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سم یاهیشوکران گ ست  سم شهیو ر خی. بیا ست. ول یآن  حال،  نیدر ع یا

 .دیمف ستیدارو یسرطان یدردها نیتسک یبرا
 

و هم نوش. هم مرگ و هم  شیدرد و هم درمان. هم زخم و هم مرهم. هم ن هم
 جان.

 
درد  م،یزن ی. زخم ممیما آدم ها به آن دچار هستتت یاستتت که گاه یزیچ نیا و

ش یو م میشکان یم م،یکن یم دیتول ست نیدر ع ی. ولمیک م ه م،یحال مرهم ه
 .میده یو جان م میکن یم میترم م،یدرد

 
 یغرق م یزیآن چنان در چ یما آدم ها. گاه یاستتتت زندگ یبیغر تیحکا
ط ندارد. فق تیاهم مانیبرا زیچ چیه گری. دمینیب یکه فقط لحظه را م میشتتو

 لحظه.
 
 
 
 



 
 اول فصل

 
 " از همان روزي که دست حضرت قابیل گشت آلوده به خون حضرت هابیل

 
 همان روزي که فرزندان آدم زهر تلخ دشمني در خونشان جوشید از
 

 مرده بود گر چه آدم زنده بود آدمیت
 
 همان روزي که یوسف را برادرها به چاه انداختند از
 
 همان روزي که با شالق خون دیوار چین را ساختند از
 

 مرده بود آدمیت
 

 دنیا هي پر از آدم شد و این آسیاب بعد
 

 و گشت گشت
 

 از مرگ آدم هم گذشت قرنها
 



 دریغ اي
 

 برنگشت" آدمیت
 
ا بلند از پستتره یکی یو متعاقب آن صتتدا دیچیتند گاز پرتقال در کالس پ یبو

 شد.
 

 کنه. یم یداره تک خور یکی. ادیپرتقال م ی_استاد بو
 

نوا هاج و واج خواندن شتتعر را ق    یب یمانیرا خنده منفجر کرد. ستتل کالس
 جیگ یکرده بود با حالت ریشتتعر گ یهنوز در حس و حال و هوا کهیکرد. درحال

شد که خنده  نیه آن جم  خندان نگاه کرد. همب  شود. شتریبچه ها ب یباعث 
 یرا جلو دستتتش کهیخود استتتاد هم خنده اش گرفته بود. در حال یبار حت نیا

زد تا بچه ها را وادار به  یضتتربه م زیم یدهانش گرفته بود با ته خودکارش رو
 سکوت کند.

 
 .دیکنم ساکت باش ی_بچه ها خواهش م

 
 دپوریپسرک لوده، جاو نیجابه جا شدم. ا یصندل یرو یچرت درآمده، کم از

 نکهیل ابود مث دیپرتقال گرفته بود. آن چنان شد یحق داشت. تمام کالس را بو



ش را بزرگ فیکردم. ک ازیبه ن یکنار دستتت من پوستتت گرفته شتتده بود. نگاه
از  یکیگذاشتتته بود و پشتتت آن پرتقال را پوستتت گرفته بود.  یصتتندل یرو

نه م شیپرها نده بود.  ما توانستتتت بجود و  یهم در دهانش بود و همان طور 
 نیا قبال هم از ازی. ندمیتف کند. لبم را گز رونیقورت بدهد و نه آنکه آن را به ب

 میتوانم به جرات بگو یکه م لییعزرا نینه ستتر کالس ا یکارها کرده بود. ول
 یماه قبل سر کالس دکتر احمد .دبر یدانشگاه هم از او حساب م سیرئ یحت
آن تمام کالس را برداشتتته بود و قبل تر از آن هم تهمه  یخورده بود و بو اریخ

ستتر  نکهیبه آن مبتال بود. ا ازیبود که ن یماریچه ب نیدانم ا یشتتکستتته بود. نم
کار ممنوعه طعم و  نیا جانیبهورد. خودش ادعا داشتتت که ه یکالس خوراک

 کند. یلذت آن را ده برابر م
 

مانم ند کج شیرا برا چشتت قال یزد و کم یگرد کردم. لبه که در  یاز آب پرت
زد. ناخوداگاه خنده ام گرفت و او که  رونیدهانش مانده بود از گوشتتته لبش ب

نتوانستتتت خودش را کنترل کند و پرتقال همراه با آب دهانش با  دیخنده مرا د
 زد. رونیفشار ب

 
شد. فاجعه انبود که قابل جم یزیچ گرید نیا ه ها بود که تمام بچ یی  کردن با

 شاهد آن بودند.
 

س دمیکردند. لبم را گز ینگاه م ازین یکار فیبه ما و آن کث رتیبا ح همه  یعو 
 کنم. یریکردم از سرخ شدن جلوگ



 
ستاد باال یو طوالن شتریبار خنده ها ب نیا شد. ا  سر ما آمد و قبل از آنکه یتر 
ند ک ازین قا یرا رو فشیبتوا غافلگ یایب کرد.  ریپوستتتت پرتقال بگذارد، او را 

ستش را رو شت و به ن فیدر ک ید نگاه کرد. بعد نگاهش را به من داد.  ازیگذا
 سرش را با تاسف تکان داد.

