکنم،یو دستام رو مشت م بندمیجاش چشمام رو مبه  یول....یول......دوباره برگردم  خوامی،م شمیم یعصب

 "...،خودم نرفتم ستین یجور آدم نیاردالن ا":گمیو م کنمیخم م

 "؟يخوریم ییچا:":گهیو م شکنهیهوا و بدون ربط سکوت رو م یب
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 ".رمیدوش بگ خوامیم":گمیم قینفس عم هی"شه؟یحل م ییچا وانیل هیتموم مشکالت ما دو نفر با  ای؟آییچا":گمیخودم م با

 یپونصد تومن هیکردم، یرو خال بامیرفتم تو اتاق،چمدون رو انداختم رو تخت و ج میبگه که نگذاشتم و مستق يزیچ هی خواست

پرت کردم کناره  گارممیس یخال يجعبه .....انداختمش رو تخت نیخونه و ماش دیکردم و با کل دایپ بمیج یکیاون  يپاره تو

با ....نبود يدیبع زیما چ یاز آب گرم کن اسقاط...و آب و باز کردم،سرد سرد بود وملباس رفتم تو حم گه،باید يخرت و پرتا

،به  دیدادم و ذهنم پر کش هیبه دوش تک یذهنم خنک شد،سرم رو به آروم یکردم ول خی...دوش آب ریهمون لباسا صاف رفتم ز

 ریخونه،ز نیهم ينقطه،تو نیبه هم برسم میبشه که مستق دهیکنار هم چ يار شده بود سرنوشتم جورکه قر یقبل درست وقت

 "...دوش نیهم

است که  نهیقر یب میکه موفق شده ام،چنان زندگ دینیو بب دییایب...مثل و مانند یهمتا ،ب یشود،ب نهیقر یب میزندگ خواستمیم

 !کندیداشتنش را نم يکس آرزو چیه

 سال قبل نیچند

 "د،اسمتون؟یلطف کن"

 "انه؟ی دیدار یخال يجا ه،اصالیچجور طشیشرا.. نمیبب...دمیخوابگاه خدمتتون رس ي،برايدیجمش ری،اردش رمیاردش":دمیم جواب

تومن  ونیلیم کیسال،  کی يدر ازا دیبا ه،کهیشهر ي هیقض مونهیفقط م...هست  یخال يخوب جا":گهیهم در پاسخ م زن

 "کدوم شهره؟ تونیکه محله زندگ دیگفت...دیپرداخت کن

 ".خدا رو شکر تهران قبول شدم...از شمال اومدم،تنکابن":گمیم تیجد با

 ""د؟یخونیم يبپرسم چه رشته ا تونمی،م دیجا هم امضا بزن نیو ا دیفرم رو پر کن نیخوب ا اریبس":گهیم عایهم سر زن

ساله  43 ای 42زنه  هی،یطب نکی،ع يقهوه ا يده،چشمای،صورت کش شمیم هریزنه رو به روم خ يو به چهره  ارمیرو باال م سرم

...... 

 "کجاست؟ ؟حواستونيدیجمش يآقا":کنهیکه تکرار م شنومیرو م صداش

 ”!زبان...خونمیزبان م...هستم....هستم":دمیجواب م عایسر

 "... دیبر دیتونیم دیفرمتون رو که پر کرد..خوب  اریبس ":گهیو م زنهیم یآروم لبخند

 "... ممنونم":گمیم يا دهیبر يوبا صدا دارمیبر م زشیم يرو از رو کاغذ

 رهیهنوز ذهنم در گ یول رم،یم نایهومن ا يو به سمته خونه  رمیگیم یتاکس هی....گرفتن خوابگاه پر کردم يرو برا فرم

 ........مادرم باشه هیقدر شب نیا تونهیزن م کیچطور  نکهیا رهیدرگ...

 

 !توست  يبازپخش هوا یبه بعد هم همگ میتو را داشته است،و از قد يهوا میاز قد.... میزندگ يها دادیرو
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به سمته حال قدم بر  يعاد یلیخ....سرم تا موهام رو خشک کنم يرو ندازمیو م رونیب کشمیرو از تو کمد م يا حوله

که صداش .........شیآخ":گمیم يبلند يو با صدا فتمیحال م يمبل تو يرو....فتادهین یاتفاق چیدرست انگار که ه....دارمیم

 ”!رونیب کشتمیدوباره از عالم هپروت م

 "....نگذار زیپاتو رو م"

شما ...زهیم نیمن االن رو ا يکه ،پا نهیواسه خاطر ا ایتموم مشکالت دن":گمیم ضیو با غ دارمیثابت نگه م زیم يرو پامو

 ”!دییفرمایدرست م

 ".هومن زنگ زد": گهیو م رهیظرف ور م يتو يتو چشمام نگاه کنه،با لپه ها نکهیا بدون

 "گفت؟ یچ":پرسمیم یمشکوک يو با صدا...نییپا فتهیم زیم يپام از رو ناخودآگاه

هم  یخانوادگ يالخصوص دکترم هست و باهاش رابطه  یدوست شما که عل": گهیو م کنهیرو از رو لپه ها بلند م سرش

 "گه؟یم یچ زنهیه که زنگ مدفع د،هریداشت

ازتون گذشته  یشما سن...دیدعوا نکن":گمیو م ارمیهومن رو در م يو با همون حالت مشکوك ادا کنمیرو نازك م چشمام

 ".... دیبا هم حرف بزن یمنطق دینیبش...

 "سرَمِ؟ يدو تا گوش باال ای...ریمن هالو ام اردش": گهیچشمام و با بغض م يتو شهیم رهیخ

 ”!پس گفته":گمیم یو به آروم زیم يرو گذارمیپامو م رم،دوبارهیگیرو تو دست م ونیزیو کنترل تلو ندازمیم نییرو پا سرم

شده نره  مونیچرا آقا پش هوینگه ...رینگه اردش ينگه؟نگه؟توقع دار":زنهیو داد م زیرو م کوبهیو ظرف لپه رو م شهیم یحرص

 "ر؟ینگه اردش..ساله شیپنج ،ش يبچه  هیبه  يزد...يتصادف کرد شبینگه د...شمال

 "... شبیپر":گمیخونسرد م یلیو خ شمیم رهیخ ونیزیتلو به

 "؟یک ر؟ازیشدم اردش بهیقدر غر نیباهات ا یاز ک": گهیو م شهیم رهیچشمام خ يتو... شهیو بلند م کنهیم بغض

 

دوباره ....کنهیمن جدا م يها یه سهم خودشو از بدبختدوباره دار....رسهیدوباره خون به مغزم نم...شهیذهنم تکرار م يتو جملش

 ؟بهتیاز ک یبدون يخوای؟میبدون يخوایم":زنمیو داد م شمیمبل بلند م يو از رو شهیاعصابم خورد م...کنار کشهیداره م

 :کشمیو داد م رمیگیم شونهانگشت اشارم رو به سمتش ن"....گمیم

 یدرست از وقت...میبا هم مشترك باش یکوفت هیزندگ نیا يرفت قراره تو ادتی...رفت من شوهرتم ادتیکه  یدرست از وقت"

شد ...اوریو  اریشد ....شد رستم دستان....برادره شما شد پژمان خان  یچ یچرا چون معتاده؟ول..که اردالن برادر من شد اَخه

رنگا و  يحساب شرکت به خاطر خرجااز  دمیمحل کش یچرا چون چک ب....کردند جمکه از کار اخرا یدرست از وقت...معجزه

برگه همشو  هیبا  یتو چ یول....دمیهمه برات زحمت کش نیکه ا یعوض يبه خاطره تو...دیکَکتَم نگز...کثافت  يرنگه تو

دو ...خانومم  یاالن با دختر شمس... یکنیکه هر لحظه شک م ییواس خاطر تو...شهیآقا بچه دار نم یتو گوشم که چ يخوابوند

خونه رو  نیدره ا...ادیکه هر دفعه صاب خونه م يا یعوض يواس خاطره تو....ینیبیم هیهمسا میبعد منو با مر قهیدق
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 ادمی شهیکارات باعث م نیکه با ا یعوض يواس خاطره تو....ساریآقا ب..آقا فالن یکه چ شهیشروع م اتیور يدر....زنهیم

 فیل....سره چهار راه يکردیاسفند دود م...رفته ترانه ادتید خو ...جمت کردم نابویاز تو خ...و من  یتو زنه من....نره ادمی...نره

 ”....!رفته ادتیخودتم  یعوض يتو........رفته ادتیخودتم ...ترانه یچیمنو که ه....صد500 يدونه ا یبافتیم

 

و  کنهیترانه زانو هاش رو رها م....دیبا........کنه هیگر دیبا یول....کرده  سیاشک تموم صورتش رو خ...شمیم رهیصورتش خ به

 یآدم ب هیمثل ...توقع یب..حس یشه،بیمثل هم...دوباره...شهیتکرار م دیبا يذهن من تنها واژه  ياما تو زنهیکفه خونه ضجه م

چرا انتظار  دونمینم یول هیتوقع مسخره و خنده دار...دونمینم.....رونیو از خونه زدم ب کنمیم یدرد، کتم رو از رو جالباس

 مثقال بهم آرامش بده؟ هیتا ...رمیبگ ریدختر بچه رو ز هیدوباره ....دارم

 

رو جمع  یزندگ نیا يها زهیخرده ر... دیایحداقل ب...یول....ستیدرست بشو ن گهید..که بشکنه يزیچ هی...دونمیم...دونمیم

 ....وقت هیتو دست و پاتون نره ...دیکن

 

 يشب خونه  هی دیبا....که برم دیرسیبه ذهنم نم يا گهید يجا....تا در رو باز کنن ستمیا یر مو منتظ دمیدر رو فشار م زنگ

 ...شهیم یچ نمیتا بب موندمیم نایهومن ا

 ".........باال داداش ایب ": گهی،که م ادیم فنیهومن ازپشت آ يلحظه صدا همون

تحمل نگاه پرسش  ستاده،تابیدر ا يجلو نهیدست به س رسم،هومنیسوم م يبه طبقه  رم،ویهومن باال م يخونه  يپله ها از

 ......افتاده یدوباره چه اتفاق دونهیخودش م دونمیم....گَرِش رو ندارم

 نویوقت ا چیه يخوب رو حساب برادر یول..ریاردش يزد يشروع کنه بهم بگه باز چه گند خوادیمشخصه که م همش

و جوابش رو  ندازمیم نییسرَمو پا...کنهیم کیو شروع به سالم و عل ادیدر م يجلو همسره هومن، چادر به سر الیل....گهینم

امشب  هی": گمیو م نمیشیحال م يمبل تو يرو میمستق....بندهیو هومن درو پشت سرم م شمیوارده خونه م...دمیم

 ".....اگه...مزاحمتونم....نجایا

 

نه  یچشامون ول يرو ر؟قدمتیاردش یبخواب نجایشب ا هیکه تو  نهیدرد من ا":  گهیو م کنهیدست هاشو از هم باز م هومن

 "....شیاوردیاالن زنت کجاست؟چرا با خودت ن!يطور نیا

معذب  يطور نیا دونمیم": گمیم کشمیرو صورتم م یخاطر دست نیبه هم...به کجا برسه خوادیسواال م نیبا ا دونمیم

 ".شمال...رمیاحتماال فردا م...بمونم نجایامشبو ا هیفقط  یول...دیشیم

دوباره دعوا  یعنیوسط، یکشیشمال رو که م يپروژه ...پس درست حدس زدم": گهیو م دهیسرش رو تکون م هومن

همش مثل سگ و گربه به  د؟چرایخوایم یچ تونیبدونم شما دو نفر از زندگ خوامیاصال م..اونوقت بپرسم چرا؟نه شهیم...دیکرد

 "آخه؟ دیوفتیجون هم م
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شما دو نفرم به  ییزناشو یبشنوم ،زندگ يزیچ خوامیفعال نم": گهیو م گذارهیهومن نم یول..بگم يزیچ هیتا  کنمیباز م دهن

 يشب تنهاش بگذار یکه اسمش تو شناسنامت باشه ول ستیرسمش ن...ریآقا اردش ستیرسمش ن نیا یول...خودتون مربوطه 

برم  خوامیکجا ؟م..هلک و هلک...یبخوره شال و کاله کن یبه توق یتق هیتا  ستیرسمش ن....یآپارتمان يخونه  هیتو 

 یفهمینم...شهیحل م ی،همه چ ینیبیاونوقته که م....آرامش کمی...نرمش کمی...یکنیمثل دخترا ناز م يبه وهللا دار..ریاردش!شمال

 "....يخوایکه تو نم نجاستیمساله ا یول..دیکرد یآشت یاصال ک

 

و صالح منو  یقیبه قول خودت رف دیشا...هومن؟حاال تو گوش کن يتموم حرفا تو زد": گمیو م کنمیچشماش نگاه م تو

محل  یچک ب یدونیم...آره...یرو بدون زیکه همه چ یستیما ن ییبه اصطالح زنا شو هیزندگ يبهت بگم تو تو دیبا یول..يخوایم

 یدونیحاال خوبه م م،بازیبد شویکرا میتا ماه پول ندار ،ماهینینش هیم کرایرفت یدونیسند خونمون رفت گروبانک،م...دمیکش

 دمیچیهزار تا صفت ازش برات م...نبود بتیاگر غ... ي کهیاون مرت يخونه  هیبخش حرص و جوشمون کرا نیکوچک تر

برادر من مشکالت  یول..خداو خدا و خدا و  میکه خدا بزرگه و خدا کر دونمیاز منه،منم م بیو ع شهیبچم نم یدونیجلوت،شد،م

 "....رمیبهتره ازش طالق بگ گهید...که دمیرس جهینت نیروزا به ا نیهومن،ا....که تو ذهن توئه ییزایمتفاوته با چ کونیما کُنفَ

حل ...خودم پشتتم داداش....لرزهیکه عرش خدا م اریاسمشم ن": گهیم عایوسر رهیگیم یچشماش رو غم بزرگ هومن

 يبر میکنیم دایپ يا ،موسسهیآموزشگاه هی میگردیاز فردا م م؟اصالیکن هیخونه کرا هی گهیجا د هی...میبگرد يخوایم...شهیم

گوشه  هی...يشکستشون بد یتونی،نمیتا با مشکالت نجنگ ریاردش...که تهیوضع نیبهتر از ا یحقوقش کمه ول...يدرس بد

 "ها؟ کنهیکدوم دردتو دوا م يغصه بخور ینیبش

 ".....امشب": گمیو م ندازمیم نییسرمو پا خسته

 م،پاشویکنیم يکار هیم،یزاریهم فکرامون رو رو هم م..میامشب ،هم شام دور هم باش اریبرو زنتم بردار ب":  گهیم عیسر هومن

 ”....!خدا بزرگه نیپاشو،زم...مرد

 ي رهیدستگ....رمیو به سمته در م کنمیهومن نگاه نم هیقهوه ا يچشما شم،بهیو پا م گمیم یعل ای هیو  کشمیم یقیعم نفس

 "ر؟یکجا اردش": گهیکه هومن م میگیدرو تو دست م

 ". ارمیترانه رو ب رمیم": گمیبهش نگاه کنم م نکهیا بدون

 

با دستام ..دهیلفتش م نقدریکه ا کنهیکار م یچ ستیوضعه،معلوم ن نیهم شهیکوچه منتظرم آماده بشه،هم يساعته که تو مین

و با خودم  رهیگیگلومو م نه،بغضیشیعقب م یصندل يترانه رو شه،ویباز م نی،که دره ماش رمیگیفرمون ضرب م يرو

 رونیپنجره به ب کنم،ازیبهش نگاه م نیماش يجلو نهییآ ياز تو" دم؟چرا؟یو خودم نفهم میقدر از هم دور شد نیا یعنی":گمیم

 یرو به سمت چپ صندل زنه،سرشیو پوزخند م کنهیسرد نگاه م زیگم شده،به همه چ ظشیغل شیزل زده،نگاه تلخش پشت آرا

 ياون گال چه فکر دنیو با د گذرهیم یسرش چ يتو دونمی،نم نهیبیقرمز رنگ رز رو م يو شاخه گل ها گردونهیعقب برم
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 مونیتو زندگ ییزایچ نیقدر چن نیبدم تا مبادا دوباره دعوامون بشه،ا حیرو براش توض يزیخواد،چیحال دلمم نم نیبا ا...کنهیم

سرخه  يماته گال شم،اونیم رهیبهش خ م،بازمیرو ندار حیتوض هی ایپرسش  هیبه شروع  یلیکدوممون تما چیتکرار شده که ه

و به سمته  کنمیرو روشن م نیماش دیشدم،با کل رهیبنفشش خ غیج يکه به مانتو یدر حال...که تو تنشه ییاساو من هم ماته لب

 !ما رو جبران کنه نیب يهمه فاصله  نیدوباره ا تونهیم کنهیکه ادعا م رونمیم يمرد يخونه 

 

مگر آن روز که بدانم روح پشت  ازاردمیکدام نم چیه....صورتت شیآرا یحت....يکه بر تن دار ییلباس ها...تیروسر رنگ

 !همسرم يجسمت را به آنها فروخته ا

 نیبه سرعت دره ماش ن،ترانهیکه با خاموش شدن ماش...کنمیرو خاموش م نیخونه داشتند ،ماش نایکه هومن ا يکوچه ا يتو

با ...سرعتش نیزندان بوده و االن با ا يتو شیپ قهیانگار که تا چند دق....دوئهیم نایهومن ا يو به سمته خونه  کنهیرو باز م

نشستم و  نیماش يهنوز تو...ندان آزاد بشهاز اون ز تونهیشدن از من ،م يبا فرار...روحش یژسته ب نیبا ا...نیدره ماش دنیکوب

 قهی، انگار نه انگار هومن رف دهیو زنگ خونه رو فشار م رهیهومن م يبه سمته خونه  شهی،از کوچه رد م کنمیبه رفتارش نگاه م

 میکه ازدواج کرد یاز وقت...خانوم زنه هومن جور شده الیوقته ترانه با ل یلیحال خ نیاونه، با ا يخونه  نجایمنه و ا

بسته شده و ترانه هم رفته باال ،سرم  کنم،دریبه اون سمته کوچه نگاه م....میرو ندار یکس گهیاز اونا د ریما به غ... شناسدشیم

 ایمارك دار باشه ...اد یکه جونشم به لبش ب يعطر...عطرش رو گرفته يبو نیتمام ماش...بندمیو چشمام رو م گردونمیرو برم

 نیواقعا ا ایشده  یعشقه منه که با گنداب قاط فیحس لط نیا دونمینم.....اونو بخره دیبا..نه ای میخونه رو داده باش هیاکر...نباشه

خودم  يواتو حال و ه.....درست مثل قهوه...تلخ تلخ....تلخ زیچ هی...ادیتلخ به حساب م زیچ هی يمن به منزله  يوبرا... فهیبو ،کث

 شمیم ادهی،پ نمیبیم شهیکه هومن رو پشت ش ارمیسرم رو باال م...زنهیضربه م نیماش ي شهینفر داره به ش هی شنومیبودم که م

 ”!باال امینخ بکشم م هی": گمیپرسش گرش م يو رو به چهره 

 ....رهیو به سمته ساختمون م گردهی،برم رشیبگه با نگاه خ يزیچ نکهیو بدون ا دهیسرش رو تکون م هومن

که  یوقت وفتم،یها م شیوقت پ یلیخ ادیو  فرستمیتو دلم به خودم لعنت م رسهیقدر ناراحت به نظر م نیکه ا هومن دنید با

ما ،درست از همون  دمیشا ایمن و  یخوره،زندگیمن رو م یخوشبخت هینیریکه ش شهیسقط م یهومن درست شب يبچه 

با  هیمرد شب کیتلخ  ي هیکه به گر یلرزان يوحشتناك و صدا غضو با ب رونیب کشمینخ از پاکت م هیشه،ینحس م ینیریش

بخر  شوینیریبپر ،برو ش منهیخوش ...مبارکه...يقبول شد د،تهرانیخودتو زن داداش گفت...هومن": کنمیخودم زمزمه م

 ”........!مرد

 سال قبل نیچند

 ".من اومدم...درو باز کن هومن"

وجه من الوجود  چیکه به ه..بخر ینیریش لویک می،بجنب بپر سره کوچه،ن یخدا رو شکر خوابگاهم گرفت": فنیپشت آ هومن

 "... يدر بر رشیاز ز یتونینم
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 "بخرم؟ قیشقا هیفروش ینیریاز ش": گمیو م رهیگیلحن هومن خندم م از

 ”!لویک مین یعنی....لویک میگفتم ن...ها ياری،ب یرو به نامم بزن یفروش ینیریسند ش ينر ریاردش....اینخر ادمیز...آره": هومن

 "... بچم هوس کرده...باشه ییکاکائو": بگو گهیکه م ادیم فنیزنه هومن از اون وره آ الیل يصدا

نخوده ....دیندار يا گهیبه خانمتون بگو زن داداش امر د": گمیو به هومن م کنمیم یشاک یجمله ،صدام رو کم نیا دنیشن با

 "هوس نکرده؟ يا گهید زهیعمو چ

 "... بجنب...گردنتو خرد نکردم ومدمیتا ن ریبرو اردش": داد زد رتیاز خنده بود ،هم غ یکه هم حاک ییبا صدا هومن

 قیشقا یفروش ینیریو به سمته ش!کنمیاز خدا تشکر م یقیرف نیو ته ته ته دلم از بابت داشتن چن ندازمیم نییرو پا سرم

 ......رمیم

 

که از آن تو است رو آفت زده  یبخش وجودم رفته اند ،امروز قلب نیجانم شده اند و از ابتدا سراغ مهم تر ي انهیمور خاطرات

 !دیشیاند ی،که به عشق تو م کشندیرا م یفردا ذهن....اند

 

 دنیامشب شن هیانگار  یول...خوادیوقت برسم باال،دلم نم چیه خوادینم رم،دلمیهومن باال م يخونه  يآروم از پله ها آروم

 هیبه  یتو زندگ ینکرده ول يحقاً مثل برادره بزرگ ترمه و کم برام برادر....هیهومن اجبار يها شنهادیها و پ حتینص يدوباره 

 ....يرو ندار سک چیه يکه حوصله  یرسیم ییجاها

 یب..خونه يتو چهیپیکتلت م يو با باز شدن در بو کنهیدرو باز م دم؛هومنیو زنگ درو فشار م ستمیا یخونه م هیدره چوب پشت

 ".رفتن تو اتاق الیبا ل":  گهیکه بهم م کنمیو به هومن نگاه م گردمیست،برمیترانه ن نمیبیکه م شمیصدا وارده حال م

 ...شمیم رهیخ زیم يو به گلدونه رو نمیشیمبل م يراحت رو الیخ با

 ".آمادم": گمیو م کشمیسمته هومن مو سرم رو به  کنمیخنده به چهرم اضافه م کمی

 "؟یچ يآماده ؟آماده  ":  گهیو متعجب م گردهیبه سمتم بر م عیسر هومن

 ”!گهیارشاد شدن د": گمیلبم م يو با لبخند رو  رهیگیم خندم

 ".نبود نیحال و روزت ا يتو اگه ارشاد بشو بود": گهیم یبیوبا لحن عج رهیگیحرفم و م ي نکته

 "... دکتر گهیکه من برم مرخص بشم د ستیرا دستت ن ماریب نیا یکنیاگه فکر م": گمیو م شمیم يجد دوباره

مدرکتو  دیگفت با...هیچ.. انهیپرن...ابونیسره خ ي،زنگ زدم به موسسه  یرفت یوقت":گهیو م گردهیبه سمتم بر م هومن

که مدرك  یبه هر حال دانشگاه...يکرد دایو کار پ يقبول شد دیشا يدیخدا رو چه د...دنیم کنن،جوابیم ی،بررسيببر

 ”!،معتبرهیگرفت
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و بهش نگاه  کنمیاخم م....گردهیهومن سرخود داره واسه من دنبال کار م شمیاونا متوجه م يو از همه  نمیحرفاش فکر م به

حکم  ،براتياوردیحرفم حرف نم ،رويحرف گوش کن تر بود مایقد":  گهیو م پرهیبزنم که وسط حرفم م یحرف هی امیکنم،میم

 "رفته؟ ادتی،ما رو  يدر آورد شهیحاال که ر ای ریاردش یرفته؟پوست انداخت ادتیرو هم  ناینکنه ا.....داداش بزرگ تر رو داشتم

 هیکردن  دایانتخاب و پ تمیوضع نی،فعال با ا دونستمیخوب م ن،خودممییپا ندازمیو سرم رو م شمیحرفش خجالت زده م نیا با

 گهیکه روبه رومه د یکس دمید یول...تو کار ارمی،نه ب رمیبهونه بگ خواستیخسته شده بودم و دلم م یول نستیگز نیکار بهتر

 ....برادر بزرگ ترم یبه نوع...يدو ج یمرد منطق هیست،هومنه،یترانه ن

پاشو کمک کن ": گهیم رو به هومن الیکه ل انیم رونیخانوم با ترانه از اتاق ب الیل نمیبیکه م ارمیبود باال م نییکه پا سرمو

 "... آقا هومن میسفره رو پهن کن

و  ستادهیترانه هم که پشت اپن آشپزخونه ا...رهیو به آشپزخونه م شهیاز رو مبل بلند م عی،سر الیل يجمله  نیا دنیبا شن هومن

 "... میتو رو خدا مزاحم شد دیببخش": گهیم یآروم يبا صدا دهیظرفا رو به سمته سفره انتقال م

تا نماز عصر و عشام قضا  رمی،من م دیندازیتا سفره م":گمیبلند م يو با صدا شمیمبل بلند م ياز رو عیجمله سر نیا دنیشن با

،دارم  کنمیدارم فرار م دونمیخودمم م یول رمیاز اتاق خوابا م یکیحرف به سمته  نیو با ا" گردمیو برم خونمینشده اونا رو م

پرده  یب يپرده  ید،بیوقت شا هی...جا  هی...روز  هیکه  يذهنم در حاله شکله،جمله ا يکه تو ياز انعکاس جمله ا کنمیفرار م

 !شدم تو رو خدا تیمزاحم زندگ دیمضمون که ببخش نیبشه با ا دهیاز زبون ترانه شن

 

مرا  بیعج يتو تنها رفتار ها یول...را در گذشته جا گذاشته ام  میها ستم،صادقانهیبا خودم هم صادق ن گریخاطر تو د به

 !یستین يروزید يباور کنم ،تو همان فرد آشنا خواهمیکه نم یدانینم....یفهمیتو مرا نم...یکنیمسخره م

 هیدفعه قهر کردم  هی ادتهیجمله که ،هومن  نیرو شروع کرد، با ا ،بحثیمحسوس یلیبه صورت خ الی،ل میرو که خورد شام

دلم به حالت  یتونیکه بدون من نم دمیحال د نیمن برنگشتم ،با ا یول يزد شیخودتو به آب و آت... ومدمیهفته هم خونه ن

 ؟...دمتیسوخت بخش

هم تو  یکیمشکالت کوچ هیحاال ...بله،زن و شوهر در کناره هم آرومن": دهیشده ،ادامه م رهیکه به من خ یهم در حال هومن

 "....گاه هم باشن هیتک...پشت و پناه هم باشن دیکه با زن و مردن نیا یول...ادیم شیهمه پ هیزندگ

هومن  ياخماش تو همه و متوجه حرفا....کنمیبه ترانه نگاه م یچشم ریو ز کنمیسرم رو بلند م یجمالت به آروم نیا دنیشن با

 ....کننیدارن به ما اشاره م میمستق رهیکه هر جفت غ فهمهیشده ،م

 نیتر از ا شیب ستیدرست ن": گهیرو شونم و م گذارهیو دستشو م نهیشیمن م يمبل کنار يو رو شهیمبل بلند م ياز رو هومن

 یلیتو که از خ...آروزمه تونیچقدر شما ها رو دوست دارم و خوشبخت یدونیجان ،تو که م ریاردش....دیشما دو نفرم با هم قهر باش

 ز،کنارهیم نیرو هم دیاالن بگذار نیهست که هم یشکلاگه م....خانومم که مثل خواهرم هو تران يبرادرم بود نیع شیوقت پ
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 کاریها چ.میکن نیریکه دهنمون رو ش ارهیرو بره ب ینیریش الیاگرم که نه،خدا رو صد مرتبه شکر،ل...می،حلش کن میهم فکر کن

 "م؟یکن

انگتش  يتو يحلقه  يکه سرش رو یدر حال شم،ترانهیم رهیو به چشماش خ ارمیقاطع ترانه سرم رو باال م يصدا دنیشن با

جان  الیل رمید،گیزنیحرف رو م نیچرا ا هیما چطور هیزندگ دیدونیآقا هومن،شما که م": گهیم رهیشالش ور م يخمه،با گوشه 

 "شن؟یما حل م تمشکال م،اونوقتیرو آورد و ما خورد ینیریش

 

 گه،فقطید میکه مشکالت رو حل کن میجمع شد نجایخوب ما هم ا": گهیم دهیترانه گوش م يکه به حرفا یدر حال هومن

حال اگر اصرار  نیا د،بایرو بد یکیکه جواب اون  دیهست نیهر کدوم فکر ا د،ویکنیفکر نم ید،منطقینکن یشما با هم آشت یوقت

 .میخوریم ینیریش م،بعدیکنیاول مشکالت رو حل م د،باشهیدار

 "دعواتون بشه؟ شهیکه باعث م هیچ ریاردش ه؟مشکلیچ ریانتظارتون از اردش د،شمایخوب،شما شروع کن اریبس

و  کنهیم اد،سکوتیحلقش فرود م يو رو خورهیاز چشماش سر م یانداخته بود ،قطره اشک ریکه سرش رو ز یدر حال ترانه

 .دهینم یجواب

 ...باشه قمیرف...اگه هومن یحت....اگه اون شخص هومن و زنش باشن یبشه،حت يطور نی،ا گرانید يجلو خوادینم دلم

 ".میزحمت داد یلیامشب خ م،شرمندهیرفع زحمت کن گهیخوب هومن جان ما د ": گمیو م شمیاز رو مبل بلند م پس

که باعث بشه  يزیچ هیگفتن داشته باشه ، يبرا یزنت حرف دیشا نیبش...ریاردش نیبش": گهیو م کنهیسرش رو بلند م هومن

 ”!نیبش....دیایدرب دیکه توش هست یخراب تیوضع نیاز ا تونیزندگ

 

 هی هیخالف انتظارم،ترانه با گر گذارم،بریزانوم م يدستم رو... نمیشیو م شمیمبل خم م يدوباره رو یول ختهیبه هم ر اعصابم

 .....!سوزونه  یم هیثان هیکه تموم وجودم رو تو  ارهیجمله به زبون م

 "...طالق...حله مشکالته ما يراه برا نیبهتر ی،ول ادهیما ز هیزندگ يهومن آقا گفته ها و نگفته ها": گهیم یبه آرام ترانه

 شهیباورم نم ره،یگیکه گردنم درد م يبه طور ارمیباال م یبیخودم سرمو، ناخودآگاه با سرعت عج يجمله با گوشا نیا دنیشن با

 ....زنهیراه حرف م نیهومن از راحت تر يجلو یراحت نیکه به ا

 ....!رهیم رونیاز خونه ب میو مستق دارهیرو بر م فشیو ک شهیمبل بلند م يبنده حرفش ترانه از رو پشت

زنت  ییکجا ریاردش": گهیو م ارهیدرم م یجیهومن از گ يکه صدا...رشیجمالت قبلشم تا رفتار اخ يبهت زده  هنوز

 "...پاشو برو دنبالش....رفت

 .زنمیم رونیهومن ب ياز خونه  یو بدون حرف ،یتشکر،بدون خداحافظ بدون

 ....کنهینم یکه توجه زنمیاسمش رو صدا م رهیراهشو گرفته و داره م میکه مستق نمشیبیکوچه م ته
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 یحت...،گفتارش زش،رفتارشیقدر تلخ شده،همه چ کنه،چهی،بهم نگاه هم نم رسمیبهش م ی،وقت دومیسرعت به سمتش م با

 ...گردونهیصورتش رو بر م...ستمیم یجلوش م رمویم...زنهیکه م يعطر

زبون به دهن  قهیدو دق یتونی؟نميهومن داد لیبود تحو یاون خُزَعوالت ،چ": کشمیداد م ابونمیتوجه کنم وسط خ نکهیا بدون

 "م؟یدار یمزخرف یبفهمن ما چه زندگ دی؟عالم و آدم با يریبگ

و  رمیگیرگباره اتهاماتم م رهیانه رو زتوجه به اونا تر یمن ب یما اند ول يدادایو از دور شاهد داد و ب شنینفر دورمون جمع م چند

 ....کنمیغرش م ریش هیمثل 

باور ...باور کن خسته شدم ریاردش....منم جواب دادم...دیاون پرس...دروغ نگفتم": دهیپاسخ م يو با خونسرد رهیگیرو جلو م سرش

که دورمون جمع  یمردم نیا ای بسیهومن به تو غر...که انتخاب کردم به نفع هر دو تامونه یباور کن راه...کشمیکن نم

 ...منم راهشو نشونش دادم... خواستیو صالح تو رو م ریشدن؟اون خ

بگم ....بکشم کنار شهیهست که باعث م يزیچ هی یول...خونه نداشتنت سخته....سخته تیپول یب..سخته تیکاریب..هومن

ما از ...یشیخوشبخت م گهینفر د هیو تو هم با  گهید یکی من با...میشیما بچه دار نم....ریا ردش....شهینم....خوامینم..تونمینم

 "...میشد دهیکناره هم چ یاشتباه....میاولشم دو قطبه همسان بود

 

و محبوبه همش بهونه  نایو م میمر....نهیپس دردت ا": کشمیو داد م دمیترانه طاقتم رو از دست م يحرفا دنیشن با

 يطال....خوامویم یمجلس کیش یمهمون....خوامویم یهزار تومن200 يمن مانتو ؟پيطالقم بد ،ینیآتو بچ یخواستیم....بود

ترانه ...یجواهرات بدل نیش،ایآرا نیلباسا،ا نی؟ايآشغاال شد هیچرا شب": دمیمو با بغض ادامه  کنمیسکوت م".............نیسنگ

کدومش ...د نامرد بنال بگو... ؟یستیخودت ن ه؟چرایچ نایپس االن ا...تنت بود  یرنگ یمیقد يلباسه ساده  هی دمتیکه د يروز

رو اشتباه رفتم  یراه هی...رهیگیعوقم م یزندگ نیداره از تو و ا گهید...ادیترانه ازت بدم م یدونیم...راست بوده کدومش دروغ

 " ......گم شو برو.....برو يخوایکه م يچشمام هر گور ياز جلو...گم شو...باشه پس تو هم ..برگردم دیبا

ضربم ...گوشش يتو خوابونمیم دهیکش هیبگه که  يزیتا چ کنهیرو باز م خوره،دهنشیشده و تکون نم رهیسکوت بهم خ يتو

 ....شهیمحکم و صورتش قرمز م

برسون به خان داداشت و بگو جواب  نویا": گمیم تیکه با عصبان کنهیشده ، بهم نگاه م سیکه از اشک خ یبا صورت ترانه

 ".... خوبم گرفتم...گرفتم  امویخوب

،اما  رمیم نیصورتش گذاشته به سمت ماش يو دستش رو رو زهیریبند اشک م کیکه پشت سرم  یتوجه به زن یب عایسر و

 "خانوم شمس؟ دیو که خوشبختانه بلد نالیترم ": زنمیو با پوزخند داد م گردمیچند لحظه نگذشته که برم

 

 ........!دور برگردان است تیزندگ يها یتلخ يکه انتها ینیو بب یتلخ است که به انتها برس چه
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،راستش  دونمینگرانم ،نم...دلم آشوب شده...کردم یکاره درست ایکه آ نهیا شهیمبل خونه ولو شدم ،فکرم پ يساعته که رو کی

رها کردم آزارم  ابونیزنم رو نصفه شب وسط خ نکهیا..... رمیگیو سرم رو تو دستام م نمیشیو م شمیبلند م......شدم مونیپش

 يو به صفحه  رمیگیرو تو دستم م میگوش! ایدفعه هم گند زدم،خدا نیا.....درست نبود.....کردمیکار رو م نیا دینبا....دهیم

 رم،کهیس بگباهاش تما رمیگیم میتصم....دوسش دارم...هنوز...ترانه هر چقدرم که بد باشه،هنوز زنه منه...شمیم رهیخ اهشیس

 :شهیپخش م یگوش يلرزونش تو يکه صدا دمیم ابجو عایسر...بندهیصفحه نقش م ي،و اسم ترانه رو برهیرو و رهیم میگوش

 خوامینم...خوامینم یچ چیه..ایب....غلط کردم...ایفقط ب...من ....من...ترسمیمن م کهیتار نجایا....ایترو خدا ب....ریاردش...ریاردش"

 ".........ترسمیمن م...شبه ریاردش...ایب..خوامیبچه نم...طالقت بدم

 

بگو تا .. ییآروم باش ترانه بگو کجا": گمیم یآروم يخاطر با صدا نیقلبم فشرده بشه ،به هم شهیعاجزش باعث م يصدا

 ".....حرف بزن دختر...امیب

 "...ایب........ریاردش": گهیو م رهیگیشدت م شیگر يصدا

 یکیاز تار اریاخت یشب داره و ب یالخصوص که ترانه فوب یعل....و خطرناك کیشبه و تار...حقم داره...دهیترس دونمیم

 "...ترسهیم

ترانه جان ": گمیم یآروم يخاطر با صدا نیآرومش کنم تا بلکم بگه کجاست،به هم کنمیم یو سع کنمیرو مهربون م صدام

 "...بده آخه یآدرس هی.....يزیچ ییتابلو...ناطرافتو نگاه ک....امیتا ب ییبگو االن کجا

خواستم کم ....يخوایطالق م یبه هومن گفت دمیشن الیاز ل....راستش من... ریاردش...دونمینم": گهی،م لرزهیصداش م نکهیا با

 "....یواقع...فکر کردم...ارمین

 "؟ییترانه،بگو االن کجا ستیحرفا ن نیاالن وقت ا": گمیو م شمیم ي،جد دمیرو تکون م سرم

من هنوز تو .....ریاردش.......نذاشت...دلم یعنی...نشد ی،ول..... نالیبرم ترم رمیبگ یتاکس هی خواستمیم": گهیمکث م یاز کم بعد

 میآبرو شد یامشب ب یکاف يوقته شبه،به اندازه  ریاونا د شیبرم پ خوامینم......ستادمیا نایهومن ا يکوچه 

 ”!من متاسفم ریاردش..............جلوشون

عادت کرده بودم،دوست نداشتم ،ادامه  شدیاعترافاتش که بعد از هر دعوا رو م نیبه ا گهید...شهیشده بود،مثل هم مونیپش

 ”!امیدارم م سایهمون جا وا": گمیم یخاطر با لحن سرد و آروم نیحوصله نداشتم،به هم...بده

 

شده و مانتوش  رهیبه اطراف خ یکه با نگاه نگران نمشیبیاز دور م....همون موقع راه افتادم و رفتم دنبالش...گذشته یساعت مین

 ...هر دو....میدونیرو م نیو هر دو ا ترسهیخاطراته من از شب به شدت م ییایزنه رو...ترسهی،از شب م زنهیرو چنگ م

 . کنمی،ترمز م جلوش
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و بهم لبخند  شهیم نیسوار ماش....معجزه شده کنهی،حس م نیماش يمن تو دنید کنه،باینگاه م نیو به داخل ماش شهیم خم

 !میزنینم یحرف چیراه هر دو ه يو تا انتها زنمیبهش پوزخند م...زنهیم

 

 نه،بایشیروم م يو جلو ادیترانه م شم،کهیمبل ولو م يو رو رونیب کشمیمتکا از تو کمد م هیشده و من مثل چند شبه قبل  شب

 هی،معلومه که  دونمیحرکاتش رو م يهمه  يبعد از سالها تجربه معنا.زنهیاسمم رو صدا م یو به آروم رهیدستش ور م يانگشتا

 ”!بگو": گمیم یآروم يو با صدا گذارمیم میشونیپ يدستم رو رو.....داره یدرخواست

 يدور نیباور کن ا...پژمان شیرو برم پ يچند روز هیخواستم،ی،اگه بشه م ياگه بگذار... ریاردش":گهیم ارهیرو باال م سرش

 "...هر دومون الزمه  يبرا

 دیمف تونهیپژمان چقدر م شیکه رفتن ترانه پ...کنمیذهنم دو دو تا چهار تا م يتو": شهیم رهیو به من خ کنهیم سکوت

بره تا قدر بودنش رو  دیترانه با.....ستین يخوب چاره ا یول...نباشه دیمف کنهیکه ترانه فکر م ییقطعا اون قدر ها....باشه

 "....بدونه

ما نه به  هیخصوص هیزندگ..يبا پژمان برگرد يحق ندار یول...يبر یتونیم": گمیو م کنمیمحکم و مردونم رو صاف م يصدا

 "؟یربط نداره ،گرفت يا گهیکس د چینه پژمان و نه به ه...هومن 

 "به اردالن چطور؟": گهیو م ندازهیم نییسرش رو پا یحق به جانب يصدا با

 ”!خواهشا.........ترانه گذشته رو به رخ من نکش": گمیو م شمیم یعصب

 ".نالیصبح منو ببر ترم ": گهیم هیو بعد چند ثان شهیم ساکت

 !هیقرار یحاال پر از ب یکه قرار بوده مملو از آرامش باشه ول یاتاق.......رهیمشترکمون م رهیو به سمته اتاق غ شهیبلند م بعد

 

 

 

 

 یواقع يدامن زدن به دور يبرا شهیم یشروع نیو ا وفتهیراه م نیهم ماش گهیربع د هی راز،یبه مقصده ش دمیبراش خر طیبل هی

 نیو اونم به تبع سوار ماش دمیم لیرو تحو م،ساکشیریو به سمته اتوبوس م میشیخارج م نالیاز ترم.....ما دو نفر از هم

نگاه  نیداخل ماش يایو به صندل دزدهینگاهش رو ازم م...شمیم رهیبهش خ رونیو از ب رمیم شیبه سمته پنجره صندل....شهیم

زن هر دفعه  نیا...رهیگیخندم م....شیبدون آرا...شال کرم هیتنشه با  يقهوه ا يمانتو هی... دهیرو نپوش شبشید يمانتو....کنهیم

ترانه زنه ....کنه کاریچ دونهیو نم..... رهیدرگ تشیشخص يدو رو نیکه ترانه ب فهممیم خوب.....فتهیوره پشته بوم م هیاز 

 ....کدومه شیقیحق تیبفهمه که شخص يروز هیتا ...دلزده بشه زایچ يسر هیاز  دیبا....فقط....هیخوب
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بمونه و اجازه بده که زنش فکر  دیمرد با هی...نهیآره درستشم هم....شهیازم دور م نیو ترانه هم همراه ماش وفتهیراه م نیماش

برسه که  جهیتا به نت...تا فکر کنه...بره دیترانه با...و نگذاره که زنش بشکنه...مقاوم باشه یدر هر حالت دیبا شهیمرد هم هی...کنه

 ....منه هیزندگ يو کجا...هیک

از شهر  یکاف يبه اندازه  نیماش کنمیکه حس م ینم،وقتیدور بشه تا نتونم چهرش رو بب یکاف يبه اندازه  نیکه ماش گذارمیم

 ”!زود برگرد": زنمیو براش اس ام اس م دارمیرو بر م میدور شده،گوش

 