 
 .رزادی_از شما توق  نداشتم خانم پ

 
 حرف از صد ناسزا بدتر بود. نینگفتم. ا یزیچ
 
ودم کاره ب چیداد که من ه حیکرد، توض یدهانش را پاک م کهیدرحال چارهیب ازین

 است که کنار او نشسته بودم. نیمن ا گ*ن*ا*هو تنها 
 

 کرد و آرام گفت: ازیبه ن ینگاه
 

 .دیدرس و حذف کن دیببر فی_پس خودتون تشر
 
 وا رفت. ازین چارهیب

 



 یفارستت گهیشتتم. ترم د یم چارهیرو حذف کنم ب نی_استتتاد تو رو خدا. اگر ا
 .شهینم هیارا یعموم

 
 رفت. زشیطرف م به
 

برو  گفتم نیهم یشه. برا ینم هیارا گهیدونم که ترم د ی. میش یم چارهی_آره ب
 حذفش کن.

 
هم  ارهچیب ازیگفتند. ن یم یزیکردند. هر کدام چ یانیها شتتروب به پا در م بچه

که  زایعمال به غلط کردن افتاده بود. خالصتته آن قدر گفتند که دلش به حال ن
سوخت و گفت  هیگر رینمانده ز یزیچ ساو گریمورد د کیبزند،   با حذف یم

 است.
 

 .یگفت یم زیچ هیزد اگر تو هم  ی_زبونت تبهال نم
 
 زدم و ابروانم را باال بردم و آهسته گفتم: یخند باز شین

 
. یدوستتر پرتقال کوفت نکن وید نیستتر کالس ا یخواستتت یم ادی_جونت باال ب

 ؟یخورد یم رترید قهیدق هیافتاد اگر  یبچه ات م
 



ه ب ییخنده دار ستترش را به نشتتانه مثبت تکان داد. استتتاد اشتتاره ا یحالت با
شعر را ادامه بدهد، ول یمانیسل شده بود.  یکرد تا خواندن  زمان کالس تمام 

سا سرها دور و اطراف ن لمیو شوخ ازیرا جم  کردم. پ شده بودند و  و  یجم  
را فقط به خاطر  اکاره نیتمام ا ازیکردم که ن یفکر م یکردند. گاه یخنده م

دهد. آن هم توجه پستترها. از  یتوجه ها را به خودش جلب کند، انجام م نکهیا
 کیکه وارد دانشتتگاه شتتد. کامال و صتتد در صتتد مشتتهن بود که تنها  یروز

 هدف دارد. شوهر کردن.
 

که بع شیبرا یدستتت قدر ستترش شتتلود بود  کان دادم. آن  ک یم دیت ه دانم 
 باشد. دهیمرا د یخداحافظ

 
داخل مقنعه کردم و به طرف  شتریرا ب میشانه ام انداختم و موها یام را رو کوله

در رفتم و جعبه ستتنتورم را که پشتتت در کالس گذاشتتته بودم، برداشتتتم و از 
 زدم. رونیکالس ب

 
 یپستترها راج  به کاور بزرگ ستتنتور هن هن کنان جلو یتوجه به متلک ها یب

ستتوار شتتدن داشتتتم. از جانب هم  یبرا یشتتنهادی. چند پدمیشتتگاه رستتدر دان
استادان. دلشان سوخته بود. مودبانه هم را رد کردم. هوا گرم  یها و حت یکالس

 و خفه بود.
 



بلند کردم. صتتندوق را زد و من ستتنتورم را در صتتندوق  یتاکستت یرا برا دستتتم
کوتاه  یلحظه باران هم شتتروب شتتد. از آن باران ها نیعقب گذاشتتتم. در هم
 مدت و به ندرت قشم.

 
سمان  هیشدم و کرا ادهیدر آپارتمان پ یجلو شده بود. آ را پرداختم. باران ق   

 یعلت چیبکشتتم. بدون ه غینمانده بود که ج یزیزد و مرا از جا پراند. چ یبرق
 ترسم. یمن از رعد و برق م

 
به  .دید یچشتتم، چشتتم را نم کهیبود. به طور اهیستت ریقنبود و راه رو مثل  برق

. مچ دستم درد گرفته بود. جعبه دمیهزار جان کندن و مکافات به طبقه سوم رس
 نیآوردم. دوباره آستمان برق زد و ا رونیب فمیرا از ک دیرا کنار در گذاشتتم و کل
ه نستتت کدا یاز دستتتم افتاد و فقط خدا م دیکه کل دمیمرتبه آن چنان از جا پر

 گشتم. یبه دنبال ان م دیبا یکیتار نیا ییکجا
 

م ه یآوردم. خاموش شده بود. چشمانم را رو رونیب فمیرا از ک لمیموبا یگوش
شردم تا ج شارژ کم غیف صبح  شم.  شتم که آن را  ینک شت و من وقت ندا دا

کار را انجام دهم که آن هم نشتتد و  نیداشتتتم در دانشتتگاه ا الیشتتارژ کنم و خ
ش شده بود. رو یحاال گو ستم  نیزم یخاموش   نیزم یروچنباتمه زدم و با د
شد و اعصابم را  یم دهیزنگ تلفن هم از داخل شن ی. حاال صدادمیدست کش

   شتتد. زنگ تلفن ق یکردم، ول دایرا پ دیبود. باالخره کل هتهیبه من ر شتتتریب



صدامشغول کلنجار رفتن با د شد. احتماال یر بودم که دوباره   زنگ تلفن بلند 
 به او نخ داده است. کالس یاز پسرها یکی دیخواست بگو یبود که م ازین

 
را در  می. اما قبل از آنکه کفش هادمیکش یاز سر آسودگ یباز شد و من نفس در

 رفت. ریگ امیپ یبار ق   نشد و رو نی. تلفن ااورمیب
 

 زنگ بزن. واجبه. یدیرو بردار. اگر نه که رس یگوش ی_سونا اگر هست
 

گرفته و خمار آراز خشک تر و گرفته تر از  یدر هم رفت. صدا شتریب میها اخم
 بود. چه با خودش کرده بود؟ شهیهم

 
شتم ول زیم یرو اطیرا با احت سنتور صبان یگذا و  مقنعه ام را در آوردم تیبا ع

 شعور! ی. احمق بدمیمبل کوب یرو
 
ف شده بود شستم و به هال برگشتم. ک یرفتم و دستانم را که خاک ییشودست به
ستم و جوراب ها کیسرام یرو نیزم ش تنم  ریرا ز میرا در آوردم و پاها میها ن

ستگ شتم تا خ شود. دکمه ها یگذا مانتو ام را باز کردم و همان  یشان خارج 
 آوردم. رونیطور نشسته آن را هم ب

 



. ماه قبل آنها را آن قدر کوتاه کرده دمیپسرانه ام کش کوتاه و یدرون موها یدست
ا شتتدم. چهره ام ر یپستتر اشتتتباه گرفته م کیبودم که احتماال از پشتتت ستتر با 

نه کرده بود. ول کا که پ یمهم نبود. مهم حس خوب یکود کردم بودم.  دایبود 
 رگید ییمایبه نرم کننده و ستتشتتوار و موس و هزار جور مواد شتت یاجیاحت گرید

 را حالت مینداشتم که مجبور باشم با آنها ساعت ها وقت هم تلف کنم و موها
مهم نبود. مهم حس  میبرا یداد. ول یهفته هر روز فحشتتم م کیتا  ازیبدهم. ن

 خودم بود.
 
ستتت توان یداشتتتم. آراز چه کار م اجیاحت یکاوریر کیتلفن نگاه کردم. به  به

 داشته باشد؟
 

سهند را گرفتم. آن قدر بوق  یاو، شماره  یشماره  یرا برداشتم و به جا یگوش
ش شد. با تعجب گو سر جا یخورد تا ق    شتم. در تار شیرا  اتاق  به یکیگذا

شارژ ش رونیرا ب یخواب رفتم و از کمد و به هزار زحمت چراد  . خدا را دمیک
دم هم روشن کر م شارژ داشت. به آشپزخانه رفتم و دو ش گرید یکی نیشکر ا

 یگذاشتم. دوباره شماره سهند را گرفتم. باز هم ب ید یال س زیو در دو طرف م
لحظه نگران شدم. سابقه نداشت که سهند تلفن مرا جواب ندهد.  یپاسخ. برا

شد که االن ا نکهیمگر ا سر کالس با ضوب منتف نیاو هم مثل من   نیبود. ا یمو
 باز نبود. یدانشگاه چیساعت ه

 
 شماره آراز را گرفتم. ارباالجب



 
 _سالم

 
 شد. ی. البته اگر مرمیبگ دهیرا ناد شیکردم حال بد صدا یسع

 
 یشده؟ زنگ زده بود یزی_سالم چ

 
 یجواب دادن به ستتوال من کرد، متوجه ستتر و صتتدا یکه او برا یمکث انیم در

 اطرافش شدم.
 

 چه شلوغه ؟یی_کجا
 
 کرد و گفت: ینیف

 
 .ستین یزی_هوم؟ نه چ

 
صدا نیهم در ش یبلند غیآمد که ج یزن یلحظه  شدم و دیک . نا خوداگاه بلند 

 .ستادمیا
 

 بود؟ ی_آراز ک



 
 را درون دستم جا به جا کردم. ی. گوشدیلرز یم دستانم

 
 .ستین یزی_چ

 
 بکشم. غینمانده بود که من هم ج یزیچ
 

 .ستین یزیچ یگیم د،یکش غیبود ج یگم ک ی_دارم م
 

 بکوبم. واریخواست سرم را به د یکرد. دلم م گرید ینیف نیف دوباره
 

 خونه؟ یبرگرد یریبگ طیبل هی یتون ی_م
 

با تمام  افتادنش را نییدانم. فقط پا یافتاد. کجا؟ نم نییکردم که قلبم پا حس
ام گذاشتم  ینیدهان و ب یدستم را رو شهیوجود حس کردم. بر طبقه عادت هم

 کردم. شهیتر از هم  یسر یو شروب به تنفس
 

 شده؟ ی_چ
 

 خط برقرار بود. یشکسته بود. حاال سکوت در آن سو میصدا
 



 .ای_فقط ب
 

هم  نیخودم عالوه بر خمار بودن، شتتکستتته و غمگ یاو بدتر از صتتدا یصتتدا
 بود.