فرمون رو کج ...آرامه...فروشهیکه اون دختر بچه توش گل م رهیم یو ناخود آگاه دلم به سمته چهار راه شمیم نیماش سواره

 .... زنمیو به سمته چهار راه دور م کنمیم

و اکثر اوقات تو  نهیزم يرو یفرشته که فقط گاه هیمثل ....ست،ین یول....گردمیو با نگام دنبالش م ستمیا یچراغ قرمز م پشت

،به  وفتمیو راه م کنمی،چراغ سبز شده دنده رو عوض م...شمیم رهیفکر از پنجره به آسمون خ نیو با ا رهیگیخندم م....آسموناس

 !که ساعت نه نمیبیم ندازموینگاه م هی میساعت گوش

 !رونمیم انیبه سمته آموزشگاهه پرن یبیعج تیبار با جد نیوا رمیگیم هیرو در عرض چند ثان ممیتصم

 

 م،نوازشتیربایرا با دستانم م تیرو ي،خاك ها کشمیم رونیام ب نهیس ياشباهات گذشته ام، تو را از صندوقچه  یتمام انیم از

 .شومیم رهیخ میاشتباه زندگ نیتر زیعزو هنوز با افتخار به  کنمیم

 

 .کنمیآموزشگاه حرکت م شخوانیبه سمته پ میو مستق ندازمیرو پارك شده م ادهیکه کنار پ نمیبه ماش ینگاه

 .دمیکار خدمتتون رس يگم،برایو م ستمیا یم شخوانیپ ياقتدار جلو با

 "؟....دیخواه هست کین يآقا انیشما از آشنا": گهیو م زنهیم شه،لبخندیم رهیو به من خ کنهیسرش رو بلند م ینسبتا جوون زنه

سالها دوستان  شونیبله من و ا": گمیو م دمیبا همون لبخند جوابش رو م....نجایکلفته ا می،پارت شمیو تازه متوجه م زنمیم لبخند

 "چطور مگه؟.میهست یخانوادگ

 شیر یکس ي،تا حاال برا زیعز يپسر عمو نکهیبه خاطره ا": گهیم کنهیرو جابه جا م شخوانشیپ يرو يکه کاغذ ها یحال در

 ".....يدیجمش يگرو نذاشته آقا

رو بهش  زیو هومن همه چ شناسهیدختر من و هومن رو کامل رو م نیکه ا شمیو متوجه م فرستمیم رونیرو ب نفسم

 "صحبت کنم؟ ریبا مد تونمیمن م، ستین یو معرف ییبه آشنا يازیپس ن": گمیو م کنمیم يدوباره صدام رو جد....گفته

صحبت  ریبا مد دیاالن هم دار نیهم": گهیو م زنهیم يکه ته خنده ا نمیبیشدم ،م رهیزن خ يقهوه ا يکه به چشما یحال در

 ".آقا............دیکنیم
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 دیهست انیپرن یآموزشگاه خصوص ریشما مد نمیبب دی؟صبر کن...یمگه منش...شما": گمیو م کنمیزده چشمام رو باز م رتیح

 "؟.....گاهیدرسته ؟پس چرا در جا

 ”!يدیخوشبختم جناب جمش......آموزشگاه رهیخواه ،مد کین هیخواه هستم ،هد کین": گهیو م پرهیحرفم م يتو زن

 "شماست درسته؟ يهومن پسر عمو یعنی....دیپس راست گفت يخواه؟خدا کین": گمیزده تر از قبل م بهت

 "مدارکتون لطفا؟...یاصل يسره مساله  میخوب بهتره بر اریبس....درسته": دهی،زنه رو به روم جواب م يساده ا يخونسرد با

و همزمان شروع به  نمیکه روش بش رمیم یبه سمته صندل یبه آرام گذارم،ویم زیم يخونسرد مدارك رو رو يبا چهره ا منم

 "....ینه ول ایهومن به شما گفته  دونمیخواه نم کیخانوم ن": کنمیحرف زدن م

 ”!آقا دیستیبا": گهیو م پرهیحرفم م يتو عایخواه سر کین

 بله؟:گمیو م شمیم رهیو با دهن باز بهش خ شهیدهنم منجمد م يتو حرف

 ”!دیستیگفتم با":گهیم یمدارك منه با لحن خشک يکه سرش تو یحال در

و به سکوت ادامه  ستمیا یپاهام م يو رو شمیکه سکوت کنم،بلند م دمیم حیو ترج کنمیزن تعجب م نیا بیعج يجذبه  از

 ”!دیادامه بد": :گهیو م شکنهیسکوت رو م عایکه سر دمیم

بگم،من  خواستمید،میکنیهمون طور که مالحظه م...بله": گمیو م کنمیحرفم م يکه هنوز در تعجبم شروع به ادامه  یحال در

بعد هم ...ومدین شیفرصتش پ یاتفاقات یخوب ط یول..رمیفوق رو هم بگ خواستمیو م رو گرفتم سانسمیدانشگاه تهران مدرك ل

به  دایشد..نکهیا گهید...نه  ای دیمشناس دونمینم...کردمیتهران کار م سیپرد شرکت يپنج سال سابقه کار دارم و تو نکه،منیا

 "....هم در خدمتتون هستم میداشته باشم فول تا يو اگر سعادت همکار....دارم  ازیکار ن

ماه به  کی": گهیم یبیعج يو با طعنه  شهیم رهیو تو چشمام خ ارهیو سرش رو باال م بندهیمدارکم رو م يخواه پرونده  کین

در خدمت  می،به صورت فول تا میبود یراض ستونیتدر ياگر از نحوه ...دیکنیآموزشگاه کار م نیا يتو یشیصورت آزما

شب  8صبح تا  7هفته به جز جمعه ها و از  يروز ها مامساعات کارتون هم شامل ت!بود دیآموزشگاه خواه

 ”!میکنیم هیرو ما ته ازتونیمورد ن يکتاب ها..يدیجمش يآقا ینیسطح سنگhighسطح..شهیم

رفع  ي ها گفته شد،اجازه یگفتن...که موفق باشم کنمیرو م میپس ،تمام سع":گمیو با بهت م شمیم رهیخ شیصورت گندم به

 "د؟یدیزحمت م

 يبرا يافتخار دیبتون دوارمیام": گهیو م کنهیاشاره م یو به دستش به سمته دره خروج شهیبلند م شیصندل ياز رو يلبخند با

 ”!يدیجمش يآقا دیآموزشگاه ما باش

. کشمیم یقیزن نفس عم نیجبروت ا یو در برابر تمام شمیخم م نمیبه ماش دنیو به محض رس شمیاز اتاق خارج م يلبخند با

 کنمیم یسع عایخواه ، سر کیجمالت آخرن يادآوریکه با .....کنمیم سهیزن رو با ترانه مقا نیذهنم اقتدار ا يناخودآگاه تو

 !،پسش بزنم
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 !دهمیکس هم نم چیبه ه یقلبم به جا مانده است را حت انیکه از تو در م يتو گذاشت؟حفره ا يرا جا یکس توانیم مگر

دوران  یحت....ندازمیبه اطراف م يا یو نگاه اجمال شمیخونه م کنم،داخلیو دره خونه رو باز م ندازمیقفل م يو تور دیکل

 يترانه وسط حال ولو بود،لباسا لیوسا....شده بود ختهیواقعا خونه به هم ر....قدر شلخته نبودم نیخوابگاه ا يهم تو میمجرد

 نایا يو همه  ومدیغذا نم يآشپزخونه بو يکج شده بود، و از همه مهم تر از تو زیم يرو نهمبل افتاده بود،گلدو يمن رو یراحت

 ...... !زن نداشت گهیبود ،که د ياز خونه ا یحاک

لباس خنک  هیلباس تنم رو با ....رمیو به سمته اتاق خواب م شمیحال رد م ي،از تو نیزم يرو يتوجه به خرت و پرتا یب

دستام از حرکت  شهیکمد باعث م يرنگ رو ییطال زیچ هیبندم،یلباسم رو م يباال يدکمه هاکه دارم  یحال کنم،دریعوض م

ذهنم به  يکه تو يزیو چ رمیبه سمتش م یبه آرام...چون حواسم نبوده دیشا....بودمش دهیرفتم،ندیصبح که داشتم م...ستهیبا

و به دست  دارمیبرش م...کاغذه هیحلقه  رهیز....حلقشو با خودش نبرده شه،ترانهیم لیتبد تیقطع هیحدس بوده به  هیعنوان 

ذهنمه  يو به باور برسم که اون چه تو...بخونمش خوادینم ه،دلمیمنجمد شدنم کاف يقدرهم برا نیشم،همیم رهیخط ترانه خ

 کنم،بایدستم فرو م يتو ي حلقه يانگشت کنار ي، و حلقه رو درست تو کنمیتخت پرت م يهوا کاغذ رو رو یب...داره قتیحق

 دایپ يبرا نتایرو سره کاب کشم،حرصمیم رونیب خچالی يتخم مرغ رو از تو هیو با خشونت  رمیدو تا حلقه به سمته آشپزخونه م

 ...........نشدم یمن هنوز خال.... من یول شهیجزغاله م تابهیماه يبعد تخم مرغ تو هیچند ثان....کنمیم یخال تابهیکردن ماه

 .وفتمیخوابگاه گذاشتم م يکه پا تو يروز نیاول ادهیو  کشمیدستم م يتو يحلقه ها يرو به رو انگشتم

 سال قبل نیچند

که از اتفاق سقط شدن بچه  شهیم یسه شب....زدمیبودم و با خدا حرف م داریرو ب شبیتمام د...ذهنم رو متمرکز کنم تونستمینم

 یلیخ یلیتو راه پله ها و خ انیازم م ینیریاستقال من و گرفتن ش يبرا الیکه هومن و ل يهمون لحظه ا...گذرهیهومن م ي

قبول  ینیرینفر به ش هی یحت نکهیقبل از ا....وفتهیاون اتفاق نحس م...........و  کنهیم ریچادرش گ رهیز الیل يپا یساده و ناگهان

 .........دهیرخ م یاتفاق فراموش نشدن هی.....گاز بزنه هیشدن من در دانشگاه 

 دیکه شا گهیباهام حرف زده و م یلیاما هومن خ...هومن نحسه يکه واقعا اومدنم به تهران برا کنمیروز گذشته و حس م چند

 .....کنهیمرد رفتار م هیو واقعا مثل  شهیهومن هم...نداره يریکس تقص چیقسمت بوده و ه

جا  نیهم دیرسم،بایم 25و به اتاق  رمیاز پله ها باال م...شمیم رهیکه قراره به عنوان خوابگاه ازش استفاده کنم خ یساختمون به

من بلند  دنیکه با د نمیبیاتاق م يدو تا جوون هم سن و سال خودم رو تو...کنمیو درو پشت بندش باز م زنمیدر م....باشه

 یسالم خودم رو معرف يو با گفتن جمله  شمیو وارده اتاق م ارمیرو در م کنن،کفشامیخوش بهم سالم م يو با رو شنیم

 .کنمیم

 ....شدم یبر حسب اتفاق با شما هم اتاق...و قراره که زبان بخونم ...سالمه 20 يدیجمش ریهستم ،اردش ریاردش_

 .....با شما خوشبختم ییآشنا از..... دهیمنم اسمم مج:داشت،سالم کرد و گفت يو صورت برنزه ا یگندم يجوان که موها پسر
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 یشما خودتون رو معرف گمیو با لبخند م گردمیاتاق بود برم يکه تو یاز سالم کردن به پسره اول به سمته پسره دوم بعد

 جناب؟ دینمکن

شد و با لبخند  رهیرنگش به من خ يهم به تن داشت با چشمان قهوه ا يساده ا يقدبلندو چهارشونه بود و لباس ها پسرکه

 . با شما خوشبختم ییاز آشنا...پژمانم ،پژمان شمس:،گفت دادیکه باهام دست م یلب باز کرد و در حال

 

 !آورم یم ادیبه  دیو من آنچه را که نبا یکنیفراموش م دیتفاوت ما در خاطرات است،تو آنچه را که نبا تنها

 ي کهیت فتهیم ادمیکه  رمیرو بگ تابهیماه يدسته  امیم....شهیجزغاله م شیآت رهیداره ،ز تابهیکه ماه بنمیم امیبه خودم م یوقت

رو  تابهیو ماه دارمیپارچه بر م کهیت هی عایسر....دسته قطعا خواهد سوخت يکنده شده و دستمم با بخش فلز شیکیپالست

 ی،که ک ارمیب ادیبه  کنمیم یو سع...شمیم رهیسوختم خ یو با بغض به زندگ کنمیم خاموش،گاز رو  نکیتو س ندازمیم میمستق

 !دم؟یته گرفت و نفهم میزندگ

 

نماز قضاهام رو هم که فکر ...زنمیرو دور م ونیزیتا کانال تلو شیو پنج ،ش...نشستم کاریخونه ب يپنج بعد از ظهره، تو ساعته

که ...مبل يرو کنمیرو با حرص پرت مو کنترل  کنمیرو خاموش م ونیزیو تلو شمیخسته م....حسابشون از دستم در رفته...کنم 

 رمیگیم میتصم...درستش کنم نکهیو بدون ا شمیم رهیبهش خ هیچند ثان...شهیم انینما اشیو باطر رونیب فتهیدل و رودش م

ناز  گهید مونمییلباس شو نیآخه ماش...تو حموم ندازمیم دارمیچرك رو بر م يلباسا..کنمیاز حال شروع م...خونه رو مرتب کنم

اون وسط مسطا هم دلم .....کنن رشیتعم دمیبعد از آزاد کردن سند خونه ،حتما م...رمیاگر حقوقم رو بگ...و از کار افتاده کنهیم

 بندمیدره حموم رو م.........حاال کو تا پول یول...بخرم و دردام رو باهاش دود کنم بفرستمم هوا گاریپاکت س هیهوس کرده برم 

 گذارمیو م کنمیم ستکنترل رو هم در....توش زارمیو م دارمیرو بر م نیزم يرو يکنم،گالیممبل رو صاف  يو گلدونه رو

و گشنم  رهیتخم مرغه آشو الش شده ،دلم ضعف م دنیبا د...شورمیرو م تابهیو ماه رمیبه سمته آشپزخونه م...ونیزیکناره تلو

و به  زنمیعادت کنم،فکرم رو پس م ییتنها هیبه بعد به زندگ نیاز ا دیبا دیکنم،شا زیخونه رو تم دیبا يقبل هر کار یول...شهیم

کامال حال و آشپزخونه  کنمیکه حس م یوقت....برهیساعت وقت م میشستن ظرفا ن...شمیمشغول م نکیس يتو ياشستن ظرف

مرد  هیزنم،یم بیبه خودم نه...شهیتخت قلبم مچاله م يکاغذه رو يدوباره  دنیبا د یول رمیمرتب شده،به سمته اتاق خواب م

 يرو..کنمیو تاش رو باز م دارمیکاغذ رو بر م یبه آروم....رمیمبه سمته تخت  یساختگ يو با غرور کنهینم هیوقت گر چیه

 يبار به جا نیو ا انیذهنم به رقص در م يجمالت تو....شمیم رهیکاغذ چنگ انداخته خ يکه تو یو به دو خط نمیشیتخت م

 :خونمیخودم م يبلند نامه رو برا يگرفتن،با صدا يکاغذ ،ذهنم رو به باز

 

 شهینم شهیبگم،هم دیبا...خوب یول...نگو يزیپژمان چ ،بهیگفت...يبرنگرد يروز هی نکهیا ينرو برا یکه گفت...دونمیم ریاردش"

 يایاگه ب....میما واقعا بهتره که از هم جدا بش....یول گمیم نویمن واقعا متاسفم که ا.... فرار کرد دیهم با یگاه.... دیموند و جنگ
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 يطور نیبخوام ا نکهیا یبار به عنوان همسرت ازت معذرت بخوام ول نیآخر يبگذار برا....یابینه غ گهو ا يکه حضور رازیش

 ...... بهم زنگ بزن..طالق منتظرتم يبرا....ریاردش يبرم ،رو تو خودت باعث شد

 "شمس ترانه

 

 

 

نه ....نداشتم یاحساس قتایحق گهید.....از قبلم،غرورم و اعتمادم هم شکسته شده بود ریبه غ....ادیدن نامه نفسم باال نماز خون بعد

 ............کردمیامضاش م دیبود که با مییچنبره زده بود،حکم تنها میکه در اون لحظه بر تمام زندگ يزیتنها چ....نه تنفر...عشق

کردنه اتاق خواب گذشته بودم،اتاق خواب که  زیتم رهیدستام مچاله کردم و پرتش کردم پشت سرم،از خ يرو تو نامه

و مدام با خودم  دمیهام رو فشار م قهیوشق رمیگیدستام م نیسرم رو ب.....کردن هم گذشته بودم یزندگ رهیاز خ یحت...سهله

 ”!.........کنهیمرده و مرد بغض نم هی ریاردش": کنمیتکرار م

 

 !من بود یزندگ تیله شده است نها تیمشت ها انیآنچه که م نیغرور و بب يآوا....را باز کن دستانت

متحرك  مهین دمیشا ایجسم مرده و  کیشده،مثل  کی،هوا تار کنمیحس م یچند ساعت گذشته ول دونمینم...غروبه اطرافه

 دیبوده که شا نیا نشونیمدل فکر از سرم گذشته که ساده تر هزاران هیچند ثان يتو......شدم رهیتخت افتادم و به سقف خ يرو

رو پاك  میشونیپ يو عرق ها میشنیتخت م يباشه،رو دهیکه از خواب پر یآدم ثلم.......من نبود يبرا نهیگز نیترانه بهتر

کدوم و جواب  چیکه من ه...نایشد و ا یبود که کار چ دهیاز هومن داشتم ،پرس امیتا پ کنم،چندینگاه م میبه گوش.....کنمیم

هومن ":گمیو با خودم م کشمیصورتم م يدستم رو رو.....زنمیپوزخند م....رازیکه ترانه رفته ش دونستیهومن هنوز نم...ندادم

و به سمته  شمیتخت بلند م ياز رو"..........حال االن من رو درك کنه تونهیکس نم چیه.....دونستیرو نم یچ چیوقت ه چیه

از  رانهت نکهیمرد قبل از ا هیمثل  نکهیاونم ا....رمیگیبزرگ م میتصم هی، خورهیآب که به سرم م يقطره  نیاول.....رمیحموم م

 ............!خارج بشه،من کنار بکشم میزندگ

 

خاطر  نینداره به هم نیبنز نیماش دونمیم....رمیم نگیو به سمته پارک زنمیم رونیموهام رو خشک کنم،از خونه ب نکهیا بدون

 خوادیدلم م....کنمیخونمون حرکت م کیو به سمته پارك نزد شمیکنم،از ساختمون خارج م يرو ادهیپ یکم رمیگیم میتصم

و به اطرافم  نمیشیپارك م يتو دیسف يها مکتیاز ن یکی يو رو شمیپارك م اردهو......آرومم کنه يزیچ هیتا  ییجا هیبرم 

 يهم اون طرف تر رو رمردیدو سه پ....رنیم نییاز سرسره ها باال و پا يبخش باز يکه تو ییها يبچه ها....ندازمینگاه م

که با شکل ها و  ییکنن و عابرایمن راجع به ازدواجشون صحبت م يکنار مکتین يزنه و مرد هم رو هی.....نشستن مکتین

 يصدا.....دونهینم يگریدارن که د یآدما مشکالت نیا ي کنم،همهیبا خودم فکر م.....شنیمتفاوت از کنارم رد م يها افهیق

 يآور ادیکار به خودم  نیرو با ا يزیچه چ خوامیپارك اومدم و م نیچرا دوباره به ا دونمینم.......کالغ ها کل پارك رو پر کرده
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به پارك  يزییعصر پا هیسالم که  ستیهنوزم من همون جوونم ب...نکرده رییتغ يزیهنوز چ کنمیحس م ییجورا هی یول....کنم

 ..............شهیبا زنش رو به رو م يزیو به شکل شگفت انگ اد،یم

 سال قبل نیچند

 يرو یکتاب رو با خودم مرور کنم، با پرت شدن زن يمطالب تو گهیباره د هی، کنمیم ینشستم وسع مکتین يکه رو یحال در

 ......چه خبر شده نمیتا بب ارمیسرم رو باال م عایسر مکتین

نشسته و رو  مکتین يدستش،رو يبدل تو يو النگو ها یرنگ يساده  يبا لباسا یکول.....زنه هی.... چرخونمیرو روش م نگاهم

 نییگذاشته و با هر تنفس دستاش هم باال و پا نشیس يقفسه  يدستش رو رو.....زنهیمن داره نفس نفس م يبه رو

که پژمان  کنمیلحظه احساس م کی يبا باال اومدن سرش،برا........هاریو سرش رو باال م شهیمن م نیمتوجه نگاه سنگ.....رهیم

 يکه تو یحال نه،دریشیلبام هم م يلبخند رو نیو ا زنمیبه افکارم لبخند م.....یزنه کول کیرو به روم نشسته اونم در جلده 

 ...گهیم یکه چ نمیبببشم و  دهیکش رونیاز عالم هپروت ب شهیبلندش باعث م يزنم،صدایچرخ م التمیتخ يایدن

 ؟بتيگوش ندار ای؟يبا توام کر يهو":زنهیداد م دهیهم کش يرو تو شیکلفت مشک يکه ابرو ها یرو به روم در حال زنه

 ها؟ يزل زد یبه چ کهیکن مرت شیچشماتو درو گمیم

 "د؟یکردیر مفرا يزیاز چ ": گمیو م ارمیذهنم رو به زبون م يو حرف تو رهیگیاز حرفاش خندم م لیلحظه بدون دل کی

کار  یچ کردمیم کاریتو رو سنَنه که من چ": گهیکه کامال مشخصه هول شده م یو با حالت پرهیاز رخسارش م رنگ

 "؟....یمحل هیفضول چ....کردمینم

 یقاپ فیک": گمیم یو عصب زنمیهست رو پس م یدختره کول نیپژمان و ا نیاز نسبت دادن ب یافکارم که ناش یتمام

 "گه؟مشخصه؟ید

 يدزد همه : زنهیداد م یبیبلند عج يو با صدا دهیدستش رو فشار م يقرمز رنگ تو فیکه ک نمیبیجمله م نیا دنیبا شن یول

 ....اما......شهیچشمم خارج م يجمله به سرعت از جلو نیو با گفتن ا".... کهیجد و آبادته مرت

 ....شهیو م شدهیاما شروع م يکلمه  نینبود از هم یکیبود  یکی يقصه ها به جا يهمه  دیشا...اما

 .... رهیم یاما وقت....آره

شهر  یاون روز زنه کول ستین فمیک د،منظورمینه اشتباه نکن....ستیسره جاش ن يزیچ هی، شمیتازه متوجه م رهیم یوقت...

رنگش ،قلبم رو در عرض  يقهوه ا يو از همه مهم تر با چشما....با اعتماد به نفسش...با نگاه جسورش.... ،درست وسط پارك 

 ............!ادبه نا کجا آب برهیو م دزدهیم هیچند ثان

 

 .............!دندیشیاند یم نیزم ياز آنکه مردم تنها به جاذبه  شیپس از رفتنت ظهور کرده اند،پ شاعران

تلفنت رو که ": گهیم دوارشیام شهیهم يکه با صدا کنمیتعجب م دنشیو از د... امیپارك،به خودم م يهومن تو يصدا با

 ".یباش نجایا دیحدس زدم با... نگهیتو پارک نتیماش دمید...يخونه هم نبود..اومدم دره خونه....يدادیجواب نم
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 "...... شونه هام خورد شده يطبقه رو  60برجه  هی کنمیحس م....خستم هومن": گمیو م دمیبا سکوت تکون م سرمو

 ..... !بوده يزیچ یپنت هوس ادیبرج که خوبه به نظر م":گهیو م هزنیلبش،به شونم م يلبخند رو با

 "پژمان؟ شیرفته پ":گهیو م ندازهیکفه پارك م يکاییسرش رو به موزا نه،یبینگاه تلخم رو م یوقت یول

 !مشخص شده برسه  جهیخودش به نت کنم،تایخاطر سکوت م نیبه هم....هیزیت يهومن بچه ...باشه دهیفهم زدمیم حدس

 "...سفر براش الزم بود نیبهش حق بده خسته شده بود،ا......خوب......پس رفت":گهیسکوت م هیاز چند ثان بعد

من  يبرا کهیزن....خسته شده بود؟رفته سفر": کشمی،داد م میو با نگاه عصبان رمیهومن از کوره در م يجمله  دنیبا شن عایسر

 ”......!دمیطالقت م یابیغ ،ياین ينامه فرستاه،حضور

بعدشم ..........کننیمردم دارن نگاه م نییپا اریصداتو ب ریپارکه اردش نجایا": گهیآرومم کنه م کنهیم یکه سع یدر حال هومن

 ”!رهیگیصورت نم ی،طالقيو نذار يتا تو نخوا یدونیخودت م

 بشه؟ یبشه؟نه که چ یکه چ رهیصورت نگ یطالق": گمیم ينسبتا بلند يبا صدا لرزهیکه چونم م یحال در

جور؟هومن  هیو فقرمونم  يجور،تو ندار هیبه جون من؟تو داشتن و دارا بودنمون  فتهیکه مثل زالو دوباره ب یزندگ نیبه ا برگرده

بچه گانش رو تحمل  يرفتارا ؟یآخه تا ک!تحمل کنم تونمیکشش دارم ،م ییجا هیمنم تا  یول...یول.....مردم درست هیمن 

 هیمن ....کشمینم گهید...رو تحمل کردم شیآنچنان يمدل به مدل خواسته ها.....کردم لزنانشو تحم يکردنا يحسود....کردم

 یدختره فالن.... جان  ری؟اردشیباشه که چ انمینه فقط چشمش دنبل حقوق ماه....هام پشتم باشه  یکه تو سخت خوامیزن م

 میما نداشته باش فهیح..کهیچقد ش یدونینم....يه امدل نسکاف دهیخر دیمبل جد ؟ستهیچ هیهمسا ده،زنهیفالن خر سیسرو

 "......خوب

 ییهومن،باور کن، تا جا....دمیساز زد به وهللا من رقص یدستور داد،هر چ یگفت، هر چ یگرچه هر چ...گرچه":دمیداد ادامه م با

پامو ....رفتم يادیز یسربلنده ول يطور نیفکر کنه ا دیتا شا...نکردم یبراش و کوتاه دمیخدا خر ییبه خدا دیرسیکه دستم م

 گمیاالن م یشده ول رید....ندارم...الناس هایا...خسته شدم گهید یول.. نییپا شمیم پرتاالنم دارم .. غیت يگذاشتم لبه 

 "......نشدست فیبراش تعر...ستیترانه ن يکشنریواژه اصال تو د نیا دهیگرچه ، چه فا...ندارم

 شهی؟همیبگ يزیچ يخوایاز خودت نم": گهیم یلحن آروم ده،بایمن گوش م يموم غر زدناکه سره صبر به ت یدرحال هومن

بارم خودت رو  هی ایکرده؟آ یدگیرس شییزناشو یزندگ يها تیکه به تمام مسول یگذاشت ینقص یبیع یمرده ب يخودت رو جا

 ری؟اردشياردالن رو فراموش کرد هیقض شیباشه؟نکنه چند ساله پ دهرو اشتباه کر ییجاها هیکه ممکنه  یگذاشت یکس يجا

 "........یکرده ،تو هم همون اندازه کج رفت يقبول کن همون قدر که اون اشتباه رفتار

شما ها  يچند ساله که بچه ...هومن یشما رو وسط بکشم ول یخصوص یزندگ خوامینم":گمیو با بغض م شمیم آروم

چقدر .....نیچقدر مت...چقدر خانم ...يبه چشم خواهر....ه به زنت بنداز نگا هی... نیبب یبه خاطره اون حادثه ول...شهینم

 "....ختهیفره...صبور
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 سهیمقا یزنت رو با کس دینبا...آدما با هم فرق دارن ریاردش ":گهیم رهیگیمشتش م يکه دستم رو تو یدر حال هومن

زن شوهرش  هیاگه ...کننیهم فکر نم نیع....چون زن و مرد با هم فرق دارن...یکن سهیزنت رو با خودت مقا دینبا یحت....یکن

سال از ازدواجشون هم گذشته  نیاحساسه بخصوص که چند یچقدر ب مسرشکه ه رسهیم جهینت نیبه ا سهیرو با خودش مقا

که راه درست  کننیکر مو هر دو ف کنهیابراز احساسات دو جنس به هم فرق م يچرا؟چون نحوه  ستیدرست ن نیا یباشه ول

چقدر  یداشت شرفتینسبت به قبل چقدر پ ینیبب..یکن سهیبهتره تو خودت رو با خودت مقا..ریاردش.....رنیرو دارن م

 هیکه  یوقت.... که اشتباه بوده يو کجا ها رو کوتاه اومد يکه نکرد يکردیمطابق حرف زنت عمل م دیکجا ها رو با...پسرفت

رو هم  هیبق...قضاوت کن نیبعد بش..برگرد جاشونو درست کن شه،پسیم يطور نیخودشون نباشن ،ا يها سره جا زیچ يسر

با داستان  الیبعدشم بحث بچه دار نشدن من و ل....ریبگ بیرو رفع کن ،بعد از زنت ع خودت ياول کمبودها...سوال رهیبکش ز

 "...مساله مربوط به گذشته هاست نیا.... شما کامال فرق داره

 ".من و اردالن هم مربوط به گذشته است هیطوره که قض نیاگر ا": گمیو م رمیگیو جبهه م گردونمیسرم رو بر م عیسر

قبال حل شده،اما شما دو نفر هنوز مشکالت  الیمن و ل يمشکالت گذشته  ": گهیو م شهیم رهیچشمام خ يتو هومن

 ”......!ریاردش رسهیزنت نم شنهادیجز پ ییروش به جا نیا.....سراغ مسائل االنتون دید،رفتیگذشتتون روو حل نکرد

 ”!نهیدرستشم هم": گمیو م گردونمیبرم يرو به سمته بخش باز سرم

گذشتت رو خوب  یول ریاردش دونمیو نه م شناسمیاالنت رو نه نم: گهیو م شهیبلند م مکتین يبا پوزخند از رو هومن

و سنگ  يکرد یل یچقدر ل یکه االن توش يبه نقطه ا دنیرس يبرا ادیب ادتی عقب تا یرو بکش تیزندگ لمیف هیکاف.......ادمهی

 ......!یانداخت

 يرینگ میتصم یکن برخالف گذشته احساس یسع":گمیبهت م یشگیدوست و همراه هم هیبه عنوان  یخونه پسر ول رمیم من

که قراره ازش جدا  نهیضررش ا نیدفعه کم تر نیا ی،ولیبود که قرار بود بهش برس نیضررش ا نیتر شیچون اون موقع ب

 "........ یبش

 

 يبخش باز يتو يناخودآگاه به بچه ها شنیو باعث م رنیذهنم رژه م يتو شیجمالت فلسف شه،امایاز پارك خارج م هومن

 ..................بشم رهیخ

 

که اتفاق  شنومیروز ها م نیو ا ياما تو رفته ا.............بر حسب شانس....یاتفاق...از دور یبودنت را کرده است،حت يهوا دلم

 ..........!يشده ا گرانید

 کشمیم یقینفس عم......میبگذارم جفتمون فکر کن دیبا....به هر دومون وقت بدم یمدت هیگرفتم  میتصم...خونه  گردمیبرم

وقت بود که  یلیخ....بلد بودم يناهار رو هم که نتونستم بخورم،خدا رو شکر آشپز...به فکره شام باشم دیشبه ،با8ساعت ....

 ي،گوشت چرخ کرده ا یو دنبال گوشت کنمیرو باز م زریفر....میدار ایچ ییکه مواده غذا دمیدیم دیاول با....کارها بلد بودم یلیخ
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 رونیو همون رو ب کشمیتاسف م ياز رو یس،نفسیکردن،چند تا سوس دایپ به رسهیتالشم م یتمام یول گردمیم يزیچ... یمرغ

 تابهیماه ي، روغن رو تو برمیها رو حلقه حلقه م سیو سوس نمیشیو کفه آشپزخونه م دارمیچاقو برم هی.....تا سرخ کنم ارمیم

 .....کنمیها رو سرخشون م سیو چند تا چند تا سوس زمیریم

 رمیو به سمته حال م کنمیگاز رو کم م يشعله ...چهیپیخونه م يتلفن،تو يهام صدا سیکه سرگرم سرخ کردن سوس یحال در

 "د؟ییبله بفرما":گمیو م دارمی،تلفن رو بر م

حال مجبور  نیحرف زدن باهاش رو نداشتم ،با ا يواقعا حوصله ...بشه یبادم خال شهیباعث م یپژمان اون وره گوش يصدا که

 "؟یپژمان خوب":گمیم عیسر یلیخ ينسبتا سرد يوابش رو بدم پس با صدابودم ج

 ....تا جوابم رو بده شمیخاطر منتظر م نیشده ،به هم ریعوض شدنش د يبرا گهید یول شمیم انمیمتوجه سوال ناش خودمم

 "؟....ریحالت خوبه اردش":گهیم یاز اون طرفه خط به آروم پژمان

 ".شم...با....خوبم چرا بد....آره":گمیقبلم ماله بکشم ،پس م هیحرف چند ثان يرو کنمیم یسع لکسیر یلیخ

 

زنم قهر کرده و االن هم برادرش زنگ زده تا ...حالم خوب باشه دیاالن نبا..فتهیم ادمیجمالت  نیا يگفتن شمرده شمرده  با

 میقبل يجمله  یدر پ عایخاطر سر نیهم شه،بهیم یو اگه بشنوه که حالم خوبه ،قطعا عصب....رو روبه راه کنه زیدوباره همه چ

 "........آخرش رو گرفته میترانه تصم یول.......یول یول...نپژما ستمیخوب راستش خوب ن ":گمیم

 "؟یرو گرفت متی،تو هم تصم ریاردش یتو چ":گهیپشت خط م ینگران يبا صدا پژمان

خودمون  يبار به عهده  نیرو ا میخوشحالم که تصم...کنه یونیتهران تا پا درم ادیب خوادیدفعه نم نیکه ا خوشحالم

 "؟يندار يکار زنم،فعالیبه ترانه زنگ م کنم،خودمیفکرام رو م ":گمیو قاطعانه م کنمیپس صدام رو صاف م...گذاشته

 "باشه؟....ریفقط خوب فکر کن اردش...نه...نه":گهیکنم،میدارم از سرم بازش م شهیکه کامال متوجه م پژمان

که به سمته  امیم....کنمیو ارتباط رو قطع م گم،خدافظیم یآروم يکش ندادن بحث ،با صدا يتوجه به حرفش برا نبدو

 "د؟ییبله بفرما":کنمیو تکرار م دمیم خوره،جوابیآشپزخونه برم که دوباره تلفن زنگ م

 "د؟یخواه هستم،خوب هست کی،ن يدیجمش يآقا":گهیکه م شنومیرو م یزن ياز پشت خط صدا که

 نیکه چقدر سوال پژمان و ا شهیبرام جالب م انه،یاموزشگاهه پرن سهیرئ هیزن همون هد نیکه ا شمیلحظه متوجه م کی يبرا

 ......!کشوننیم یدور از هم يها ایحالم خوبه متفاوته و هر کدوم من رو به چه دن ایکه آ نیزن در ا

 "افتاده؟ یخوبم ،اتفاق...بله...بله":گمیم يو با خونسرد کنمیدستم جابه جا م يرو تو یگوش

کنم  يادآوری خواستمیم،میبگذر....يدیفکر کردم خوابتون برد جناب جمش": گهیلبخند م یو آرومش و با کم يجد يصدا با

 ".... ریاردش يآقا دیباش یکه آدم سره وقت دوارمیام...شهیکارتون از فردا ساعت هفت صبح شروع م

 ”!دینگران نباش...کنمیخودم رو به شما ثابت م...خواه کیخانوم ن کنمیثابت م": دمیجواب م عایدفعه سر نیا
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من به شما اعتماد دارم سر کار  ":گهیتر شده بود ، م میمال یکم یول دیباریازش م تیکه هنوز جد ییبا صدا هیهد

 ”.....!کنم يادآوری خواستمیفقط م....يدیجمش

 !راس ساعت هفت ....متشکرم،فردا اونجام":گمیاحترام رو توش به طرف مقابلم القا کنم م کردمیم یکه سع یلحن با

پس فعال ...مثل شما اکثرا کاربلد هم هستن ییمردها..خوبه،قاطع ،جسور":گهیپشت خط م عایحرفم سر نیا دنیبا شن هیهد

 ”.....!،خداحافظ شمیمزاحم نم

 دنید یحت...ستمیا یگاز م يو رو به رو رمیلبم به سمته آشپزخونه م يد روخواه ،با لبخن کیاز خانم ن یاز خداحافظ بعد

 کنمیکه نسوختن جدا م ییسوخته رو از اونا يها سیسوس ی،به آرام شهیرفتن لبخندم نم نیسوخته هم مانع از ب يها سیسوس

 ”!يدیگفت،من به شما اعتماد دارم سرکار جمش یحت.......جسور، مرده کار ع،قاط": کنمیو در همون حال با خودم تکرار م

 

 !را گرفت تیچطور جا دانمینم کنم،هنوزیاعتراف م یول....تو نبود هیهم شب شیخنده ها یرا،حت تیعطر تو را داشت،نه صدا نه

صبح ....مکن ریروز رو د نیخواد،اولیاصال دلم نم...تر وقت ندارم شیساعت ب کی دونمیرون،میب امیصبحه،از حموم م 6 ساعت

بعد از شام رفتم و  شبیدارم که لباسام رو بپوشم و آماده بشم،د میاالنم تصم....کامل خوردم يصبحونه  هیشدم و  داریزود ب

 ایلباسام  ي هیبق...تر ندارم شیدو دست کت و شلوار ب...کامله به جز کت و شلوارم زیهمه چ....رهیزدم تا صبح وقتم رو نگ نیبنز

کت براقم رو ....رمیگینظر م ریکت و شلوار رو هم ز یکیاون  شم،ویم رهیکمد خ يبه کت و شلوار براق تو...یراحت ایاسپرتن 

 رو؟ میکت شلوار عروس ایاتخاب کنم 

هم  میکت و شلواره عروس.....یول...یول... خورهیبه دردم نم..خوبه ایو فقط واسه مهمون... خز باشه  یلیخ دیکت شلوار براق با...نه

ترانه  يها فیاز ک یکی ياز تو...پوشمیو کت و شلوار براق رو م شمیمتقاعد م هیبعد از چند ثان...ادیازش خوشم نم چیه...نحسه

و  کنمیموهام رو شونه م..زنمیو گردنم م انمیو به آست....تره کیمردونه نزد يکه به بو کنمیم دایعطر پ هیکه تو کمد پرت شده 

که اگه چند ساله بعد  ییاز جا...قصه رو از نو شروع کنم نیا خوادیدلم م....شمیم رهیرو به روم خ دیجد ریبه اردش نهیآ يتو

 ".......خان ریها اردش يشده بود بیخوشت یلیخ":خودم بگم بهپارك ، يخاطرات تو ي،به جا ارمشیب ادیخواستم به 

 

ساختمون نصبش  يکه اسم موسسه روشه و باالبزرگ  يتابلو هیشم،یم رهیو به سردره موسسه خ شمیم ادهیپ نیماش از

 نیبه هم...باشه یکه منش دمیاحتمال م.. ستادهیزنه ناآشنا ا هیدر  يجلو....شمیو وارده ساختمون م شمیرد م رشیاز ز...کردن

 ...هستم...يدیجمش ریمن اردش... دیببخش":کنمیم یو خودمو معرف رمیخاطر جلو م

 ".......خواستمیم

اتاق شماره هفت  يتو ،کالستونيدیجمش يآقا":گهیکه م ادیاز پشت سرم م هیهد يکه صدا دادمیصحبتم رو ادامه م داشتم

 دیتونیم...ازتونیمورد ن يهم کتاب ها نیا...رسنیم گهیربع د هیاحتماال تا ....مودنیبچه ها هنوز ن...دشهیکل نمی،ا شهیم لیتشک

 ”...!دیکن بیتوسط اون حاضر غا دیشاگرداتونه که با ستیل نمیا یتراس...دیشروع کن Highکارتون رو در مقطع 
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کالس  هی...ستیبد ن...گذرونمیو کالس رو از نظر م کنمی،درش رو باز م رمیو به سمته اتاق م رمیگیرو ازش م لدیتشکر ک با

با لبخند به سمته ...ادیشروع بد به نظر نم يبرا...يدیبلند مخصوص جناب جمش زیم هی د،ویبرد سف تیتخته وا هی...نسبتا بزرگ

شدن در  دهیکوب يکه صدا ارمیم رونیزبان رو ب ياون مقطع درس بدم و کتاب ها يتو ارهرو که قر یو کتاب رمیکارم م زهیم

 " دییبفرما":بگم شهیباعث م

 "داخل استاد؟ امیاجازه هست ب":گهیو م شهیساله وارده کالس م 15پسر  هیو  شهیباز م در

 "البته ،چرا که نه؟": گمیو م شمیم رهیتپل و با نمکش خ يچهره  به

 ....ارهیم رونیو کتاب هاش رو ب نهیشیجلو م يها یاز صندل یکی يرو

 و شما؟ میکن يترم رو قرره با هم سپر نیا...یسیزبان انگل دیجد ریهستم،دب يدیجمش ریمن اردش":گمیو م کنمینگاه م بهش

 "استاد....هستم انیدییمن بابک حم":گهیوبا لبخند م ارهیرو باال م سرش

و  گذرونمیاول رو به مرور مباحث ترم قبل م يجلسه ....شمیو با تک تکشون آشنا م رسنیم یکی یکیبچه ها .....زنمیم لبخند

من هم به ...شنیاز کالس خارج م یکی یکیگذشته،و کالس تموم شده، بچه ها  یچند ساعت...کنمیبعد درس اول رو شروع م

که دوباره به سمته  شهیاز پشت سرم باعث م هیهد يجا بدم که صدا فمیک يتورو  لمیوسا کنمیم یو سع گردمیبرم زیسمته م

 .در برگردم

 "؟يدیجناب جمش دیواقعا از پسش بر اومد نکهیمثل ا": گهیو م زنهیلبخند بهم زل م هبایهد

 ”!گهیشد د بیبود که نص یشما سعادت يبا موسسه  يبه هر حال همکار":گمیم رمیکه با انگشاتم ور م یو درحال زنمیم لبخند

 ".... !ما خوشحال کننده است جناب يبا شما هم برا يهمکار":گهیو م زنهیم يلبخند

 يسرم در حاله دورانه صدا يکه تو يزیاما در اون لحظه تنها چ...ذارهیو تنهام م رهیم رونیجمله از اتاق ب نیبا گفتن ا هیهد

 !سالن موسسه است يها کییموزا يکفشش رو يپاشنه 

 

 .....!کیکه آنها را داشتم اما نه از نزد یهست ییها زیتمام چ هیتو شب...دیمثل خورش...مثل آسمان..مثل ابر تو

 یزندگ...جالبه..شمیم رهیرو خ ادهیو از پنجره به پ زنمیترمز م....شهیاز چهاراه ها قرمز م یکیکه چراغ  رونمیسمته خونه م به

رو  ادهیو به مردم پ زنمیذهنم در حاله شکل گرفتنه لبخند م يکه تو يدیبه احساس جد...کنهیآدما چقدر زود رنگ عوض م

و  ستادهیا نمیشما يساله ،کناره پنجره  12 يپسر بچه  هی..شنیرو شلوغه و مردم از کناره هم با سرعت رد م ادهیپ..شمیم رهیخ