 
 رم فرودگاه. ی_االن م

 
 . دوستتتدمینپرستت زیچ چی. هدمیرا ق   کرد. نپرستت یگوشتت یخداحافظ بدون

ست؟ فرار از واقع شده ا شتم بدانم که چه   آرامش ییلحظه ا یبرا یحت تیندا
ست. م ستم که اتفاق بد یبهش ا ست. هم یدان که آراز به من زنگ  نیافتاده ا

 نشانه بد بود. کیزده بود خودش 
 

را  یکوتاه و چروک یرا جم  کردم. مانتو ییزهایها آمد و من به ستترعت چ برق
د، شده بو سیخ شیپاچه ها یکه کم نمیشلوار ج یو رو دمیکش رونیاز کمد ب

ش ی. آهدمیپوش سرعت  دمیک شلوارم را در آوردم و به   یتیمهمل راه کبر کیو 
. در همان نداختمسرم ا یاز کمد در آوردم و رو ی. شال مشکدمیپوش ییقهوه ا

خواستتتم. کوله ام را پشتتتم انداختم و و  یحال به آژانس تماس گرفتم و تاکستت
سور بار سوار آسان نیساک را به دست چپ و سنتور را به دست راست گرفتم. ا

 شدم.
 



شدم که ب تا ستم. نم یفرودگاه متوجه  شغول دعا کردن ه ه چ نیدانم ا یاراده م
ست که ما آدم ها وقت یسر . میافت یخدا م ادیبه  شتریب میشو یکه گرفتار م یا
ضع دیآ یم ادمانی تازه ست فیکه تا چه اندازه  وق ماف یرویو محتاج به آن ن میه

 .میو برتر هست
 

 پرواز آن شب بود و تا فردا نیانتظار نوشتم. آخر ستیفرودگاه اسمم را در ل در
همان  سنتورم، یرو یچارگ یبه تهران نبود. با ب یپرواز گریصبح ساعت ده، د

 که اسمم را صدا کند و من دمیترس یانتظار، نشستم. م ستیل یجا کنار باجه 
 .ادهیپ یبا پا شده یگشتم. حت یبه خانه بر م دینشونم. من آن شب با

 
ار مقدمات سو دیرس ی. به نظر مدمیکش یاسم مرا خواندند. نفس راحت باالخره

در  یزیمهماندارها، ستتاعت ها زمان برد. چ فاتیشتتدن و آماده شتتدن و تشتتر
 .میباند، منتظر اجازه پرواز از طرف برج مراقبت بود یرو قهیقد یحدود س

 
سترس هر از چند دق با ستم را رو کی قهیا شت یام م ینیدهان و ب یبار د م. گذا
عادت مرا  یاگر کستت یبود، ول یاراد ریو کامال غ کیستتتریحرکت ه کی نیا

م را و دهان ینیکه من ب دیآ یم یبد یدانست امکان داشت که فکر کند بو ینم
 گرفته ام.

 
کردم تا آرامش خودم را حفظ کنم. تا مقصتتد من مردم و زنده شتتدم.  یستتع

 زد. یکرد. دلم بدجور شور م یتر حرکت م  یدوست داشتم که زمان سر



 
 یبه صتتورتم خورد که لرزشتت یشتتدم، آن چنان باد ستترد ادهیپ مایاز هواپ یوقت

 ر بر گرفت.دردناک تمام بدنم را د یتا حدود یو حت یموذ
 

شم گرما یهوا شت که حت یو م بوع میمال یق گرم  ریچند روز اخ نیدر ا یدا
تهران مثل رفتن از طبقه سوم جهنم  ییبا سرما سهیدر مقا نیتر هم شده بود، و ا
 بود. ریبه طبقه هفتم زمهر

 
شتتانه ام جا به جا  یزدن بودم. کوله ام را رو خیدر شتترف  یتک یمانتو کی با

 فرودگاه شدم. ب*و*سکردم. و با عجله سوار اتو
 

 یتاکس وسکیاز گرفتن ساک کوچکم و سنتورم به سالن خروج رفتم. به ک بعد
 گرفتم. یتاکس کیرفتم و 

 
به من که در خودم فرو رفته بودم و  یبود نگاه یکه مرد مستتن و موجه راننده

 گلوله شده بودم کرد و گفت :
 

 ترم؟_سردته دخ
 

 . اصال فراموش کرده بودم که تهران چقدر سرده.امی_بله. من از قشم م



 
 را روشن کرد. نیماش یو بهار دیخند

 
 ش؟یتو ک یخون یتهران که هنوز شروب نشده. درس م ی_سرما

 
 نه قشم. بله دانشجو هستم. شی_ک
 

 خونه. یدرس م شی_برادرزاده منم ک
 

 شدم. ادهیرا پرداختم و پ هیدر خانه نگه داشت. کرا مقابل
 

ش یادیز یلیخانه باز بود و تعداد خ در شده  نیما مقابل در و داخل خانه پارک 
 دور تند گذاشته شده است. یبه رو نکهیمثل ا د،یکوب یبود. قلبم آن چنان م

 
به داخل رفتم. تمام چراد  به بارو بنه ام را برداشتتتم و  نفس نفس افتاده بودم. 
چند نفر  وانیا یروشتتن بود. رو یمیپر از دار و درخت قدبزرگ و  اطیح یها

 بودند. ستادهیا
 
نفر از آنها که  کیرخش به طرف من بود.  میرا شتتناختم. ن نیدیآنها آ نیب از

 به او کرد. یشناخت اشاره ا یظاهرا من را م
 



شد.  یادیز ینگران ییلحظه ا ی. برادیو مرا د دیچرخ شهن  شمانش م در چ
 به تن داشت. اهیو شلوار کتان س یبلنده مشک نیآست زهییشرت پا یت

 
گذاشتتتم. به طور  نیزم یدهانم گرفتم. ستتنتور را رو یدستتتم را جلو دوباره

شتناک ست که خودم هم همان جا رو یدلم م یوح ش نیزم یخوا . چهار نمیبن
 اتفاق افتاده میعظ یبتیکردم که مصتت یزده. چون احستتاس م بتیزانو و مصتت

 است.
 
از درون ستتاختمان  یزن غیج یآمد. دوباره صتتدا نییپا وانیا یاز پله ها نیدیآ

ها و م ند. از پنجره  جا پرا مد و مرا از  ها انیآ  شتتم،یو ابر ریتور و حر یپرده 
 به درون سالن انداختم. سالن و هال پر از آدم بود. ینگاه

 
 کردم تا به داخل ساختمان برم. یرا ط اطیح طول

 
 .دیمن رسجلو آمد و به  نیدیآ

 
 _سونا. آروم باش.

 
 قالب کرد. میکردم. دستش را دور بازو نگاهش

 



 شده؟ ی_ولم کن. چ
 

 بود. ییا هیبود و چشمانش قرمز و گر دهیپر رنگش
 
من محکم دستم را پس  یرا در دست گرفت. ول گرمیدست د گرشیدست د با

 مانند، گفتم: غیج یبا صدا بایو تقر دمیکش
 

 شده؟ یگم چ ی_ولم کن. دارم م
 
هم فشردم.  یو درمانده بود. اشک در چشمانش حلقه زد. چشمانم را رو جیگ

شدت ب میبازو ستش بود، با  ش رونیرا که در د به او  یتنه محکم بایو تقر دمیک
 .دمیزدم و به طرف ساختمان دو

 
 بیمثل دو خط ُار ادیز هی. چشمانش از گردیساختمان ساناز به من رس مقابل

شفته از ز شیشده بود. موها س ریآ صورتش حت رونیب اهیشال  از  یزده بود و 
ه ب ییمن چه بال یکرده  شیتر بود. ستتتاناز مرتب و آرا دهیهم رنگ پر نیدیآ

 سرش آمده بود؟
 

صدا هیگر ریز دیکه د مرا سالن گرید یغیج یزد. دوباره  . به داخل رفتم. تمام 
. احستتتاس انیپوش. همه گر اهیهمه ستت پر از آدم بود. یو هال وردو ییرایپذ

خانواده را  یبه مردن من هم نمانده استتت. با چشتتمانم اعضتتا یزیکردم که چ



ستجو کردم. دوباره  سارگرید غیج کیج شت.  صدا برگ سمت  که  بود یا. به 
 کیبود و از  ستتتادهیستترش ا یباال یاز هوش رفته بود. عل بایتقر یمبل یرو

 ی. ستتاناز مرا رها کرد و به طرف علدیپاشتت یصتتورتش آب م یآب به رو وانیل
صتتورت  یدفعه به رو کیرا از دستتتش گرفت و تمام آب آن را  وانیرفت و ل

 .دیپاش یسارا
 

سم صدا نف شده بود.  سالن م ییمردانه ا هیگر یتنگ  سمت  آمد. بابا  یاز آن 
نشتتوم، که احتمالش  نیآنکه نقش بر زم یکرد. برا یم هیگر یها یبود که ها

 دادم. هیهال بود تک یکه در ورود ییکهنه ا یچوب زیبود، به م ادیز اریبس
 
شمار کی ضا، بابا،  ،یساناز، عل ،یسارا ن،یدیدر ذهنم انجام دادم. آ یسر ر

با او حرف زده  یدر هال بود. آراز که تلفن  نتیو شتت یکه مشتتغول باز رایالم
که  یکه جواب تلفنم را نداده بود. کستت یبود. کستت بیجا غا نینفر ا کیبودم. 