 دمیکه پوش يندارم چون کت شلوار یکه قطعا پول بمیج يتو....پول...سابهیرو م دمیپرا ي شهیدستش ش يبا دستماله تو

پولم رو هم  يمانده  یباق نیدرسته که آخر ایآ یول...توش هست یهزار تومن 25 هی...کنمیرو باز م نیداشبورد ماش....پس...نوئه

بکنم قطعا راهه  دیبا کاریندارم،چ خچالی يهم تو یآنچنان ییمواده غذا ؟تازهیچ نیتموم کنه ماش نیبچه؟اگه بنز نیبدم به ا

ن جور یسگ محله ا یول شونهیتومن پوله خرده زندگ 200تومن  100که  ییآدما يبهشه مثل همه  یتوجه یحله درست ب

 دنیدر حاله دو يدختر بچه  هیکه ناگهان  ارمیبورد و سرم رو باال متو داش گردونمیپول رو برم یبا ناراحت...زارنیبچه ها نم
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 يکه اون دختر همون آرامه است که تو نمیبیو م کنمیتر دقت م شیب یکم....کنهیرو توجهم رو به خودش جلب م ادهیپ يتو

 ع؟یقدر سر نیآخه چرا؟چرا ا یول...دوئهیرو داره به سرعت م ادهیپ

و به  شهیم انیاون همه آدم نما ونیبا تنه زدن به مردم از م فیکث يمرد گنده  هی، که  شمیم رهیشلوغ مردم خ يتوده  به

 هیثان 10 ندازم،یشماره رو به روم نگاه م هیبه ثان...شهیقلبم جمع م....دوئهیو دنبالش م رهیگینظر م رهیسرعت آرامه رو ز نیباالتر

چشمام رد  يکه از جلو هیریتصاو شیاما ذهنم پ...شدم رهیو به داشبورد خدستم رو فرمونِ ....بشه زتر نمونده تا چراغ سب شیب

 ......اسری....کبودش يدستا....مرد هی....آرامه:شنیم

از  تونهیقطعا اون دختر نم...ندازمینگاه م د،یدویکه آرامه به سمتش م يریو به مس شمیم ادهیپ نیوسط چهار راه از ماش اریاخت یب

 ....آرامه کجا و اون مرد کجا يجثه ...فرار کنه اسریدست 

اما با خودم ...بشم مهیممکنه جر یحت...ادیپشت سرم در م ينایبوق ماش يچراغ سبز شده و صدا...شمیرو م ادهیوارده پ ینگران با

رو هم قفل  نیدره ماش...کنمیم دنیرو شروع به دو ادهیپ يتو........روش نمیا...گند زدم میزندگ يهمه تو نیا گم،یم

سر دختر بچه  ای...ستهیایو آرامه پاهام م اسری دنیکه با د شمیمردم رد م ونیبا دو از م....رونیب دمیرو کش چییفقط سو...نکردم

خوب ...شدنیاعتنا از کنارشون رد م یمردم هم ب.....شدیکه من شرمم م دادیم ییساله فوحشا 6 يرو به کتک گرفته و به بچه 

آرامه  ياشکا دنیبا د......نداشت یکوچولو به اونا ربط تردخ هیمشکالت ...امروز  یتالیجیو د یسنگ يایدن يتو.....حقم داشتن

 ".... یولش کن عوض":کشمیو داد م شمیم ی،عصب

 دمینشن":زنهیداد م و شهیم رهی،بهم خ کشونهیکه با مشتاش آرامه رو دنباله خودش م یبلنده من در حال يصدا دنیبا ش اسری

 "؟يکرد یچه غلط

 بتیمن دست تو ج...منو بزن ایب......تو رو خدا...تو رو خدا برو...من عادت دارم...عمو ولش کن":گهیو م شهیآرامه بلند م يصدا

 ".........گهیعمو ترو خدا برو د.....من.....من ... کردم

پس ... گهیخوبه خوبه د...شد یعال...ستیباشن،نه اصال مهم ن یک یجوجه فکل":گهیو رو به آرامه م زنهیم یفیکث يقهقه  مرد

 "؟يکرد دایپ دیجد قیاسم شما آرامه خانوم،حاال خانوم خانوما رف

گالم رو  دمیتو چهار راه د نویبار ا هیمن  یک..نه...نه":گهیاسرمیو دوباره رو به  ندازهینگاه به من م هیبا استرس و ترس  آرامه

 "؟يکار دار یچ نیا گه؟باید...بابا من پوالت رو کش رفتم......نیهم.. دیخر

 اسریرو به  تیصورت معصومش با جد دنیبه محض د یول شمیم رهیترانه خ یشک و تعجب به صورت بغض دار و اشک با

 "؟یچ قشم،کهیکه رف رمیگ":گمیم

 "؟...ریاردش.....به چاك گم،بزنیمگه بهت نم":گهیو م کشهیم غیوسط حرفم ج آرامه

 10بوده؟ بتیچقدر تو ج":گمیو م دمیو سرم رو تکون م شمیم رهیخ اسری يآرامه تو چشما يتوجه به حرفا بدون

مروت کثافت؟ها بنال  یبه کتک آشغال ب يریساله رو بگ 6 يبچه  هیبوده که  يقدر نیتومن؟ا ونیلیم1تومن؟100تومن؟

 "اسر؟یآق  یکنیخودت شرم نم ز؟ایکه هست ینیا ی،بش فیکث يچقدر بوده که باعث شده تو نمیبب
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 ...شمیم رهیخ اسریو به  کنمینم یبهش توجه.....پرهیحرفم رنگش م نیبا ا آرامه

و  کنهیبار مرد به سمت من حمله م نیا یول.. شهیم نیمرد پخش زم عیبا حرکت سر کنه،ترانهیو آرامه رو ول م خندهیم مرد

 اروی نیبب":گهی،م دهیهم فشار م يکه دندوناش رو رو یدر حال.... شنیمع ممردم دورمون ج گهیدفعه د نی، ا رهیگیام رو م قهی

تو .....کنه یکه بخواد اعصب منو خط خط یباس بهت بگم که از مادر زاده نشده کس یول يو از کجا اومد یهست یک دونمینم

 اسریمن ....ویدر ضمن موس...به کتک شیگرفتیم...زدیرو م بتیج زتیفنچ عز نیا ابونیو وسط خ يمن بود يهم اگه جا

منم دنبالش کردم تا ....رو زد بمیج....زدجوجه د نیکه ا کردمیم گایمغازه ها رو ن نیاز ا یکی نیتریو ابون،یتو خ ستم،داشتمین

و .....ندارم تیکار اسرهی اروی نیباره ا يفوش داد یهر چ..دمیدر ضمن چون فهم....يدیکه تو سر رس...حسابش رو برسم

 زبچه ،جوجه تر ا نیچون ا....پولمم گذشته باشَما، نه رینه که از خ...شناسنیدانگ رو م شیمحل هوشنگ ش نیهمه تو ا...گرنه

که هست،  يهر خر ایدوستت،نوچت،تولَت ...قتیرف نیگرچه به ا....گذرمیشما م ییدفعه رو واس آقا نیبشه ا یکه خط خط نهیا

 یبرحسب اتفاق حوال يروز هیاگه ..یراست....چون کارش دفعه دوم نداره فتهیدانگ در ن شیوشنگ شه ؟بایکه چ.. کن یحال

 "....بدون یدونینم....پی،بداخالق بشم خوشت يمنم بلدم چطور دمیم ن،اونوقته که بهت نشو دیمن چرخ يمحدوده 

 ....رهیو م کوبونهیچپم م ي،دو بار با دستش به شونه  شهیرد م تیجمع انیکه از م یدر حال هوشنگ

 نیاصال توقع چن....شده ام رهیپر از شرم آرامه خ يام و با پرسش به چهره  ستادهیمردم ا يارده وسط حلقه  یمن هنوز ب اما

توان حرکت  یحت"؟ياصال آرامه و دزد... ؟نهيآرامه و دزد":پرسمیدختر نداشتم ،بار ها و بارها  از خودم م نیرو از ا يزیچ

که مدام  ی،به پچ پچ مردم زنمیمردم اطرافم دامن م يکار به حرف ها نیزل زده ام و با ا رامهبه آ اریاخت یب....م ندارمکردن ه

 "دخترشه؟": کنندیتکرار م

 

 ......!تنگ، برگه نشو يمنگنه  نیا يو برا این...این یزندگ نیبه ا گریخواهشا تو د یول.....زنمیدست و پا م یزندگ يمنگنه  انیم

به خودم بقبولونم که دختر  خوادیچرا اما اصال دلم نم دونمینم...کننیبه شش هام حمله م قینفسام کُند اما عم...شدم یعصب

دوباره از امثال ترانه ضربه  نکهیاحساس ا...دهیدست م انتیدوباره بهم احساس خ....کنهیم يمثل آرامه دزد يبچه ا

 يچند لحظه قبلم برا یجوشش درون یانگار تمام.....دمیپشت نگاهشون رو ند گگر...شدم تشونیدوباره خامِ معصوم...خوردم

با ...فتمیول شده م ابونیکه وسط خ نمیماش ادهیو  فتهیمغزم به کار م...و تازه ......خوابهیساله م شیمعصوم ش يبچه  هیدفاع از 

سرش ...چسبهیو با سرعت به زانو هام م شهیم بلند نیزم ي،که آرامه از رو چرخمیم نمیدو و بدون توجه به آرامه به سمته ماش

عمو ":گهیکردنشم چند بار با هق هق م هیوسط گر..هیبه گر کنهیو شروع م کنهیبراق شلوارم فرو م يپارچه  يرو تو

 ".....اسری...عمو... اسری..مجبور شدم...به خدا...عمو به خدا...دیببخش

و با همون نگاه معصومش  ارهیسرش رو باال م رتیو با ح شهیم از از زانوم جدا محرکت نیآرامه با ا...ستمیا یو م شمیم یعصب

دستم  هیو با  شمیهوا خم م یو ب کنمیمکث م هیچند ثان..... کنمیو به آسمون نگاه م کشمیم قینفس عم هی....شهیم رهیبهم خ

و به سمته  شمیبلند م...کنهیم هیو شروع به گر شهیآغوشم جمع م يتو.... رمیگیرو م وشزان ریز گمیکمر آرامه و با دست د
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و ...شونمیم یصندل يرو زشیر يو آرامه رو با جثه  کنمی؟دره سمته راست رو باز م...بهیعج...نشده بودم مهیجر...رمیم نیماش

کنه که  هیام توجتا کارش رو بر کنهیآرامه دهن باز م..زنمیو استارت م شمیم نیسوار ماش...رمیراننده م یخودمم به سمته صندل

که کجا  پرسهیو م گردهیدوباه متعجب به سمتم برم رم،آرامهیو به سمته خونه م فتهیراه م نیماش....شمیم رهیبهش خ ضیبا غ

 !میکنیسکوت م ریمس انیهر دو ، تا پا....من  هیعصب يچهره  دنیبا د یول رمیم

 

 "....برو تو":گمیرو به آرامه م يسرد يو با صدا کنمیباز م دیبا کل یخونه رو به آرام دره

نظر دارن به سمته  رهیکه هر طرف رو ز يگشاد يبا چشما...راه افتاده رشیاخ ي هیکه آبه دماغش به خاطر گر یدر حال آرامه

 ".... ناهار رو باهات بخورم يدعوتم کرد ای يدیاالن منو دزد":گهیو م شهیداخل خم م

 ....دوتا نیا نیب يزیچ هیکن  گم،فرضیو م رهیگیخندم م اریاخت یب...ندارمکردن باهاش رو  یشوخ يحوصله  نکهیا با

 "....میپس ناهار ندار...دمیفهم":گهیم يو با حالت متفکر کنهیلباس کهنه اش ،دماغش رو پاك م نیآست با

و اگه االن  ستین یکاره درست ياز رفتاره سرده من متوجه بشه دزد دیآرامه با...باشم يکنم،جدیم یسع شیبرابر حاضر جواب در

و در رو پشت  دمیبه سمته تو هولش م یخاطر بدون حرف نیبه هم....مساله رو نفهمه نیوقت ا چیممکنه ه..رمیباهش گرم بگ

 يدیورود اتفاقات جد يدارم دره خونه رو برا... دختر بچه به خونم نیبا پا گذاشتن ا دارماما در اون لحظه خبر ن....بندمیسرم م

 ........کنمیز مبا

 

 ..........!يشده ا میگیزند يمساله  نیشکل ممکن،سخت تر نیساده تر به

 "ست؟یزنت خونه ن": گهیم عیسر یلیو خ ندازهیبه اطراف م یکنه،نگاهیرو باز م شیو روسر ستهیا یوسط حال م آرامه

 "...امیرو مبل تا ب نیبش.....ومدهیبه تو ن ایفضول نیا":دمیبه نگاهش کنم جواب م نکهیحرفش بدون ا نیا با

دستش گرفته و  يرو تو زیم يآرامه گلدونه رو... شمیو وارده حال م کنمیلباسام رو عوض م...بندمیو در رو م رمیسمته اتاق م به

 ...شده رهیگلدون خ يبه عکس رو

 "....روش ،عکسیعنی..جالب بود":گهیو م گردونهیبرم زیم يگلدون به رو عایسر...من نینگاه سنگ دنید با

شروع کنم،  رمیگیم میتصم...حاکم شده نمونیسکوت ب....کشمیم یقیونفس عم نمیشیمبل م يتوجه به حرفاش کنارش رو یب

 عایسر خوامیم...یکنیسالته اغلب مسائل رو درك م شیش نکهیو با ا يا دهیفهم...یهست یآرامه تو دختر خوب نیبب":گمیپس م

.... بد يقصه ها يبد تو يآدما.....بد يمثل آدما یشیم یکی یکن يکه اگه تو هم دزد نهیابرم سره اصل مطلب و اصل مطلب 

 یباش يآدم بد يخوایتو که نم....یبش یبه خودت داره که چ یبستگ نیاما ا....یکه توش ي،نه قصه ا يوسط نه تو بد نیو ا

 "؟يخوای،م

قطره اشک  هیمعصومانه بهم زل زده  ونشیگر يکه با چشما یدر حال....شمیم رهیخ شیاشک يو به چشما کنمیرو بلند م سرم

 ....وفتهیم نییگونش پا يو از رو خورهیاز چشم راستش سر م
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 يو همزمان با پس زدن مو ها رهیکه خودش دستش رو باال م رمیتا قطره اشک رو با دستام بگ کنمیرو بلند م دستم

از آب و غذا و  يخبر گهید....اگه امروزم بدون پول برگردم...گفت اسری":گهیوبا بغض م رهیگیچشمش رو هم م يبلندش،اشکا

مردمو  بیج ای فروشمیرو م ارم،گالیم يارم،چطوریاز کجا م پولواون  ستیرو بهم داد گفت،مهم ن ست،گالیخواب ن يجا

 ي افهیبه ق...بودم دهیر دهوشنگ رو چند بار از دو..رینداشتم عمو اردش ییمن جا....ارمیب دیگفت با...ارمیاما گفت م...زنمیم

،راستش هوشنگ هم، ....ستین یپول...تومن ی،س ستیواسه اون ب...واسه خودش داره يدبدبه کبکه ا..ها ینکن گایچرکش ن

خواستم که از آشنا پول بزنم ...دیخریگل نم..یکس...رفتم اونجا....من....من ...شناسهیم یبه خوب میرو که ما باش اسری ينوچه ها

 "............تونستم....پول داشتم.....شد.....اگه....اگه...خواستم پسش بدم يروز هیاگه ....هیکه بدونم طرف ک بهیتا غر

و من  گذارهیم نمیس يسرش رو رو...آغوشم  يتو کشمشیو به سرعت م شمیم خودیقلب پاك آرامه از خود ب يحرفا دنیشن با

که خودمم  یدر حال..داشته باشن یسخت يها یزندگ توننیخوبم م يه آدماک فهمیتازه م....کنمیبلندش رو نوازش م يهم موها

 نمیبب خوامیاصال امروز م....يبزرگ شد گهید م،توینیپاشو بب...نداره که هیرگ":گمیپرت کردن ذهنش بهش م يبغضم گرفته برا

 "ناهار واسه ما درست کنه؟ هیخانوم کوچولو بلده 

 "سالَمه ها؟ شی؟من فقط ش ریاردش":گهیو م کنهیکه ذهنش کامال منحرف شده با تعجب چشماشو گرد م یحال در

،امروز رو من  يبوس به عمو بد هیخوب اگه  یلیخ":گمیو با لبخند بهش م شمیاسمم از دهنش ذوق زده م یناگهان دنیشن با

 "....کنمیبه جات ناهار درست م

آقا،  رمی؟نخ يآورد ریساده لوح گ يبچه  ،دختریاهک": گهیو م ادیم رونیبا ناز از تو بغلم بکرده ، يا یکه اخم تصنع یحال در

 ”...!بدون یدونی،نم دمیرشوه نم یک چیمن به ه

صورتش محو  يو آثار لبخند رو شهیکه نگاهش دوباره کدر م نمیبیم شمیم رهیکه به رفتارش خ یو در حال زنمیم يا قهقه

 "عکس شده ،نه عمو؟ يتو رهیش رهیآهو اس":گهیشده م رهیگلدون خ يکه به عکس رو یدر حال ی،به آرام شنیم

 یبیآغوشم و با لحن عج يتو کشمشیشدم،به زور م رهیساله رو به روم خ شیدختره ش یو منطق يکه به جلده جد یحال در

 ”!بزرگ یلیخ........جانخدا بزرگه آرامه ":گمیو م ارمیذهنم رو به زبون م يدر حال پردازش تو يجمله 

 

 ...........!کشف نشده است یزندگ گرید يبا آنها ثابت کرد،رو توانیکه م ییاز آن خنده ها...لبخند بزن دوباره

و  گردونهی،نگاهش رو به سمت صورتم برم میریو به سمته آشپزخونه م کنمیبغلم ،با دستام بلندش م يطور که آرامه تو همون

 ".....من گشنمه":گهیم یمهربون يبا صدا

درست  يزیچ هیخوب االن به کمک شما خانوم خوشگل :گمیشده ام م رهیطور که با محبت به رفتاره کودکانش خ همون

 "....دمیشما رو به مستر هوشنگ م یبده میریبعدش م..میخوری،م میکنیم

 "؟...بعدش":گهیم شیو با تشو دهیحرفم به سرعت واکنش نشون و م دنیبا شن ترانه
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واسه بعدش ":گمیم اریاخت یب دونمیسوال رو نم نیخودمم جواب ا قتایچون حق یرو از من داره ول یکه انتظار چه جواب دونمیم

 "....جوجه میریگیم میبعدا تصم

 "....من آرامه ام،آرامه خانوم....ستمیمن جوجه ن": گهیو با غر غر م خورهیآغوشم، وول م يتو خارونهیکه گوشش رو م یحال در

کناره ...که چقدر زود ظهر شده شمیو متوجه م ندازمیپشت سره همش بشم ،به ساعت نگاه م يمتوجه غر غر ها نکهیا بدون

 .....نشده است فیبچه انگار زمان تعر نیا

 یلیخ بیحرکت عج کی یو ط رسهینم رهی،دستش به دستگ رهیم خچالیو به سمته  نییپا ندازهیخودش رو از آغوشم م آرامه

 يگذاره،رویم خچالی يو با فاصاله جلو رونیب کشهیناهار خور رو م زیم يها یاز صندل یکیو  شهیچشمم رد م ياز جلو يعاد

 ....کنهیکه درش رو باز م شهیانتها موفق م رو د شهیخم م خچالیبه سمته  یو کم رهیم یصندل

 ...توجهم بهش جلب بشه شهیشدم که صداش باعث م رهیهنوز شگفت زده به رفتار خالقانه اش خ من

 "ر؟یاردش هیچ نیا":گهیباز خواست گونه م ی،با حالت کشهیم رونیب خچالیرو از  يمونده ا یکه ش یدر حال آرامه

 "....لواشک مونده":کنمیزمزمه م یو به آروم شمیم رهیدستش خ يتو يقرمز رنگه و مونده  یش به

 هی...یزباله دون ای خچالهیست،یمعلوم ن":گهیم زنه،یو غر م دهیم که با تاسف پشت سره هم سرش رو تکون یدر حال آرامه

رو به عنوان غذا  نایکه واقعا ا کنمیدارم کم کم شک م...يتو ندار نیگذاشت ا ییکه بشه روش اسم مواده غذا يزیچ

 ".....نه نمیا......نه...ستین.....هم که توم شده یک نیا....ینرخت دور نویا ه،چریچ گهید یکی نیا...نگاه کن....يخوریم

 ...........کردنینبود که پشت سرش خاطرات داشتن نابودش م يمدام در حال غر زدن بود و اصال متوجه مرد آرامه

 

من خالصه  یتمام زندگ يآر....تکه لواشک کیبا ...دلنوشته کیبا ...عطر  کیبا ....يبریعواطفم هجوم م يایساده به دن چقدر

 ........!سه تکه است ن،یدر هم

 سال قبل نیچند

 شد؟ یچ.....دمید یبگو چ...تو خلوت درسام رو مرور کنم...قبل دانشگاه رفتم پارك ...شد یامروز چ دیبچه ها اگه بدون...سالم

 "؟يدیمورده عالقتو د گرهیباز":گهیم جانیبا ه زنهیگاز رو بهش نمک م يکه املت رو یدر حال دیمج

 ".....نوچ":گمیو م ندازمیو باال مابروهام ر جانیباه

 "ه؟یچند حرف":گهیم عایسر دیمج

 "....تمش عاشقانس":گمیم کنمیتخت پرت م يکه کولم رو رو یو در حال خندمیم

 "......يدیکه سوار بر پورشه بهت لبخند زده،د اهاتویگرفتم،دختره رو":گهیو م زنهیم یبا لبخند بِشکَن پژمان

 ".....هم تنش نبود یپورشه؟طرف لباس درست حساب":گمیو با تعجب م نمیشیتخت م يرو

 ”.....!خر ؟چهياونوقت تو عاشقش شد": گهیو م گردهیگاز برم ياز جلو یحرفم به مسخرگ نیا دنیبا شن دیمج
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داشت در ...قاپا  فیک نیاز ا هیدختر کول هی...گفت عاشق شده یحاال ک":گمیو م کنمیبه خودم چشم نازك م دیمج ي کهیت از

آقا ما هم ....خوشگل قرمز رو هم زده بود المصب فیک هی....مکتین يکناره من رو دیکَپ هینفسش گرفت،دو ثان... رفتیم

جونه  زدیاصال مو نم....پهلومون نشسته کُپِ پژمان یکی؟ یا ؟چ دمید میسر بلند کرد...شده یچ مینیباال بب میسرمون رو آورد

 ".............گهید.....خوب قسمت نبود یول...ییخوشگل بود خدا...گهیآخرش فوحش بارونمون کرد رفت د یول....داداش

 ...زل زده بهم یبدون حرکت رهیخ رهیهم رفته و خ ياندازم که اخماش تو ینگاه به پژمان م هی شهیحرفام تموم م یوقت

ازدواج از دست  يشانست رو هم برا نیآخر يخر یلیخ":دهیادامه م یپژمان نشده با لودگ بیکه هنوز متوجه نگاه عج دیمج

  ".....گمیم تیبهت تسل..رفت يدیترش....ریاردش يداد

  

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

  

 

که نه  دنهیگلوش در حاله چرخ يتنفر تو دمیشا...مثل بغض يزیچ نمیبیکه م گردونمیبه سمته پژمان بر م دیاز مج صورتمو

 ......چه خبر شده میبفهم رونیب جهی،نه م رهیم نییپا

 .....دیخفه شو مج کشهیم ،دادیحرکت ناگهان هیپژمان با  که

 ....کنهیسکوت م عایو سر شهیپژمان متعجب م يمنتظره  رهیاز داده غ دیمج

شدنش بهم ترس  کیجمع شده و صداش کلفت تر ،با نزد شیشونیشه،پیم کیبندش پژمان با انگشت اشارش بهم نزد پشت

پژمان بعد از  یناگهان يکه جمله .......هم کردم ییشَکا هی یول...قدر ناراحته نیچه خبر شده و پژمان چرا ا مفهی،نم دارهیبرم م

 ....ارهیهم زمان به ذهنم هجوم ب یخجالت و تعجب و شرمندگ شهیو باعث م....زنهیشک دامن م نیتخت به ا يبلندشدنم از رو

صورتش  يکه دستش رو رو یو در حال زنهی،زانو م شهیکنج اتاق ولو م...ادیلحظه به خودش م کی يکه برا یدر حال پژمان

اون موقع .....دشیخواهرم خر...ستین يقرمزه دزد فیک ر،اونیارش":گهیو با بغض م شهیم رهیخ وارید يرو ي،به تابلو کشهیم

ترانه عاشقه رنگه قرمزه .....چرم بخره فیک.............پول کش رفته بود بمیاز ج نچو...کردیهم ترانه داشت از دسته من فرار م

 ”...... !براش رهیمیمانتو قرمز ،لواشک قرمز رو که م...قرمز یشیلوازم آرا...قرمز فی،ک

 

 رهیبرد ، که به اعماق اشتباهاتت خ یبه عمق سقوط پ توانیم یتنها زمان......فهمندیدانان هم نم کیزیسقوط را ف قیدق یمعن

 .....!ستین یدوباره توان يکه تا صعود ینیو بب يشو

 .....رو که انگار دزد زده زریخچال،فریباز صد رحمت به ...ستین خچالیتو  یچیه...گشنمه ؟منییکجا...ریعمو اردش.....عمو_

 "؟.....میتخم مرغم ندار":گمیم اریاخت یبهت و ب با
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 ”!یییییییا":گهیم يبلند يو با صدا کنهیصورتش رو جمع م آرامه

تخم مرغ اُ مِ گا سه !اینگو تخم مرغ دوست ندار":گمیآرامه و با اخم م شیصدا کامال حواسم برگشته پ نیبا ا گهید حاال

 ".....بچه رسونهیم نیبه بدنت پروتئ...دهیمف يواسه تو که در حاله رشد...داره

 ”!دوس ندارم":گهیم یآروم يو با صدا نهیچیلب ور م آرامه

 "ه؟یچه مزه ا ینیبب ياصال تا حاال تخم مرغ رو دهن برد":گمیم يبلند يو با صدا شهیرفتاره آرامه چشمام گرد م از

 ”....!برمینبردم،نه م":گهیو م دهیرو با شرارت تکون م سرش

هم  یوکم شیکه بره تو جلده بچگ نیدلش رفته سمته ا دونمیم....کشهیم غیو ج دوئهیجمله به سمته حال م نیبا ا عایسر آرامه

و با سرعت به سمته  زنهیحال رو دور م ي،آرامه مبل تو دوئمیکه بهش برسم ،به دنبالش م یخاطر با سرعت نیبه هم...کنه يباز

 یتونینم....هیباال بلند نجایا...ستیآقا ا.....يباال بلند":گهیو با نفس نفس م ستهیا یتخت م ي،رو رهیاتاق خواب که درش بازه م

 "....میریبگ

،به تکون دادنه  کنهیتخت شروع م يقرمز شده با ناز رو دنیخوشکلش به خاطره دو يو گونه ها زنهیفس مکه نفس ن یحال در

من و  يدو نفره  یعکس عروس يبا تابلو فتهیچرخش ،چشمش م هیکه ناگهان با  یخودش که آره مثال من بردم و تو باخت

 يو با صدا شهیم رهیبخونمش ،به تابلو خ تونمیکه نم یبیو با نگاه عج ستهیا یهوا م یب...تخت نصب شده يترانه که باال

 "؟يخانومت رفته کجا؟دعواش کرد...جونم ریاردش":گهیم ینرم

حواسش  یخاطر وقت نیبه هم زارهیاز حد پاشو جلو م شیساله داره ب شیش يجوجه  نیکه ا امیحرفش تازه به خودم م نیا با

 يکرد یتو جِر زن":کشهیم غیو ج شهیتو آغوشم ،متوجه حرکتم م کشمشیو م رمیگیعکسه ،به سمتش ضرب م يتابلو یِپ

 ".... من رو تخت بودم...

واسه من  خوادیساله م شیبابا ،بچه ش مینیب نیشیب":گمیدوشم و م يرو ندازمشی،م خورهیآغوشم وول م يکه تو یحال در

 ”.....!میناهار بخور میبر دیبا....بسه يدر ضمن باز...قانون بگذاره

 "......... بد رهیتخم مرغ دوست ندارم اردش":گهی،م زنهیآغوشم به شونه هام مشت م يکه تو یحال در

 

 نیهنوز در محاسبات ا قتایحق....يوارد شو میبه زندگ نگونهیمن مطمئنم قرار نبود که ا....کرده است یسرنوشت جِر زن يآر

 ...!گفتیم يگرید زیچ يباز نیورود مانده ام ،قوان

هم جمع  يصورتش که از انزجار تو دنیو با د شمیم رهیصورت آرامه خ شکنم،بهیم تابهیاهیم يم مرغ ها رو توکه تخ یحال در

 ....تا بتونه از باال شاهد جلز ولز کردن تخم مرغ ها باشه ستادهیا یصندل يرو...رهیگیشده خندم م

 یول زنمیم ز،لبخندیم يرو يرو پارچه  گذارمیم رهیرو با دستگ تابهیو ماه کنمیگاز رو خاموش م...مرغ ها کاملن آمادن تخم

 "ها؟ رمیبخورم؟س نایاز ا دیمن با":گهیو با بغض م...آرامه هنوز صورتش جمه

 "ه؟یک سیرئ":گمیو م خندمیم بهش
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 .... "خوامینم!میندار سیرئ":گهیو م دهیهوا تکون م يرو تو دستاش

 "ه؟یخوب پس صاحب خونه ک":گمیو با خنده م شمیم خم

 "ر؟یعمو اردش": گهیم یو با لحن مهربون کنهیهم جمع م يرو تو دستاش

 زهی،عز ریخ":گمیم يا يجد يو با صدا کنمیاکثر دخترا هست تعجب نم يگرفته و تو شیکه در پ يبچه گانه ا استیس از

 ".... دلم

 ".... برد ی،هر ک میکن یچیسنگ کاغذ ق": گهیو م کنهیفکر م هیدو ثان آرامه

 ”!یفسقل شهیحرف من دو تا نم":گمیو م پرمیمحرفش  يتو

 "..... خونت امینم گهید": گهیو م شهیصورتش جمع م دوباره

 ....ها یاز صندل یکی يرو شونمشیو م کنمیتوجه به حرفش،بغلش م بدون

به رفتاره  گهید"...ستیها خوب ن هیواسه کل...نمک نزن یلیخ":گهیم یآروم يکه آرامه با صدا ارمیم رونیب نتیرو از کاب نمک

ساله رو ازش داشته  شیپنج،ش يدختر بچه  هیانتظاره  دیدخترم نبا نیکناره ا یوقت دونمیم...دختر عادت کردم نیا بیعج

 ....باشم

 "رو جوجه؟ نایا یدونیتو از کجا م": گمیم کنمیکه به تخم مرغ ها نمک اضافه م یحال در

 ”....!گرفتم ادیبه دوستش گفت اونشب  اسری نویا....آقا خروسه":گهیوم کنهیم اخم

 "؟یشیناراحت م نقدریکه ا هیجوجه چ یدونیتو اصال م":گمیو م شهیگرد م چشمام

 ”!گهیجوجس د ادیکه از تخم مرغ در م یهمون": گهیاخم م با

 ”....!یدوست داشتن يدختر کوچولو یعنیجوجه  گهیبهت م یکس یجور مواقع وقت نیا یول...خوب آره":گمیو م خندمیم

 ”....!یبه من نگفته بود دوست داشتن یتا حاال کس":گهیو م شهیزده م ذوق

بعدتو  نیبه جز من ،ا یچون هنوز کس":گمیم یبیعج ي،با لحن پدرانه  رمیگیلقمه به طرفه دهنش م هیکه با لبخند  یحال در

 "!ده،جوجهیند

 

 يکه تو برا نمیشوم و بب داریروز از خواب ب کیکه  نیا....میگویخوب بودن را نم...نه اشتباه نکن...نه....دیآ یبه من م چقدر

 !دیآ یماندنت چقدر به من م.....میگویماندنت را م.....يشده ا یماندن شهیهم

 هی یول..بخوابم کمیهوشنگ  شیعصر و رفتن پ رم،تایگیم میبهتره بگم ،خوروندن ناهار به آرامه تصم ایاز خوردن ناهار و  بعد

نداره مهمون  يبه خواب هم عالقه ا دمیکه احتمال م طونیش یلیخ يجوجه  هیکه االن  نهیداره و اونم امساله وجود 

 ....خانوم ردنخواب ک اتیشروع عمل یعنی نیو ا....خونمه

 .شهیخودش م يمن رو نی،متوجه نگاه سنگ کشهیحال نشسته و به شکمش دست م يمبل تو يکه رو یدر حال آرامه
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،فکر کنم واجب شده  ییپاشو برو دسشو":گمیو م کنمیمن همون طور که با خنده سرم رو کج کرده ام و بهش نگاه م و

 "؟يخوایکارم کمک م نینکنه واسه ا....گهید

 

 ”!ندارم":گهیم يجد یلیو خ گردونهیغرور و قهر سرش رو برم با

نه  کنمینه م!کنمایمن جمت نم زهیبر...یبا توالتم شوخ....یشوخ یشوخ....نشده ریپاشو بچه تا د":گمیم يا يلحن جد با

 ”!گفته باشم...بلدم

 !رهیم رجهیبه سمته توالت ش عایبهم نگاه کنه سر نکهیو بدون ا شهیخطرم م ریلحنم انگار متوجه آژ نیتوجه به ا با

 ....شمیدختر بچه م نیخوابوندن ا يبرا يریبه فکر تدب عایاما سر رهیگیرفتاره کودکانش خندم م از

عمو؟عمو ":زنهیکه اسمم رو با خواهش صدا م رسهیتوالت به گوش م يآرامه از تو ي،صدا قهیدق 10که بعد  نمیشیمبل م يرو

 "؟...ریاردش

 "شده باز؟ یچ":گمیپشت دره توالت و م رمیم رونیح..هیچه روز گهیامروز د....من يخدا

 ”...!آب قطع شده عمو":گهیم يزیالتماس آم يبا صدا آرامه

 ....یعنیکه  یعنیکه  کشهیم ریجمله زنگ خطره ذهنم آژ نیا دنیشن با

 "ست؟یآفتابه آب ن يتو":گمیحاال وقته قطع شدنه آب بود؟با خواهش م ایخدا

 ”!نه ایآب داره  دونمینم... رسهیدستم بهش نم":گهیم يناله مانند يصدا با

 !دمیو آفتابه رو بهش م کنمیدره توالت رو باز م میشگیو با شهامت هم فرستمیرو به سمته آسمون م یقیعم نفس

 ....چه خبره فهممیکال امروز نم....متوصل بشم يکتر يرو شکر آفتابه آب داشت و گرنه مجبور بودم ،به آب تو خدا

 هیکه چند ثان کشمیتخت دراز م يرو....رمیو به سمته اتاق خواب م امیم رونیدادن آفتابه به آرامه و شسته شدنش ،از توالت ب با

 "؟یبخواب يخوایم":گهیم یو با ناراحت شهیدره اتاق ظاهر م يبعد آرامه جلو

 یتخت يپس تا سه شماره رو...یکار رو بکن نیهم دیکه تو هم با نجاستیبله و جالب ا":گمیو م زنمیم يشرورانه ا لبخند

 ”!جوجه

 ”!تو بخوابم؟ شیمن پ":گهیو م کنهیم ذوق

خدا ....میدعوا ندار دنیواسه خواب ست،حداقلیرفتارش هم بدك ن نیا یول میداشتم بگه نه نخواب کنم،انتظاریارش تعجب مرفت از

 ”!میدیپوله هوشنگ رو پس م میریبعد م میخوابیم کمی گهیآره د":گمیم یخاطر با مهربون نیرو شکر ،به هم

 نهیشیکنارم رو تخت م دوه،ویبه سمته تخت م نمیتخت بش يلحظه رو کی يکه باعث شد برا یجانیبا سرعت و ه آرامه

 میکه عمو؟بخواب تا پتو رو بکشم رومون بخواب ینشست":گهیو م چرخهیسمتم م اره،بهیو باال م کنهیپام رو بلند م رهیز يپتو....

 ”!گهید
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با  اریاخت یو ب... شمیم رهیمن رو بخوبونه خ کنهیم یشونم قرار گرفته و سع يکه رو کشیگرد شده به دست کوچ يچشما با

 کشمشیم جانیبا ه....میکشیتخت دراز م يروم و کناره هم رو کشهیآرامه هم پتو رو م....کشمیتخت دراز م يرو يلبخند

 "جوجه؟ میشد ایک هیشب االن یدونیم": گمیگوشش م يتو یبغلم و به آروم يتو

 ”!نه":گهیم یو با مهربون گردهیبغلم برم يذوق تو با

 ”!پدر ،دخترا هیشب":گمیم يمانند یو با لبخند ب کشمیگونش م يرو رو دستم

 

 !درخت شکوفه کرد.....باز شد میکه به زندگ تیپا

اما فقط ...منه یآرامه واقعا انگار آرامش زندگ....شمیم رهیخ دهیکه کنارم خواب ییکوچولو يو به دختر بچه  شمیم داریخواب ب از

با افسوس به ....صدا هی...خوادیترانه م هیو ....من دچاره سکوت شده هی،زندگ نکهیمشکل هست ،اونم ا هی یزندگ نیا يتو

هوشنگ  ستمیخودم که بلد ن....کنم داریآرامه رو ب دیهوشنگ،با شیپ میبر دیبا شهیش اعتس....شمیم رهیخ وارید يساعت رو

 ...نهیشیکجا م

 یکه به آروم زنمیدوباره صداش م...خوابهیو طاق باز م زنهیم زنم،غلتیداش مص یو به آرام ذارمیبازوش م يدستم رو رو پس

 "وقته رفتنه نه؟":گهیچشاش و با بغض م يرو کشهیو دستش رو م شهیم داریب

 ”!پوله هوشنگ دستته جوجه":گمیو م گذارمیم شیشونیپ يرو يو بوسه ا زنمیلبخند و م بهش

 ”!خوادیم گهید زهیچ هیاالن ته ته ته دلم  یول دمیپوله هوشنگ رو که پس م":گهیو م شهیتخت بلند م يرو از

 ”!یخواستیشد ،قهوه م يطور نیا افتیکه ق شیپ يدفعه ":گمیو م شمیم رهیخ بشینگاه عج به

 ”!نیریش یلیخ... نهیریش یلیخ خوامیکه م يزیچ گهیدفعه د نیا...نه":گهیو م خندهیبهم م آرامه

 !رهیم ییجمله به سمته دست شو نیهم با گفتن ا بعد

 ....دختره نیهومن،راحت تر از جمالت قلبه ا یواقعا جمالت فلسف....رهیگیم خندم

 مونهیصورتم ثابت م يدستم رو....کنمیبه خودم نگاه م نهیآ يتو زنم،ویو به صورتم آب م شمیم ییاز آرامه وارده دست شو بعد

 ”!مرد يچقدر عوض شد یصبح ریه اردشنسبت ب":زنهیو ذهنم به ناخودآگاهم طعنه م

 ....امیم رونیو از توالت ب کنمیبا حوله صورتم رو خشک م... کنمینم یذهنم توجه يصدا به

 رهیرو احاطه کرده خ کشیکه صورته کوچ يگنده ا يبه روسر...ستادهیرو سرش کرده و منتظر من دم در ا شیریروس آرامه

 "؟...یکنیسر م ي،چرا روسر يدینرس فی،به سن تکل يتو که هنوز جوجه ا":گمیم کنمیکه لباسم رو عوض،م یو در حال شمیم

لباسم رو هنوز نبستم،چند قدم  يباال يکه دکمه ها ی،به سمتش برگردم،در حال شهیباعث م بشیسکوت عج...کنهیم سکوت

 ....باال ارمیو سرش رو م رمیگیدستم م يو چونش رو تو رمیبه سمتش م

 "...که تنمهامون گذاشت یفرشته واقع هی.....مامانم بوده يروسر نیا":گهیو با بغض م شهیم رهیصورتم خ يتو



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا Lord Of Fear  –! مثل قهوه تلخِ تلخ                             

wWw.98iA.Com ٤٨ 

که  کنمیدرك م یفوت شدش بدونم ول يراجع به خانواده  شتریب خوادیدلم م یلیخ...زنمیدوره کاملم م هیو  رمیم هیته قض تا

مرور  يو حوصله  کنمیکه من با ترانه دعوا م هینزما هیحسش االن کامال شب یبچس ول هی نکهیبا ا ست،آرامهیاالن وقتش ن

و با ناز  ادیم رونیو از فکر ب شهیحرکت آرامه شوك زده م نیتو بغلم و با ا رمشیگیم عیخاطر ،سر نیبه هم...گذشته رو ندارم

 "....ها يفراموش کار شد...عمو یدکمه اتم که نبست نیا":گهیم يدخترونه ا

 

 ....میدینگه دار رس گهیکوچه ،آرامه م هیکه سره  رونمیم گهیکه آرامه م یسمته آدرس به

 خونه گنده هه ماله هوشنگه؟ نیا:گمیو م کنمینگاه م بهش

 ....دهیآره تکون م یرو به معن سرش

تا به سکوت وادارم  نهیشیلبم م يحرف دست آرامه رو نیکه با ا".....داره طرف هیچه ما....خوش به حالش":گمیم اریاخت یب

 ....کنه

 یچ چیهوشنگ ه یتو از زندگ":گهیو م دارهیساکت شدم دستش رو بر م شهیمطمئن م یوقت کنم،کهیحرکتش تعجب م از

افسوس  میکه نسبت به زندگ يبار نیآخر ادمهی...عمو یول...دمیشن گرونید دونم،ازیم یگرچه منم هر چ...یدونینم

 ”!پدر و مادر ندارم  گهیچند وقت بعدش متوجه شدم که د....خوردم

 چیکه ه نهیحرف ا نیآرامه از ا یکه منظوره کل شمی،متوجه م کنمیفکر م شدنیکه با بغض از دهان آرامه خارج م یجمالت به

 .....دارن يبدتر تیهستن که نسبت به ما وضع ییکسا ایو ...وجود داره  يبدتر طیشرا شهیچون هم....نکنم يوقت ناشکر

 ".... گردمیدم،برمیپولو پس م برمیم..بمون من نیتو ماش...پولو بده ":گمیم و شمیم رهیخونه خ به

و کامال مشخصه که از  نییسرش رو انداخته پا....رو داشبورد زارهیو م ارهیتومن رو در م یو س کنهیم بشیج يدست تو آرامه

 ....هیمن کاف يبرا نیو هم....مونهیکه کرده پش يکار

 یوقت....زنمیو براش لبخند م کنمیبهش نگاه م رونیاز ب.....کنمیآرامه قفل م تیامن يرو برا نیو دره ماش شمیم ادهیپ نیماش از

 .....کنهیو ذوق م شهیخوشحال م ستمین ریاز دستش دلگ گهیکه د شهیمتوجه م

که  ادیم فونیاز پشته،آ يمرد يکه صدا دمیو زنگ رو فشار م رمیهوشنگ م يالیو...که چه عرض کنم...سمته خونه  به

 "بله؟":گهیم

 ”...!با آقا هوشنگ کار داشتم":گمیو با اعتماد به نفس م کنمیرو صاف م صدام

 "شما؟":گهیم یمتعجب يبا صدا فونیپشت آ مرده

رو پس  ياومده،پوله دزد ریآقا هوشنگ بگو،اردش ،بهیشناسیشما من رو نم":گمیو م دمیجوابش رو م يا يجد يصدا با