که  یسمن بود. ک گرید مهیکه ن یبود. کس امدهیبه استقبالم ن شهیبر خالف هم
شده بود کیبا هم در  شد کرده بود میرحم بارور  سمیو ر شا ی. ک ر از نظ دیکه 

 .گرمیاز همه وابسته بودم. قل د شتریبه او ب یاحساس
 
ساناز که باال چارهیب یو با حالت جیگ سارا یبه  شان ستادهیا یسر  ه ها و بود و 

. آراز از پله دیداد، نگاه کردم. نگاهش را از من دزد یاش را ماساژ م نهیقفسه س
 .ستادیآمد و مقابلم ا نییها پا



 
 _کو سهند؟

 
 دستتتش ری. از زردیکرد. دستتتش را دراز کرد تا مرا در آغوش بگ قیعم ییا ناله

 فرار کردم.
 

 _سهند؟ ..... سهند؟ ..... سهند؟
 

 حاال نیهم دیکه او با نیکردم و به دنبالش بودم، مثل ا یم شیچنان صتتدا آن
پس  کیو من هم به طبقه باال بدوم و با  دیزهر مار و ستتهند بگو کیاز باال 

 شیو ر سیجوابش را بدهم و او هم دنبالم کند و کارمان به قول او به گ یگردن
 برسد. یکش

 
 د..._سهن

 
سه پله مانده زمدمیرا کنار زدم و از پله ها باال دو آراز خوردم و کف هر دو  نی. 

ستم و زانو ستم رو ید ستم و به اتاقش تیاهم یشد. ب دهییسا یقال یرا  برخا
 رفتم.

 
 میخورد و برگشتتتت، و به بازو واریاتاق را آن چنان باز کردم که محکم به د در

 برخورد کرد.



 
 شلود و درهم و برهم بود. شهیهمان طور مثل هم اتاقش

 
کردم که زانوانم تحمل وزن  یچنباتمه زدم. احستتتاس م نیزم یجا رو همان

 یالیو وا ونیشتت یصتتدا نییدستتتانم گرفتم. از پا انیبدنم را ندارد. ستترم را م
س یم یسارا ست انداخت ز یباال یآمد. ک بغلم و بلندم کرد.  ریسرم آمد. د

ه بود ک لهابه آغوشتتش فرو رفتم. مرا محکم بغل کرده بود. ستتا نگاهش کردم و
صم سالها بود کمیرا بغل نکرده بود گریکدی مانهیمن و آراز آن چنان تنگ و  ه . 

سالها بود که او را ناد یاز او فرار  نیگرفتم. از او ناراحت بودم و ا یم دهیبودم. 
مه از ه شتتتریب شیم برادل یدادم. او که زمان ینشتتان م یرا با کم محل یناراحت

 کرد و با میدورتر شتتده بود. نفستتم تنگ شتتد. رها منحاال از همه به  د،یتپ یم
 ی. همان جا کنار در رودیدو نییگشتتت. پا میدستتت فیبه دنبال ک یدستتتپاچگ

 ادیشده بود. فر اهیدادم. چشمانم س یجان م ژنیاکس ییذره ا یافتادم. برا نیزم
 ژنیسو اک یاز خنک ی. سرم را بلند کرد و بعد موجدمیسرم شن یرا از باال نیدیآ

سارا ریسراز میها هیبه درون دهان و ر سرم  یباال یشد. چشمانم را باز کردم. 
صورتش م یم هیبود و گر ستادهیا سر و  م. بود نیدیزد. در آغوش آ یکرد و به 

. دیر رسبود، س هتهیاز آن را در راه پله ها ر یمیکه ن یآب وانیدوان دوان با ل یعل
 شهیدرد گرفته بود. هم میدادم. گلو نییصورتش پر از ترس بود. آب را به زور پا

سم، گلو درد م یبعد از حمله ها سرم را ب یآ ستم.  ش ستم و ن  نیگرفتم. برخا



 یاعصتتابم بود. دلم م یو ستتاناز رو یستتارا هیگر ینگه داشتتتم. صتتدا میپاها
 فت:گ ییگرفته ا یبا صدا نیدیبکشم تا همه ساکت شوند. آ ادیخواست فر

 
 .نییرو ببر پا ی_ساناز، سارا

 
سرم را به چهار  هیرا به عقب تک سرم شت  دادم و همان طور چند بار محکم پ

بار، دو بار، ستتته بار. بار آخر ستترم به آهن  کی. دمیدر اتاق کوب یچوب آهن
شته بود. ب سرم گذا شت  ستش را پ سرم و چهار چوب  نیبرخورد نکرد. آراز د

 غیج ستتتخوا یرا بکشتتم. دلم م میخواستتت که موها یدر اتاق. دلم م ینآه
 یاصتتال و ابدا دلم نم یخواستتت که خودم را کتک بزنم، ول یبکشتتم. دلم م
 کنم. هیخواست که گر

 
 یزی. چستتتادمیحرکت برخاستتتم و مقابلش ا کیخشتتم نگاهش کردم. با  با

شانه هارمیاش را بگ قهینمانده بود که  شم نگاهم کرد.   را گرفت می. او هم با خ
 یعصتتب یقدم به جلو برداشتتتت و با لحن کی یو محکم تکان تکانم داد. عل

 گفت:
 

 _عمو تو رو خدا...
 