 ”!شناخت دیشا...بده

سرَك  الیبه داخل و یو به آرام زارمیدر م يدستم رو ،رو... شهیباز م....یبعد در بدون حرف هیو چند ثان گذارهیرو م فونیآ مرد

 ..........کشمیم
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 شده ام؟ یاالتیمن خ ای يتو باز گشته ا...دانمینم.....گرفته است یخوشبخت يبو بیم،عجیزندگ ينامه  لمیف

 ....شهیکنترل از راه دور بسته م دمیشا ای،با ورودم به صورت خودجوش  یکیو در بزرگ الکترون شمیخونه م وارده

تا چشم دارن  ست،هزاریاطرافم ن یکس نکهیا کنم،بایحس م...دارم یبیاحساس عج....ندازمیم الیبه و یبه باغ منته یکوتاه نگاه

 ...شدم مونیپش یبزرگ يالیو نیاز پا گذاشتن تو چن یراستش کم....پانیمنو م

 ...دارمیقدم برم الیو به سمته و کنم،یتمام شهامتم رو جمع م...دستم بمونه هیپول بق ادیخوشم نم چیه یول

درخت تنومند بسته شده و پارس  هیکه به  یرنگ اهیبه سگه سراپا س یحت...نکنم یموحش اطرافم توجه يبه فضا کنمیم یسع

 .....کنهیم

 ...نه ایرو نشون بده  تمیشخص تونهیباشه و در زدن م تونهیم الیداخل و یک دونمینم...زنمیو با ادبانه در م رسمیم الیدر و به

سالم  ستادهیپشت در ا خیتنش پو س يدیو سف اهیکه لباس س ی،به مستخدم شهیباز م الیو یبعد ،در داخل هیثان چند

دلم با ذوق  يو تو شهیچشمام گرد م الیرنگ وا رنگه داخل و نیمستخدم دنیو با د شمیاز کنارش رد م...دهینم یکنم،جوابیم

 "....واال ،خوبهیچه خدم و هشَم":گمیم یبیعج

من با آقا هوشنگ ...دیببخش":گمیو م گردمیاز خدمتکارا برم یکیخاطر به سمته  نیبه هم...نمیبینم الیحال و يرو تو هوشنگ

 "...!کار داشتم

 ".... دینیاز مبل ها منتظر بش یکی يرو":دهیجواب م يا يکرده بود با لحن جدکه درو برام باز  يخدمتکار همون

 نمیشیرنگ م یمبل چرم مشک يکه رو یو در حال رمیو به سمته مبل ها م رمیگیخدمتکار ،چشم م نیرفتاره خشک ا از

 ....گذرونمی،اطرافم رو از نظر م

به نظر اصل ... نمیبیکناره سالن م زیم يچند ظرفه طال و نقره هم رو یستال،حتیخونه پره از مجسمه و کر اطرافه

 نیا....یو مجلس کیچقدر ش.....رنگ یمشک يبا قاب ها...متیگرون ق يپر از تابلوها...چرخهیها م وارید ينگاهم رو...ومدنیم

 مونیکه از ازل به زندگ هیرنگ...اهیسهم ما از رنگ س...میپوال ندار نیاز ا هما ک...خوشا به سعادتش...اهیمرد عاشق رنگه س

و  کشهیم رونیب المیهوشنگ من رو از فکر و خ يجد يصدا نیح نیکه در هم شمیم رهیبه اطرافم خ يبا پوزخند....زدن

 يمن آدما...دیدونیآخه م...کردم ارتتونیز ينبود،ظهر ادمی یاسمت آشناس ها ول کردمیحس م...ییتو ریپس اردش":گهیم

 ...کنمیزود فراموش م یلیرو خ یمعمول

معتادم که ... یباش سیپل ادیبهت نم رخان؟نهی،اردشيمن بگذار يپا تو محدوده ...باره دوم يباعث شده شما برا يزیچه چ حاال

لحظه به گوشام  هی یول....ياومد يواس پوله دزد گفتیم ست،خدمتکارمین دی،بعینکنه مواد فروش... ...ها حذفه نهیکال از گز

 "... باشه یاتفاق جالب دیبا..دانگ شیهوشنگ ش يالیتو و زهیتم..تره.گولیژ..تیآدم با شخص کی.....شک کردم

و  دهیاحساس انزجار بهم دست م...بدست اومده یو از چه راه يهمه ثروت چطور نیا شم،کهیهوشنگ تازه متوجه م يحرفا با

که ظهر پولتون رو زد االن پسش  ياون دختر بچه ا":دمیجواب م يا يجد يتو هم،و با صدا رهیناخود آگاه اخمام م
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رفع زحمت  گهیمن د.....تومن شما و تمام  یس نمیاصل مطلب،ا رهس میبر...پس...که پس بده خوادیدلش م یعنی....آورده

 ".... ندارم با اجازه يکار نجایا کنم،چونیم

 !ستمیبا شهیهوشنگ باعث م يکه صدا رفتمیبه سمته در م یمحکم يبا قدم ها داشتم

 "....مهندس..صبر کن":گفت يبلند يبا صدا رفتیدستش ور م يکه با خالل دندون تو یدر حال هوشنگ

 "جناب....تومن بود یس دیباور کن":گمیم دیو با ترد ندازمیم یدستاش نگاه يپول تو شم،بهیم رهیو به چشماش خ گردمیبرم

ببر ....تومنه یس":گهیو م کنهیو خدمتکارش رو صدا م نهیشیهوشنگ م يلبها يرو یفیحرف،لبخنده گشاد و کث نیا دنیشن با

 ".... سگا يبنداز جلو

 "بله قربان؟":گهیم ریو با تح کنهیاز حرف هوشنگ تعجب م خدمتکار

منم  يسگا یچِندر قازپول رو حت نیا یدونیتو هم م یحت":گهیشده به خدمتکار م رهیکه تمام رخ به من خ یدر حال هوشنگ

 "...يبر یتونیم...خوب اریبس...خوبه...خوبه....کننیقبول نم

و  رمیگیکنه انگشت اشارم رو به سمتش م رمیتحق نیتر از ا شیاجازه بدم ب نکهیو بدون ا شمیم رهیهوشنگ خ فهیرفتاره کث به

تومن  یس نیهم:دو  يشماره ... ستمیاوال من مهندس ن:کی يدانگ،شماره  شیهوشنگ ش...خوب گوش کن":گمیبا داد م

 نیا ،بایهست يدرصد شک داشتم که تو چه موجود کیاگر :سه ي ه،شمارهاومد رونیخودت ب فهیکث بیاز ج یگیکه م یناقابل

 "افتاد؟.....یهمون سگات نجس يرفتار االنت مطمئن شدم،که به اندازه 

 ،خوشمیهست یآدم شجاع...جالب شد....نه....نه":گهی،م شهیم کیکه بهم نزد یو در حال زنهیم يبلند يقهقه  هوشنگ

 .....یگیم يور يخودم در ،بهیستیم يمن وا يتو محدوده ....اومد

 خورنینم يناکرده،پوله دزد يخدا...آدمنو....گهیکه آره د ياریرو در ب ییآدما نیا يادا....يپول پس بد ياومد.....قبول...باشه

 "که ،درست گفتم؟

باهام نداره ،پول رو فرو  یچندان يکه فاصله  یکه همون لحظه هوشنگ درحال....شدم رهیهوشنگ خ بیبهت به رفتاره عج با

تومن نوش  یس نیا گم،یبه زبون خودم م یول....به زبونه امثال تو حرف بزنم ستمیبلد ن":گهیلباسم و م بیج يتو کنهیم

 "؟یگرفت.........فکر کن صدقَس در راه گدا! باال وبر....مفت مفت....حالل ته؟حاللیحال....جونت

 يبا ثروتش کجا کنهیمرد فکر م نیا....رسمیو به حالت انزجار م کنمیمرد رو رد م نیتنفر از ا هش،حالتیجمالت کر دنیشن با

 يمجسمه ها ایشهره؟ نییچون ما خونمون پا کنه؟چرایآن مسخره م کیما رو در  يقرار گرفته ،که تمام ارزش ها نیزم نیا

 م؟یندار یآنچنان

 ادیکه از راه حالل بدست ب یپول":گمیو م رونیب کشمیم بمیغرور له شدم پولو از ج يو با ته مانده  زهیریبه هم م اعصابم

رو  تیانسان یچیپول که ه ستن،ارزشیکه امثال تو بلد ن فی،ح فیح یول....الیر هی،چه  ونیلیم هیحرمت داره هوشنگ چه 

جا خوابمون .....ستی،مدرکمون ن...ستیثروتمون ن...دهیم تیمن و امثال من انسان هکه ب يزیچ...باشه ادتی...حفظ کنن،در ضمن

 "؟یگرفت.....باال سرمون يباال سرمونه هوشنگ ،خدا يخدا....ستین
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 اطیح یو به سمته دره خروج....رمی،به سرعت به سمته باغ م الیرنگه و یسرد و مشک يکاییموزا يپرت کردن پول رو با

تفاوت  شمیو حاال که دارم ازش خارج م شدمیم الیو نیداشتم وارد ا یکه وقت یحس نیکه چقدر ب فهممیتازه م....دومیم

 "ریاردش.....خدا رو شکر کن يکه دار ییزایچ بتاز با":گهیکه چرا آرامه م فهممیتازه م....ادهیز

 : چهیپیذهنم م يخودم و آرامه تو يلحظه حرفا کی يبرا

 ؟.....داره طرف هیچه ما....خوش به حالش ال؟یو ایخونست ؟ نیا_

که  يبار نیآخر ادمهی...عمو یول...دمیشن گرونید دونم،ازیم یگرچه منم هر چ...یدونینم یچ چیهوشنگ ه یتو از زندگ_

 !پدر و مادر ندارم  گهیفرداش متوجه شدم که د....افسوس خوردم مینسبت به زندگ

 

و هوا .....شبه 9ساعت ...شمیم رهی،بعد هم به ساعتم خ کشمیم یقیو نفس عم بندمیجمالتمون،چشمام رو م يآور ادی با

 ....ستهیم يلحظه قلبم وا کی يکوچه برا يو با پا گذاشتن تو کنمیرو باز م الیدر و...کهیتار

 ....کنمیچشمام تمام کوچه رو دنبال م با

هم زمان استفاده از اونا به  دیشا.....شدن بیهمزمان غ میبا ارزش زندگ زینگار که خوابم و دو چا....نه آرامه....هست نیماش نه

 .....دهیرس انیپا

 تیحق یول....ندارن ستادنیا يبرا یکه زانو هام جون کنمیحس م.... کنهیو ترس به وجودم حمله م دهیگلوم رو فشار م بغض

 ...نیبدون ماش...دانگ شیهوشنگ ش يالیپشت دره و....نجایا.....من.... . .االن....داره

 "آرامه کجاست؟.....فقط....فقط....سرت يو زدن فدا نیماش ایخدا":کنمیافتم و ناله کنان زمزمه م یم نیزم يقدرت،رو یب

 

لسل بودن و نبودنت من در تس...يآر....شده است ینبودنت هم باور نکردن...باور بود رقابلیغ ؟بودنتيقدر ناباورانه ا نیا چرا

 !سرگردانم

 

 ....خورهیزنگ م میکه ناگهان گوش....برم يتا به سمته کالنتر شمیپاهام بلند م يرو سرگردان

،و با لرزش  ندازهیترس به قلبم چنگ م...نا آشنا يشماره  هی... شمیم رهی،و به صفحش خ ارمیدرم بمیرو از ج یاسترس گوش با

 ...دمیپاسخ رو فشار م يدکمه  یفیخف

 "....میصبر کن باهات کار دار...خان ریکجا اردش":گهی،که بهم م چهیپیم یگوش يتو یینا آشنا يصدا

و انگار که کشف کردم اطرافم چه خبره، زمزمه کنان  شمیم رهیهوشنگ خ يو به خونه  کنهیم ستیپاهام ا ناخودآگاه

 "کاره هوشنگه نه؟":گمیم

 "؟يکدومو بخوا ،تايدیجناب جمش قایبچه دق ای نیاشم":گهیو م چهیپیم یگوش يخنده تو يصدا

 "؟...دیدار کاریبه اون بچه چ...ایآرامه کجاست عوض...معلومه بچه...بچه ":کشمیسرعت داد م به
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 يخوایبچه رو م....روزا نیا يکرد یما رو هاپول يپس درست حدس زدم،تو نوچه ": گهیو م شهیم يجد یپشت گوش يصدا

 "درسته ؟

 "گوساله؟ یهست يا یتو کدوم عوض":و داد بزنم  رمیحالت تشنج بگ شهیم زش،باعثیابهام آم جمالت

 ای يخوایرو م نیفقط االن بگو ماش....میرسیاونجاهاشم م ،بهيدیصبر کن جناب جمش":گهیم يبا خونسرد یپشت گوش يصدا

 "بچه رو؟

 ...نیماش...آرامه ...نیماش....آرامه  شه،یذهنم دو کلمه تکرار م يمدام تو....هیچه سوال گهید نیخسته شدم ا گهید

 ".....آرامه":کشمیهوا داد م یب

 "؟یآرامه ؟مطمئن":دهیجواب م صدا

 "؟ینه عوض ياسریتو ": کشمینوچه و داد م يکلمه  یپ رهیذهنم م اریاخت یب

خبره؟قصدت  ،چهيآرامه ا یکه چند روزه پ منیبیم!،خودمميدرست حدس زد...ریاردش يصبر یب یلیخ":گهیو م خندهیم صدا

نه ..نه خط ثابته ...نیا..زور نزن..... ؟ها؟در ضمن يخوایم یمن چ ياز نوچه  نمیآوردم تا بب ریاالن،شمارتو گ...ه؟ییخبرا ه؟یچ

 ".....اطراف نیباجه هم هی...از باجه بهت زنگ زدم...یخط گوش

 ”...!اسریکنه  یتو زندگ شیپ خوادیاون نم":دمیربط جواب م یو خواهشانه و ب اریاخت یب

ساله  شیش هینداره با  یبه منم ربط...ستین يمساله ا دیکناره هم باش دیشما بخوا نکهیا...خوب":گهیو م خندهیم زیر صدا

دوره  نیتو ا..جناب یول.... یخواهانه بزرگش کن ریخ ای...گهید یکیبه  شیبفروش ایبه کار  شیری،بگیبکن یچه غلط يخوایم

 "شه؟ی، م یمجان یمجان هک شهیخرج خودشو داره نم يزیزمونه هر چ

 "بنال بچه کجاس؟...يخوایم نه،پولیپس دردت،ا":کشمیهوا داد م یب

 میخواستیم يدزد نیماش هی....میجا بچه؟چطوره؟خودمون کاراش رو انجام داد نتیماش!ياهل معامله ا...خوبه":گهیم يجد اسری

 "به خاطر آرامه خانوم جور شد،قبوله؟ نمیکه ا... يواسه دزد

 "گفتم بگو ،آرامه کجاست؟":کشمیو داد م شمیزِرزِراش نم ي متوجه

 ”!نجاشیاما داره ا..یبچه کجاس ول گمیباشه م...يبچه شد نیعاشق ا یلیمث که خ":گهیم یآروم يبا صدا اسری

 "؟یاما چ":کشمیم داد

کردن  یکه خط خط یدونیم....وسط يدیرو کش سیپل ي،پايجور هی...یوقت هیاما اگه بفهمم،":گهیم يخونسرد يبا صدا اسری

 "...ستین یساله واسه ما کاره سخت32مرده  هیصاحاب و  یب يدختر بچه  هی

 "رو،چطوره؟ نیتو و ماش ،منمیکنیکنم،تو ما رو فراموش م دایاگه آرامه رو پ":گمیو م کنمیدستم جابخ جا م يرو تو یگوش

ذره  هی....دختره اونجاست...تو اتوبان...تهران يجاده  يلومتریک یس....قبوله...يگفتم اهل معامله ا يدید:گهیو م خندهیم اسری

 ......هه...هه...هه .....شده یهم متاسفانه زخم یبگب نگ

 ....!تماس رو قطع کرده اسری کنمیکه جوابش رو بدم که احساس م امیو م شمیم یجمالت،عصب نیا دنیشن با
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از پشت ستاره ..کشمی،و آه م شمیم رهیخ کی،به آسمون تار بمِیج يکه هنوز دستم تو یدر حال...بمیتو ج کنمیفرو مرو  یگوش

 ...دینبا...دیمن نبا...آرامه با چشماش از من خواهش کرد:":کنمیبا خودم زمزمه م.....گردمیها دنبال خدا م

رو  بمیج يبه سرعت پوله تو...رمیگیرو م میتصم نیهم فتهیاتفاق ب نیاگه دوباره هم ا یحت.....ارزشش رو نداشت نیماش....آره

 "... کنمیو به گرفتن آژانس فکر م......شمیم رهیدستم خ يتومن تو ستیو به ب رونیب کشمیم

 

بارم  هی...بار دسته راست جاده رو  هی....کنمیبا چشمام مدام کناره جاده رو دنبال م...جاده ام ياست که تو قهیدق ستیب االن

 ...میرسیگفت م اسریکه  يباالخره به منطقه ا....ستین یول....دسته چپ رو

 ...زنهیچنگشون باشه به دلم ضربه م يدروغ گفته باشه و آرامه تو اسریمبادا  نکهی،حس ا....یلیخ... ترسمیم

 ....نمیبیم یو اطرافم رو به سخت....شده کیهوا به شدت تار...زنمیتمام احساستم رو پس م یول

 یدرکم کنه عصب تونهیکس نم چیه نکهیاز ا....شده رهی،با شک و بهت به رفتارم خ یمرده آژانس....گردمیچشمام دنبال آرامه م با

 "؟ییآرامه جان کجا":کشمیو داد م شمیم

مرد داره  هیان به عنو...ریاردش...من ....رهیگیم میداره گر.....شهیاتوبان گم م يتو يها نیرفت وآمد ماش يصدام تو انعکاس

 ....رهیگیم میگر

 "؟ییتو رو خدا بگو کجا...آرامه جان":کشمیداد م عاجزانه

،درست روبه  کنمیکه احساس م چرخمیدور تا دوره خودم م.....فتمیکامال به لرزش ب شهیبلندم باعث م يدفعه انعکاس صدا نیا

 يآرامه .....خودشه...آرامه است...نهیشیلبام م يلبخند رو رمیجلوتر که م...دومیبه سمتش م...در حال تکون خورنه يزیچ هیروم 

 ....!منه یآرامش زندگ...منه

 مینوره گوش رهیدستاش ز يو کبود رهیاز سرش داره خونه م...جونه یب..جونه  یب....رمشیگیو در آغوش م رمیسمتش م به

 ریاردش....نترس گهیدکتر د میریم ن؟االيدرد دار...آرامه جان":گمیم یو به آرام شهیدلم جمع م...کامال مشخصه 

 ".......نجاستیا

 

 "....شتیپ ومدمیم دینبا...بردن نتمی،ماش نییپرتم کردن پا نیاز ماش":گهیجونش م یب يو با صدا زنهیم لبخند

 "؟...کجا باشه پس پدرسوخته يخوایباباش نباشه م شیاگه دختر پ":گمیو م شیسره خون يرو کشمیرو م دستم

 ".......درد...سرم ":گهیو م کنهیفرو م نمیس يوسرش رو تو خندهیم

به  یحت...دمیهومن رو بهش م مارستانیو آدرس ب شمیم نی،با عجله و ترس سوار ماش...شهیهوش م یآغوشم ب يهم تو بعد

 يکه مهمه ،جوانه  يزیلحظه تنها چ نیدر ا...کنمینم یهم توجه شهیمن و آرامه رد و بدل م نیراننده که ب بیعج ينگاه ها

 ............!قلبم شدم يشدنش تو دهییکه تازه متوجه رو هیدیجد
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 !شد دهییو آنگاه عشق رو....یرا درون خاك قلبم کاشت نگاهت

 

 

با دکتر ":گمیم شخوانیو رو به پرستاره پشت پ رمیم مارستانیب شخوانیآغوشم بود به سمته پ يکه آرامه تو یعجله در حال با

 ن؟یصداش کن شهیشب داره،م فتیش دونمیم....کار داشتمخواه  کین

االن صداشون ":گهیم یآرام ياندازه و بعد با صدا یبود م دهیآغوشم خز يبه من و بعد هم به آرامه که تو یپرستار نگاه زنه

 ”!کنمیم

 یوقت...کنهیتر م شیدستم سرعتش رو ب يدختره تو دنیو با د ادیم رونیسالن ب يلحظه بعد هومن از اتاق واقع در انتها چند

 یبچه تو بغلت چ نیا":گهیهم رفته م يتو يو با اخم ها شهیآرامه متعجب م يتکرار يچهره  دنیبا د...کنهیم کمیکامال نزد

 "ر؟یباز اردش يردکار ک یه؟چیدوباره؟چرا زخم کنهیکار م

 

پرت شده  نیبدون که احتماال از ماش گم،فقطیبعدا برات م...داستانش مفصله هومن":دمیجواب م لرزهیم یکه از نگران ییصدا با

 "...حالش بده...بکن يکار هی ن،بجنبییپا

 "؟يبدون ترانه بساز یخواستیکه م یآروم هیزندگ نیا":گهیم تیو با عصبان شهیم رهیبه من خ ظیبا غ هومن

 "تو نبود؟ نیتو ماش اناًیاح نییپرت شد پا یسوال وقت هیاحتماال؟اصال  نکهیبا تنتاقض ا ن،اونمیشدن از ماش بچه؟پرت

 نیبه هم!قرار داشت تیآرامه در اولو یسالمت...االن وقته جنگ و دعوا نبود یشده بودم،ول زدیکه هومن بهم م یاتهامات متوجه

 یدگیآرامه رس تیاول به وضع شهیم....ستیها هم ن ياون طور یول... یکنیفکر م یچ دونمیهومن م":گمیم یخاطر به آروم

 "؟یکن

 ؟چندیتیزندگ يچت شده؟کجا ری؟اردشیزنیصدا م يطور نیمردم رو ا يتا حاال بچه  یآرامه؟از ک":گهیبا تعجب م هومن

 "؟یدونیخودتم م ؟يچند

 "کار کنم االن؟ یآرامه رو چ.....هومن کنمیم دایتازه دارم خودم رو پ":گمیو م ارمیغرور سرم رو باال م با

به نظر  یول...سرش پاره شده ياحتماال پوسته ...ادیاز سرش داره خون م":گهیو م شهیم کیو بهم نزد کشهیم یپوف هومن

 ”!وقت هینباشه  يجد بیآس مینیاسکن بده ،تا بب یت یس دیبا...شکسته باشه ادینم

 "اسکن؟ یت یس": کنمیتکرار م یهومن به آرام يحرفا دنیشن با

 ”!خوام بدونم یر،میاردش هیزندگ يدختر کجا نیا": گهیو با مکث م ارهیرو باال م سرش

زبان شما  یآناتوم يتو...مهم رو تصاحب کرده يجا هی دمیفقط امروز فهم...،هومن دونمینم:گمیو م شمیم رهیبغض بهش خ با

 !گن،قلبیبهش م
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 ،همهیکنیم سکوت که...شوندیحرکت م یب اراتیس....یکنیسکوت که م.....ستدیا یاز حرکت م ،جهانمیکنیکه م سکوت

 !شوم رهیاجازه به صورت محو سکوتت خ یتا من ب زندینم ز،پلکیچ

 ...که ،به سره آرامه ضربه نخورده نهیهومن ا صیاسکن،تشخ یت یعکس س دنیاز د بعد

اسکن  یت یتومنش رو به خاطر س150حسابم  يتومن تو 240که امشب از  کنمیبالکل فراموش م....شنومیخبر رو م نیا یوقت

 .....رو هم نمیاز دست دادم و به عالوه ماش مارستانیب يو خرجا

 .....شمیم رهیمعصوم آرامه که سرش رو با باند بستن،خ يو به چهره  زنمیتمام فکرام رو پس م عایسر

 ”!جوجه شهیدرست م زیهمه چ....یتو که باش":کنمی،زمزمه م رمیگیدستم م يکه دستش رو تو یحال در

 

 .ستمیایو رو به روش م بندمیدره اتاق رو م یهومن پشت در منتظرمه،به آرام شمیکه متوجه م امیم رونیاتاق آرامه ب از

 "خوب؟": گهیو پرسش گرانه م دهیسرش رو تکون م هومن

 یوقت":گمیو م شمیم رهیخ مارستانیکف ب يها کییخاطر به موزا نیبه هم...نگاه شماتت گَرِش فرار کنم رهیاز ز کنمیم یسع

امروز .....،و...میحرف زد.....میاونجا با هم آشنا شد...اوردیدلم طاقت ن...رفتم دنبالش....ره چهار راه بره خونشونس شیکه گذاشت

 ......که کمکش کردم،بعد...کردیغول تَشَن فرار م هیداشت از دست ...دمشیظهر دوباره د

د درو،دختره هم  نیبغلش با ماش رهیزد زشد بچه رو  یطرف سگ...دیبعدش زورتون بهش نرس":و گفت دیحرفم پر يتو هومن

 يآورد يبغلش کرد...فداکار اورد،پتروسی،تو هم که دلت طاقت ن نییفرار کنه که خودشو انداخت پا خواستیم

خودتو نجات  یتونیداره براشون؟ها؟م یچه جواب نجایا ادیب يزیچ يافسر ،یسیپل هیزنگ بزنه ، یکیاگه ...رینجا؟نه؟اردشیا

 ”!آش نخورده و دهن سوخته یشیکه م ؟اونوقتهيبد

 "؟!که هومن يکه زنگ نزد سیبه پل":گمیو ترسان م کنمینگاه م بهش

 ”!زنمیزنگ م سمی،به پل يکارات ادامه بد نیاگه به ا":گهیو م ارهیم نییصداش رو پا هومن

مال باخته همون غول تَشَنَس که  نیواسه صاب کارش،ا....زده بود یپول هینفر  هیآرامه از  يدم ظهر":گمیو م شمیم یعصب

 ییحرفا ونیم..کردهیم بمونینگو صاب کاره آرامه هم داشته تعق!بهت گفتم،خواست آرامه رو کتک بزنه که من جولوشو گرفتم

که بعد اون اتفاق،من آرامه رو بردم  م،بخصوصیدار يسر و سر همکه من و آرامه با  فهمهیکه به طرف زدم م

آرامه رو ....میگنده هه،همون مال باخته رو که آرامه ازش زده بود رو پس بد نی،پوله ا میکه رفتهم  یغروب....خونمون

 "...نیهم!و پرت کردن تو اتوبان....دنیدزد

 ایک ير؟پایاردش هیزیکم چ نین؟ایهم":گهیم یشه،عصبیحرفام تموم م نکهیبعد از ا ده،ویبهت زده به تمام حرفام گوش م هومن

 يدینجات م ابونویوسط خ هیدختر کول يریراز،میدنبالش ش ي،برياریزنتو ب يبر نکهیمرد؟جا ا یکنیباز مبه خونت  يرو دار

برادرت  گهی،ديترانه،بدون ترانه برگرد ،دنباليریم يداریور م دتویپرا شه،امروزینم يطور نیخونت؟نه ا شیبری،م

 "؟یستم،گرفتین
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 ”!شهینم":گمیم یو به آروم کشمیصورتم م يرو رو دستم

 "نکش بگو؟ کشه؟ها؟خجالتیاونوقت چرا؟نکنه دلت نم":گهیم تیو با عصبان کنهیسرش رو کج م عیسر هومن

 ”!طاق زدم دویپرا":گمیم یآروم يو با صدا رمیور م بمیج يتو یگوش ،بايدیاسترس شد با

 "؟يرو طاق زد دیپرا":کنهیتکرار م یو با لحن متعجب شهیگشاد م یجمله به اندازه نعلبک نیا دنیهومن با شن يچشما

 ”!آره ":دمیآروم جواب م یلیخ

 يخوب دار یلی،خیکنیم يدار خوادیدلت م يخان هر کار ریاردش نیآفر":گهیخونسرد م یلیو خ زنهیتوجه م یرو ب خودش

 "؟یرسیبه کجا م نمیبِرون بب..بِرون...یتازونیم

 ...گذارهیم یمگه زندگ یترك کنم ول خوادیدلم م....رو کردم گارینخ س هیهوس ...زهیریجمالت هومن اعصابم به هم م با

 

درصدم ،آرامه رو دوست نداشتم ،بازم اون  کیاگه  یحت....آرامه ای نیماش ایبهم گفتن،":گمیو م شمیم رهیهومن خ يچشما به

 یهیتنها توج....ره هومنکردن دا یحق زندگ نمیماش ایتر از من  شیساله است که ب شیش يبچه  هیاون ....کردمیرو انتخاب م

 !نهیکه برات دارم هم

رو گرفتن؟صاب کاره آرامه؟واجب شد فردا  نتیماش ایک":گهینگام کنه م نکهیکه بابت حرفام نگران شد ،بدون ا یدر حال هومن

 ”!يکالنتر میبر

 ”............!نه":گمیوسط حرف هومن و م پرمیم یحرف مثل چ نیا دنیشن با

 هیگوش يشماره ..چند ساعته یحت...خفنن یلیاونا خ": گمیم عایکه سر کنهیو متعجب نگاهم م گردهیحرکتم برم نیبا ا هومن

فقط کمک کن آرامه ...شو اصال الیخیب ایب..هومن!روسوننیبه من و آرامه صدم م میخبر کن سی،گفتن اگه پل...کردن دایمنم پ

 "؟یکنیم يهم برادردفعه رو  نیخوام؟ایازت نم يزیچ گهیحالش خوب شه ،د

اشتباه  يدار گمیم کنم،کهیم يدارم درحقت برادر":گهیبا آرامش م گذارهیچپم م يشونه  يکه دستش رو رو یدر حال هومن

 نجایحاال بازم با خودته،ا....ته دره يپرت شد یترمز نزن...یکنیسقوط م يدار...یتو جاده خاک يزد.....یلیاونم خ...ریاردش يریم

 ”!يفقط تو راننده ا

 "کار کنم پس؟ یچ:":گمیو م شمیو مانع رفتنش م رمیگی،دستش رو م شهیکه هومن داره ازم دور م یحال در

 !کنهیو متعجب بهم نگاه م گردهیبر م هومن

 "کنم که سقوط نکنم هومن؟ کاریچ":گمیو م دمیرو ادامه م میسوال ي جمله

 نکهیراه داره، اونم ا هیگفتم بهت که،":گهیم رونیب کشهیمشتم م يکه دستش رو از تو یو در حال زنهیم یلبخند تلخ هومن

 ”!ترمز...ریاردش يریترمز بگ

 دونمیم...هم ترمز زدم ،هومن گهید هیآخه ":کنمیبا خودم زمزمه م....رمیبه فکر فرو م دایو شد....کناره پهلو هام وفتهیم دستم

 ”!عمر هی.....خورمیترمز رو م هیفت همون عمر دارم،سرکو هیاالن ....هیتَهِش چ
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قلبم را با  یخواهیآنوقت تو م.....دیآ یذهن هم ازپسشان بر نم یحت...رینه غلط گ... کندیگذشته را نه پاك کن ،پاك م اشتباهات

 ؟یکن ریآنها درگ

 سال قبل نیچند

 ...گهید یشیباال خوب معلوم بود،لنگ ظهر پا م یشصت تا قرص رفت شبید...ریبخ یعال يِصبح ظهر...پژمان خان سالم

 ....کردیهم نم یتوجه نیکوچکتر دیمج يبه حرفا یسکوت کرده بود و حت پژمان

آخه اصال فکرشم ...یعنی....میدونستیما نم....متاسفم پژمان روزیبابت د":تخت نشست و گفت يکناره پژمان رو یبه آرام دیمج

 "...میکردینم

شد ،باعث شد به من ...اتفاقا خوب ...بچه ها...ستیشما ن رهیتقص":رش رو بلند کنه به زور دو تا جمله گفتس نکهیبدون ا پژمان

 ”....!شدم رتیغ یبشه که چقدر ب يآور ادی

حرفا  نیاز ا گهید نمی؟نبیرتیغ یگفته تو ب یرت؟کیغ یب..پژمان یگیم هیچرت و پرتا چ نیا":گمیو م نمیشیپژمان م اونطرف

 ”!ها یبزن

جا ...خونمیاومدم درس م نجایا..یاست؟من عوض انیاست چه حاجت به ب انیکه ع زیآن چ":گهیو م زنهیم يپوزخند پژمان

شبا  دیبره کار کنه؟با دیترانه با یول دمیم لیدارم ادامه تحص...یگاه بشم،براش خونه بخرم،من عوض هیواسه خواهرم تک نکهیا

قرمز رنگه چرم  فیباشه که ک نیو من دغدغم ا...و برن انیو رنگ کناره خواهرم ب نگهزار تا آدم ر دیآلونک بخوابه ؟با هیتو 

 ر؟یاردش یدونیم ینشدم؟تو چ یعوض یگیکثافت نشدم؟تو م یگیتو م ست؟اونوقتیهم گرونه، هم قشنگ ن

اولش گفتم  یول.....رمایکار کنم پول در ب....کرده بشم لیتحص...که به سرم زد  شیوقته پ یلیخ.. میبود رازیموقع ها ش اون

 خوادیم...گفتیم.....قبول نکرد که نکرد...کنمیمن کار م...کن لیتو برو تحص.....برو کنکور بده ایبهش گفتم ب...با ترانه تیاولو

ترانه پاش  یول...افاده ها نیما رو چه به ا.....مینداشت یما هم اون موقع ها پول...نه وکالت...یاضینه ر...نه زبان...بخونه یقیموس

خوش  االتشیمنم گذاشتم با خ....گهیآدم د هیبشه  خواستیهنر مدرن،م ک،ازیکالس گفت،ازیاز مد م....کفش بود هی يتو

مدرك داشته ..بشم واسه خودم ،کار داشته باشم یکه کس...خودم يپس رفتم دنباله ارزوها...خرج داشت یزندگ یول...باشه

 يساله  ستیپسره ب هیترانه رو گرفتم و امودم تهران، شناختم،دستیدم،سر از پا نمباشم،کنکور دادم ،زبان تهران قول ش

 ....داشت یرنگ ییسرش آرزوها يکه تو يبا خواهر تجربهیب

 ....تهران میاومد....غلط...ریرفتم اردش غلط

 فیترانه ل.......خونمیدرس م یو من عوض...کنهیخواهرم کار م.... گفتم...آرزو ایدن هیخواهرمه و  دمید منم

 ".....االن.....قدر نیبچه ها واقعا ا....من.....لباس....بافتیم

 ....رونیب رهیو از اتاق م ترکهیپژمان م بغض

 .....میکشیو هر دو آه م میندازیم يبه هم نگاه مختصر دیشدن دره اتاق توسط پژمان،من و مج دهیاز کوب بعد
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 يجد میتصم هیشم و  ادهیذهنم پ نیترمز بزنم و از ماش دیکنم،بایحس م..عذاب وجدان سراره وجودم رو فرا گرفته احساس

 ؟ي؟چطورياما چطور....رو که خودم زدم،خودمم جمع کنم يگند خوادیدلم م....رمیبگ

 ....بشم رهیخ وارید يبه ساعت رو شهیکه باعث م کنهیبه ذهنم خطور م يفکر

 

 ....ذهنم هستم يکردن فکره تو یته و من هنوز در حال بررسها گذش ساعت

 یوقت...رهیکه مجبوره ازشون فاصله بگ قشیعال گفت،ازیخواهرش م ياز آرزوها.....پژمان یوقت....نه ای هیکاره درست دونمینم

چند  يو برا....دمیکش نمیس يدستم رو ...پارك اومد به سراغم يدوباره حس تو...دیدلم لرز...که خواهرش شبا تنهاست گفتیم

 ....يعجله ا یلیخ....لیدل یب..منطق یب یلیخ...ستینسره جاش  گهیمطمئن شدم که د هیثان

 ...شنهیو م خورهیسر م واریخوابگاه و کناره د گردهیغرق بودم،پژمان برم االتمیفکر و خ يکه تو یحال در

 ”!مرد،جونم به لبم اومد خوب؟د حرف بزن ....شده ،پژمان  یچ":گمیو م رمیبه سمتش م عیسر

 ....!واقعا خرابه تیکه وضع شمیم ن،متوجهییپا خورهیاز صورت مرده رو به روم سر م یکه قطره اشک یحال در

 "؟يدقَم بد يخوایم ای یگیشده پژمان؟م یچ":کنمیترس و دلهره تکرار م با

،همون  کهیآل ونک اون زن...رفتم...رفتم...ریاردش...به دادم برس ریاردش":گهیزانو هاش گرفته و با بغض م يسرش رو تو پژمان

صدامون باال .....دعوامون شد...کنمیمن کار م خونهیدرس م نهیشیبه ترانه گفتم،از فردا م....کنهیکه خواهرم واسش کار م

رفت تو باغچه سرش خورد به ....سر خورد رفت...،کوبوندم تو سرش ختیاعصابم به هم ر...صاب کاره ترانه اومد وسط....گرفت

من به ....ترانه رو تو خونه راه ندادن گهیهم د شونیبق...گفتن رفته تو کما....مارستانیب مشیبرد...سنگ از هوش رفت

 ...من به درك...ریاردش...درك

دارم،چرا به مشکالتم  یکم درد دارم؟کم بدبخت ایخدا...کنم کاریچ....ریبگو خواهرم کجا بخوابه ؟شب کجا بخوابه اردش فقط

 ؟یکنیاضافه م

سالم بود  10من بدبخت،منه فلک زده که ....ریمراقب ترانه باشه اردش یوقت،من بشم قاتل،بعد من ک هی رهیطرف نَم ریاردش

 "کنم؟ کاریکنم؟چ کاریمن چ....ریاردش....دق کرده بود ششیوقت پ یلیمادرمونم که خ....مرد ادیبابام از اعت

 

 

 

 :بگم تونمیها گذشته و اگه دوباره و دوباره در رابطه با اونشب ازم بپرسن فقط مساعت  االن

 توننیمردها هم م...که مرد ها هم اجازه دارن دمیفهم...مرد ها آشنا شدم ي گهید يبا چهره .....بود چون یبیاونشب شبه عج"

 ...داد بزنن توننیکنن،م هیگر توننیباشن،م یعاطف

 يا گهیبودنش،برام کس د يپشت نقاب جد روزیکه تا د يمرد آشنا شدم،مرد هی ين با گذشته بود چو یبیشبه عج اونشب

 ...بود
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 يو من دوباره حس کردم،تو....نایهومن ا يخونه  میرفت ییو سه تا دمیبار ترانه رو د نیدوم يبود چون برا یبیشبه عج اونشب

 ....در حال رخ دادنه یراتییتغ نمیس

 ينجات داد گمویبار زند هی:شد و گفت رهیبهم خ یناج هیبار به عنوان  نیاول يبود چون پژمان برا یبیشبه عج اونشب

 ......کنمیروز کمکت م هیبارم که شده، هی ير،برایاردش

 

 یهوا و ب یترمز زدم وب ن،ناگهانیماش يخلوت،تو ابونیبود چون،موقع برگشتن به خوابگاه ،وسط خ یبیواقعا شبه عج اونشب

 "شمس؟ يبا خواهرتون ازدواج کنم ،اجازه دارم آقا خواستمیم:رو به پژمان گفتممنطق 

 

هوا از تو فاصله گرفته ام و تو  یپس چرا؟پس چرا، من ب!بله ییهوا به من بگو یهوا عاشقت شوم و تو ب یقرار نبود،من ب مگر

 به درك؟ یکنیهوا زمزمه م یب

 ....زنهیاز پرستارا داره صدام م یکیولو شدم و  مارستانیب يها یاز صندل یکی يکه رو نمیبیو م امیخودم م به

 ؟ دیهست ریشما اردش...آقا...آقا_

 "بله چطور؟":گمیو رو به پرستار م کنمیرو بلند م سرم

 "....زنهیکه همراهتون بود به هوش اومده،فقط هم اسم شما رو صدا م يدختر بچه ا":گهیو م زنهیم يلبخند پرستار

و  کنمیاتاقش رو باز م رم،درهیو به سمته اتاق آرامه م شمیبلند م یصندل يو از رو رمیگیم يدوباره ا يِحرف انرژ نیا دنیشن با

و  شمیبه مستش خم م یمهربون ییبا صدا..رهیلباسش ور م يو با دکمه  دهیتخت دراز کش ي،رو شمیمم رهیبهش خ

 "...شده که داریمن که ب يجوجو":گمیم

 ...که االن قهر کرده کنهیو وانمود م گردهیدسته راستش برم واریبه سمته د آرامه

 "ده؟یشده که جوجو محل نم یاالن چ":گمیو م کنمیو موهاش رو نوازش م زنمیلبخند م بهش

 "پس؟ یبشم،کجا رفت داریتا ب یمونیم نجایا یگفت...ينر شمیاز پ گهیمگه قرار نبود،که د":گهیم ییاخمالو يکودکانه  يصدا با

عمو هومنت اومدم،عمو  شیرفتم پ قهیدو دق":گمیبرش گردونم و با همون لحن مهربون م کنمیم یو سع زنمیلبخند م بهش

 "ها؟ یشناسیهومن رو که م

 ”!گهید یگیهمون دکتر زشته رو م":گهیم يدخترونه ا يصدا با

 ”!زشت گهیدختر هنوز به هومن م نیمن،ا يخدا":گمیو با خودم م کنمیدلم از حرفش تعجب م يتو

 "زشت؟ یگیخرده گندس بهش م هیچون دماغ هومن ":گمیبهش م يلحن بچه گانه ا با

 .کنهیوسکوت م دهیسرش رو تکون م آرامه

عمو ...منو دوست نداره....یتو منو ول کن خوادیاون م":گهیبا حسرت م زنم،کهیچشماش زل م يو تو رمیگیدستم چونش رو م با

 ”!هومن بده بد
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 "....تو رو ازم جدا کنه جوجه تونهیهومنم نم یحت":گمیو م کشمشیآغوشم م در

 "؟يدیجمش ریجناب اردش":گهیم تیبا جد یپشت گوش ي،که صدا دمیجواب م...ادیدر م میگوش يصدا نیهمون ح در

 "بله خودم هستم چطور؟":گمیم یرونیح يصدا با

 ”!دیبه اداره مراجعه کن عایبهتره سر يدیجمش س،جنابیپل يهستم،از اداره  یسروان کازرون":گهیم یپشت گوش يصدا

 "شده سروان يزیچ:": پرسمیو با استرس م شهیوجودم پخش م يتو ینگران سیاسم پل دنیشن از

 شهیکه متعلق به شماست ،ما ش ینیماش يتو....شهیمشخص م زیاداره همه چ دیاریب فیتشر دهیجواب م عایسر یکازرون سروان

 ....ساك بزرگ قرمز رنگ هی يتو...ادیو حجم ز زانی،اونم به م میکرد دایپ

 ....دیکن ينفع خودتونه که همکار به

نه حمل مواد  يدزد يگفت،فقط برا اسریاما ...کنه دمیتهد یخطرات نیچن نیماش دنیکه با بخش....زدمیحدس م":گمیخودم م با

 ”!مخدر

 ”....!سروان رسمیخوب ،الساعه خدمتتون م اریبس...؟پوف...من نیماش ياونم تو شهیش":گمیو م دمیسروان رو م جواب

 وفتمیامم،میچه خبر شده؟چرا از چاه در م":گمی،و با خودم م....بمیج يتو گذارمیرو م یو من گوش کنهیتماس رو قطع م سروان

 "تو چاله؟چرا؟

 ”...!ا عموه هیمواد مخدر چ دونمیمن م":گهیو م نمیبه س چسبونهیشده و سرش رو م رهیبه صورت نگرانم خ آرامه

فعال قراره  ،تویرو بدون زایچ یلیالزم نکرده تو خ":دمیجواب م يا یتصنع تیو با جد زنمیآرامه لبخند م يها ییگنده گو به

 ”!جوجه يوقت دار یکاف يبه اندازه  یزندگ عیوقا لیتحل يبرا يآرامه،بزرگ که شد یکن یبچگ

 

کودکانه ات  يسوال چگونه ذهن بزرگت را پشت چهره  کی ینند،راستیبیرا نم قتتیکنند،حقیکوچکت را که همه نگاه م دستان

 ؟يپنهان کرده ا

 

 .....يکالنتر

 "د؟یشناسیم شهیش اسریبه نام  یشما شخص":یکازرون سروان

 "....شمیکم کم دارم با وجنات بخش دومش هم آشنا م یاولشو آره ول ي کهیت":گمیم ختهیاعصاب به ر با

 "؟يدیجناب جمش شمیمتوجه منظورتون نم":گهیو م هکنیابروهاش رو خم م سروان

 "بدم؟ حیاجازه هست داستان رو از اول براتون توض":گمیو م کنمیرو بلند م سرم

 ”!گوشم  ه،سراپایعال":گهیم يجد یلیخ سروان
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که  یشاپ یکاف...تا آشنا شدنمون با هم  کنمیکه با ترانه دعوام شد و تصادفم با آرامه شروع م یو از شب کشمیم يبلند نفس

سره  اسریبدون فکر من با  يشدن آرامه و معامله  دهی،دزد يدانگ،پس دادن پول دزد شیآرامه از هوشنگ ش يم،دزدیرفت

 .....آرامه و همه و همه

 

 ي د،آقایدادیاطالع م سیبه پل نتونیشدن ماش هیبعد از دزد عایسر دیطور،شما با نیکه ا":گهیحرفام م دنیبعد از شن سروان

رو نگه  نیکنه،ماشیبودند ،شک م يکه توش افررد مرموز ن،شمایما به ماش یشب،گروه بازرس12ساعت  ی،حواليدیجمش

 ”....!شهیم نیاشم يمواد تو يمتوجه جاساز یو پس از بازرس دارهیم

اون لحظه  زنن،منیآرامه صدمه م ایبه من  سیکردن،با خبر دادن به پل دیمن مجبور شدم سروان،آخه تهد":دمیهوا جواب م یب

 "ام؟نه؟یجرم اونا به حساب م کیاالن منم شر....پوف....رو گرفتم میتصم نیبهتر

 د،شمایکه داد ییطبق شواهد و پاسخ ها...نه ":گهیم يسه،جدینویم ییزایکه چ یودر حال رهیگیبه دست م يخودکار سروان

 "د؟یتا آزاد بشه،متوجه مونهیما م شیپ يچند روز هی نتونیتر ماش شیب قاتیتجق يبرا یول دیستیجرم ن کیشر

 ”..!خوشحالم که تونستم کمکتون کنم......سروان ستین يمساله ا":گمیو م کنمیسروان تشکر م از

دور و برش  یلیمارستانه،خیب ياون دختر بچه آرامه ،همون که االن تو":گهیو م شهیم رهیبهم خ قیعم یبا نگاه سروان

نشو جناب  رشیگ یپ یلیخ...و تقلب رو خوب بلدن يراه دزد یدارند ول یسن کم نکهیجور بچه ها اغلب با ا نیبهتره،ا دینچرخ

 !یفتیب یخطرناک يها تیوضع يبچه تو نیبه خاطر ا ترسمی،ميدیجمش

 میهنوز نتونست میگذاریکه م يا يانرژ یما با وجود تمام...خطرناك ترن اسرمیهستن که از  ییو دار و دستش آدما هوشنگ

 ”!بهت بدم تونمیکه م هیتنها هشدار نیوسط گروهشون نکش مرد،ا م،خودتویاریب ریازشون آتو گ

تمام طول  مارستان،ودریب گردمیبر م یتاکس شم،بایخارج م ي،از کالنتر میو با پس گرفتن گوش کنمیاز سروان تشکر م دوباره

 ؟..........من خطرناك باشه؟چطور هیزندگ يتونه،برایبامزه چطور م يساله  شیش يبچه  هیکه آرامه، کنمیفکر م نیراه به ا

 

 !کسر کیدر مخرج  ينشده ام،درست مثل صفر فیمن بدون تو تعر ي،آریمیهمان خوده قد شومیتازه م گذرمیتو که م از

 یول شهیخوشحال م یکم...کردن دایرو پ نیکه ماش دمیسراغ هومن و بهش خبر م رمیاز همه م رسم،اولیم مارستانیب به

داشت بهش مسکن خواب آور  ده،دردیآرامه خواب":گهیم يجد یلیو خ کنهیمغرورش پنهان م يرو پشت چهره  شیشاد

 "......خوابهیم یچند ساعت هیم،یزد

نماز قضاهام رو  دیبا....وقته نمازام عقب افتاده یلی،نمازخونه،خ رمیپس من م":گمیو م دمیحرفاش سرم رو تکون م دنیشن با

 ”..!بخونم

 ”!کارت دارم شمیپ ایب ينمازتو خوند":گهیو م کنهینگام م یمیبه شکل مال هومن

 ”....!نمازم رو رمیبعد م...شنومیاالن بگو م":گمیو م زنمیزل م بهش
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 ”!گفتم اول برو نمازتو بخون بعد":گهیداره و م یبرم شخوانیپ يرو از رو يبرگه ا هومن

 ....ادیاز دهنم در م یکم رنگ يو باشه  کنمی،و راهم رو کج م کنمیه متعجب بهش نگا با

 ...!کنمیهومن فکر م بیرفتاره عج رم،بهیطور که به سمته نماز خونه م همون

 

 ....و هم من تو را یهم تو مرا شناخت م،کهیگویرا م ییهمان جا...که درکناره تو بودم ییبه جا....باز گردم به عقب اگر

 !که عاشقت شده ام کنمیبار اعتراف م نیا غیدر یاگر به گذشته بازگردم ،ب....يآر

 

 

 رمیبه سمتش م....زنهیداره حرف م گهیدکتره د هیبا  رم،هومنیم مارستانیب یبه سمته سالن اصل خونمیقضام رو که م ينمازا

 خوادیگفت،ترانه م....مان زنگ زد خونمونپژ شبید":گهیو بدون صبر م ستهیا یم شمیپ ادیو م کنهیم یکه از دکتر خداحافظ

 "،درسته؟يتو هم قبول کرد رهیطالق بگ

 . کنمیو سکوت م نییاندازم پا یجواب سرم رو م بدون

 "د؟یاز هم جدا بش دیخوا یقدر باال گرفته که م نیجواب منو بده،درسته؟کارتون ا":گهیو م برهیباال م یصداش رو کم هومن

کنم ،االن طالقش ندم فردا  کاریخواد ،من چ یهومن،ترانه خودش طالق م":گمیم یلرزش گرفته به آرام یکه کم ییصدا با

 "نه؟ ایقصه تموم بشه  نیا دیبا يروز هی ؟باالخرهیندم پس فردا چ ؟فردایچ

ذره که  هیره،یخواد طالق بگ یم لرزهیدلش م ه،تایاحساس يزنه و زنم موجود ر،ترانهیاردش":گهیو م کنهینگام م رهیخ هومن

 یونیزنگ زد گفت پا در م شبیاوصاف هومن د نیبا همه ا....گرده ینظرشم برم شهیگرم م ،دلشیبهش محبت کن

که بفرما،راه باز  شهیدرست م يزیبا طالق چ یکنیاگه فکر م...ینبازم خوددا یکه هست بدتر نشه ول ینیاز ا تونیکنم،زندگ

 ""...جاده دراز

جواب  عیخاطر سر نیبه هم خوادیو صالحم رو م زنهیبرادر بزرگترم،دلش برام شور م يجا نم،هومنیبیم کنمیکه فکر م یکم

کنم؟اگه واقعا وقعا منو نخواد  کاریچ ،یابیغ يایگه،نیم زنهیطالق،زنگ م دهینامه م یکنم هومن؟وقت کاریچ یگیتو م":دمیم

 "؟یچ

 شیبکن ،بق تیمرد،واسه حفظ زندگ هیتو تالشت رو مثل ":گهیچشماش م يتو دینور ام يبه سمتم و با ذره ا ردهیگیبرم هومن

 "...با خدا

 ه،سرهیلیآخره هفته دو،سه روز تعط":گهیو م زنهیبه پشتم م رم،هومنیگیرو بغل م اوری شهیدکتره هم نیو ا رمیسمتش م به

 "؟....افتاد ،يدیم ینیری،به ما هم ش یگردونیرو برم راز،زنتیش يریم ،صافيریکارم که اون موقع نم
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که هومن  م،گرچهیکش یاراده،آه م یو ب میافت یم میخاطرات تلخ قد ادیاز دهن هومن،هر دو  ینیریش يخارج شدن واژه  با

کبودش،رو  ي،جا شهیزخم ها هم يسر هیکه  میدونیهر دو م یول کنهینم يادآوریاون خاطره رو  شیوقت از سره بزرگ چیه

 ....!شهیکه نم شهیو پاك نم مونهیقلب آدم م

 ”...!ریکجا داداش،برگرد دربست بگ یرفت":گمیوم کوبمیهومن م يو به شونه  زنمیم یتصنع يلبخند

 "باشه؟...میزنیبچه هم حرف م نیا فیراجع به مشخص کردن تکل نش،بعدایشده،برو بب داریآرامه ب":گهیو م خندهیم هومن

 "...باشه بعدا":گمیو م ندازمیم یاتاق آرامه نگاه به

 ”!نگذار قضا بشه داداش گهید یراست":گهیو م گردهی،ناگهان برم شهیکه ازم دور م یدر حال هومن

 ”....!نگذار قضا بشن گهیگم،دینمازاتو م":دهی،که ادامه م کنمیبه صورتش نگاه م گنگ

که  ییاشکا دنیو ازد رمیته اتاق آرامه مو به سم گردمیکنه،برمیم یقدر بزرگ نیا نکهیبه خاطر ا ي،لبخند زنمیم يلبخند بهش

 ...دارهیبرم م خوردن،هولیگونه هاش سر م يپهنه  يرو

 "....ریعمو اردش":گهی،که با بغض م دومیسمته تختش م به

 "؟یکنیم هیشده آرامه جان چرا گر یچ":پرسمیترس م با

 "....گناه بزرگ کردم عمو هیمن ": گهیو م کنهیم میبالشتش قا يرو تو سرش

خاص که  يواژه  هیخون، ي،واژه  انتیخ يبه سمته واژه  رهیچرا اما ذهنم م دونمینم....ارهیبه قلبم هجوم م يبد احساس

مزخرف  يشرط بند هیپوالشو سره  يکه منتظره بشنوه،همه  یو مثل آدم شهیلحنم عوض م....از حال و روزه االنمه بیترک

 "آرامه؟ يکرد کاریچ":گمیباخته،م

بهت نگفتم  یول....دمیدنم،شنیدزد یمواد مخدر حمل کنن،وقت نیکه قراره با ماش دونستمیم...من...من":دهیادامه م هیبا گر آرامه

 خواستیدلم م...گهید يباباها يمثل همه ..بابام یمن دوست داشتم تو بش....اسریبه  يمن رو پس بد دمیترسیم دم،چونیترس

 "..........عمو دیببخش....نمایس...پارك میبر..میشه با هم بخوابیهم...میبا هم ناهار بخور شهیهم

من مطمئن بودم، آره مطمئن بودم که ...شیبه حالت عاد گردهیو ضربان قلبم بر م شهیآرامه نفسم ول م يحرف ها دنیشن با

 ...به من ضربه بزنه تونهیدختر کوچولو نم نیا

بلده  دنمیمن نقشه کش يپس دختر کوچولو":گمیو م کنمیو نوازش م،موهاش ر رمیگیو بغلش م رمیبه سمتش م یآرام به

 "قبول؟ یبهم بگ دیرو با یدونیکه م يزیهر چ يبعد ياز دفعه  یول بخشمتیدفعه رو م نی،نه؟حاال ا

 ".... قبول ":زنهیواز ته قلبش داد م دهیبا تمام وجود باهام دست م آرامه

 دیتموم شه به ام گهی،حاال مهرِ تَه قراردادم بزن د يدست که داد ":گمیو م زنمیآرامه لبخند م يکودکانه  يها یصورت به

 ”!خدا

 "عمو؟ هیچ گهیمهر ته قرارداد د":گهیو گنگ م کنهیرو پاك م شیگانه صورت اشک بچه

 !"گهیبوس عمو د":گمیو با لبخند م گذارمیگونم م ياشارم رو رو انگشت
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 !کنه یصورتم رو بوسه بارون م دش،تمامیسره ضرب د و بدون توجه به پرهیبه طرفم م جانیه با

 

تو هر چقدر که گنگ .....عاشقانه در کتابخانه ها یرمان یحت ای....یچاپ يکتاب ها انیم يشَو یغزل....که شعرت کنم خواهمینم

 ......!خاطرات خوب من....يارزش تر ،بایتر بمان

شده که امروز عصر آرامه رو مرخص کنن،االنم سره ظهره و آرامه گشنش شده  نیقرار بر ا....دمیخواب مارستانیب يرو تو شبید

،منم هر دفعه بهش ....عمو؟ دنیناهار م یک...عمو؟ دنیناهار م یک":نکهیو اونم ا کنهیجمله رو تکرار م کیساعته مدام  کیو 

 ”....!صبر کنه گهیذره د هیکه  گمیم

 ..... مونمیپاسخ دادن بهشون م يساله هم تو 32منه  که پرسهیم ییسواال یکه خوبن ،گاه نایا حاال

 ...شهیصداش بلند م کنم،دوبارهیآرامه فکر م بهیکه دارم به رفتاره عج یحال در

 "......... عمو":آرامه

 "... جان آماده شو  ری،اردش. بازم شروع شد گه،یسوال د هی":گمیو به خودم م خندمیدلم به حرکاتش م يتو

 "جان عمو؟":گمیو م گردمیبه سمتش برم یمهربون با

 "آسمون چند تان؟ يتو يعمو ستاره ها":گهیم يکودکانه ا يصدا با

 ... !شُمردشون شهیآرامه جان اونقدر که نم ادنیز یلیخ":گمیو م خندمیحرفش م به

همه ....شمرمیمشـون رو مه شمیم داری،من ب يدیشب که تو خواب هی":گهیو م کنهیچشم هاش رو گرد م یبیبا حالت عج آرامه

 ”... !رو

عروسک مسخرم،قول  هیبرات  یتونست مشون،اگهیشمریشب باهم م هیخونه ، میرفت":گمیو م خندمیافکار کودکانش م به

 ”!جوجه...دمیم

 ".دونمیخونت م امیمن ب گذارهیعمو هومن،نم... خوامیعروسک نم":گهیو م کشهیم یبزرگسال آه هیمثل  آرامه

، فال  زدمیداشتم با عمو هومنت حرف م ینگو که وقت":گمیو م ستمیا یکناره تختش م رمیو م شمیحرفش مشکوك م به

 "آرامه؟ يبود ستادهیگوش ا

 ”!گفتم ،هومن خان من رو دوست نداره يدید":گهیو با بغض م شهیم نینگاهش غمگ آرامه

 "نه؟ ای يبود ستادهیفال گوش ا":کنمیتوجه به بغضش دوباره تکرار م یب

 "نه":گهیم ادیکه از ته چاه در م یآروم يصدا با

سالم بر آقا هومن،سالم بر آرامه خانوم که امروز عصر قراره ":گهیو م شهیجوابش رو بدم که هومن وارده اتاق م خواستم

 "خانوم خانوما؟ ي،چطور میبخور یناهار آوردم دوره هم....مرخص بشه

 ....دهیشده و جوابه هومن رو نم رهیرو به روش خ واریبه د یعصب يتو هم و نفسا يبا اخما آرامه

 "زبونت رو موش خورده جوجه کوچولو؟":گهیو م شهیم کیبه تختش نزد نهیبیآرامه روم یعصبان ي افهیکه ق هومنم
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من جوجه ":گهیعقب و م دهیو با تمام زورش هومن رو هل م شهیتخت بلند م يشدت از رو نیناگهان به بلندتر آرامه

 ”!ختیر یهومن زشت ب ستم،دکترین

دستام  يچنگال انداختن به هومنه ،تو يو دستاش رو که آماده  رمیبه سمتش م عایو سر کنمیآرامه تعجب م یرفتار ناگهان از

 ”!آرامه ،دختر،با ادب باش":گمیو با اخم م رمیگیم

بد ...بگم..بهش بگم زشت خوامیم...خوامینم":دهیبغض جواب مو آرامه با همون حالت  دوهیم نییاز چشم چپ آرامه به پا یاشک

 هیآغوشم و شروع به گر يخزه تو یجمالت،م نیآرامه باگفتن ا"...نمشیبب خوامینم رونیبگو بره ب..بزنمش اصال خوامیبد بد،م

 ”!کنهیکردن م

 ...!بره رونیاق بفهمونم که خواهشا از ات یشده،م رهیبه هومن که از تعجب به رفتار آرامه خ دیترد با

و در رو  شهیهم بدون شک از اتاق خارج م مشون،بعدیکه بخور کنهیاشاره م زیم يرو يو به غذا ها دهیسر تکون م هومن

 !بندهیم

همه درد  دمیو اجازه م کشمیسرش م يرو کنه،دستمیم هیهنوز داره گر یعنی نیکشه،ایو زوزه م لزرهیآغوشم م يهنوز تو آرامه

 ....کنه یآغوشم خال يجا تو کیو چند سالش رو  نیچند يها

 بهیرو به جز غر یو کس يپدر و ماردت رو از دست داد یبفهم یکه وقت فهممیم...خوب یلیخ....کنمیخوب آرامه رو درك م من

 .... !داره یچه حس يها ندار

و من  "نظره خواهرم مهمه":که پژمان گفت یسمته همون شب رهیم کنه،ذهنمیکه آرامه اشکاش رو با لباسم پاك م یحال در

، که خانوادم رو از دست دادم ،آره درست همون شب بود، که  دمیصبح فهم 3همون شب ساعت  قایخوشحال شدم اما دق

 !کوتاه تره يزیهر چ ،ازیو ناراحت یخوشحال نیمرز ب دمیفهم

 

آب ببلعم تا خاطراتم را انتقال  یانوسیاق يبه اندازه  دیکرده است و با ریگ می،انگار تمام جهان درون گلو کنمیکه م بغض

 !دهد،به سمته معده ام

 

 سال قبل نیچند

باهات حرف بزنم  خوامیم":گمیو م امیکه به حرف م کنهیو نگاهم م گردهیبا تعجب برم سته،پژمانیا یم نیو ماش کنمیم ترمز

 "مرد، اجازه هست؟ هیپژمان مثل 

 "ر؟یشده اردش يطور":گهیه و با بهت مشد رهیخ بمیبه رفتاره عج پژمان

با خواهرت ازدواج کنم جناب شمس ،اجازه  خوامیراستش م....خواهرت ":گمیم عیسر یلیبعدش خ یول کنمیمن م..من یکم

 "دارم؟
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چرا  ریاردش":گهیو با خنده م کشهیم ی،نفس راحت کنهیذهنش پردازش م يحرفم رو تو یو وقت شهیاول متوجه حرفم نم پژمان

 ای يحرف رو زد نیکه ا یاصال تو مطمئن...ابونیوسط خ ییهو هی یبگ یچ يخوایبابا مرد،گفتم م دمیه،ترسیطور نیرفتارات ا

 "نم،ها؟یبب ،بگو يو نشناخته بدون فکر حرف زد دهیبازم ند

 "تر با خواهرت آشنا بشم،ممکنه؟ شیب دیفقط با..اول رفته  يدلم که از لحظه ":گمیم يو جد کنمیقلبم رجوع م به

جداً  ریاردش...يزدیبال بال م یدوستت هومن ،مثل مرغ پر کنده،ه نیا يپس بگو چت بود،تو خونه ":گهیو م زنهیم يلبخند

 "؟يباور کنم که عاشق شد

 ”!پنجاه درصده من که حله،پژمان جان":گمیو م نییپا ندازمیو سرم رو م کشمیم خجالت

 تی،پنجاه درصد بق يدیجناب جمش يبگم اشتباه اومد دیخوب با":گهیم عیبلند و بعدش هم سر نده،اونمخیبه حرفم م پژمان

 ”!ناستیاالن خونه هومن ا

نظره خواهرم شرطه،باهاش حرف بزن،اگه قبولت داشته باشه که ":گهیکه م شمیم رهیچشماش خ يو تو کنمیرو بلند م سرم

 ".ندارم یمن حرف

که گاز  یو در حال کنمیرو روشن م نیهم ماش رم،بعدیگیماچ از صورت پژمان م هیو  پرمیو م کنمیحرف ذوق م نیا دنیشن با

 ”.................!نوکرتم خدا زنمیداد م":دمیم

 

راه  نیب يها مارستانیاز ب یکیالله، مارستانیچند لحظه بود چون،چند ساعت بعد از ب ياونشب فقط واسه  يشاد گرچه

 فتهیوم کنهیتهران که اتوبوس چپ م ومدنیاتوبوس داشتن م هیتماس گرفتن و گفتن ،که پدر و مادرم با تهران باهام  _شمال

هر  یگوش يشماره تو نیمن رو هم که اول ي کنن،شمارهیو فوت م رنیم ایدنتو دره،بعد هم که متاسفانه هر جفت در آن از 

 !شمیپوش م اهیم،سیقشنگ زندگ ياز شب ها یکینصف شب  3و من ساعت  رنیگیجفتشون بوده ،پس باهام تماس م

 یو اشک م رفتمیاتاق راه م يمدام تو...کردمیرو زا به راه م یکس ینصف شب دینبا...نگفتم زیچ چیکس ه چیبه ه اونشب

 ینگاه م امیاغلب هم به هم اتاق.....شدم یم رهیمرد به آسمون خ هیخوندم و مثل  یخودم ترانه م يهم برا ی، گاه ختمیر

 !من باره مشکالتم يبرا یول....بود نیو پژمان هر دو سنگ دیخواب مج قتایم ، حقکرد

 ششیاون زنه که ترانه پ نکهیو ناراحت شد ،بعد هم که پژمان با خبر خوش ا دیرو فهم هیقض دیاون روز،اول از همه مج يفردا

برگشت خوابگاه که بعد  ینیریجعبه ش هیبگذره ، با  تشیشده از شکا یپول راض ونیلیم هی يبه هوش اومده و در ازا کردیکار م

 ....رونیاتاق پرت کرد ب يرو هم از همون پنجره  ینیریش ي ،جعبهمرگ خانوادم ي هیاز متوجه شدن قض

 نیب کیکوچ ياز شهر ها یکی يالله تو مارستانیرفتم ب میاش،مستقیهم درد دنیروز بعد از خبر دادن به هومن و شن همون

از  ای...زدندیم بتیغ میبه درك ، چقدر مهم بود که برا یول...برم دانشگاه دیکالس دارم و با یکه کل دونستمیهران،مت_راه شمال

روزگار را که  يباز...نه...مانده بود؟نه یباق میزندگ يهم تو یمهم زیچ گریداشت ؟اصال د یشچه ارز....افتادم یدرس ها عقب م
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 يجنازه  يبرا میها ینه از دلتنگ میترانه بگو يبرا میامروز قرار بود که من از عاشقانه ها...انصاف نبود نیا.... میکنار بگذار

 !!بابا

 

 ! شوندیها ختم م ینیری،آخرِ تمام خاطرات تلخ من به همان ش دینکن د،تعجبیاورینان ب يمن تکه ا يخورم،براینم ینیریش

دختره  دمیخوب؟منم قول م يگفت ،من رو تنها نگذار یهر چ یل بده،هر کقو ریاردش":دهیجواب م یفیلط يبا صدا آرامه

 ”!قوله قول.باشم یخوب

که ،با موندنت کناره من  یهست یعمو هومنت فقط نگرانه،اگه بفهمه تو چه دختره گل":گمیو م خندمیکودکانش م يحرفا به

 ”!کنهیمخالفت نم

 ”!بابا بدجنساس نیه،ایهومن شب":گهیو م خندهیم

 "اصال؟ میبدم دار يمگه بابا":گمیو م کشمیم رونیب کیپالست يرو از تو غذا

 یول گذرهیم یپشت نقاب چشماش چ نمیشدم تا بب رهیلحظه به صورتش خ کی يکه برا "آره،":دهیپاسخ م يچنان جد آرامه

 .....شد خوند یافسوس که اون چشما رو نم

 "جوجو؟ یخواد حرف بزن یدلت م":مگیو م رمیبه سمتش م یکیقاشق پالست هیظرف غذا و  با

،  کنهیکه سرش رو کج م یو در حال کشهیشکمش م يدستش رو رو يکودکانه ا يو با صدا شهیم رهیچشمام خ يتو

 ”!هومن بداخالقه دعوات کنه ها  گمیمن رو بده وگرنه م يباش غذا رم،زودی،من حرف بزنم؟نخ يغذا بخور ،تویزرنگ":گهیم

 ....تا بهش غذا بدم رمیو به سمتش م خندمیحرکاتش م به

 يمنم که تا حاال نه بچه دار....رو تخت زهیریتاش م شیکه از هر پنج قاشق ،ش زنهیو حرف م خورهیقدر تکون م نی،ا آرامه

غرغر  و با خندمیبا خودم م...که به آرامه غذا بده کنمیو خواهش م زنمیاز پرستارا رو صدا م یکیکردم ،نه تجربه دارم آخره سر 

 ”...!گوشیباز يبچه ...روم ختینصفه برنج رو ر...واال صد رحمت به تخم مرغ":گمیم

 ...شهی،از اتاق خارج م "ببخشه بهتون د،خدایدار يچه بچه ناز":ي،پرستار هم با گفتتن جمله  شهیآرامه تموم م يغذا یوقت

صحنه  هیکه  خندهیم یتازه وقت...کال دور تا دوره دهنش قرمز شده و تمام دستاشم بدتر از دهنش...رمیمنم به سمته آرامه م و

 ....دیدیحال تو دلتون بهش فوحش م نیاصال و در ع رهیگیچون خندتون م....نکنم فشیکه بهتره توص شهیدرست م يا

 ...دوباره دنیبه سوال پرس کنهیشروع م کنمیباز م آب رو که رهیش...مارستانیب ییدستشو يتو برمیو م رمیگیرو بغل م آرامه

 "؟...ریاردش":آرامه

 :......من

 "اد؟یآب از کجا م":آرامه

 "اد؟یکه از کجا م یچ یعنی":گمیصورتش م يرو کشمیو م کنمیکه با دستم آب پر م یحال در

 "اد؟یآب از کجا م ،یکنیرو باز م ریش یوقت یعنی":آرامه
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و  کننیم شیبعد اگر الزم باشه تصف...کننیرو اول پشت سد جمع م شهیکه از بارون پر م اچهیآب در:گمیو م بندمیآب رو م ریش

 "...خونه ها رهیبه ش فرستنیتوسط لوله ها م

 "ه؟یپس منبع چ":گهیخارونه وم یگوشش رو م عایسر آرامه

 "....ندارن ییکارا شهیهم رن،ویگیکنترل فشار آب مورده استفاده قرار م يمنبع ها برا":گمیو م خندمیم

 "دمیفهم":گهیکه آرامه هنوز دستش به گوشش بود، م یحال در

تو حموم  يپریخونه،م میحموم رفت يبر دیآرامه،با يشد فیکث":گمیو م کنمینگاه م شهیم دهیدستش که به گوشش کش به

 "....اول

 !دهیزمان خودش رو تکون مجمله،هم  نیو با گفتن ا"تو حموم اول  يپریم":گهیم ارهیاَدام رو در م آرامه

 ”...!برو بخواب جوجه":گمیم ینیریرو تخت و با اخم ش گذارمشیو م خندمیرفتارش م به

 !میخندیدر اون لحظه هر دو با هم م و

 

 يمزه ...مادربزرگ يها یترش يدهد،مزه  یرا م یعباس آقا در بچگ يها دهیکباب کوب يخنده ات مزه ....بخند يآر...بخند

 !هاست یخوب یتمام هیخنده ات شب.....بخند...بابا یمیقد يبوسه ها

 

 ...دارمیخودم نگه م شیکه فعال آرامه رو پ گمیهومن و بهش م شیپ رمی،م دمیآرامه رو انجام م صیترخ يکارا یوقت

 ”!ایتازگ":دهیو با مکث ادامه م...."دوست داره یلیاونم تو رو خ نکهیمثل ا":گهیو م کنهینم یمخالفت هومن

 ”!و باهوش و کنجکاو نیریش...هومن نهیریش یلیخ":گمیو م زنمیم يلبخند بهش

 يدر آورد شیتو هم که ر...حموم دیبر دیخونه ،هر جفتتون با یرفت....از اول معلوم بود":گهیو م کنهیبه صورتم نگاه م هومن

 "...یاصالح کن دیبا

دنباله  رمیهفته م رم،آخرهیبگ افهیشکل و ق کمیبرم ...مرده ها شدم هیچند روزه شب نیا..رو که نگو افمیق":گمیو م خندمیم

 ”...!ترانه

 ”...!باشه خبرم کن فقط:گهیو م نهیشیهومن م يحرفم لبخند رو لبا نیا با

که  کنهیقدر ذوق م نیشم،ایپ ادیهومن قبول کرده که اون ب فهمهیم یوقت رم،آرامهیو به سمته اتاق آرامه م گمیم "يباشه ا"

 ...رونیب میریم مارستانیو از ب کنمیبغلش م عی،سر نییپا فتهیکم مونده از تخت ب

 ...تهران ياز پاساژ ها یکیبه سمته  رمیگیم یتاکس هی

 ...رازیش ادیالزم باشه باهام ب دیشا....لباس واسه آرامه بخرم کمی دیبا

 ....کشمیو با همون لبخند به سره آرامه دست م نهیشیلبهام م يرو يم،لبخندیکن یقراره من و ترانه آشت نکهیآوردن ا ادیبه  با

 "د؟یخر میبر میخوا یم": پرسهیکه آرامه م میشیم ادهیپ نیماش از
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رو هم نگه  شیم،بقیکنیکَمش رو خرج م هیهنوز، میپول دار یصد تومن هی..آره":گمیو م شمیو وارده پاساژ م رمیگیرو م دستش

 ”!رازیش م،واسهیداریم

دفعه برخالف  نیمن،ا ینیب شیقابل پ رهیدختر غ یول...رازیحداقل بگه چرا ش ایکجاست، رازیتا بپرسه ش ستمیا یم منتظر

 !؟.....کنهیسکوت م یبیبا لبخند عج شهیهم

سره جمع  یحدودا ،هشتاد ،نود تومن...کفش هیو ..یدستم لباس مهمون هی..شلوار هیو ...دارمیلباس خنک براش بر م هی

 ...يواسه مواقع ضرور....مقدار پول گذاشته هیتخت  رهیترانه ز ستم،احتماالینگران ن یلیگرچه خ...شهیم

و  رهیگیبغلش م يقرمز رنگش رو تو کیقدر ذوق داره که در تمام طول راه کفش کوچ نیخونه و آرامه ا میگردیبرم یتاکس با

 .....زنهیلبخند م

 یو منتظر من توش م کنهیرو مبل و دره حموم رو باز م گذارهیتو خونه، کفشش رو م دوهیکه آرامه م کنمیخونه رو باز م دره

 ”...!خونه اول بپر تو حموم می،رفت یخودت گفت":گهیکه م کنمیو با تعجب به رفتارش نگاه م شمیوارده خونه م... ستهیا

بگذار حاال من لباسم رو عوض ...حموم يبر دیبود که امروز حتما با نیمنظوره من ا":گمیخندم و م یبرداشتش از حرفم م به

 ....کنم ،از راه برسم بعد

 "؟يدیمگه هنوز از راه نرس":گهیو م بندهیو در رو م رونیب ادیحموم م از

 "....در کنم یخستگ یعنی..اصطالح هی نیا":گمیو م خندمیحرفش م به

 ...خورمیآب م ریو از ش دارمیبر م وانیل هی، کنمیلباسم رو باز م يباال يدکمه ها....رمیسمته آشپزخونه م به

 "شیآخ":گمیو از ته دل م شمیمبل ولو م يگردم و رو یم بر

بچه گونه  يبا صدا نمیبه س چسبونهیکه سرش رو م یو در حال...دهیتو بغلم خودش رو جا م ادیو م رهیبه زور از مبل باال م آرامه

 ”!شیآخ":کنهیتکرار م یآروم ي

 

 ...!زنمیبدون آرامشت طاق م یتو را با زندگ يمن مرگ در هوا....ستیمرگ در آغوشت کاف يتنها چند لحظه برا....لحظه چند

 

 "...خودم بلدم بشورما":گهیو م ادیکه آرامه به سمتم م...سمته حمام رمی،م رپوشیز کیو با  ارمیساعت بعد لباسم رو در م کی

 :نره ادتیسه تا نکته رو ":گمیو م خندمیم بهش

 ..مواظب باش شامپو تو چشمات نره. 1"

 .يوقت سر نخور هیمواظب باش . 2

 .،نه حموم یمواظب باش نه خودت منهدم ش.3

 "؟یمتوجه
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و شامپو رو هم  فیکنم،لیم میآب رو تنظ یو گرم يو سرد کنمیآب رو باز م رهیش شه،براشیو وارده حموم م زنهیلبخند م بهم

 ...بلند شده یلیخ کنم،موهاشیو نگاش م کنمیسرم رو بلند م....تشت که دستش برسه هیتو  گذارمیم

 "نه؟ ایته موهات رو کوتاه کنم  ینیشیم":گمیو م زنمیم لبخند

موهاش رو  یسانت 10 هیو  ارمیو از تو اتاق م رمیرو م یچینه،قیشیحموم م یصندل يرو رهیو م ندازهیهاش رو باال م شونه

آرامه از  يکه صدا امیم رونیو از حموم ب کنمیم میرو دوباره تنظ ری،ش کنمیحموم رو جمع م يتو يهم موها کنم،بعدیکوتاه م

صداش ....خواننده هاست نیاز هم یکیآهنگ ..خونهیکه داره آواز م شمیکنم،متوجه میصداش که دقت م شه،بهیتو حموم بلند م

 میچه کارا،ن":گمیخندم و با خودم م ی،م دهیبه صداش م میریچه تحر نکهیبه آهنگ خوندش و ا...هیک دونمینم یول دمیرو شن

 ”!یوجب

 کنه،بعدشمیو خودش رو خشک م دمیترانه رو بهش م ي خواد،حولهیو حوله م زنهیکه آرامه صدام م کنمینگاه م ونیزیتلو کمی

دختره ناز که  هی....تخم مرغ يزرده  هیشب شهیلباس زرد رنگش م يواونوقت آرامه تو کنمیلباس خنک رو تنش م عیسر

 ....و لباسش زرد هینگاهش صورت یصورتش به خاطر آب گرم قرمز شده ول

 ...کنه يتا به حاله خودش باشه و باز گذارمیم...رو بزنم شامیتا ر رمیو به سمته توالت م بوسمیرو م لپاش

که کفش  یو آرامه در حال شهیه توالت باز مرو بکش روش که ناگهان در غیتوالتم و به صورتم کف و صابون زدم تا ت يتو

 "جون؟ يخوشگل شدم اَرد":گهیقرمزش رو پاش کرده، م

حال  نیبا ا....شهیدلم آب م يو هر بار قند تو کنهیصدام م يطور نیدلم خندم گرفته ،از سره ظهر ا يتو یول کنمیاخم م کمی

 ”!کننیکه در رو باز نم هیینفر دستشو هی یوقت":گمی، م يا يجد يبا صدا

 ”!خوب يزدیم شیر یداشت":گهیم يریموضع گ با

 ”!يزدیدر م دیبا یهر چ":گمیو م کنمیم اخم

 "چشم ،حاال خوشگل شدم؟":گهیو با قر م کنهیم ناز

 ”!جوجه يخوشگل بود":گمیشدم م رهیصورتم خ يرو غیبه ت نهیآ يکه تو یحال در

 "اونم؟ هیشب یکه اصال ،چرا گفت ستمیزنت ن هیشب من،ياَرد":گهیو م کنهیم يبا ناز ي خنده

برو ":گمیو م شمیم یاد،عصبیو خون م برهیو صورتم رو م شهیم دهیصورتم کش يشکل رو نیبه بدتر غیحرف ت نیا دنیشن با

 "....اَه...زدم حاال یحرف هی د،منیصورتم بر...بچه رونیب

 "به من چه؟ ییخودت دروغ گو":زنهیو داد م دوهیبه سمته حال م نهیبیرو خراب م تیکه وضع آرامه

 ”!یتا متوجه شباهتتون بش...دروغ گفتم یهمون بهتر که فکر کن":گمیدلم م يو تو شمیم رهیخ میبه صورت خون نهیآ يتو

 

 يها،بچرخم و جار بزنم،به زود وانهیاعتنا،مثل د یدل خود ب يشهر شوم، تا برا نیفرد ا نیمن حاضرم دروغ گو تر...يآر

 .....!گشت یبازخواه
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 ....امیم رونیب ییو از دستشو گذارمیزخمم م يو رو کنمیرو م يدستمال کاغذ کهیت هی

 ....شده رهیخ ونیزیو به تلو نشیس يمبل نشسته و پاهاش رو جمع کرده تو يرو آرامه

 .....ترسناکه لمیف هیکه  نم،یبیرو م ونیزیتلو يتو رهیو تصو رمیسمتش م به

 ...دهی، و کامال مشخصه که ترس شهیخودش جمع م يتر تو شیکه هر لحظه ب شمیم رهیامه خآر ي افهیق به

 دمیفهم یتازه داشتم ،م":گهیم اد،ویآرامه در م يکه صدا....کنمیرو خاموش م ونیزیو تلو دارمیبر م زیم يکنترل رو از رو عایسر

 "؟يآدم خوارا کجان چرا خاموش کرد

 "واسه من؟؟؟ یرو نگاه کن شیبق يخوایبه خودت ، اونوقت م يلرزیاز ترس م يدار":گمیو م شمیم رهیاخم به صورتش خ با

 "باهوش؟ میکن کاریاصال،حاال چ....اصال...لرزم اصال یمن نم":گهیم یبیو با لحن عج کنهیو لونچه اش رو جمع م لب

 يخوا یم ینصفه شب....!اول شام بعدشم،توالت ،بوس ،الال":گمیو م شمیم رهیخ دادیرو نشون م 9که عدد  يواریساعت د به

 "مثال؟ یکن کاریچ

 ”!بوس و الال...میشیم ي،پس وارده مراحل بعد میدونم شام ندار یمن که م":گهیخنده و م یم

 ؟تختیچونیتوالت رو بپ يخوایم یبچه؟بعدشم چرا ه یزنیمن تا حاال تو رو گشنه خوابوندم که حرف م":گمیو م کنمیم اخم

 ”!شورمتایمن نم یشب ،نصفهيرو آب بد

 ”..!رمینم":گهیناز و قر م با

 ”!توالت میمستق...زود...ه،زودیپس مطمئن شدم خبر":گمیو م کنمیاخم م بهش

 ”!رمینم": کشهیم داد

 قدر سرتقه؟ نیبچه ا نیمن چرا ا يخدا

 "....آخر کنهیضرر م یک نیبب...باشه نرو":گمیم یلحن آروم با

 

رسه و پس از اون  یم انیبه پا تیسه هم با موفق يو مرحله  میریم ییجفت بعد از شام، به زور و دعوا به سمته دست شو هر

 ....خوابهیبغلم م يو آرامه تو میریهم به سمته تخت خواب م

 "جون؟ ياَرد":کنه ی،که آرامه آروم صدام م گذارمیهم م يرو رو چشمام

 "؟یکن فیشب ها قصه تعر يتو بلد يارد":ادیکه صداش در م گهیم یچ نمیکنم تا بب یرو باز م چشمام

آرامه رو  یکامال خستم ول...خواد یشب م يکه خانومدلش قصه  فهممیو تازه م کنمیم یذهنم هج يقصه رو تو ي واژه

 يخانواده  هیروز  هی....نبود یک چیاز خدا ه رینبود،غ یکیبود، یکی":گمیو م گردونمیخاطر برِش م نیکه، به هم چوندیپ شهینم

 ....روز هی نکهیقشنگ بود تا ا زیهمه چ...کردنیم یدگزن یو خوش یبودن که کنار هم به خوب ریفق

 "....بگو ندرالیس":گهیکه چشماش رو بسته م یو در حال پرهیحرفم م يتو آرامه
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حرص  یو با کم شمیم رهیکرد بخوابه خ یم یآرومش که سع يو به چهره  کنمیو سرم رو بلند م شهیچهار تا م چشمام

 "...............کرد،یم یزندگ شیناتن يو خواهرا یروز دختر جون با مادر ناتن هینبود، یکیبود  یکی":گمیم

 

 یو نفس آرام نمیبیو صورتش رو که غرق خواب شده م ارمی،دوباره سرم رو باال م شهینصفه قصه تموم م نکهیاز ا بعد

 .... !بود ها يامروز،عجب روز":گمیو به خودم م گذارمیم میشونیپ يکه آزاد بود روکشم،دست راستم رو 

 

 

تر بخوابه  شیب قهیدق کی، تونهینم يبشر یبن چیو اون موقع است که ه شهیم داری،آرامه از خواب ب7ساعت  یصبح حوال فردا

متوجه  کنم،کامالیحاال که فکر م...کنم کاریمونده بودم که آرامه رو چ....سر کار رفتمیشدم و م یم داریب دیبا گهیگرچه منم د...