 نیینگذاشتتت حرفش را تمام کند. دستتتش را گرفت و با خودش به پا نیدیآ اما
 مرا به او واگذار کرد. لهیوس نیبرد. به ا



 
 ی. آن چنان محکم که ستتکندردیشتتتانه ام کوب یروکف دستتتش محکم  با

. که او قصدش را داشت ی. حداقل نه آن اتفاقافتادین یباز هم اتفاق یخوردم. ول
 .گرید یضربه  کی

 
 _تو چته هان؟

 
تر  محکم یبعد دهیبود. کشتت جهینت یآرام به گونه ام زد. باز هم ب دهیکشتت کی

ش خیبار آن چنان ب نی. ازیچ چیسوخت. باز هم ه شیجا کهیبود. به طور م گو
طرف خم شد. با خشم فرو خورده، و با هر دو دستم  کیخواباند که صورتم به 

 و او را به عقب هل دادم. دمیاش کوب نهیس یمحکم رو
 

 _ولم کن. ولم کن.
 

. از بود دیهمه زور از او بع نیمرا در بر گرفت و محکم تکان تکانم داد. ا دوباره
بود،  یمرد عمل کیاگر  یچه بود او مرد بود و من زن. حت هر یحال او. ول نیا

 از من بود. شتریباز هم زور او ب
 
. دمیپرست یآنها را م یکه روز ینگاه کردم. چشمان شیبایچشمان خمار و ز به

 به من سنتور آموخته بود. ییبا چه صبر و حوصله ا یکه روز یچشمان



 
 یزدم. خودم را م یزدم. او را م یم غیکردم و ج یم هیافتادم. گر هیبه گر عاقبت

ر ک یها غیو خفه کننده. ج زیرقت انگ ییا هیکردم. گر یم هیزدم و زار زار گر
کرده  هیبود. من گر یستتارا یها غیبلند تر از ج یحت دمیکشتت یکه م ییکننده ا

 انداخته بود. هیبودم. او مرا به گر
 
 
 
 
 

 دوم فصل
 

ه که قرار بود همه ب یداشت؟ وقت یتیشده بود. چه اهم یسر تا سر خاک لباسم
 داد. یخودش را از دست م تیحساس یزیهر چ گرید م،یخاک برگرد نیهم

 
سرم را به عقب تک هیتک یریدرخت کاج پ به شتم.  دادم.  هیدادم. حالت تهوب دا

شب قبل  یسارا صب نیدیکرده بود. آ هینفس گر کیاز  بود و  یبه کنارم آمد. ع
غستتتال خانه  واریت. خط نگاهش را گرفتم. با خشتتم به آراز که کنار دناراح

ام را از  هیکرد. تک یزد، نگاه م ینشتتستتته بود و چرت م نیزم یچنباتمه رو
 متوقفم کرد. نیدیراه آ مهیدرخت کندم و با خشم به طرفش رفتم. در ن

 



 _بسه سونا. ولش کن. دعوا راه ننداز.
 

 و با دو گام بلند خودم را به آراز رساندم. دمیرا کش میبازو
 

 .یچرت بزن دینداشته مون رفت. تو خاک کردن داداشت هم با ی_پاشو آبرو
 

به من کرد که زبانم را گاز  ییرا باال گرفت و آن چنان نگاه مظلومانه ا ستترش
ود که آن جا ب یمکتین یبه ستتمت قبرها رفت و رو نیگرفتم. برخاستتت و غمگ

 .دیرا کش میبه کنارم آمد و مانتو ارینشست. الم
 

 _خاله؟
 

 شده بود. یبرابر اصل سارا یملوس و ناز بود. کپ یلیزانو زدم. خ کنارش
 

 صورتش کنار زدم. یروشن اش را از رو ییخرما یموها
 

 _جونم موش موشکم؟
 

 سهند مرده؟ یی_دا
 



است که بچه  یرا بشکنم. آخر او چه جور احمق یخواست گردن سارا یم دلم
ست صبح حال در ستان آورده بود.  ساله را به قبر شتم و متوجه آمدن  یچهار  ندا

 ییصحنه ها نیدادم که او شاهد چن یو جه اجازه نم چینشدم و گرنه به ه رایالم
 باشد.

 
 خاکش کرد؟ یمثل خرگوش من که مرد، بعد عل ؟یچ یعنی_مرده 

 
  یربود، کردم. جلو آمد. س ستادهیا نیدیکه کنار آ یبه عل ییکردم. اشاره ا یپوف

شش گفتم که الم شتم تا لحظات رایو در گو ست ندا صال دو سرگرم کند. ا  یرا 
 آن جا باشد. رایآوردند، الم یم رونیکه جنازه را از غسال خانه ب گرید
 

 د.رفتن م،یها را پارک کرده بود نیکه ماش یبغلش کرد و با هم به سمت یعل
 

 ورم کرده بود. ادیز هیچشمانش از گر دست ساناز رفتم. کنار
 

 د؟ی_به مامان خبر داد
 

 را تکان داد. سرش
 

 خبر داد. نیدی_آره آ
 



 و نگاهش کردم. دمیچرخ
 

 گفت؟ ی_خب چ
 

 را ماساژ داد. شیها قهیرا باال آورد و شق دستش
 

است. شاه  ایرسونم. اون سر دن یتر خودم رو م  یبگه؟ گفت هر چه سر ی_چ
 گوشمون باشه. خیب ستیکه ن میعبد الظ

 
بود، نگاه  ستتتادهیآن طرف تر با عمو و عمه ام ا ی. به بابا که کمدمیکشتت یآه

 کردم.
 