 ....داره ازیزن ن هیخونه به  نیکه ا شمیم

آرامه ،عکس العمل  دنیبا د دونمینم...میریداغ به آرامه هر جفت به سمت،موسسه م رهیو خوروندن ش يعجله ا يصبحونه  بعد

 ........گذاشت شهیرو که خونه نم کیکوچ يهست فعال که مجبورم،بچه  یهر چ یباشه ول تونهیم یچ هیهد

همون اول بسم اهللا وسط سالن ما  هیکه هد میشیآروم ،وارد موسسه م کشم،آرومیم یقیو من نفس عم میشیم ادهیپ یتاکس از

بهش بگم که هم خدا  یحاال چ...خودم رو نبازم کنمیم یسع یول...ستهیا یچند لحظه،قلبم از تپش م يبرا دیباور کن...نهیبیرو م

 منه؟ هیبچه ک نیباشه، هم بندش؟بگم ا یراض

 "خان؟ ریاردش هیجوجه ک نیا":گهیرو به آرامه م یو با لحن مهربون کنهیو سالم م ادیبا لبخند به طرفم م هیهد

 ”!خودمه يبچه ..،احتماال یعنی....واال فعال ...واال":گمیو م کنمیپته کنان دهن باز م پته

 روزیبچه تازه د نیکه ا دید،نگیبچه ندار گفتیخودتون؟شما که هومن م يبچه ":گهیباال و م پرهیم هیهد يابرو هیحرفم  نیا با

 ”!کنمیمتولد شده که باور نم

من  يهنوز اصال بچه  یعنی....ستیمن ن يکه بچه  يآرامه اون طور....آرامه است نیا...راستش نه":گمیم يحال آشفته ا با

 "........که اگه خدا بخواد، ست،قرارهین

سرپرسته ناراحت بشه،پس با  یب نکهیکوچولو هم از ا هی یحت خوادیدلم نم هیباهوش ي،آرامه بچه  دمیرو ادامه نم حرفم

 ”....!که ادامه نده شمیم رهیخ هیهد يخواهش به چشما

 تیطور کفا نیکه ا" يو به گفتن ،جمله  دهینه اما خدا رو شکر بحث رو ادامه نم ای فهمهینگاهم رو م یمعن هیهد دونمینم

 "نه؟ یکن تیبابا رو اذ يپس امروز اومد":گهیو م کشهی،بعد هم لپ آرامه رو م"کنهیم

 ”!نیهم....هم دوست ندارم برم یی،نه تخم مرغ،دستشو خورمیم ریمن نه ش":گهیو م زنهیم ینیلبخند شرمگ آرامه

 "شهیاالن کالس شروع م...باال آرامه جان میبر":گمیو م رهیگیآرامه خندم م يراف صادقانه اعت از
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 ی،مثل قند م نهیریدخترتون ش....تا کالساتون تموم بشه....نگهش دارم تونمیمن م دیاگه بخوا":گهیم هیهمون لحظه هد که

 "....مونه ماشاهللا 

سکوت کنم تا خودش ادامه بده که  دمیم حیخاطر ترج نیبه هم...نه ای هیکاره درست دونمیشم،نمیم رهیخ هیتَعلُل به صورت هد با

 ياز نگهدار یکیبخش کوچ يتو تونمی،ميدیجمش يآقا کنمیمن شما رو درك م":گهیم يو معنا دار بیبا لحن عج هیهد

 ”.......!برگرده نکه همسرتو یبشم،حداقل تا وقت کیدخترتون شر

آرامه جان ":گمیو م رمیگیم هینگام رو از صورت هد عایو بعد هم سر کنمی،نگاه م هیهد يلب ها يرو بیلبخند عج به

 "؟یمونیم

 یاجازه بدم دوباره نگاهم با زنه رو به رو تالق نکهیهم بدون ا ره،منیسالن م يتو يها یاز صندل یکیو به سمته  خندهیم آرامه

 !رمیبه سمته پله ها م عایو سر"متشکرم":گمیم یآروم یلیخ يکنه،با صدا

 

 

و با  رمیسمتشون م خنده،بهیداره م هیبغل هد يآرامه تو نمیبیکه م امیم نییو آروم آروم دارم از پله ها پا...تموم شده کالسام

 ... !ها يکرد تیخواه رو اذ کیامروز خوب خانوم ن":گمیم يبلند يصدا

 "کردم؟ تیجون، من شما رو اذ هی،هد رمینخ":گهیم یملوس يبا صدا آرامه

بود،تازه،قرار شد  یخوب يهم دختر یلینه ،آرامه امروز خ":گهیم پاشهیرو به صورت آرامه م یحیکه لبخند مل یدر حال هیهد

 ”!و قهوه بخرم یشاپ ستاره براش بستن یببرمش کاف يشما اومد یبوده، وقت یچون دختر خوب

شما به زحمت  ستین يازیبرمش،نیست،خودم،مینه الزم ن...نه ":گمیم عایو سر ادیم حرف آالرم ذهنم به صدا در نیا دنیشن با

 ”!دیفتیب

 ”!خوب شکنهیبچه قول دادم ،دلش م ،بهيدیجناب جمش یچه زحمت":گهیم تیو با جد کنهیبه من نگاه م هیهد

 ”!واال....يقول داد يغلط کرد":گمیوم شمیم یعصب یدلم کم تو

 ”!دیشما به خودتون زحمت بد....ستین يازین...گهید برمشیخودم م": گمیم يا یلبخند تصنع با

 ”!گهید ادیجونم ب هیجون بگذار هد يارد":گهیو م شهیم یشاک عایحرفم آرامه سر نیا با

 شاهللایآرامه جان ،ا ییجا میبر دیآخه االن با":گمیم يا يام ،با لحن جد یبس که عصب ادیخونم در نم یاون لحظه کارد بزن تو

 ”!بعد يدفعه 

حتما  يبعد که اومد يدفعه  دمیآرامه جان حتما بابات کار داره،قول م":گهی،م ستمیبه اومدن ن ی،راض شهیکه متوجه م هیهد

 ”!رونیب میبر

 . "باشه":گهیو م ادیدر م هیکه هنوز قانع نشده ،به اجبار از آغوش هد آرامه

 !میتا با اتوبوس برگرد میریم ابونیهر دو به سمته خ یاز خداحافظ بعد
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 رمیگیشده که دستش رو م رهیبه کف اتوبوس خ نیغمگ م،آرامهینیشیبخش مردان م يتو میریو م دمیرو به راننده م طیتا بل دو

 ”!شاپ یکاف میبر تیبا خاله هد دیچرا نبا یشیمتوجه م یبزرگ بش یوقت ،امایفهمیها رو نم زیچ يسر هیآرامه تو ":گمیو م

 ”!خوامیمن قهوه م":گهیو م ندازهیمتفکرش رو به روم م نگاه

برات  یخواست یخوراک ی،هر چ رونیب میریمامان ترانه م راز،بایش میکه رفت گهیاحتماال چند روز د":گمیو م زنمیلبخند م بهش

 "جوجو؟ خرم،خوبهیم

 "قول ؟":گهیو م نهیشیلباش م يرو لبخند

 "....قول":گمیو م رمیگیرو م دستش

و به پسر جوان رو به روم  چرخونمیاتوبوس م يتو ينگاهم رو یخاطر کم نیهم شه،بهیاز دادن قول،نگاه آرامه ،خندان م بعد

 کیپر از مشکالتش رو  یسال زندگ 65که باره  يرمردیپ ای کشه،ویآه م يبار به طرز مشهود هی هیکه هر سه ثان شمیم رهیخ

 .....!عصاش يرو کنهیم یجا خال

هر کدوم ":گمیدلم م ي،تو شمیم رهیخ رونیب ریکه به مس یو در حال کنمیو سرم رو به سمته پنجره خم م زنمیم یتلخ لبخند

 ”!می،مشکالت خودمون رو دار مونیراه زندگ ياز ما،تو

 

 يغبار کرده  ي شهیش يکردم رو یتمام احساسم را خال....مختلف يوبالگ ها ای میگوش يحافظه  يبار به جا نیا...يآر

 !رفت یکه به سمته خانه م یاتوبوس

 . کنمیدر خونه رو باز م دیرو با کل در

 .....نهیشیگوشه م هیو  شهیوارده خونه م آرامه

 یچ":گمیم یو با لحن مهربون رمیبه سمتش م....ته نگاه آرامه گرفته است  یکه هنوز کم شمیو متوجه م ندازمیم ینگاه بهش

 "ن؟اال يشد ایجوجه زخم هیشده باز ،شب

 ”!تنگ شده ندایل يدلم برا":گهیو م خوابهیم نیزم يرو یبا لحن ناراحت آرامه

 "گه؟ید هیک ندایل":گمیم یو پرسش کنمیم تعجب

 ”!اسریعروسکم،جا موند خونه ":گهیو م خارونهیرو م چشماش

که  نیخرم ،ا یبرات م گهیعروسک د هیم،یریخوب عصر م":گمیو م زنمیبهش لبخند م..که حوصلش سر رفته شمیم متوجه

 ”!گهیشد د يطور نی،ا یتو که از عمد جاش نذاشت....غصه نداره

اونا مجبور ...که از عمد تو رو ول نکردن گن،اونایمثل پدر مادرم بشم،همه م خوامینم...خوامینم":گهیو م کنهیم بغض

 ”!نه؟..دارم  يسرنوشت مسخره ا..شدن

 کار کنم؟ یچ دیبا....رسمیم جهینت نیبه هم گذارمیخودم رو جاش م یو وقت کنمیم یذهنم بررس يکودکانه اش رو تو استدالل
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آدما  یگاه یواقع یزندگ يتو...عروسکا فرق داره جوجو يایآدما با دن يایدن":گمیو م کنمیسرش رو نوازش م یآرام به

 ”...!پدر مادرت هم تو رو..یمثال تو عروسکت رو ول کن..رو انجام بدن ییکارا هیمجبورن 

رفته  گفتیبابام م...دور يجا هیچهار سالم که بود،مادرم طالق گرفت و رفت ":گهیو م شهیم يچشماش جار يتو اشک

 ایبابامم که سال بعدش از دن....کنه یباهاش زندگ خواسته،ینم گهیچون بابام سرطان داره مامانم د دمیسال بعد فهم کی...خارج

 ..!الیخیاصال ب...خودمم که تنهام..خودمم.. يروسر نیو ا ندایل و اسریو  مونمیمن م...گذارهیو تنهام م رهیم

 خوادیاالن دلم نم یول..نیزم يرو مهربونیخانواده  هی..کنم  دایخودم پ يبرا دیجد يخانواده  هیبرم و  خواستمیم لیر،اوایاردش

 "....يمهربون تر یچون تو از هر کس

گلوم جمع  يمن بغض تو یول برهیکه همون جا خوابش م کنهیم هیقدر گر نیاآغوشم و  يتو خزهیجمله م نیبا گفتن ا آرامه

نقطه به هم  هی يمن؟چرا ما چند نفر رو تو يچه خبره خدا نجایا":گمیو م کنمیبه سمته خدا رو م یبیو با لحن عج شهیم

 ”!بچه نیمحاسباتت رو ندارم،چه برسه به ا تمنِ مرد طاق ،يریگ جهیسره نت ؟بروياتصال داد

 

 !و ماتم کرد شیباالخره ک یول دیطول کش یرا بلد بود،چند سال يب،بازیعج ریتقد یدانم ول یرا نم یزندگ

 

 هیو  گردمیها رو م نتیکاب يتو....دمیخریم يزیچ هیکاش سر راه ...رمیتخت و به سمته آشپزخونه م يرو گذارمیرو م آرامه

 ....هیمرد،ماکارون ينکرد دایبهم تذکر بده، بابا چک پول که پ دینفر با هیکه  شمیچنان خوشحال م کنم،یم دایپ یبسته ماکارون

 ...يآرامه رو خوشحال کنم و امروز ببرمش شهر باز رمیگیم میاز درست کردن ناهار،تصم بعد

 نیماش يوبا تصور سوار شدن آرامه ر...بودتش دهیکه مسلما آرامه تا حاال از دور هم ند ییجا...که بچه ها عاشقش بودن ییجا

 ”!داره ها واسه خودش یپدر بودنم عالم":گمیو م نهیشیلبم م يرو يلبخند یبرق يها

 

 !میکن یزندگ نیریبگذار ش...نکن غیرا در تیرا و تو دخترانه ها میپدرانه ها من

 

 ....رهیو خود به خود به سمته توالت م شهیم داریساعت بعد آرامه از خواب ب سه

 "....چه خبره  گهید نیبب":گمیو م رهیگیحرکتش خندم م نیا از

 نه،کامالیپف کرده ،هنوزم غمگ ادیاز خواب ز کنه،چشماشیو به من سالم م ادیم رونیب ییبعد از دست شو قهیدق چند

 ...!زنهیهمه مهم تر حرف نم زنه،ازینم کنه،غریناز نم...مشخصه

شروع به خوردن  یبدون حرف گذارمیو جلوش م کنمیپر م یو از ماکارون کشمیو آب م دارمیبر م نتیظرف از تو کاب کی

 ....کنهیم

 نیکه خوشحالش کنم به هم کنمیم یپس سع ادیخوشم نم افشیق نیاصال از ا یول دمیاز آرامه رو د یمختلف يحالت ها من

 "شده؟ یحدس بزن چ":گمیخاطر با ذوق بهش م
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 "گرده؟یمامان داره بر م":گهیو م کنهیگل م طنتشیو ش ادیم رونیخودش ب يایاز دن آرامه

و  دمیحال ذوقم رو از دست نم نیو هم ناراحت، با ا شمیدختر کوچولو هم خوشحال م نیلفظ مامان اونم از دهن ا دنیشن از

 ”!افتاده گهیاتفاق د هی یول مشیاریم میریاون رو که م..خوب":گمیم

 "؟يپولدار شد":گهیو م کنهیرو از دوره دهنش پاك م یبا دستش روغن ماکارون آرامه

 گهید خوادیبسه نم...خوب  یول شمیوقت نم چیاون رو که احتماال ه":گمیم رهیگیاتفاق خوب،خندم م کی يآرامه برا ریتعب از

 ”!کنه زیدخترش رو سورپرا خوادیامشب م ریاردش گم،بابایخودم م یحدس بزن

 "؟یچ یعنی زیسورپرا":گهیو با تعجب م گذارهیبشقابش م يچنگالش رو تو آرامه

احساسم به آرامه ...من ينشده؟خدا زیحاال سورپرا ه؟تایچ زیسوپرا دونهینم یآرامه حت یعنی، شمیحرکت م یلحظه ب کی يبرا

چون تجربه  دونهیرو نم زایچون بچس و نصف چ دونهیرو نم زایکه نصف چ یخیمر هی...هیخیمر هی،احساسه صحبت کردن با 

 !یلیخ...ذره، دو ذره هیاونم نه ...باشم يقو دیبه خاطره آرامه هم که شده با یول سوزهیدلم م....نکرده

 میبر ییدوتا میخوایم گم،امشبیم گهیجور د هی... اصال میشیاون م الیخیامممم ب":گمیو م شمیم رهیمنتظرش خ يچشما به

 ”!باحال يجا هی

تاب داره سرسره ...دوبار یکیمن پارك رفتم ...پارك میبر..پارك":گهیکوبه به هم و م یکه دستاش رو م کنهیقدر ذوق م نیا

 "م؟ی،بر يارد....گذرهیخوش م یلیخ....داره

 

 ”...!يشهره باز میبر میخایم...بزرگ تره یلیخ یهم مثل پارکه ول میبر میخوایکه ما م ییاونجا":گمیو م خندمیم بهش

تازه خودشون راه ...داره لهیوس یکل...چراغ داره یکل گفتیم یعل ریهمون جا که ام"گهیم جانیو با ه شهیگرد م چشماش

 "رن؟یم

 کی یکامال ط سیو ظرف غذا و د زیجمله است که م نیکه فورا با گفتن ا "...آره خودشه":گمیو م کنمیلبخندش نگاه م به

 !تا آرامه خانوم ما رو ماچ بارون کنن گردهیبرم یحرکت ناگهان

آژانس  نیماش يآرامه چنان ذوق داره که تو...میکنیحرکت م ي،به سمته شهر باز هیهمون ماکارون يمونده  یاز شام که باق بعد

 !فوحشمون بده واال نیمونده صاحب ماش شه،کمیبند نم

 ”...!ها رو سوار بشم لهیوس يهم  خوامیجون م ياَرد گهید ایتند تر ب":گفهیو م کشهیمدام آرامه دستم رو م میرس یم یوقت

از اون گذشته ،هر بار که ترانه ...کنمیم دایدست پ يکشاله  یدگیکه امشب کش زنهیفکر به سرم م نیچند بار ا نهدویخدا م و

که امشب قطعا ورشکست هم  کنمیم دایحس رو پ نی،ا"رو هم سوار بشم لهیوس یکی نیا خوامی،م یکی نیا يارد":گهیم

 !شمیم
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بچه  نیکالً ترس مرس تو خون ا یدارند ول یسن يها رده  لهیالبته وس...شهیسوار م ییها رو تنها لهیوس يهمه  آرامه

در صده  45و بماند که  خرمیکه براش م....دهیم یفیق ی،درخواست بستن شهیها م لهیوس يسواره همه  یحساب یوقت...ستین

 ....!شهیملحق م نیزمهم به  گشیو نصف د خورهیرو با صورتش م یبستن

رو هم  شیو بق...خورهیم ایرنگ یهمون سرسره بلند رنگ ایچشم آرامه به آبشار  نکهیت ا رهیم شینقطه خوب پ نیتا ا زیچ همه

 .....که کامال قابل حدس زدنه

و آرامه هم  کنمیپام م يرو تو سهیک....سوار شدن يبرا دارمیپا بر م ي سهیک هیو من  میریسمته آبشار م ط،بهیبل دنیخر بعد

با حرکت ... جانیعاشق ه ترسه،همی،هم م رهیگیخندم م....آغوشم يتو مرهیو تا خرخره فرو  کنهیم سهیهمون ک يپاش رو تو

 ”!يارد میریمیاالن م":کشهیم غیو آرامه است که با هر موج ج میریم رجهیش نییمن به سمته پا عیسر

 هیراض دیعروسک جد دنیکه از خر ادیبه نظر م...گذارهیکه اسمش رو فرشته م خرمیم کیعروسک کوچ هیشب براش  همون

 ...!زنهیچون مدام باهاش حرف م

حس  یخنده،حتی،آرامه م خندمی،من م میگردیآژانس به خونه برم ره،بایو م شهیتموم م اشیخوش يامشب هم با همه  خالصه

امشب شبه آرامه  نکهی،اونم ا فهممیرو م زیچ کیلحظه  نیفقط در ا....دونمینم....خوشحاله لیدل یآژانس هم ب ي کنم،رانندهیم

 !است شهیهم زامشب خوشحال تر ا رسهیبوده و به نظر م

 

 .........!سرخ را ادامه بده يخنده  نیپس ا...خندان است میایانگار دن يخندیکه م تو

 يشد و شروع کرد به جفتک انداختن و بپر بپر کردن رو داریصبح زود ب شهیزود خوابش برد ،و مثل هم یلیآرامه خ اونشب

 .....تخت

 داریب ییبابا...شو داریب ییبابا":زنهیو داد م نهیشیکنارم م ادیکنم که آرامه صاف م یچشمام رو باز م يو ال شمیم داریخواب ب از

 ”...!شو

 "پاشم فسقل بچه؟ ي،چطور ادیخوابم م یآخه وقت....من يجوجه ":گمیکنم و م یکوتاهش ذوق م يدو جمله  نیهم از

 ”!صبحانه سرورم دیاریب فی،تشر دییبفرما..خواب بسه..رمینه خ":گهیو م کنهیم یاز ته دل ي خنده

 ”!آرامه؟ يآشپزخونه رو که منهدم نکرد":گمیم عایو سر گرمیجمله استرس م نیا دنیشن با

 ”!صبحونه آماده کردم ییمن فقط واسه بابا....يدت خرابکارا اصال،خو........ا":گهیو م زنهیبه شکمم م يا ضربه

 ”!وقت هی،يدست به گاز که نزد":گمیو م نمیشیتخت م يرو

 ”!که  رسهیدستم نم":گهیو م کنهیرو خم م سرش

 "...واال،بهتر":گمیو م کشمیم يمساله نفس آسوده ا نیا يادآوری با

برامون درست  یبابا ،چ لینگیف مینیبب میبر":گمیباال و م کشمیو سرش رو م رمیگیدستم م ي،چونش رو تو شهیم نیغمگ

 ”!کرده
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 دیرسیبود و دست آرامه هم بهش م خچالی نییپا يطبقه  يکه تو ییکم از نون و مربا هیو  میریدو به سمته آشپزخونه م هر

 چیه یبود ول طونیآرامه دختره ش... خواد بکنه یدلش م يبرداره و بره روش و هر کار یصندل تونهیدونستم م یم...میخورد

 !کردیپدر راحت م هی انمن رو به عنو الیخ نیو ا...وقت ،شر نبود

 

و  میشیرد م ي،از در ورود میریبه سمته موسسه م م،یاالنم هر دو دار م،ویکنیم یط یهر روز رو امروز هم با تاکس ریمس

بسپارم،از پله ها باال  هی،آرامه رو دوباره به هد ادیخوشم نم چیبهتر ه...ستیکس ن چیو ه یِسالن موسسه خال يکه تو مینیبیم

 قیکه باهاش رف کننیم یو سع شنیآرامه که همراه من بود ذوق زده م دنیها با د کنم،بچهیباز م دیو در کالس رو با کل رمیم

قر  هیکه تنشه  يساده ا یهم با اون لباس صورت شه،آرامهیکه توسط بچه ها راجع به آرامه داده م يهمزمان با هر نظر...بشن

 .......!ساله 5 يبچه  هیرقص باله  يبره اومدن کالس زبان،نه تماشا ادشونیکال بچه ها  شهیکه باعث م ادیواسشون م

 "يدیجمش يآقا":کنهیزن صدام م کیکه  رمیم یو به سمته در خروج امیم نییپله ها پا شه،ازیکه تموم م کالس

 یکه خانم منش رمیم شخوانیموسسه صدام کرده ،به همراه آرامه به سمته پ یکه منش شمیو متوجه م گردمیم بر

تو  روزیرو که د فیک نیکسالت داشتن ،تماس گرفتن، گفتن ا ریخانوم مد قتایحق...صداتون کردم شرمنده دیببخش":گهیم

 "....دیبراشون ببر دیآموزشگاه جا موند رو اگر ممکنه و وقت دار

 ه؟یهد ف؟یمن ؟ک...شنیذهنم جمله ها پشت سر هم سوار م ياما مدام تو... شمیم ی،منش یدرخواست يجمله  متوجه

 "ببرم؟ دیرو کجا با فیحاال ک":گمیو م کنمیزبون باز م اریاخت یب

گفتن ...کردم ادداشتیکاغذ  يرو گفتن و من هم رو دشونیخواه آدرس،منزل جد کیخانوم ن":گهیو م زنهیم يلبخند یمنش

 ”!ارنیآدرس ب نیرو به ا فیقبول کردن،ک يدیجمش يکه اگر آقا

سعادت  ي،واژه  کنهیکه ذهنم رو مشغول م يجمله ا نیاول":شمیم رهیدستم خ يو به کاغذ تو رمیگیرو از دستش م آدرس

دور تر از توان  یلیمتاسفانه خ دیبگم ببخش امی، م کنمینگاه م قیآدرس رو که دق....باالشهر تهران يو بعدش هم کلمه ....آباده

؟ و .....شه؟یشه؟میم؟میبابا؟بر مشینیبب میبر..جون هیآخ جون هد":گهیشدم و م یط يوسط پروسه  پرهیمن، که ناگهان آرامه م

 ”!دهیو سوالش رو ادامه م کوبهیم نیهم زمان پاهاش رو به زم

 "...کنهیم ریگ "نه"هم  یو گاه "خوامیم"،"میبر"..هواژ يگرامافون بچه ها رو":گهیم یکه روانشناس نجاستیا قایدق و

تحت عمل انجام شده قرار گرفتم پس ناچارا قبول  يو به شکل نا عادالنه ا ستادمیا یزن منش يهم من روبه رو حاال

 ....کنمیم

 قایدق یو وقت گردمیدنبال آدرس م يجد یلیخ.....خواه کیمنزل خانوم ن میرسیم نیچند کورس ماش یو ط میریگیم یتاکس

و  کشمیدست آرامه رو م نی، در همون ح شمیرو به روم م يطبقه  نی،اول از همه متوجه برج چند کنمیم دایخونه رو پ

 "افتاد؟!میریداخل نم یطیشرا چیتعارف کرد،تحت ه یهر چ!يارینم همنه ...کنمیتکرار نم گهیگم،دیبار م هیآرامه ":گمیم

 "؟یزنیباشه بابا چرا م":گهیو م دهیسرش رو تکون م يبا خونسرد آرامه
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جناب ":گهیم یو با لحن خاص شهیبلند م فنیاز پشت آ هیهد ي،صدا دمیو زنگ رو فشار م ندازمیبهش م يا يجد نگاه

 ".....دییبفرما....باال دیاریب فیتشر...دیخوش اومد... د؟ییشما يدیجمش

 ...شهیگذاشته م فنیو آ شهیجمله در ساختمان باز م نیپشت بنده ا و

فرستم و به  یم رونیرو به ب یقینفس عم..رو گذاشته فنیآ هیکه هد شمیمتوجه م یبگم که نه ممنون ول خوامیو م شمیم هول

 ...کنمینم یمن شده هم نگاه يآرامه که منگ رفتارها

 ....دمیزنگ رو فشار م تیو دوباره با جد زنمیم واریبه د يا ضربه

باال ؟نکنه در باز نشد؟شرمنده االن دوباره در رو  دیومدی،چرا ن يدیوا؟ جناب جمش":گهیو م دارهیرو برم نفیآ هیبعد هد هیثان چند

  "......کنمیباز م

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

  

باال  گهید دیببخش...ریخ":گمیپرم و م یخاطر وسط حرفش م نیخواد،حرف بزنه به هم یم زیر کیزن  نیاجازه بدم ا اگر

 "د؟یریرو بگ فیک ن،ییپا دیاریب فی،تشر دیکن یلطف م...میشی،مزاحم نم میاینم

 "د؟یایاونوقت،باال ن اد،یب نجایشما تا ا يدیزشته جناب جمش یلیخ يطور نیا":گهیم عایجمله،سر نیا دنیبا شن هیهد

 "...میکن تیشما رو هم اذ...ستیدرست ن....گهینه د":گمیو م ندازمیم ریرو به ز سرم

 !گذارهیرو م فنیو آ گهیم یکم رنگ يخاطر، باشه  نینداره به هم يا دهیاصرار فا شهیمتوجه م هیهد

در  يداره، جلو یکه با رنگ چشماش تضاد خاص یآسمون یکوتاه آب يمانتو هیبا  هیو هد شهیکامال باز م نییبعد در پا هیثان چند

 ....شهیظاهر م

 ”....!يفرشته ها شد هیجون چقدر شب هیهد":گهیم یشده که آرامه به صورت ناگهان بایقدر ز نیگفت ا شهیجرات،م به

 ”...!بخورمش خوادیکه دلم م يخوشمزه شد کیاست هی هیتو هم شب":گهیو م کشهیو لپ آرامه رو م زنهیم يلبخند هیهد

 "....که، بابام با مامانم دعوا کرده بعد نیدونیم! مونه که  یبابام تنها م ياگه من رو بخور":گهیو م خندهیم آرامه

 یم فتون،اگهینمکیخاه ا کیخانم ن":گمیم هیو روبه هد پرمیحرفش م ،وسطیجاده خاک يتو زنهیآرامه داره م نمیبیم یوقت

 ”......!دیچک کن دیخوا

اگر  دیباور کن...يدیشمام، جناب جمش ياالنشم واقعا شرمنده  نیمن هم ه؟یحرفا چ نیا":گهیو م زنهیم یحیلبخند مل هیهد

 ”...!انداختم یزحمت نم يشما رو تو چینبود ،ه فمیک يتو میگوش

 "...گفتن یسیرئ..گفتن يبه هر حال، کارمند...خواه  کیخانم ن هیحرف ها چ نیا":گمیو م کنمیتواضع سرم رو کج م با

دختر گلتون رو  نیاونوقت مادرم هم ا...دیومدیزشت شد که باال ن يطور نیا...ممنونم":گهیاندازه و م یم ریسرش رو به ز هیهد

 ”!دیدیم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا Lord Of Fear  –! مثل قهوه تلخِ تلخ                             

wWw.98iA.Com ٨٠ 

 ”!میشیبا خانواده آشنا م...میرسیسر فرصت با هومن جان خدمتتون م شاهللایا..گهینه د":گمیخندم و م یم

نه ،بعد از ...حداقل ... کنمینم یمن با خانوادم زندگ یول...چشم يخوب البته قدمتون رو":گهیو م زنهیم يلبخند هیهد

 ”...!طالقم

 ....هیهد يچشما يتو زنمیزل م ره،یباال و خ ارمیبه شدت سرم رو م که شمیجمله چنان شگفت زده م نیا دنیشن با

 "...مادرم امروز اومده که به من سر بزنه":گهیم بیبا همون افسوس عج نهیبیهم که تعجبم رو م هیهد

 ”...!با اجازه....تنها باشن ستین م،درستیبر دیبا گهیما هم د....پس مادرتون باال تنهاست":گمیو م رهیهم م يتو اخمام

 ”!يدیجناب جمش":گهیو م کنهیصدام م دشیجد یبیبا لحن عج هیاز خونه دور نشدم که هد یقدم چند

 دی،ما هم با يواسه ما کرد يکار هیباالخره شما ":گهی،م فشیک يور رفتن با دسته  نیکنم که در ح یو نگاهش م گردمیم بر

 "د؟یموافق...شاپ ستاره؟ ،با هم؟ یدا؟ کافشما فر....گهید میحساب بش یحساب ب

به آرامه نگاه ....خواد که به افکارم دامن بزنم یاصال هم دلم نم...رفتارش رو هضم کنم تونمی،هنوز نم کنمینگاش م منگ

 نیزن نامتعارفه ،به هم نیرفتاره ا دهیانگار اون هم فهم...شده رهیبه دهن من خ عیمط يبچه  هیدفعه مثل  نیکه ا کنمیم

 ...!در سکوت کردن داره یخاطر سع

 ".......خا ستین يازین":گمیم یشگیهمون لحن هم با

 ”!ریاردش گهید ارینه ن":گهیو م پرهیحرفم م يتو هیخوام جمله ام رو کامل کنم که هد یم

رو به  یآسمون یآب يمانتو دنیو با د شهیم دهیو بدون پسوند ادا شده،سرم به سمته باال کش یطور خال نیاسمم که ا دنیشن با

 "ر؟یچه خبره اردش نجایا":دلم بگم يو تو امیبه خودم ب شهیو باعث م....کشهیمغزم تا نوك استخون سوت م...روم

 

که گرون  یاحمق ران...گنیو م خندنیهمه به تو م...یکنیم دایپ یران یقوط هیو  يگردیکه به دنبال آب م يلحظه ا مثل

 !يخوایکه تو فقط تشنته و آب م یکن هیاون ها رو توج یتونیاما تو نم...تره

 سال قبل نیچند

که  يجور نید،ایزنیم ینه حرف دیخوریم يزیچ ن،نهیهمش تو خونه نشست...دیریاز دست م يطور نیشما که ا ریآقا اردش"

 ".....کرد،آخه یزندگ شهینم

 

 یسالمت ؟نایآه بکش ی،هینیغَمباد گرفته تو خونه بش يخوایم یتا ک ریاردش گهیترانه راست م":گهیو م دهیادامه م عایسر پژمان

 ”!مرد ياوردیدر ن اهتمیوقته گذشته ،تو هنوز لباس س یلیهم خ امرزایچهلم اون خدا ب

 ”!بچه ها ستمیتو مودش ن":گمیاندازم و م یم یپژمان و هومن نگاه یشاک يچشما به
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،اصال اول برو لباسات رو ...تا حال و هوات عوض بشه خوب یکن یسع دیبا":گهیو م نهیشیو چهار زانو کنارم م شهیخم م هومن

 ییجا..ی،پارک یشاپ یاگه پژمان خان موافق باشن با ترانه خانم ،پاشو برو ،کاف ر،بعدمیجا بگ نیدوش هم هم هی...عوض کن

 ”!بله... يچجور اد،اونمیمودش هم ،م ،ینیبیوقته که م ونا...دیحرف بزن یو عروس ندهیراجع به آ

 دییبه سمته پژمان که با سر داره حرف هومن رو تا رهیو ناخودآگاه چشمم م شمیخجالت زده م یحرف کم نیا دنیشن با

 !شاپ؟ یببرمش آخه،کاف دیکجا با....شمیم رهیبه سمته صورت گلگون ترانه خ یقشنگ جانیو با ه زنمیم کنه،لبخندیم

 

 

 شما بابا؟ ییخان؟جناب ؟کجا ریاردش_

 عیو سر يجد یلیو خ فتهیبه کار م شم،شاخَکامیو متوجه اطرافم م امیم رونیب میزن روبه روم از فکر قد يصدا دنیشن با

 ”....!ستیکارا ن نیبه ا يازین..خواه کیخانم ن دیحساب یاالن هم ب نیشما هم":گمیم

ادب رو به  گاهیمن فقط خواستم،جا....لتونهیهر طور م":گهیو م رهیگیبه خودش م يخُشکم، ظاهر سرد يجمله  دنیبا شن هیهد

 ”!يدیجناب جمش...ارمیجا ب

اجازه  د،بایشما لطف دار":گمیبا احترام ، م شمیم هیلحن هد رییمتوجه تغ نکهیو با ا رمیگیهم دست آرامه رو م يتو ياخم ها با

 ”.....!فعال

به  عایدربست سر یتاکس هیو با  کنمیرو ترك م بیعج ياون لحظه  دمیب،شایعج يجمله اون کوچه  نیا عیبا گفتن سر و

 !میریسمته خونه م

 

 

خاطر صداش  نیبه هم...نهیتا موقع آماده شدن ناهار کارتون بب گردمیدختر م نیگذشته و دارم دنبال ا قهیدق چند

 "....ن دارهکارتو ونیزیتلو نیبب ایجوجه؟ب ییکجا...آرامه":کنمیم

ها  دیذهنم به سمته شا دمیاجازه نم......رفته دمیشا....که خوابش برده دمیاحتمال م....ادیاز اتاق نم یی،صدا رمیسمته اتاق م به

 ...بره

 .....شهیچشمام جمع م يرو به روم اشک تو يصحنه  دنیو با د کنمیاتاق رو باز م دره

 ....رفته يتخت گذاشته بودمش به خواب معصومانه ا يمن با در آغوش گرفتن قاب عکس من و ترانه که رو يکوچولو آرامه

تخت  يو رو رمیگیقلبم رو در آغوش م يآرامه  یو به آرام زیم يرو گذارمشیو م کشمیم رونیدستاش ب يرو از تو عکس

 ...گذارمیم

ذهنم که فعال  ي گهید يگوشه  یول"....ناهارم نخورد یود که حتقدر خسته ب نیدخترم ا":گهیذهنم با خودش م يگوشه  هی

 ”!من يآرامه  ينه برا...من ينه برا...داد هیکه به هد شهیو نم دیترانه رو نبا يجا":گهیتره با افتخار م
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 يفضا انگریسکوتت ب...مشخص است زیهمه چ ياکنون که رفته ا....من بود يخانه  یاوج خوشبخت تینها تیصدا روزید تا

 !من است يخانه 

 

دست بزنم  یصندل نیبه ا دیکه نبا فتهیم ادمیو  نمیشیآشپزخونه م يتو یصندل يرو....درست کنم يتا چا رمیم يسمته کتر به

 ....کس حق نداره بهش دست بزنه چیچون مقَر ناهار خوردن آرامه است و ه

آرامه به ...بشه جادیا يرییتغ هید،یبا میبا اضافه شدن آرامه به زندگ...دمیم هیو به اُپِن تک شم،یبلند م یصندل يلبخند از رو با

ترانه تنگ  يهمش بهانه است و من خودم هم دلم برا نهایکه ا دونمیگرچه خودمم م....داره ازیبه ترانه ن....ازدارهیمادر ن

 یهر اتفاق گهیتا االن د یم،ولیداشت ازین ییتنها نیحال شک ندارم که ما هر دو به ا نیبا ا...ناشغرغر کرد يبرا یحت...شده

اردالن رو ترك ...میاریبانک در ب يخونه مون رو از گرو...تا من کار کنم....برگرده تا دیبا.....برگرده دیترانه با هیافتاده ،کاف

که در  نمیو بب مریباهاش تماس بگ کشهیصورتش دلم پر م يادآوریبا ...برگرده هتران دیفقط با شهیدرست م زیهمه چ...آره...میبد

 !چه حاله

 الی،که زن پژمان سه دمیتلفن گوش م يبا ذوق به تعداد به بوق ها...رمیگیپژمان رو م يو شماره  رمیبه سمته تلفن م عایسر

 ....کنهیم یصدام سالم و احوال پرس دنیو باشن دارهیرو بر م یگوش

خانم پژمان خوبه ؟پسرتون  الیسه":گمیخاطر م نیبه هم شه،ینگران م یمنم،صداش کم شهیمتوجه م یوقت کنمیم حس

 "شده؟ يآخه، طور شمیدارم نگران م لرزهیخوبه؟چرا صداتون م

 ”!رهیان شااهللا که خ...ستین يمساله ا...نه...نه":کنهیم دیتاک عایسر الیسه

 ”!پس شلواره پژمان دو تا شده":گمیو با طنز م رهیگیقلبم آروم م ریخ يواژه  دنیشن با

 "مگه جرئت داره؟":گهیو با طنز م خندهیم الیسه

 "شه؟یداره خواهر دار م ایخدا ببخشه،احتماال پسرتون پور":دمیخنده ادامه م با

 يبرا...رهیبگ لیپژمان با زور ترانه پاشد رفت وک...روزید...بگم يخان راستش چطور ریاردش":گهیم یبا شرم خاص الیسه

 ”...!طالقتون

 ”!زن داداش رهیکجاش خ نیگم،ایذهنم با خودم م يو تو شهیخشک م لبخندم

 "د؟یخان هست ریاردش":گهیکه م دمیم الیسه يتوجهم رو به صدا دوباره

 "..دیادامه بد...بله...بله":گمیم يبغض آلود يصدا با

 ”!اگه خدا بخواد ترانه، حامله است...خان ریخالصه کنم اردش...دکتر...رنیو م شهیراه برگشت،حالش بد م ياز قضا ترانه تو واال

 

دانست که مرد عاشق  یخواه ياراده شود؟اگر تجربه کرده ا یدستانت ب....فتدیب تیزانوها...که قلبت فوران کند يا دهید یگاه

 !است یچگونه کس
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تنها جمالت در هم ...گهیم یچ الیفهمم سه ینم یحت...ستمین نجایخودم ا یتلفن رو محکم به گوشم چسبونده ام ول یگوش

هم خوشحالم .... نمیشیم نیزم يو گوشه  گذارمیتلفن رو م یو گفتن خداحافظ الیبدون توجه به سه...رسهیبه گوشم م یورهم

 ...هم آروم ام هم نگران...هم ناراحت

 پدر شدم؟ ،باالخرهيدیجمش ریمن، اردش یعنی...یعنی ایخدا....باهاش حرف بزنم دیبا... شیبه ترانه زنگ بزنم،به گوش...خودم دیبا

 ؟...پدر شدم من

 ....آرو.....من...آرومم کنم،منیم نیاما مدام با خودم تلق...نگرانم....به شماره افتاده نفسام

 "کنم؟ کاریچ دیپس با آرامه با...نه ..ایخدا":گمیبه ذهنم مرسه و م يزیچ ناگهان

 "....جون من گشنمه يارد":گهیو م ادیم رونیکه آرامه بدو از اتاق ب رمیذهنم با خودم کلنجار م يتو دارم

 ...نهیآغوشم بش يتو ادیکه ب کنمیو با سر اشاره م کنمیرو باز م دستام

 ....گذارهیم نمیس يو سرش رو رو خزهیآغوشم م يو تو ادیم عیمط یول شهیزده م متعجب

 ....کنمینوازش م یرو به آروم موهاش

 "بره؟...ب....ب...خوادیم اد؟یمامان نم":گهیو با بغض م شهیم رهیچشمام خ يو تو رهیگیسرش رو باال م که

 ....دمیو سرم رو تکون م زنمیم لبخند

 "شده پس؟ یچ":گهیو م زنهیم یگنگ لبخند

مهربون باشه  شهیمثل هم خوادیم...ساله رو درك کنه 32مرد  هی...من خوادیم...شده زیت....اومده رونیب شیاز جلد کودک بازم

 .....که فقط و فقط اومده تا من رو درك کنه...فرشته هیمثل 

 میدار....من و ترانه...ما ":گمیو م...شمیم رهیقشنگش خ يو به چشما دمیهم فشار م يلبهام رو رو... رهیگیصورتم رو م اشک

 "آرامه جان میشیبچه دار م

 ....بگه...بگه...بگه... دیشما بچه دار بش خوامیبگه نم...کنه هیگر...بزنه غیج...پاهام بلند شه ياز رو...داشتم انتظار

 "....دهیپس وقتش رس":گهیم کنهیبخونمش سر بلند م تونمیکه من نم یبیبا نگاه عج زنهیآرامه آروم لبخند م یول

 ؟یک ؟وقتیوقتش؟وقت چ....کنمیم تعجب

 ”!وقت هیتو نشه  هیشب":گهیو م دهیو دماغم رو فشار م زنهینگاهم لبخند م به

تو فعال ساکت ....میبا مامان حرف بزن میبزار زنگ بزن":گمیو م دارمیدماغم بر م يدو خندمون گرفته ،دستش رو از رو هر

 "خوب؟.....بزارمش انیتا از وجود تو در جر...باش

 .....دهیو سرش رو تکون م کنهیبهم نگه م شیلبخند آسمون با

 ......سه بوق...دو بوق...بوق هی...کنم،منتظرمیتماس رو برقرار م...کنمیم دایو اسم ترانه رو پ ارمیدر م بمیج يرو از تو میگوش

 میزنیبعدا زنگ م...حتما مامان خوابه":گمی،و م کنمیم یخوشحال ياما تظاهر به ادامه  شمیم نیخودم غمگ.....دارهیبرنم

 "اصال نگران نباش؟..خوب
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 "جون ؟ يارد":گهیو م شهیم کینگران شده ،بهم نزد یکم آرامه

 "جانم بابا؟":گمیو م رمیگیدستم م يرو تو دستاش

 ".... بزرگ یلیخ.....خدا بزرگه آرامه جان :بهم گفت یآدم مهربون هیکه  دمیشن ییجا هیروز  هی":گهیو م رهیآغوشم فرو م يتو

 

 ....!يازراه برسد تو چند سال بزرگ شد يبعد زییزود ،زود تر از آنکه پا....يبزرگ شد زود

 

 یکارتون يد یبراش س...کنهیآرامه هم کارتون نگاه م...کنمیآرامه موز پوست م يو برا....مبل نشستم يرو....ساعت گذشته چند

 ....شده رهیخ ونیزیو با ذوق به تلو.....گذاشتم

 ....اند یها چه شکلبگم فرشته  یبه راحت تونمیچند روز بودن با آرامه ،م نیاز ا بعد

 ....به آرامه دمیو موز رو م زنمیم لبخند

 ....کنمیفکر م میواقع يبه بچه  جانیبا ه دارم

 شم؟یواقعا دارم خوشبخت م ایخدا

 م؟یکه من و ترانه بچه دار بش نیا یعنی یخوشبخت اصال

 ؟یعنی

 ....دونمینم

با .....شمیم رهیو به اسم ترانه خ دارمیم شم،برشیم رهی،به صفحش خ خورهیزنگ م زیم يرو میکه گوش التممیفکر و خ يتو

 ..........افتم  یم شیسالها پ ادیاسمش  دنید

 

 سال قبل نیچند

 "،با اون سر و وضع؟ تیپارك،اونم با اون وضع ياونم تو...شد که شما از من خوشتون اومد یچ ریآقا اردش"

 ....شناسهیسر و وضع م شهیدل عاشق م یمگه وقت...رهیگیحرفاش خندم م از

 هی دمید،فهمیکه پارك رو ترك کرد یفقط وقت..شد یچ دونمیخودمم نم....ترانه خانم":گمیو م زنمیقهوم رو هم م يلبخند با

 ....تو قلبم افتاده ییاتفاقا

 "...بگم دیبا یچ دونمینم....شد يعجله ا یلیخ

 "د؟یتر فکر کن شیب دیکه با دیگیشما م یعنی":گهیو م گذارهیم زیم يقهوه اش رو رو ترانه

 "...من فکرام رو کردم...به بعد فکرا با شماست  نیاز ا...گهینه د":گمیو م زنمیم لبخند

 "...من چند تا شرط دارم...خوب":گهیو م کشهیم خجالت

 ".....کار کنم و خوامیهمون حق طالق با منه و م":گمیم یو به شوخ ندازمیم ریرو ز سرم
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 ....گفتم یکه چ شمیتازه متوجه م گمیجمله رو که م نیا

 .....ترانه تو هم رفته ياخما...ارمیرو باال م سرم

من  يشما برا...که غصه نداره ،ترانه خانم نیا...یکنیم دایشغلم پ...يکه بد لیادامه تحص":گمیو م کشمیرو به صورتم م دستم

 یلیشما هنوز خ دیردس هم بخون دیتونیتازه استم دیریبگ رو هر وقت از آب یماه....دیکرده با ارزش لیزن تحص هیبه اندازه 

 "....دیجوون

 "بخونم ؟ یقیموس تونمیم":گهیو م زنهیم لبخند

 ”!دیبخون دیتونی،م دیبخوا یشما هر چ یول خونمیمن خودم زبان م":گمیو م شمیذوق زده م جانشیه از

 "م؟یبر یک..میما با هم تفاهم دار":گهیو م کشهیسر م کجایتمام قهوش رو  ترانه

 "کجا؟":گمیو با تعجب م شمیاولش خوشحال م يجمله  دنیشن از

 ”!گهیمحضر د":گهیو م دارهیرو برم فشیک جانیه با

 

 کرد؟یم فیآنچه که مرا تعر ای یخواستیم مرا

 

 ”....!ترانه بگو شنومیم":گمیمبهم م ییو با صدا امیالو الو گفتن ترانه به خودم م يصدا با

 "....من...من...بهت گفت که الیسه...يزنگ زد يظهر....ریاردش":کنهیو از نو شروع به حرف زدن م کنهیسکوت م ترانه

 "....منتظره ریاونم کامال غ....میشیبچه دار م میما دار دونمیم":گمیو با ذوق م دمیرو ادامه م حرفش

 نیکه ما تو ا ینیبیخودتم م...ریاردش يکرد راحتم":گهیو با بغض م پرهیخوشحالم که ترانه وسط حرفم م یلیبگم خ خواستمیم

 "....ستیبهتر ن...راستش... خوب....بچه هی....میریطالق بگ میخوایکه م تیوضع

چون  نکهیا ایبخونه  یقیوقت نتونست موس چیکه از من جدا بشه؟چرا چون ه خوادیمگه ترانه هنوز م...یچ یعنی...شمیم نگران

رو  خوادیکه م یوقت فرصت نشد شغل چیچون ه ای رهیبگ ادیتونست  یسیانگل يچند کلمه  هیمن بدقول شدم؟چون فقط 

 من مقصر بودم؟ یعنیبا من مشکالتش دو چندان شده بود؟ یزندگ يچرا چون تو..وقت کنکور هنر نداد چیه اره؟تارنهیبدست ب

 سرنوشت؟.....ای....من بود يها بیع نایا

من ":کشمیو داد م شمیم یعصب....نابود بشم يطور نیاز دست بره،که ا میکه زندگ ستیحقمم ن یمن بدقول شده بودم ول آره

 "؟يدیترانه فهم دمیطالقت نم

 ....شهیم رهیمن خ یو به صورت عصب کنهیرو ول م ونیزیمن آرامه تلو یداد ناگهان با

به حالت ،تا امروز هر  يوا ياریمن ب يسر بچه  ییبال نیترانه کوچک تر نیبب":گمیو با داد م کنمینم یحضور آرامه توجه به

 "...ستیخبرا ن نیاز امروز به بعد از ا یول دمیبه سازت رقص یگفت یچ
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 یتونینم یغلط چیاصال ه...یکشیواسه من شاخ و شونه م یعوض ي؟تویهست یک يفکر کرد":گهیو م شهیم یعصب ترانه

 ....یبکن

اشتباه  دمیکه بعدش فهم...يمن بود يتو از اولشم راه آرزوها...خواستمیهمون طور که خودتم نم....خوامیبچتم نم من

تو هم بهتره ....رهیحقش رو بگ يریکه بلده با معرکه گ میمن همون ترانه کول...نکن عوض شدم الیخ يدیجناب جمش....اومدم

 "؟یرفته، گرفت یاومده نه خان ینه خان یتصور کن

 یول دونستمیم شیوقت پ یلیخ دونستم،ازیرو م نیا...خواستینه من رو از اولم نم،ترا رهیگیسکوت وجودم رو م...حرفاش از

 ....میاز نو شروع کن شدیکاش م....شدینم دهیدر نمونیب يکاش پرده ها..کردیکاش خُردم نم...اوردیکاش به زبون نم

،از االن به بعد هر  خوامیرو نم زیهمه چ یب یزنه کول هی يمنم بچه ":گمیم ادیحرفام با فر یو بدون توجه به معن شمیم یعصب

 "......ها هستن یلیبکن،واسه من از تو بهتر خ خوادیدلت م یغلط

 ...............!شهیم کهیهم مثل دل من هزار ت یو گوش واریتو د کنمیرو پرت م یجمله گوش نیگفتن ا با

 

که کمکم را  دیده یدستانم را به کس.....دوستش نداشتم یکه دوستم داشت ول دیکرده ام ،دلم را به آن کس ده تیوص

که  دیده یاما روحم را به کس....نشدم رهیبه او خ یکه نگاهم کرد ول دیده یچشمانم را به کس....کمکش نکردم یخواست ول

 !تنها جسمم را شناخت یول ستمیبا او ز يعمر

 ....کردن هیبه گر هکنیو شروع م چسبهیو به پاهام م دوهیبه سمتم م عایسر آرامه

 ”....!حوصله ندارم...نکن هیگر.....نکن هیگر":گمیو م کشمیآغوشم م يو تو شمیم خم

 ....کنهیهق هق م یو گاه شهیساکت م آرامه

 .....حواسم رو جمع کنم تونمینم

 .....که هنوز چند وقتشه و پدرش منم یکیکوچ ياز بچه  یحت.....از همه...از زنم...گرفته از خودم دلم

 ....منم بلدم بد باشم...کنم يبگم منم بلدم باز...رمیانتقام بگ ایاز دن خوادیم دلم

 ....رمیگیرو م هیهد یگوش يو شماره  رمیاراده به سمته تلفن خونه م یو ب فتهیم انیاوج غرور در وجودم به جر يلحظه ا يبرا

 "د؟ییبفرما":گهیو با مکث م دارهیرو برم یگوش هیاز چند بوق هد بعد

حساب  یحساب ب خوادیبپرسم هنوز دلتون م خواستمیراستش م...ریخانوم ،منم ، اردش هیهد":گمیو م زنمیم يا یمصنوع لبخند

 "م؟یبش

 

دشمنانم لبخند  انیامروز در م ینی،ببییکجا....یدرد و دل به دشمنت رو کن يبرا ییاست که از تنها نیحس ا نیتر تلخ

 ...!زنمیم
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 دیقرمز تنها با..شمیم مونیپش....یشال صورت هیبود با  دهیقرمز پوش يمانتو هی...نمیبیرو م هیو از دور هد شمیشاپ م یکاف وارد

رفته  ادتی...ریاردش یه":زنمیاما به خودم ضربه م...رهیلحظه پام جلو نم هی....گهیکس د چینه ه..ترانه باشه يرنگ مورد عالقه 

 "....ترانه تو رو نخواست

اُ الال ":گهیو م شهیبلند م یصندل ياز رو دنمیبا د هیهد....زنمیو لبخند م رمیم هیجمله به سمته هد نیا يادآوری با

...WHATS UP     دهیبدون شک ،کت و شلوارتون جد....!خان ریاردش دیهم زد یپی، چه خبر شده ؟چه ت! 

 ”...!هیمیقد نینه ا":گمیو م ادیلبام م يلبخند به رو فشیتعر از

 "د؟یرو رنگ زد....موهاتون":گهیو م خندهیم

 "نه بابا":گمیو با تعجب م شهیگرد م چشمام

درسته که کت شلوارتون هم !دیصورتتون رو اصالح کرد دمیفهم": گهیو با انگشت اشارش م دهیهوا تکون م يرو تو دستاش

 ".... یها ول مهیقد

 ”...!ادیبهتون م دیبپوش یشما هر لباس ":دهیو ادامه م دارهیبرم زیم يرو از رو منو

 ”...!ادیم یلیمانتو هم به شما خ نیا":گمیو م ندازمیبه سرتا پاش م ینگاه تیبه تبع منم

 "من عاشق رنگ قرمزم ،شما چطور؟":گهیو م خندهیم

 ”...!بد باشم خوامیچون م...دیکنم،با يباز دیبا یول......من از رنگ قرمز متنفرم":گمیدلم م يو تو شهیجمع م صورتم

 ”...!خانم هیهد هیتونم که عال قهیسل":گمیو م زنمیم لبخند

 ...دهیسفارش م یشکالت کیک هیو  زنهیو گارسون رو صدا م کنهیم يبلند ي خنده

 "شما چطور؟":گهیرو به من م گارسون

 ”....!تلخ.....قهوه":گمیصدا م یو ب کنمیگارسون نگاه نم به

 "خاطرات ،درسته؟":گهیو م کنهیچشماش رو گرد م هیهد

 "،نه؟ يخاطره دار نجایاز ا": گهیکه م شمیم رهیو بهش با تعجب خ ارمیرو باال م سرم

 ”!خواه کیخانم ن...تلخ دارم يشهر خاطره  نیا يشاپا یکاف يمن از همه ":گمیو با اخم م زنمیم یتلخ لبخند

 ”!زیعز یلیخاطرشم خ اد،یطور که بوش م نیپس ا":گهیو م گذارهیچونش م ریدستش رو ز هیهد

 ”!ستین گهید....نه":گمیو م زنمیم پوزخند

 ”!ریاردش یصدام کن هیهد یتونیاز االن م.... میکنیپس شروع م":گهیو باغرور م شهیشکفته م هیهد صورت

رو هم که آوردن  کمونیقهوه و ک...خوبه  ":گمیو م شمیم رهیبه صورتش خ...معناش کنم تونستمینم یکه حت ینگاه با

 ”!هیهد....

 يدر طول باز خواستمینه، من م...را بلد نبودم يباز نکهیچرا؟نه به خاطر ا یدانیشکست خوردم م یول... رمیانتقام بگ خواستم

 !هرگز نتوانستم یفراموش کنم چه قدر عاشقت هستم ول
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بهم ...کرده بودم ،که باهاش حرف بزنم و مواخذه ام نکنه دایرو پ یبعد از مدت ها کس...دارم  یبیاحساس عج...خونه گردمیم بر

 ....هیهمراه احساس خوب هیداشتن  قتایحق....يریاشتباه م ينگه تو دار شه،ینگه نه ،نگه نم

 ستین یاون مادره خوب":گهیو با داد م شهیچشمام براق م يو تو ستهیا یدر م يجلو ادیآرامه م کنمیخونه رو که باز م در

 ”!ریاردش

 رفته؟ شیبچه تا کجا پ نیا...کنمیتعجب م شیحرف ناگهان از

 ”!فکر نکن آرامه زایچ نیبه ا":گمیو م شمیزانوهام خم م يرو...خونه تنهاش گذاشتم ناراحت شده يچون تو دیشا

 "چرا؟":گهیو م کنهیهم م ياخماش رو تو آرامه

 ”!کنمیچون منم بهش فکر نم":گمیم يو بلند و جد رمیو به سمته آشپزخونه م شمیم بلند

 ”!یگیتو دروغ م":گهیو م خندهیم

 ”!یالبته گاه....یآدم بده باش دیبا یگاه...الزمه آرامه یدروغم گاه":گمیو م دمیهم فشار م يرو رو لبام

 ”!ریرنگ بمون اردش هی. ..یکمون بش نیرنگ دینبا":گهیو م شهیم رهیبه صورتم خ گنگ

 یگرفتم بارون بشم و خودم رو خال ادیکمون رو رد کردم آرامه،تازه  نیرنگ":گمیو م رهیگیمقلمبه سلمبش خندم  يحرفا از

 ”!کنم

 :خونمیخودم م يو برا شمیتخت ولو م يو رو رمیبه سمته اتاق خوابم م میجمله مستق نیگفتن ا با

 

 

  يببار و بشو باران

 معنا شود مگر بیعج یغمم که ته فنجان سرنوشت، شکل زن یلَخت

 يببار و بشو باران

 ....شود اگر ایآب در هیشب یکه ته، فنجان قهوه ام ،شکل يلحظه ا آن

 يببار و بشو باران

 ....عاشق شود اگر لیدل یمرد ب نیدرنگ ،ا يلحظه ا یب

 يببار و بشو باران

 .........خاطرات محو در قهوه خانه ام نیا

 ...پر از غمم یکیپر از فراق،پ یکیپ

 دیکاغذ سف کیقهوه تلخ تلخ، کی

 ....پر از شبم يمرد ،يببار و بشو باران
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 دوباره باز بر قهوه خانه ام ، باران

 ...ببار ،تا با خبر شوند یشب يآر

 !که مانده است از عشق بر لبم یاز آن، حرف دمیشا ای، دیآن زن پل از

 ببار  یشب يآر غیمنت و در یدوباره باز ب باران

 کرمیفراق، همزاد پ ير لحظه شعر من شود،د تا

 .......!کرمیپ همزاد

 

 .....ستیاتاق ن يتو يشده و نور کیهوا تار شمیم داریخواب که ب از

 .....شکمم گذاشته و به خواب رفته يآرامه سرش رو رو نمیبیبلند بشم که م کنمیم یسع

 ....که....شبه پدر دو تا بچه شدم هیکه  نیبه ا....دارم یحس خوب....خوشحالم....زنمیم لبخند

بچه ها شون از خواسته هاشون  یکه پدر مادر به خاطر راحت ستین نیمگر بنا بر ا....حداقل االن...خواستیترانه من رو م کاش

ست در يزیچ هی....لنگه یکار م يجا هیم؟یشینبود که ما بچه دار نم نیپس چرا؟چرا مگه ترانه مادر نبود؟مگه دردش ا...بگذرن

 .....فهممینم.....ستین

امروز ....خورده يزیچ ای دهیبچه ام گشنه خواب دونمینم...بندمیآغوشم و دوباره چشمام رو م يتو کشمیو آرامه رو م شمیم خم

 ...نبودم یامروز پدر خوب.....کردم یواقعا کوتاه

 ینفس راحت... دهیهنوز خواب...کنمیو به آرامه نگاه م دمیجواب م عای،سر خورهیزنگ م میکه گوش شهیم نیکم چشمام سنگ کم

 "بله؟":گمیم یآروم يو با صدا کشمیم

 "زنت برگشته؟ ،نکنهیزنیقدر آروم حرف م نیا ؟چرایخودت....ریاردش":گهیم یاز اون ور گوش صدا

 ....کنه یدونَشو بهت ارزون هیرانه تا ت یکشتیخودت رو م دیکه با ییاز اون خنده ها.....خنده ریز زنهیجمله م نیبا گفتن ا هیهد

 "...دهینه بابا آرامه خواب":گمیآروم م یلیو خ رهیگیخندم م خودمم

 ”...!گرفتم جوجه خوابه":گهیو م ارهیم نییصداش رو پا هیهد

 ”!؟..نه ای،بچه گشنه بود  شتیعصر که اومدم پ دونمینم...آره":گمیو م خندمیم

 ”!خوب پس جوجو باهامون قهر کرده":گهیو م کنهیصداش رو متفکر م هیهد

 ”!يتا حدود":گمیو م خندمیم

 ”!شام با من....نجایا نیایب نیپاش":گهیم عیسر یلیخ هیهد

 ”!؟نه بابا....االن...شام ":گمیو م شمیم هول

 "ر؟یاردش ياریبگم ،تو نه ن یچ هیبار  هیشد من ":گهیم ییاخمالو يبا صدا هیهد

 "....10 شهیم میتا برس 9وقته ساعت  ریخانم االن د هیآخه هد":گمیو م خندمیم
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 "خانوم؟ هیهد":گهیم يقهر آلود يبا صدا هیهد

 "....وقته رید هیهد":گمیآروم م یلیو خ شمیمنظورش م متوجه

 "...يایم يریگیآژآنس م یشیحاال هم پا م!شد نیا":گهیو م خندهیم

 ”....!اردرمیلیم ستین....آژآنس":گمیو م شمیم شوخ

 ”!،پولش با من ریتو آژانس بگ":گهیو م خندهیم هیهد

 ”!فه؟یضع یچ گهید":گمیم يو جد کنمیم اخم

 ”!کارمند يفکر کن حقوقته آقا":گهیو م خندهیذوق م با

 ”!امیاوضاعم در م نیاز ا...دنیو پس م نمیخدا رو شکر فردا ماش":گمیو م خندمیم

 ”!ت تو رو بکشممن دینبا یمنم ه گهید....اره بابا ":گهیم يجد هیهد

 ”....!خانوم هیهد":گمیو م خندمیم

 "باز که شدم خانوم؟":گهیرنجش م یبا کم هیهد

 

 "شده؟ یچ ریاردش":گهیو م ادیبه حرف م هیکه خوده هد کنمیسکوت م یکم

 ”!کنمیم فیاونجا برات تعر امیم":گمیو م کنمیدستم جابه جا م يرو تو یگوش

 

 کشمیشکمش م يدستم رو رو...خوابهیو طاق باز م زنهیبازم غلت م...کنمیم داریآرامه رو ب یو به آروم کنمیرو خاموش م یگوش

 ”!صبح نشده که":گهیکه با غر م

 ”!مگه؟ خوادیمن شام نم يجوجه ":گمیو م خندمیرفتارش م به

 ”!خورمیرو نم هیمن شام هد":گهیو م کنهیبالشت م يرو تو سرش

 ”!بچه؟ ،فسقليخودت رو به خواب زد يبود داریمدت ب نیجوجه تو تموم ا":گمیو م خندمیم

 ”!امینم":گهیو م کنهیم اخم

 ”!فکر کن کمی...ترانه ما رو نخواست آرامه":گمیو م کنمیتخت بلندش م يزور از رو به

 ”!يتو دعواش کرد... يباهاش مهربون حرف نزد هیتو مثل هد نکهیا يبرا":گهیاخم م با

 ”!خواستیاون از اولم من رو نم":گمیو م گردونمیرو بر م سرم

تر از  شیب یلیخ..بهش زنگ بزن،اون هم تو رو دوست داره گهیبار د هی":گهیم نیبغلم و غمگ يتو کشهیخودش رو م آرامه

 ”!هنوز تو شکمشه ها یداداش..آخه...آخه...هیبق

نشستم  نجایا ؟منیچ ارهیسر بچم ب ییبال هیاگه ترانه ....شمینگران م...شمیغم زده م...مشترك من و ترانه يبچه  يادآوری با

 شاپ؟ یکاف رمیم هیبا هد
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 .....رمیگیو با ترانه تماس م ارمیم رونیب بمیج يرو از تو یگوش

 ”!خودشه...آره..آره":گهیم جانیو با ه کنهیذوق م آرامه

 یگوش يترانه تو يه صداشدم ک رهیآرامه خ يبه چشما....و هر آن منتظرم که ترانه جواب بده گذارمیگوشم م يرو یگوش

 ....چهیپیم

 "بله؟"

 .....کنهیم هیگر یوقت... یکه وقت دونمیم....شناسمیزنم رو م يمن صدا...لرزهیداره م صداش

 "شده ترانه ؟ يطور":گمیو با عجله م شمیم نگران

همون عصر وقت گرفتم،فردا !گمیکردم؟بهت م یچه غلط ینیبب يزنگ زد...یچه اتفاق":گهیو م زنهیم هیگر ریجمله ام ز نیا با

 ”!و خالص میشیروزا از هم جدا م نینگران نباش هم....کارش تمومه

 "؟یکنیم هیچرا گر":گمیخاطر با آرامش م نیبه هم...و مهربون رفتار کنم...خونسرد باشم کنمیم یسع....لرزهیم نمیس يتو دلم

 "مگه برات مهمه؟":گهیبا بغض م ترانه

 "؟یکنیاگه بگم آره باور نم":گمیو م شمیم رهیبه آرامه خ یآرامش خاص با

از ....کنهیم کاریزنم چ یبگ نجایا يایب يپا نشد.....يزنگ نزد هی...نجامیمن چند روزه ا":گهیو م زنهیم يپوزخند شیگر وسط

با حرفات ...م باشه بچه خوش قد...خانوم ...مبارکه یبگ نکهیجا ا يبعدشم که زنگ زد..میبچه دار شد يبشنو دیبا الیسه

 .....باور کنم يخوایم واریبه د میکوبوند

مگه خودش ...خوب مگه خودش باعث نشد دعوامون بشه یول....شهیزن حامله حساس م گنیدکترا م...کنمیدرکش م يحدود تا

 ....رو درست کنم یهمه چ خواستمیمن بدبخت که م.....نشدم یهم عصبان یمن الک....مینگفت بچه رو بنداز

 

 ”.....!شدم خوب یبعد منم عصبان...میبچه رو بنداز یگفت...یخواستیمنو نم یتو گفت":گمیم يا دهیرنج يبا صدا آروم

 "؟یکن یبا من زندگ يخوایتو هنوز م":گهیو م ارهیم نییهم صداش رو پا ترانه

 ”....!همون یاالن بگ یچ ،هريخوایم یتو چ":گمیفرصت بدم ،پس م هیبه هر دومون  کنمیم یو سع شمیم رهیسقف خ به

خندان ترانه سکوت رو  يکه صدا مونهیزجر کش شدن م هیکه شب هیچند ثان... رهیگیسکوت شکل م نمونیب هیثان چند

 ....شکنهیم

بچمون  ستمین وونهیکه من د یاگه باش... رازیش يایاگه ب":گهیم یصداش بشاش تر شده به آروم یکه کم یدر حال ترانه

 ”!بندازم....رو

 یعنیمشکالت حل شد؟ نیا يبا دو کلمه حرف همه  یعنی....شهیم سیو چشمام خ شمیجمله ذوق زده م نیا دنیشن با

با حرف نزدن بزرگ  یبزرگ نیمشکالت به ا یعنی...میچطور با هم حرف بزن میخاطر بود که بلد نبود نیمشکالت ما فقط به ا

 .....شکرت ایرو نشون داد؟خدا تشیتر بودم با ترانه، ترانه واقع مهربونچون به قول آرامه امروز ...یعنیشن؟یتر و بزرگ تر م



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا Lord Of Fear  –! مثل قهوه تلخِ تلخ                             

wWw.98iA.Com ٩٢ 

 "ترانه جان":گمیو م زنمیصدا م یگوش ياسمش رو تو عیسر

 "گه؟ید يایم":دهیبا ذوق جواب م ترانه

 "شه؟یم....تدنبال امیم...هیلیتعط...آخره هفته دیبعد با...جا نیا...کردم دایپ یشغل هیراستش من ":گمیو دستپاچه م خندمیم

 "؟يکرد دایکار پ":گهیم یو با خوشحال رهیصداش باال م ترانه

 دایآره کار پ":گمیو با همون حس ناراحت کننده م شمیگرم گرفتن ناراحت م هیراحت با هد یلیاز دست خودم که خ یکم

 ”.....!هیو ....کردم

 ".......و":گهیو م دهیبا همون ذوق حرف رو ادامه م ترانه

 ”!چسبهیبهم نم میکرد یکه آشت نیلذت ا...اگه نگم...ترانه...بکنم  یاعتراف هی خوامیم":گمیو م ندازمیم نییرو پا سرم

 "ینگو زن گرفت ریاردش":گهیم یو به شوخ شهینگران م یکم ترانه

 ”!گرفتمیزنم م دیشا يگردیبرم یگفتیتر م ریاگه د":گمیم یوبه شوخ رهیگیحرفش خندم م از

 "نه؟ يمنو دوست ندار گهیتو د......گهینفر د هیگفت،یپس احساس امشبم درست م":گهیو م خورهیاز حرفم حرص م ترانه

 هیمنم ...کرده بود ،شوهرت رو تور کنه لهیموسسه زبانه پ سییرئ نیا....ستیها هم ن يطور نینه بابا ا":دمیعجله جواب م با

بهش زنگ ...بودم یعصب..میکن یبا هم زندگ يخواینم گهید کردمیفکر م یعنیبا هم حرفمون شده بود خوب.ذره نرم رفتار کردم

من رو  کردمیفکر م...بودم یاز دستت عصبان...دیببخش...یلیخ..اشتباه کردم.میخورد وهقه هیشاپ و  یکاف میبا هم رفت..زدم

 ”...!يخواینم

 !یبش یاز دستمم عصبان گذارمینم گهید":گهیم یعصب ترانه

 ”!يکردیچشمم روشن اگه نبودم البد عقدشم م":گهیم یبه شوخ عایکه خودش سر شمیم تشیعصبان زانیم متوجه

 ”!يریکه جناب نظرت عوض شد طالق نگ میدیرسیبا هم به توافق م میداشت گهید":گمیو م خندمیم عایسر

 "....ریازت جدا بشم اردش تونمینم شهیمثل هم....فکر کردم یلیخ":گهیبعد م هیوچند ثان کنهیسکوت م ترانه

 "؟یجدا بش یخواستیاون موقع چرا م":گمیو م خندمیم

 ”!در کار نبود ياون موقع بچه ا":گهیو م کنهیذوق م ترانه

 ”!يبرگرد يخوایپس به خاطر بچه م":گمیو م شمیم ناراحت

 ”..!.انداخت که چقدر شوهرم رو دوست دارم ادمیبچه  نیفقط ا...نه ":گهیم عیسر یلیخ ترانه

 امیب یوقت یراست...رازیش امیجمعه هم م....کنسل کنم ریخانم مد نی،تا قرارم رو با ا کنمیخوب پس قطع م":گمیو م خندمیم

 !دارم زیسورپرا هیبرات 

 ”!شب 10ساعت  یقرارم باهاش گذاشت":گهیو م خورهیحرص م ترانه

شما  يبه پا...همش اصرار داشت دست پختش رو به ما غلب کنه..خودش بهم زنگ زد ...جوش نزن خانوم ":گمیو م خندمیم

 ”...!رسهیرقمه نم چیکه ه
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بخور تا خودم بر گردم  مرویهم ن گهیشب د هی..ياگه باهاش شام بخور بخشمتیبه خدا نم ریاردش":دهیپاسخ م یعصب ترانه

تماس رو قطع  یو من با خداحافظ میزنیبار هر دو لبخند م نیا..که حرص نخوره  گمیو بهش م خندمیمن باز هم م.."خونه

که ما امشب خونش  فهمهیاز هزار بار نه گفتن و چونه زدن باالخره م بعدو  رمیگیتماس م هیبا هد عای، بعد هم سر کنمیم

 .میاینم

 "...میپاشو بر":گمیکه رو به آرامه م شمیمبل بلند م يبا ذوق از رو...دارم یخوب احساس

 "کجا": گهیو م شهیتخت بلند م يگنگ از رو آرامه

 ”!گهید رازیش":گمیم یخندان يو با چهره  خندمیم بهش

 

خواستن توانستن  یتمام یبازگشتت معن....يآر.....میدوباره شکفته شد....میرا شناخت گریدوباره از نو همد...میدوباره سالم کرد ما

 !هاست

 .....میدیبود که هم من و هم آرامه هر دو با آرامش خواب یشب شبید

که تنها  ستیدستم اومده که آرامه از اون بچه ها ن گهید...آرامه رو خونه گذاشتم....هم که صبح شده و من اومدم سر کار االن

 .....خونه خطرناك باشه يموندنش تو

و  شهیسبز م یشاک يجلوم با چهره ا هیکه هد امیم نییو از راه پله ها پا کنمیدر اتاق رو قفل م شهیکه تموم م کالس

شام  یگیم یزنیبعد زنگ م قهی،دو دق يایشام م یگیم یزنیزنگ م هیدق هی...من رو مشخص کن فیتکل ریتو چته اردش":گهیم

 ”!یثبات باش یقدر ب نیا ومدینم ؟بهتيخوایم یچ یدونیخودتم م...ياینم

زن به خودش اجازه  نیقدر جلو رفته که ا نیا هیمن و هد يرابطه  یعنیگم،یو با خودم م کنهیم ستیم الحظه ذهن کی يبرا

 ....با من رفتار کنه يطور نیا دهیم

بود که از طرف من رخ  یما اشتباه يجلو رفتن رابطه ...راستش ....خانوم هیهد":گمیم عایپاسخ دادن به سوال ذهنم سر با

 ”!به شما بدهکارم یعذر خواه هیداد،من 

 "زنت برگشته؟":گهیو م خورهیجا م هیهد

 "د؟یخوایم یشما چ":گمیو م رمیگیرو باال م سرم

 ”!زنت باشم....يجا...يجا خواستیدلم م روزیتا د یچیاالن ه":گهیو م گردونهیسرش روو برم هیهد

هفته است که  هیزن همش سر جمع  نیمن و ا...همه مدت نیاونم ا...ترانه باشه يجا خواستهیدلش م هیهد...خورمیم جا

بود  نیاگه قرار بر ا روزیتا د...شغلم رو عوض کنم دیمعناست که من با نیبد نیا گه،پسیم یچ هی،هد میشناسیرو م گریهمد

همه  شهیلکه باعث مب ستیبا وجود ترانه نه تنها درست ن يرابطه ا نیچن ي ادامهاالن  ینبود ول يکه از ترانه جدا شم،مساله ا

 نیهم شم،بهیشدم و کم کم متوجه عواقب کارم م داریانگار که تازه از خواب ب....الخصوص هومن یناراحت بشن ،عل

 "دعوتت کنم؟ هوهق نیبه آخر شهیم":گهیبزنم که م یتا حرف شمیم رهیو کنجکاو بهش خ رهیهم م يخاطراخمام تو



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا Lord Of Fear  –! مثل قهوه تلخِ تلخ                             

wWw.98iA.Com ٩٤ 

 

 شاپ یکاف

 هیکه مدتهاست که برام  ستین نیمنظورم ا....راستش....قلبم ي،توییآشنا هیبرام  گمیکه م نیاز ا هیمنظورم چ یفکر کن دیشا

 ی،حت...،اخالقت رفتارت...شناسمتیازت خوشم اومد و االن انگار که سال هاست م دمتیکه د يبار نیاز همون اول یول ییآشنا

رو از همون بار اول  نیر،ایاردش میبود نهیگز نیبهترنبود ما  ياگر ترانه ا....ينفرکه از رنگ قرمز مت دمیاون روز فهم

 !گذرهیتو سرت م ینگاهت رو بخونم و بفهمم که چ تونمیمن م...دمیفهم

 "د؟یمساله شد نیتو موسسه متوجه ا":گمیو م زنمیم پوزخند

 "تو موسسه":گهیو م کنهیقهوش رو مزه مزه م هیهد

 "؟یچ یعنی":گمیو م کنمیم تعجب

 تونمیباعث شد فکر کنم م کیاز نزد دنتید یول شناختمیگر چه دورا دور هم تو هم زنت رو م":گهیو م دهیرو تکون م سرش

 گهیبار  هیجمع شد تا دلم بخواد  نایا يهمه ...بارزت با همسرم يتفاوت ها..راستش....بشم و دوستت داشته باشم  کیبهت نزد

 ”......!يخواینم یرو گفت تیلقب یخودتم زندگ وبه هر حال ت....بندازم یکیتو تار يریت

 "زنم رو طالق بدم؟ نکهی؟ايخوایم یاالن چ":گمیم یو به آروم شمیم رهیقهوه ام خ به

از  میمن چون شوهر قبل...میشدیبه هم عالقه مند م میما به اشتباه داشت يهر دو کنمیحاال که فکر م":گهیو م خندهیم هیهد

و دعوتش  رونیب میمنتظر بود مدام بر میمن چون همسر قبل.....کردینم فیازت تعر تیتو چون زن قبل....ومدیبدش م فیتعر

من چون عاشق ....يشدیو تو چون بچه دار نم خواستمیمن چون بچه م....زدینم قدمکنم،تو چون ترانه باهات تا سر کوچه هم 

 .........قهوه بودم و تو چون

 "...ترانه حامله است":گمیو به سرعت م کشمیم یقیو نفس عم رمیگیرو باال م سرم

 ......!دونمیم ریاردش يتو از قهوه متنفر":گهیو م شهیبلند م زیو از پشت م کشهیقهوه اش رو کامل سر م هیهد

سر راه هم قرار  یآدم ها اشتباه یکه گاه شمیو من تازه متوجه م کنهیشاپ رو ترك م یجمله کاف نیبا گفتن ا هیهد

 !..........رنیگیم

 

 !فقط میرفت یرا اشتباه مانیها ریمس یما گاه.....بودم و نه تو یمن اشتباه نه

 

 ......رمیگیگرفته ام پس م یکه از آگاه يبرگه ا قیرو از طر نمیو ماش رمیم ه،یبعد از حرف زدن با هد امروز

 .....میدادیم لیخانواده تشک هیتا با هم  4برم دنبال ترانه و هر  دیدارم با یخوب احساس

و  رمیخونه باال م ياز پله ها نکهیبعد از ا...چمدونم رو ببندم دیپس با.....میحرکت کن رازیبه سمته ش دیو با یلیهم که تعط فردا

 ”!يارد يکرد ریچقد د":گهیو م دوهی،آرامه به سمته در م کنمیدر رو باز م
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بکنه  رید قهیدق هیطرف ....بابا يجوجه  یشوهر کنکه تو  يبه حال روز يگم،وایدلم م يو تو رهیگیلحظه خندم م هی يبرا

 ....!شیکشت

 "دلت برام تنگ شده؟ ایگشنت شده ":گمیو م رمیگیم بغلش

 "...جوجه برات هی يدلم شده بود اندازه  ییبابا":گهیو م کنهیم ذوق

 نمیبب":گمیم کشمیکه صورتم رو به شکمش م یو در حال....گهیشده د يدلت چقدر نیبب یاون که خودت":گمیو م زنمیم قهقه

 ”!دلت رو جوجو

 .....کنهیو فرار م نییپا ادیو م خورهیآغوشم سر م يو تو رهیگیم قلقلکش

 ”...!جوجه ینیریاز بس ش کنهیم کاریچ نهیترانه تو رو بب":گمیتا لباسام رو عوض کنم م رمیکه به سمته اتاق خواب م یحال در

قلبم که زمان و مکان را از تصور بودنت ...آخر...است يوارید يمنظورم ساعت ها...میگویقلبم را نم...افتاده است يشمار هیثان به

 !گم کرده است

 ...تا واسه فردا چمدون رو ببندم رمیشام سبک،به سمته اتاق م هیبه عنوان  ریاز خوردن نون و پن بعد

 ادی،آرامه م رهیگیخندم م..."ها میچمدون جنجال داشت نیما هم چقدر با ا":گمیبا خودم م کشمویم رونیرو از تو کمد ب چمدون

 "مسافرت؟ میبر میخوایم یخوشحال":گمیو م کنمیبهش نگاه م...رهیپاش ور م ي کهیو با انگشت کوچ نهیشیکنار دستم م

 ”!میاریب میریرو م یمامان":گهیو با ذوق م کنهیپاش رو ول م انگشت

 ”!مامان تو باشه ،زن منه ها گفته باشم نکهیقبل از ا":گمیو م شمیزده م جانیذوقش منم ه از

 ”...!ستیمهم ن شیاول دوم هیکاف نیمامان من باشه،همسر تو باشه،هم":گهیو م خندهیم

با ادب باش  شهیمثل هم میاون جا که رفت":گمیو م خندمیم....ها گفته ی،آخه آرامه بازم از اون جمله فلسف شمیزده م متعجب

 "عاشقت بشن خوب؟ یپژمان و هم مامان ییدا تا هم

 ”..!کنمیرو م میسع.....باشه":گهیو م دهیدستاش موهاش رو که هنوز بلنده عقب م با

 ”!پژمانت تو رو نخوره هنر کرده ییدا":گمیو م کشمیو لپش رو م پرمیم ادیکه م يناز با

 ادتیها  يرو بزار میلباس قرمز پف پف":گهیم يبا لحن بچه گانه ا دهیو لپ اش رو ماساژ م شهیبلند م عایکه سر یحال در

 "....نره

 ....شهیجمله با دو از اتاق خارج م نیبا گفتن ا و

آن  کی،در .....کنمی،خدا رو هم از بابت داشتن آرامه شکر م گذارمیچمدون م يتو یکی یکیو  کنمیکه لباسام رو تا م یحال در

و هنوزم که هنوزه خشک نشدن  دمشونیگلدون که اون روز از آرامه خر يقرمز رنگ تو يلهاو گ شمی،به سمته پنجره خم م

 .....داشته باشن توننیم يا یقشنگ چه معن يرنگا ههم نیکه ا دونهیو خدا م زننی،بهم چشمک م

 ....ادیبرام م امیپ هیو  خورهیزنگ م میکه گوش ممیلذت بردن از لحظات قشنگ زندگ يحال و هوا يتو

 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا Lord Of Fear  –! مثل قهوه تلخِ تلخ                             

wWw.98iA.Com ٩٦ 

 ....کنهیم ییخودنما امیپ يباال هیو اسم هد کنمیرو باز م امیپ

شغل  هیلطفا برو دنبال .... خوامیکه ازت م يزیچ نیآخر نیا":کنمیو شروع به خوندن م رهیم امیبه سمته کادر بزرگ پ چشمم

نگو تا جنجال  يزیچ فعال هم به هومن...گردمیم گهیمعلم د هیمنم دنبال ....حرکت واسه هر دومون بهتره نیا....گهید

جناب  یخوشبخت بش دوارمیختم،امیبه حسابت ر يدیهفته کش هی نیا یکه ط یتمقدار پولم به خاطر تمام زحما هی.....نشه

 ”!يدیجمش

 

 یاالن چه حال نکهیا ای هیبخوام به هد يدوباره لحظه ا نکهیبدون ا....گردمیو به سمته چمدون برم کنمیرو خاموش م یگوش

 ....... ! رهیگیآرامه است که چشمم رو م يداره فکر کنم،خود به خود لباس قرمز دخترونه 

 

خوش سعادت  یلیاگر خ یآغشته به عطرت و حت راهنیپ دیشا....عطرت دیشا...تو باشم يبا هوا شهیدارم که هم دوست

 !هم بودن در کناره خودت دیشا.....باشم

 

ساعت تکرار  میکه از ذوقش تمام شب خوابش نبرد و هر ن شبید...کنمیم داریشده و به زور آرامه رو از خواب ب صبح

من رو دوست ....دختر ایکه به نظرت بچه پسر  شدیسوال شروع م نیو داستان تازه با ا"....انیدارن م یبا داداش یمامان":کردیم

 گهید هیها و هزار فلسفه باف یتر دوست داشته باش شینکنه ،دختر بشه ،اونو ب ریاردش...ندبچه ها هم فرشته ا ریاردش....نه ایداره 

 ....میبخواب شبیبگم نذاشت که ما د دیکه در کل با يا

 

اپن  يرو شهیم زونیمبل آو يو از رو نهیشیمبل م يحال و رو يتو ادیو م شهیتخت بلند م ياز رو یبه سخت آرامه

خوب تا به  میفتادیراه م دیکرد با شهیچه م یقرمز شده ول یچشماش کم..من يچشما يتو زنهیزل م کار نیو با ا....آشپزخونه

 ....میموقع برس

 ”...!ندارم که بهت بدم يا یراه خوراک ،توياگه صبحونه نخور":گمیو م زنمیلبخند م بهش

 ”!يخریم پسیبرام چ":گهیو م کنهیو لونچش رو جمع م لب

 ”!بد که ينه دخترا خرنیخوب م يدخترا يرو برا پسیچ":گمیم يو جد دمیرو تکون م سرم

 ”!خرهیبرام م گم،اونیم یبه مامان رازیش رمیاصال م....ستمیبد ن چمیه":گهیو م کنهیم اخم

 ”!یخود دان":دمیجواب م يو جد کنمیم اخم

اول از همه ...سمته آشپزخونه ادیم نیپاورچ نیپاورچ... شمینداره و رام حرفش نم دهیفا نهیبیم یو وقت مونهیم رهیبهم خ یکم

 .....خچالیکناره  رهیبعد م قهیدو دق... ستهیا یاپن م يهم لبه 

 ”!يبه پرنسس صبحانه بد دمیخوب سرباز اجازه م لهیخ":گهیتمام م ییتو بغلم و با پررو ادیآخرم م دست
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مرباش کره بمالم چون خانم دوست  يبادا روکه م دمیم نیچشمام چهار تا شده و خندم گرفته تمام حواسم رو به ا نکهیا با

 ...نداره

البته ...میافت یراه م رازیساعت بعد به مقصد ش میو ما ن شهیتوالت م یاز صبحانه هم که با هزار عز و التماس خانوم راه بعد

 .........!هم خوابش نبرد قهیدق کیداد و  دهیبماند که کل مقصد چقدر بود و چند برابر اون آرامه خانوم حرف زد و حرف زد و ا

 

کدام  یبه راست...گرید یطرف زیطرف و مشکالتم ن کینبودنت ....مشکالتم یهم تمام نیا...ترازو نیا...کن اسیق خودت

 تر است،نبودنت؟ نیسنگ

 .....خسته شدم یمنم کم...عقب خوابش برده یصندل يآرامه رو....کنمیرو خاموش م نیو ماش زنمیراه ترمز م وسط

و از  شهیم داری،آرامه از خواب ب دمیسالم نماز رو م یوقت...خونمیو نماز ظهرم رو م رمیز ندازمیم لویز هیو  شمیم ادهیپ نیاشم از

 "جون؟ يارد میدیرس":گهیو خواب آلود م کنهیم رونیسرش رو ب نیپنجره ماش

 "...میرسیم گهیساعت د هی":گمی،با لبخند م کنمیکه مهر و جانماز رو جمع م یحال در

 "چقدر دوره رازیش":گهیو م شهیو لونچش جمع م لب

 "ست؟یگشنت ن":گمیو م خندمیمحاسباتش م به

 "خوادیدلم مرغ م":گهیو م دهیم هیتک شهیرو به ش سرش

 "خرم،چطوره؟یرستوران هست برات جوجه م هیجلوتر ":گمیو م خندمیم

 ”!جوجه نه مرغ":گهیو م خارونهیرو م چشماش

 ”....!شده دهیکش خیجوجه همون مرغ که به س":گمیو م خندمیم

 "مرغ ينه جوجه بچه ":گهیو م دهیرو تکون م سرش

 "خوبه؟ خرمیشده م دهیکش خیباشه بابا برات مرغ به س":گمیو م رهیگیاستداللش خندم م از

 ....میفتیراه مو  کنمیرو روشن م نیدر رفته ماش میمنم که خستگ.....شهیولو م نیماش یصندل يو دوباره رو خندهیم

 هیو  ییدستشو برمشی، بعدش هم که م...گرسنش بود یلی،بچم خ خورهیغذاش رو تا ته م يرستوران هم ،آرامه همه  يتو

 ...میفتیراه م رازیساعت بعدشم به سمته ش مین

 .....میدیکه رس زنمیترانه زنگ م راز،بهیش میرسیم یوقت

 ....قدر خوشحال بشه نیترانه از اومدن من ا کردمینم فکرشم

خوابه  ،دويمتر 100 ییالیو يخونه  هی....کنمیرو کنار خونشون پارك م نیو ماش کنمیترمز م نایبه خونه پژمان ا میرسیم یوقت

 ...ینقل اطیح هی،با 

 ....دهیدستش مدام فشار م يزده است و دست من رو تو جانیآرامه ه....دمیو زنگ خونه رو فشار م شمیم ادهیپ نیماش از
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در ظاهر  يجلو دیسف یچادر گل گل هیکه ترانه با  کنمیصبر م هیکجا رفتن؟چند ثان یعنی....ادینم فنیاز پشت آ ییصدا

 ...دهیدر دو ياحتماال تا جلو زنهینفس نفس م...شهیم

و سرش رو  خندهیم....دمیبودم رو بهش م دهیراه براش خر نیرو که ب یو شاخه گل کنمیبهش سالم م....قدر خوشحاله نیا یعنی

 ....کنمیو من براش ذوق م شهیم یاول لپاش گل يمثل همون روزا ندازهیم نییپا

دختر  نیو ترانه تازه متوجه حضور ا رهیگیبه سمتش م دهیرو که براش خر یو شاخه گل ارهیرو به ترانه دستش رو باال م آرامه

 ....شهیم

 "ه؟یک يبچه  نیا ریاردش ":پرسهیو با بهت رو به من م رهیهم م يتو یترانه کم ياخما

 .....شهیم میاز ترس پشتم قا يو تا حدود ارهیم نییگل رو پا عایو آرامه سر شمیهول م یکم

 ”!بچمونه ترانه جان یبه نوع... دختر خانم گل  نیا.....گهید زهیسورپرا هی نیا....راستش":گمیبا من من م دمیترس یکه کم منم

 "؟یهم داشت ر؟بچهیاردش یتو قبال زن داشت":گهیم یچشمام و به آرام يتو زنهیو زل م شهیترانه چهار تا م يچشما

 ....حرف بزنه تونهیگرفته و نم بغضش

دختر کوچولو اسمش آرامه  نیا....بابا...نه...نه":گمیو به سرعت م شمیذهنش شکل گرفته م يکه تو یسوء تفاهم متوجه

و در "...میدیم حیرو رسما براتون توض زیتو همه چ میایب يالبته اگه بزار....مینقبولش ک یو قراره که ما به سرپرست....است

 ....کنمیاشاره م امهحرفم با چشمام به نگاه نگران آر يانتها

 نیپس ا":گهیو م کنهیو سرش رو خم م شهینداره،نگاهش مهربون م يآرامه تنهاست و خانواده ا شهیکه متوجه م ترانه

 نمیبگو بب....ها  يشاخه گل گرفته بود هیآرامه خانوم شما واسه مامان  نمیبب.....دختر خوشگلم داده هیخدا بهمون ...اسیطور

 "؟يکرد مشیکجا قا

و خم  خندهیترانه م...دهیو گل رو به ترانه م ادیو با کمال ادب جلو م بندهیصورتش نقش م يجمله لبخند رو نیا دنیبا شن آرامه

شکم ترانه  يو دستش رو رو کنهیآغوش ترانه جا م يخودش رو تو عیسر یلیتا صورت آرامه رو ببوسه که آرامه خ شهیم

 "یداداش":کنهیزمزمه م یو به آرام گذارهیم

 !قلب زن من جا شده يتو هیدختر کوچولو به سرعت چند ثان هیکامال مشهوده که  زیهمه چ گهید

 

 !در خانه ام را زده است ی،خوشبخت تیکه در مرخص ینیبب ییکجا سرنوشت

 

 یو معرف ،یبعد سالم و احوال پرس...ستادنیدر منتظر ا يپسرشون جلو ایخانوم و پور الیپژمان و سه میشیوارد خونه م یوقت

 کنمیلباس خنک هم تن آرامه م هیو همون جا  گذارمیاتاق م يو ساك رو تو رمیم ییبه سمته اتاق انتها....کردن آرامه خانوم 

 ...بندهیدر رو م وتو اتاق  ادیکه همون لحظه ترانه م
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بدون ما خوش ":گمیو م زنمیبهش لبخند م....زن،زن منه نیکه ا ارمیب ادیبه  شهیرو بر داشته و حاال به وضوح م چادرش

 "گذشت خانوم؟

قدر که اون بچه  نیهم یول ومدهیشکمش هم جلو ن یهنوز حت...نهیشیم نیزم يرو یو به آرام کنهیهم م يرو تو اخماش

 .....هیهست کاف

 گرتشیو رو به ترانه م کشهیم رونیرو ب شیو لباس پرنسس رهیلباسش بدو به سمته ساك و چمدونمون م دنیبعد از پوش آرامه

 "...نیبب....دهیخر یبرام چه لباس خوشگل ییبابا نیبب...مامان ترانه":گهیو م

که چهار  ییروز ها ادی...میافتاد يچه خاطره ا ادیکه  میدونیهر دو م.. رهیگیترانه رو م يغم ته چشما....شمیم رهیترانه خ به

 ....میچقدر دعوا داشت خوردیبه جنسش نم متشیق نکهیلباس اونم به خاطر ا کهیت هی دنیشبانه روز سر خر

 !مهم خانوادمون...من،ترانه آرامه و بچمونه...االن مهم ...گذشته ها گذشته ستیمهم ن گهید اما

 ”! دید دیبا شهیم يجوجه ا هی، يدیرنگش رو ند ییمویتازه لباس ل":گمیو م رمیسمته ترانه م به

 ....کنهیآرامه رو نوازش م يو موها خندهیم يبلند يبا صدا ترانه

و سرش  نهیشیو روشون م رهیترانه م يدراز شده  يبه سمته پاها یزارم و به آرامساك ب يتا تو دهیلباسش رو به من م آرامه

 ...گذارهیشکم ترانه م يرو رو

 "نکن تیآرامه جان مامان رو اذ":گمیم یبه آروم یول کنمیذوق م نکهیبا ا نمیبیصحنه رو م نیا یوقت

 ”!ول کن دخترم رو ،سبک وزن بچه...ا":گهیو با عجله م کنهیرو به من م عایسر ترانه

برق  ای نمیبیلبخند ترانه رو م یاما وقت...خودمم اعتماد ندارم يبه گوشا یحت.... گردمیبه سمتش برم عایجمله سر نیا دنیشن با

 .... !میخانواده شد هیکه واقعا ما  کنمیباور م...کنمیآرامه رو ،باور م يچشما يتو

 

 ....ارهیخانوم برامون شربت آلبالو م الیکه سه مینیشیمبل ها م يو رو میریاز مرتب کردن ساك، به سمته حال م بعد

 يدستمال کاغذ يجعبه  ای ندازهیگلدونو م ایقدر خوشحاله  نیکه ا میبگذر....نهیشیو کناره ترانه م رهیم مایهم که مستق آرامه

 !تا بخورتش دهیفرش،ترانه خودش به آرامه م يشدن رو ختهیشربتم که از ترس ر...رو 

 "آرامه خانوم؟ یبابا رو فروخت يا قهیدق ،دويدیمامان رو د":گهیرو به آرامه م یسر بحث رو باز کنه با شوخ خوادیکه م پژمان

 رمینخ":گهیم و با همون زبون درازش گذارهیم زیم يرو کشیکوچ يبا اون دستا یو به آرام کنهیرو از لباش جدا م وانیل آرامه

 ”!بله...وگرنه هرجفتشون رو دوست دارم...مراقبت کنم ییاز بابا یچند روزه تا اومدن داداش نی،من فقط مامورم که ا

اونم زرنگ و زبل ...دوتادوتا...شد یوقت...نشد...نشد نیدید...خان ریاردش":گهیو رو به من م رهیگیاز جواب آرامه خندش م پژمان

 ”!خانوم کوچولو نیمثل ا نیریو ش

 ”!پژمان خان گهیباشه د یتا که قسمت چ":گمیم یو به آروم زنمیم يلبخند
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 دادن؟هومنیرو نم الیسه نیتر ها به من ا میقد... اصال  ستین ادتی...خوبشم هست...قسمت هست ":گهیو م خندهیم پژمانم

که بشه  شدیاصال باورمم نم....ما رو هم کرد  یونیدرمپا یکل...ازدواج کرد الیسه نیخانوم خواهر ا الیرفت با ل یخان شما وقت

که باالخره  میو اومد میقدر رفت نیما هم که پررو ،ا.... میکن یدون رو واسه رقبا خالیکه م مینبود يشد چرا؟چون مرد یول

 .....رو به ما داد ایشد زن ما و دو سال بعدم خدا پور الیسه

 "....صبر داشته باش مرد....ستیحکمت ن یکار خدا ب چیکه گفتم ه بهت

 ”!تو زحمت برادر میشرمنده شما رو هم مدام انداخت....یگیشما درست م":گمیو رو به پژمان م خندمیم

 "د؟یهست رازیحاال چند شب ش...خوب خدا رو شکر که حل شد":گهیو م خندهیم پژمان

 ”!هومن باجناقته نه من نرویب ياز خونه بنداز دیکه با یپژمان خان اون":گمیم یو به شوخ خندمیم

بود  نیمنظوره پژمان ا...خان قدمتون رو چشم ما ریاردش هیحرفا چ نیاوا ا":گهیو م شهیقرمز م عایسر الیو سه خندهیم پژمان

 "...که

راستش رو .....کرده بمیخدا نص یکه چه داداش گل دمیهمه سال فهم نیکردم زن داداش بعد ا یشوخ":گمیو م دمیتکون م سر

 ”!شمال اگه خدا بخواد میریم میوفتی،واال فردا هم راه م میمون یم نجایامشب رو ا هی دیبخوا

 ”!گهیتهران د میبرگرد ر،خوبیچرا شمال اردش":گهیو م گردهیحرفم ترانه به سمتم بر م نیا دنیشن با

 "ببرم گردش؟ خوامیبده زنم رو م":گمیو م کنمیبه ترانه م رو

 ”!بگم واال؟ یچ":گهیو م خندهیم ترانه

که  يخواهر ما از تهران اون ور تر نبرد نیا نیقدر ا نیبفرما ا":گهیمن م یقبل یو در جواب شوخ خندهیم یبه شوخ پژمانم

 ”!شمال کجا هست دونهیبدبخت نم

 "بابا":گهیو سه بار م کشهیلباسم رو م نیکه در همون لحظه آرامه آست رهیهمه باال م يخنده  ياون لحظه صدا و

 "جانم بابا؟":گمیو م شمیم رهیبهش خ کننیهمه سکوت م یوقت

 !فتنیدوباره همه به خنده ب شهیباعث م"جدا شمال کجاست":سوال دنیآرامه با پرس که

 

کم  یعکاس يها نیدورب کیت کیت يتنها صدا....شاد بودنت يو فضا...چند لبخند....او یحت...تو ... من....آماده است زیچ همه

 !است،تا کنار هم بودنمان را جاودانه کنند

 ....اطیتو ح میریکنار و با هم م کشهی،پژمان من رو م میکه خورد يبعد از شام خوشمزه ا شب

 .....فضا پخش شده  يتو کشونهیکوچ يباغچه  يکه تو یرکیرجیج يصدا

 ....ماه هم کامل قرص

 ....ادیکه خودش به حرف م شمیم رهیصورت پژمان خ به

 "....خونت با زنت، مشکل زا نشن دوباره یرفت ییپس فردا... ییکه فردا....بهت بگم داداش خوامیرو م ییزایچ هیامشب "
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که عاشق مد و هزار  نیا....شناسمیترانه و خصلتش رو من خوب م....ریاردش":گهیو م شهیم رهیصورتم خ يو تو گردهیم بر

عوض بشه،الك  دیسال به سال مدل مبلمان خونش با..که دوست داره طال جواهرات بخره  نیا...بوده و هست گهیکوفت د

چون از .....شده؟چون نداشته يطور نیچرا ا یدونیاما م....اما...که اصال ومنمت 200 ریمانتو ز...باشه یکیناخنش با رنگ مانتوش 

تو کمکش کن عوض .....کنهیولشم نم...میتومور بدخ هیل مث...کرده تو سرش ریشده عقده گ نمیهم...اولش نشده که داشته باشه

باهاش ... یسرش باش ي هیسا...یکنارش باش يخوایاگه م...ادامه داشته باشه تیزندگ يخوایبشه ،تو به دادش برس اگه م

ارم دوباره االنم اگه د....دیباش یراض دیبهت گفتم دوطرفتون با ،منيخوایترانه رو م یکه گفت يراستش اون روز...حرف بزن

 .....دیا یهردوتون راض دونمیسر خونتون،چون م دیبرگرد دمیاجازه م

تو رو دوست  يزیتر از هر چ شیدلش ب يتو یول یقیموس گهیم...مبل گهیم....طال گهیدر ظاهر م دیشا ترانه

که  هیتی،شخص ادیاون به سمته تو ب شهیکه باعث م يزی،چيداد یگذشته از اون که تو بهش پول و خونه و زندگ....ریاردش...داره

 .....نه پولت يبهش داد

بهم  گفتیم..گذاشت برم خوادچونیمن رو نم ریاردش گهید گفتیم....دیکشیداد م....کردیم هیمدام گر نجایکه اومد ا یروز اول از

 ....حرف ها نیمقصر و از ا گفتیم...خراب شده مونیزندگ فگتیم... میمن کول دونمیچه م... گفته 

 دیمساله رو فهم نیا یو وقت شهیترانه متوجه نبود که داره از تو دور م...شدیدعوتواتون م یمسائل هیکه سر  ییوقتا یحت...ریاردش

که تو باهاش حرف  یبه شرط...کجا رو درست کن دیکجا خراب کرده و با دهیفهم...مونیاما االن پش....شده بود رید یلیکه خ

 !ستین بهیغر هی.....ریترانه زنته اردش...کن یمردونگ شهیمثل هم....اما کنارم نکش اریبه روش ن....یو کمکش کن یبزن

 ......يندار يبهش عالقه ا گهیکه تو د کردیمدام احساس م...یبه طالق یتو راض... کردیفکر م... میریگفت طالق بگ یوقت

 یفکر کن دیکه با یکه گفت یتو بهم گفت... طالق بهتره یبگذارم که تو هم گفت انیمسائل رو با تو در جر نیزنگ زدم تا ا منم

و سپردمش  ستین یمساله درست شدن نیو ا نیو اون موقع من حس کردم که واقعا قراره از هم جدا بش يدیو بعدا جوابم

 ......دست خدا

انه حامله است و اون لحظه بود که من حس کردم که تر می،متوجه شد لیدنبال وک میکه رفته بود يروز...چند وقت بعدش یول

 یچ خوامیمن بچه م...خوادیرو نم رمنیاردش گفتیمدام م...کرد هیگر یترانه که اول از همه کل....نشونه است هی نیا

 که خواهره من وونهید ياما ترانه  يدیرو فهم زیو همه چ يخودت زنگ زد روزیکه ظهر د رمیخواستم باهات تماس بگ....کار

حاال خوب شد تو باز عقل ...گفت يور يبهت زنگ زد و در راز،یش يایب يشده بود که تو پا نشد یکاره ،چون عصب هیباشه، 

 ....دیاومددالتون مهربون شد و با هم راه  یبیبهش و همون روز به شکل عج يو دوباره زنگ زد يکرد

داماد ...برادر من...ریاردش....میکه بخواب میریو م گم،یحاال م نیرو از هم زیچ هیاما ...دیکرد یهم که خدا رو شکر آشت حاال

هم وجود داره که شما رو از  ییزایچ...مشترکتون هست یتا زندگ یول...رفته باشه نیاز ب دیشما االن شا نیب يها ز،کدورتیعز

 دونیکه شما مرد م شهینم مشکل زا یبه شرط یهمه هست ول یتو زندگ نایا....خونه هیکرا...بچه ...پول ...هم دور کنه

 "... شما....دیباش
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اما من چند .... رهی،به سمته داخل خونه م کوبهیکه به شونم م یو در حال ندازهیبهم م يا رهیجمالت نگاه خ نیبا گفتن ا پژمان

و با "دونیم ر،مردیباش اردش دونیمرد م":گمیشدم ،با خودم م رهیآسمون خ يکه به ماه تو یو در حال مونمیم اطیح يتو هیثان

 .......رمیتکون دادن سرم به سمته داخل م

آرامه وسط تشک من و ترانه  نمیبیکه م شمی،وارد اتاق م دنیو همه رفتن خواب ستیحال ن يتو ی،کس شمیوارد خونه م یوقت

تو جنگل گم  رهی،م یوقت یبرف دیسف...آخه ....آخه...ها یرو اشتباه گفت نجاشیا یمامان":گهیو رو به ترانه داره م دهیدراز کش

 ”!شهیم

 ”!بخواب جوجه ریبگ...حاال کجا گم شده يدار کاریبچه تو چ":گهیم یآروم يو با صدا رهیگیخندش م ترانه

 یها ول شمهیجوجه فقط چند روزه پ نیا...  هیجوجه چه زلزله ا نیا یحاال مونده تا بفهم":گمیو م خوابمیم شیتشک کنار يرو

 "....ه نکردهچه کارا ک یاگه بدون

 "؟يکرد تیرو اذ ییآره جوجه؟ بابا":گهیو م زنهیبه شکم آرامه م یبه آروم ترانه

 ”!بودم که یتازه دختر خوب":گهیو م خزهیبغل ترانه م يتو آرامه

پدر و دختر گل  یطونیش ی،نصف شب میکرد داریبابا مردم رو ب دیبخواب":گهیم عایکه ترانه سر میخندیحرف هر سه م نیا با

 ”...!کرده

 ”!فه؟یضع یزنیگناه،پشت شوهرت حرف م یمادر دخترم که ب":گمیو قُلدرانه م کنمیرو تو هم م ابروها

 يکه تو بندهیو چشماش رو م کنهی،سکوت م خوابهیکه آرامه کامال م یوقت.....دهیرو ادامه م یدبرفیسف يو قصه  خندهیم ترانه

 ”!ترانه ادیبودن بهت ممادر  یلیخ":گمیم یکیهمون تار

 

 !شود یو شب چگونه صبح م یزنیکه لبخند م نمیبیرا م نم،تویبیتو را م...شب  يو نصفه ها... کیاتاق تار انیم در

جالب ...میخوریو همه با هم صبحونه م شهیو بعدش هم آرامه پا م کنهیم داریو من رو ب شهیم داریزود ترانه اول از همه ب صبح

 ....واال.....دید دیکه با خورهیاز دست ترانه صبحونه م نیهمچ....کردنیکه آرامه خانوم فقط واسه من ناز م نجاستیا

 میهمون بهتر که نموند...میکنیخانوم ،به سمته شمال حرکت م الیپژمان و سه ياصرار ها ياز صبحانه هم بر خالف همه  بعد

 .....هوا تادنفرسیم طنتاشونیخونه رو با ش ایوگرنه آرامه و پور

 ایدر دیپرسیکه فقط م لیاون اوا....که خوبه  نیحاال ا..."ه؟یچه شکل ایدر":گهیم قهیو آرامه خانوم هر دو دق میجاده ا يتو االنم

 !اصال هیچ

 هیساعت هم  میهر ن...بابت مرخص شدم نیو کال منم از ا دهیخوبه ترانه حوصله داره و خط به خط سواالتش رو جواب م باز

 .....راه بره و استراحت کنه یبشه و کم ادهیتا ترانه پ دارمیگوشه نگه م

و آرامه  رهیهر جفت خندمون بگ شهیکه باعث م"؟یخوب یداداش":گهیم يجد یلیآرامه خ میشیم نیبارم که دوباره سوار ماش هر

 .....گردش با تعجب نگامون کنه يبا اون چشما
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مختلف درست  يرو که واسه بچه به شکل ها ییها يمحافظ باد نیکه ترانه خانوم ا و از اونجاست میرسیکم به چالوس م کم

که اونم  کنهیترانه هم که هوس کلوچه م...میخریبراش م یکیو ما هم  نهیبیوقت غرق نشن رو م هی ایتا تو آب در کننیم

هم کوتاه تر از من  يواریو کال د......... گهیبه هوس کردن د کننیشروع م الوسمن از چ يکال بچه ها....شهیم يداریفلفور خر

 ...... ستیقطعا اونجا نبوده و ن

بخوره که  ییبشه و هوا ادهیکنار تا پ زنمیم عایسر...درد داره کنمیکه من فکر م رهیهم م يشمال نگاه ترانه تو میرسیم یوقت

 "؟يستادیچرا ا":گهیو م گردهیبرم

 "؟يمگه درد ندار":گمیو م کنمیتعجب نگاش م با

 "نه":گهیو م زنهیم لبخند

 "...صورتت رفت تو هم دمید...دروغ نگو":گمیو م کنمیم تعجب

 .... کنهیو سکوت م شهیجمله صورتش دوباره جمع م نیا دنیبا شن عایسر

 ”!دکتر خوب میبگو بر يشده ترانه؟اگه درد دار یچ":گمیو م رمیگیرو م دستش

 ”!شهیدعوامون م ای یشیناراحت م ایاگه بگم ":گهیو م نییپا ندازهیرو م سرش

 ”!کنه؟یم تتیاذ یبگو چ...زیرو تو دلت نر یچ چیه...میدعوا نکن گهیوقت د چیه دمیقول م":دمیجواب م عایو سر زنمیم پلک

 ”!آقا اردالن":گهیو م کنهینگاهم م یآروم به

و  کنمیبه صورتش نگاه م......شهیمساله دعوامون م نیهر دفعه سر ا...کنمیسکوت م یو کم شمیمتوجه منظورش م عایسر

 يتو هم قو....به اونم کمک کنم دیبه شما ها دارم با ییتعهد ها هیمن همون طور که ...اردالن برادر من ترانه جان":گمیم

 ”.....!بار کنارم بمون نیباش و ا

 ”!رفته؟ ادتی....تو تله یفتیتعهدات ب نیدوباره به خاطر هم ترسمیم":گهیو م شهیم رهیچشمام خ يو تو ارهیرو باال م سرش

و  زنمیبهش لبخند م...کنهینگاه م هیهمسر به قض کی گاهیاونم داره از جا...اونم حق داره یول....تر ها میبه قد...کنهیاشاره م داره

 "امکانش هست؟....رو هم واسه برادرم بندازم رمیت نیبزار آخر یحق با توئه ول":گمیم

و  رهیگیفرمون با جفت دستاش م يدستم رو که رو....دهیقهوه م يکه مزه  ییاون لبخند ها از زنهیم یتلخ لبخند

 "تَرك؟ شیبریم":گهیم

 "آره":گمی،م دمیو همون طور که گاز م زنمیم لبخند

 ......ریتقد يبه سو شیپس پ....کنمیم یسرنوشت را هم که من راض...است یخدا راض....يشویم یراض تو

دختر دار ...ریاردش دمتیچند وقته ند":گهیو م نهیبیما رو با هم م یدم در و وقت ادیاردالن م دمیدر خونش رو که فشار م زنگ

 "؟يشد

،  ستیاردالن گناهکار ن...شاد باشه...هنوز بلده لبخند بزنه...هنوز سر پاست یالغر تر شده ول...رمشیگیو در آغوش م خندمیم

 ....یگاه.....اشتباه کرده یفقط گاه
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 "من خوشکلم عمو ،نه؟":گهیکه آرامه رو به اردالن م...میریداخل م همه

تا  يتو اول به عمو بگو از کجا اومد":گهیو با خنده م رهیگیو تو بغلش م کنهیکه اردالن بلندش م میکنیحرفش تعجب م نیا از

 ”!ستین یخوشگله ک یبهت بگم ک

 ......کنهیرو شروع م یو بلبل زبون خندهیم آرامه

 ........شمال يخونه ها يخونه مثل همه  هی....میریو ترانه هم باخنده به سمته داخل خونه م من

و  مونمیاتاق تا لباسش رو عوض کنه و من و م يتو برتشیکه گرمشه و ترانه هم م گهیآرامه م میشیداخل خونه م یوقت

 ....اردالن

 ...تا برامون شربت آماده کنه رهیبه سمته آشپزخونه م زنهیکه داره باهام حرف م یو در حال شهیبلند م اردالن

با  ارهیم نییکه صداش رو پا یو در حال....طرفا نیداداش از ا...خوب ":گهیکه اردالن م ستمیایو پشت اپن آشپزخونه م رمیم

 ”!زن داداش افتخار دادن":گهیکه ترانه توشه م یابرو به اتاق ياشاره 

 ”!اردالن یستین ریتقص یکه ترانه نسبت بهت داره ب يدیتو د نمیهمچ":گمیم ین خشکو با لح رهیتو هم م اخمام

 "؟يکرد داشی،از کجا پ هینیریش يبچه ":گهیو م کنهیبدون توجه به حرفم بحث رو عوض م اردالن

دزد  هیچ":گهیدست راستش م يآب پرتغال تو ي شهیکه ش یو در حال کنهیو دستاش رو باز م گردهیکه بر م کنمیم سکوت

 "؟یگرفت

 ”!ادتهیرو که خوب  شیچند سال پ":گمیو م شمیآشپزخونه م وارده

پس درست حدس زدم دزد ":گهیم رهیم نتیکاب يرو يها وانیکه به سمته ل یو در حال نییو پا ندازهیرو م سرش

 ”!نبش قبر گذشته ي،اومدیگرفت

 ”!حل نکردم شیمشکل رو همون چند سال پ نیبود که ا نیاشتباهم هم":گمیو م ستمیا یو پشت سرش م رمیم

بعدش هم که بهت ...مال داداشم بوده...که نزدم بهیاز غر....ریاردش":گهیو م نتیکاب يرو گذرهیدستش بود رو م يکه تو یوانیل

 ”..!پس دادم

 "،مدل گرفتنشم درست بود؟ یمدلش چ":گمیو م شمیم رهیصورتش خ به

اونم که دله ... یچ ،زنتيکه بد گذاشتیزنت نم یعنی،يدادیکه بهم نم خواستمیپول ماگه ازت ":گهیو م رهیهم م يتو اخماش

 ”....!مگه اون نبود که پدرت رو در آورد....داد سمت من تیمگه اون نبود که فرار....بود

بارم که لو رفتم  هی....برادرت ،سه بار که خودم برات مواد جور کردم...اردالن من...رفته ادتیانگار ...نه":گمیو م شمیم یعصب

 "م؟یرو بخور ادتیچوب اعت دیبا یاردالن تا ک کردم؟یم کاریبرات چ دیبا گهید....ی،واس خاطر تو رفتم آگاه

چون  يمواد جابه جا کرد نکهیا ای،يشد يگاریس یمعتادت کنم ول خواستمیکه م نیه،ایاالن دردت چ":گهیو م زنهیم يپوزخند

 رمیتحق خوادیدلت م.... یچ...که مال زنت بود و شبونه کش رفتم ازت هییطال سینه دردت اون سرو ایمن خمار بودم؟

مال مامان  ینیبیخونه هم که م نیا....یگرفت....زمیهمه چ یاصال ب...ندارم نوادهمن خا...من دزدم...آره من معتادم...بگو ...یکن
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خسته .....خسته شدم............ندارم یچیه....چنبره زدم روش یمثل چ...کرده مال تو باشه تیبابا وص...سهمته،حقته...باباس

 "...شدم

تا آرامه مثال  رنیم اطیمن به سمته ح يکه با اشاره  انیم رونیکه همون موقع ترانه و آرامه از اتاق ب...فتهیم هیبه گر اردالن

 .......کنه يسرسره باز

 "ارالن؟ یه رفتاشتبا يقبول دار":گمیو م رمیگیآغوشم م يرو تو اردالن

 .....دهیادامه م هیو به گر کنهیم سکوت

 هیبه .....شد یول شدیم دیکه نبا ییاز همون جا....میسیاز نو بنو شهیم ياگه تو بخوا":گمیآغوشم م يکه هنوز تو یحال در

 ”!شرط

 "؟یچه شرط":گهیو م کنهیچشمام نگاه م يتو

 یبه شرط":گمیخاطر با لبخند بهش م نی،به هم رهیرو شروع کنه تا تهش م يزیچ هی دونمیم...شناسمینگاه مصممش رو م نیا

 ”!اردالن یباش دونیکه مرد م

 

 سال قبل نیچند

 "؟یکه چ"

 "اون برادرم ترانه؟":گمیو م شمیم یعصب

 "خونه؟ نیتف سرباال،حمال،سگ ا... یمن چ....داداش بزرگت...آره برادرت،تاج سرت":گهیو م زنهیپوزخند م ترانه

 "آخه؟ یکنیم نیچرا همچ... يخونه ا نیزن ا... یتو هم تاج سر من":گمیم یو به آروم رمیسمتش م به

که  ییاون مانتو ایواسه خان دادشت ب یهزار تومن رو بفرست صدیاون س نکهیاگه تاج سرتم جا ا":دهیجواب م یعصب ترانه

 ”!آقا میبخر مینشونت دادم رو بر روزیپر

 "برات،خوبه؟ خرمیماه بعد م":گمیبهش و م کنمیو متمام عجز ر با

 ”!تا ماه بعد که تموم شده رفته":کشهیم داد

 "؟یگیرو نم یمگه همون مانتو قرمز ،مشک...برات بدوزن دمیم":گگمیو م ستمیا یو جلوش م رمیم

همون که واس خاطر مواد ...زنهیبرو به همون داداش دزدت که از خونت م":گهیو م رهیقهر به سمته در اتاق خواب م با

 "............ توبه گرگ مرگ ریاردش هیچ یدونیاصال م....برو واسه همون پوالت رو خرج کن...زندان یفتیسه شب م شیکوفتت

 .....کوبهیو در اتاق رو م شهیجمالت به وارد اتاق م نیبا گفتن ا ترانه

 "کنم؟ کاریچ ایخدا":کنمیمه مبا خودم زمز شمیمبل ولو م يرو یکه با ناتوان یدر حال من
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را  يروزیاز مرد شاداب د يذره ا یهمه بدبخت نیا انیکه م دیشا...بگرد يآر...يگردیبه دنبال چه م میبغض و غصه ها انیم در

 !یابیب

و همون لحظه اردالن بابت اشتباهات گذشتش از ترانه  میکه ترانه درست کرد خورد یاز کتلت کمی یرو که دور هم ناهار

 "آقا اردالن ییشما بزرگ ما":رو به اردالن گفت يکرد و ترانه هم با نگاه متشکر یعذرخواه

 ....شروع دوباره بود هی يبه معنا نیا و

 .....ایلب در میشام اومد يهم غروب شده ،و ما همه برا االن

و رو به ساحل فرار  کشهیم غیاز ترسش ج گردهیموج برم یتو آب و وقت رهینترس من م يم بچه که مدا...بگم دیذوق آرامه با از

 .....بچه ریاردش زنهیو داد م شهیو نگران م رهی،به سمت آب م غشیو ترانه هم با هر ج کنهیم

 .....میبساط دار کال

و  کنمیو همون جا لباساش رو عوض م کنمیمخشکش  میکه براش آورده بود يآرامه خانوم با حوله ا یحساب یاز آب تن بعد

 نیهم داره اما ا شیاز مادره قبل يروسر هیآرامه خودش  شمیکه تازه متوجه م ندازمیترانه رو سرش م يها ياز روسر یکی

 ...... هشروع دوبار هی یعنی.... یعنیحرکت ناخودآگاه 

 یو آرامه م زدیو در کل اردالن م کردیناز م یو آرامه هم با هر شوخ کردیم یکه سر شام اردالن چقدر با آرامه شوخ میبگذر

 .....دیرقص

 ....من یشب زندگ نیبهتر.....من بود یشب زندگ نیبهتر اونشب

 

 ...........شکوفه کرده است تیکه با قدم ها نیرا بب نمیسرم را نگاه نکن، زم يشب باال آسمان

 

 ....مونهیترك و اردالن اونجا م يکمپ برا رمیصبح هم با اردالن م فردا

 .....شروع دوباره هی یعنی نیکه کمکش کنم،و ا خوامیو م تونمیکه من کنارشم و م نیاز ا...زنهیبار لبخند م نیا برادرم

 ..... خرهیو پفک و لواشک م پسیعالمه چ هی،و آرامه  دیخر میریهرسه باهم م عصر

چشم ترانه ... نیچ نینقره و دامن چ يبا پولک ها یقرمز مخمل یلباس سنت هی میشیبازارچه ها رد م ونیاز م میکه دار یحال در

 .....مونهیم رهیو بهش خ ستهیا یم هیکه چند ثان يبه طو ر...رهیگیرو م

نگاه  ینیکه با حس کردن سنگ....کنمیو با لبخند بهش نگاه م شمیم رهیعقب و به صورتش که غرق لباس شده خ گردمیبرم

 ”!شهیم رید...گهید میبر":گهیو م شهیمن هول م

 "ه؟یچ":گهیو م ارهیکه سرش رو باال م رمیگیراهش رو م يآغوشم جلو يکه آرامه تو یحال در

 "مش؟یبخر":گمیو م خندمیم

 ”!نه":گهیم يجد یلیبعد خ هیو چند ثان مونهیو م رهیچشمام خ به
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 "؟ يمگه تو دوستش ندار....ستیمگه قرمز ن...چرا":گمیم یو پرسش کنمیم تعجب

 ”! ریقرمز تره اردش يزیلبخند تو از هر چ":گهیو م شهیچشماش جمع م يتو اشک

ترانه رو  يهمان زمان کم جمله  يبود و من داشتم تو ستادهیانگار زمان ا یقرن ،ول کیهم  دیشا......سال کی...هیثان کی

 .....کردمیم هیتجز

 .....زنمیو همزمان دارم لبخند م رهیگیم میمرد گر هیمثل  کیکوچ يرچه بازا هیوسط ...يدیجمش ریاردش...من

به فروشنده  کنم،رویو اشکام رو پاك م گذارمیم نیکه آرامه رو زم یو در حال رمیو به سمته فروشنده م کنمیعقب گرد م عایسر

 "............ لباس قرمز ها رو هم واسه ما کنار بگذار نیاز هم یکیداداش،":زنمیداد م

 

 .........زنمیگذشته ام طاق م يآرزوها یو با تمام رمیگیرا از سرنوشت پس م تو

 .....زنمیبهش سرم گهیماه د کیخودمم ...کنمیم ی،سفارش اردالن رو به دوست پدرم حاج همت میگردیبرم یوقت

 .....میکنیبه سمته تهران حرکت م میارد یشب و ما هم همگ 8هم ساعت  االن

 یحت....هیهد....به هومن...به مشکالتمون...به دعواهامون...کنمیفکر م ریاخ يچند هفته  نیذهنم دارم به حوادث ا يتو

 ...گذشته

کاش ....میو اشتباه نکن میرو درك کن گریهمد...میبا هم ارتباط داشته باش میتونیچقدر راحت تر م میاگر حرف بزن نکهیا به

 يجمله  ادی.....میوقت اشتباه نکن چیکاش ه.....میتند نر.... میعجله کن دینبا یوقت...مینکن یکوتاه میحرف بزن دیبا یوقت شهیهم

و اون ....."...ازش لذت ببره تونهینم یهر کس...مونه  یتلخ م يقهوه  وانیل هیمثل  یزندگ":تکه بهم گف فتمیصبح آرامه م

تولد  يبرا يدارم که به زود میتصم...میدختر پنج ساله تعجب کرد هیجمله اونم از دهن  نیا دنیما از شن يلحظه بود که همه 

سرم .....زنمیلبخند م فتهیاتفاق ب ندهیبرامون در آ رارهکه ق ییها زیچ یو با فکر کردن به تمام رمیجشن بگ شیسالگ شیش

 نیاز هم رمیگیم میو تصم کنمیشکر م زیخدا رو بابت همه چ....لبم دارم يکه رو يبا لخند...نهیبیو چشمام تار م....شده نیسنگ

 ............کنم رییلحظه تغ

 رهیو به جاده خ دمیهم فشار م يچشمام رو رو...... عقب خوابش برده یآرامه هم صندل...دهیترانه خواب...رهیگیخوابم م....داره

 ....شمیم

نا ...رهیگیچرا داره خوابم م...چه خبر شده  فهممینم...رهیم جیسرم گ....خورهیچشمام م يو نورشون تو انیها از جلو م نیماش

 .........کنن دایپ لیدل هیمن  يتا برا شنیو تمام عالم جمع م فتهیهم م يخود آگاه چشمام رو

 

 

درد  یول ستین ی،خون کشمیدست م میشونیبه پ....شمیم رهیخ نیماش يجلو ي شهیو به ش کنمیفرمون بلند م يرو از رو سرم

 ....کنهیم
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 .....ستین.....کنمیترانه نگاه م یبه سمته صندل عایسر

 ...چه خبر شده.... یچ یعنی....ستیاونم ن...گردم،آرامهیعقب بر م یسمته صندل به

جا  نیشک ندارم ا...عصر یول ای...ستارخان.....چقدر آشناست...کجاست نجایا...شمیم ادهیپ نیاز ماش یآرام به

 ............نجایا..تهران

 ریو به ز رمیبه سمته جلو م عایسر....بار با آرامه تصادف کردم نیکه اول ییهمون جا نجایا...دمیبار د هی.....دمیرو د نجایا من

 ........ندازمینگاه م نیماش

 کیو تنها .......ستیجا هم ن نیاآرامه .....باشه یو مال نیکه خون ينه آرامه ا...کنن  ونیکه ش ینه مردم...ستیکس ن چیه

 .........پنج ساله يدختر بچه  هیرو به جدول کوبوندم ،نه  نیماش... جدول رو به رومه

 .....دو بوق...بوق هی...زنمیو به خونه زنگ م کشمیم رونیب بمیج يرو از تو یو گوش زنمیدل دل م...چه خبره ایخدا

 "الو؟":گهیو م دارهینفر تلفن رو برم هی باالخره

 "؟یمن خوب ؟خانومیترانه خوب":گمیو م شمیصداش خوشحال م دنیبا شن....خودشه.....است ترانه

 يکه تو از خونه زد يجور...بعد از دعوامون....آخه.......یتو خوب....من خوبم....ریاردش":گهیکرده م هیکه انگار گر یدر حال ترانه

 خواستمیم زیچ هیهر روز ....بودم يزن بد دونمیبه خدا م....ریاردش.....ادیزبونم الل سرت ب ییبال هی...دمیمن ترس رونیب

عقده شب و روز  هی یول....میشیم تیاذ میمن که دار ریهنوزم تقص......من بود که خونمون رفت گرو بانک ریاصال تقص...ازت

 گهیاما امروز د....باشم روزمیامروزم و دمتفاوت از  خواستیدلم م...کنم رییتغ خواستیکه دلم م نیا...کرده بود تو گلوم ریگ

،من  دونمیم... کنم یازت عذرخواه خوامیم...خودم باشم خوامیامروز م زتفاوت که ا نیکنم اما با ا رییتغ خوامیم...خوامینم يزیچ

معجزه شده مرد ....آخه من باردارم....ر؟آخهیاردش يدیم گهیفرصت د هیبهم ... دیببخش....دیببخش...یول.....برات بودم يزن بد

 ”........!همه سال باردارم نیمن ،من بعد از ا

 که من و ترانه دعوامون شد؟ ياالن همون روز یعنی.....من.....من  یعنیمگه االن چند شنبه است؟...لرزهیم قلبم

 "ترانه جان؟":گمیو با ابهام م کنمیرو تر م لبم

 "جانم؟...ریاردش يصدام نکرد يطور نیسه هفته است که ا":گهیو م خندهیهاش م هیگر نیب ترانه

 "ترانه جان":گمیو م زنمیبا بغض دوباره صداش م... رهیگیم میکم کم داره گر گهید

 "جانم؟": گهیو واضح م خندهیبار م نیا

 "نه؟ یبه اسم آرامه رو بشناس یکس دیمنطقا نبا":گمیو م خندمیم

 "بشناسم؟ دیبا":گهیو م کنهیم سکوت

 ”!نه":گمیو م دمی،سرم رو تکون م زنیریکه اشکام دارن م یحال در

 "خونه؟ يایناهار م يبرا":گهیو م خندهیم

 ”!قرمز تره يزیلبخند تو از هر چ....بخند":گمیو م خندمیم
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 "حالت خوبه؟ ریاردش یگیم یچ":گهیو م خندهیم

 "...بزرگه یلیخ..ریبرزگ اردش یلیخدا خ.....روز بهم گفت هینفر  هی ادمیآخه هنوز ...خوبم یلیخ...آره":گمیو م خندمیم

 ”!واسه ناهار منتظرتم...میبگذر....میشیخانواده م هی میبه فکرمون بوده که دار یلیخدا خ....آره":گهیو م خندهیم ترانه

 ....فتمیراه م ابونیهوا به سمته خ یو ب کنمیرو قطع م یوگوش گمیم "يباشه ا"

 .....رونیب کشمیم بمیج يتواز  گاریس هی

 هیو دوباره زندگ شمیم نیسوار ماش یوقت....واریتو د کوبمیو گلدونو م دمیرو هل م زیم یوقت...آره.....کنمیبا خودم مرور م و

عصر  یول ایاسمش ستارخان بود  ابونیخ نیا رهیم ادمی یوقت....کجام...میچ..میک..رهیم ادمی یوقت...ارمیم ادیمونو به  ینکبت

که مثل  یدرست وقت....یاونجا باش دیو تو با شمیم ادهیپ نیاز ماش یوقت...ترمز بزنم دیو با نمیپشت ماش رهیم ادمی ی؟وقت

 ............یمن داشت یزندگ يتو یو چه نقش يبود یکه تو ک... فتهیم ادمیتازه ...کنمیم دایخودم رو پ گاریس هیبا  شهیهم

 

رو شروع کردم  دیجد یزندگ هیکه  هیجا همون نقطه ا نیا...شناسمیخوبم م یلیخ....شناسمیجا رو م نیا....آره....خندمیخودم م با

 ........خود به خود برام شروع شد دیجد یزندگ هی دمیشا ای

 ....رو جمع کنم میباشم و زندگ دونیم نیمرد ا تونمیرو مطمئنم که م نیا....برم خوامیکجا م ای...کجام  ستیمهم ن گهید

 .....رمیم ابونیاون ور خ يهوا به سمته کافه  یب

 ....عقب کشمیرو م یصندل هی و

 ....نمیشیم یصندل يبهت رو با

 ؟یواقع يفرشته  هی ای...خواب بود هی آرامه

 .....دونمینم

 .....نییپا زهیریو م خورهیاز چشمام سر م اشک

 .....شمیم رهیخ ستادهیسرم ا يکه باال یگارسون به

 "براتون آقا؟ ارمیآب ب":کنهیآروم زمزمه م یلیخ مرد

 ”!مثل قهوه تلخِ تلخ....یبه طعم زندگ خوامیم يزیچ هی ":گمیم تیو با جد زنمیم لبخند

 

 ........رنگ است يقهوه ا یآسمان هیچشمانت شب يِدارد که در پستو یآرامش یزندگ

 

 گاهیرمانم رو دانلود کردن و خوندنش تشکر کنم و در جا..که وقت گذاشتن یاز دوستان دیاول از همه با: با خواننده یسخن

رمان  نیا!دیرمان لذت برده باش نیاز خوندن ا دوارمیبگم که قلبا ام دیدر حالت دوم با.رمان بگم که واقعا متشکرم ي سندهینو

جمالت  يبهتره بگم همه  دیشا...م جمالت رمان رو خودم نوشت يهمه ..منه  ي شقانهو عا ی،اجتماع یرمان احساس نیاول
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که  دوارمیام..حال منطق رمان رو به خواننده منتقل کنم نیو در ع ییبایکردم که ز یرمان رو با احساس خودم نوشتم و سع

 يکه رمان ها دمیقول رو م نیمن ا  یول...رهیگیرو هم در برم ییها رادیرمان ا نیکه ا دونمیحال م نیموفق شده باشم با ا

 امیمنتظر نظراتتون ، نقد هاتون و پ اقیبگم که با کمال اشت دیدر حالت سوم هم با! ارائه بدم يتر يرو با نگارش قو میبعد

 .دانلود رمانم هستم يهاتون در صفحه 

  سندهینو تشکر، با

 

 

  92 شهریور  : یینها انیپا

  93 اردیبهشت: انتشار در سایت نودهشتیا 

 

  

  http://www.forum.98ia.com/member236610.html: نویسنده 

  http://www.forum.98ia.com/member4929.html: طراح جلد 

  http://www.forum.98ia.com/member116990.html:    ناظر   
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