 طور شد؟ نی_چرا ا
 
 کرد و گفت: ینیف

 
با من  یما بود. حت ینداشتتت. خونه  یرفت دانشتتگاه مشتتکل ی_صتتبح که م

 یند وقت. البته چهتیمچ هم انداخت. موهام رو هم به هم ر ،یشوخ یشوخ
 ..... ینبود. ول شهیبود که سهند هم

 



 را ق   کرد و به من نگاه کرد و گفت: حرفش
 

 ؟یچند وقته باهاش حرف زده بود نی_تو ا
 
 دستم گردنم را ماساژ دادم. با
 

 _هر روز.
 

 _به نظرت حالش چ ور بود؟
 

شتتده  ی. حتمیزد یحرف م یفکر کردم. من و ستتهند هر روز با هم تلفن یکم
سهند م دمید ی. من راه دور بودم و او را نمقهیدق کیبود  ست هر طور  یو  توان

 یم یبود. من در صورت یرا نشان دهد. سهند پسر تو دار شیکه بهواهد صدا
تلفن  . از پشتنمینه، که او را بب ای دیگو یدهم که او درود م نیتوانستم تشه

 یخب من هم متوجه شتتده بودم مدت یشتتود. ول یآدم نم ریدستتتگ یادیز زیچ
ال ستتو یحوصتتلگ یب نیحوصتتله بود. چند مرتبه هم از او راج  به ا یبود که ب

سبتا من ق کیکرده بودم که هر دفعه با  ض یجواب ن آورده  را به هم هیسر و ته ق
 بود.

 
 حوصله بود. یکم ب کی_
 



 سرش را تکان تکان داد. ساناز
 

 حوصله بود. یب قای_آره دق
 

 ینعی نکهیو آن ا میکن یفکر م زیچ کیکردم که هر دو نفرمان به  یم احستتاس
شگاه به  یسهند آن قدر ب ست که خودش را از طبقه چهارم دان صله بوده ا حو

 پرت کند؟ نییپا
 

بار آخر  یخواهند او را برا یم رزادیآمد و گفت که اگر خانواده ستتهند پ یکستت
سال خانه ب نند،یبب شد و به همراه آندیایبه داخل غ  نیدی. آراز از کنار قبرها بلند 

خواست به داخل برود، دستش را گرفتم و به  یم یو رضا به داخل رفتند. سارا
 عقب هلش دادم.

 
 _شما نه.

 
 .قهیدق کیترکم. بذار  ی_سونا تو رو خدا. دارم م

 
جا از ک یدانم عل یبود که نم یرا فرو دادم. مشغول سرو کله زدن با سارا بغضم

سال خانه دو دهیفهم سارادیبود که به درون غ ست  شت  ی. د را رها کردم و از پ
 را گرفتم. یعل قهیسر 



 
 _کجا؟

 
 .نمشی_تو رو خدا عمه بذار بب

 
 مرا کنار بزند. متیکرد تا با مال یکردم. سع بغلش

 
س یبه گوش م نیدیبلند و نعره مانند آراز و آ یها ادیفر یصدا حاال  ی. علدیر

 در آغوش من شروب به لرزش کرد.آشکارا 
 

 _تو رو خدا. تو رو خدا.
 

شک م یبه پهنا کهیدر حال نیدیتر بغلش کردم. آ محکم از  هتیر یصورت ا
سال خانه ب سرش آراز که تلو تلو م رونیدر غ شت   رونیخورد با رضا ب یآمد. پ

 آمد.
 
ستم بگذرام که عل ینم که  یی. عموندیجوانمرگش را بب یمرده عمو یرو یتوان

 بود. یمیبا او صم شتریاز همه ب
 

 کرد. یم هیزد و هق هق گر یاش م یشانیمحکم به پ آراز
 



تابوت آهن جنازه آوردند.  رونینماز ب یمهصتتوغ غستتتال خانه، برا یرا در 
 نیزم یمرا نگه داشتتته بود که رو یبود که حاال عل ادیلرزش زانوانم آن قدر ز

 .افتمین
 

ستم سپر یرا جلو د شود ا سم تنگ   بیرا از ج یدهانم گرفتم و قبل از آنکه نف
سپر رونیب میمانتو  از آن یزیچ چیکردم. بعد از نماز که ه یآوردم و در دهانم ا

 ت،یمتوجه نشتتده بودم. تابوت را بلند کردند و به ستتمت قبر بردند. حاال جمع
ام وزنش تم بایتقر کهیالدر ح یپشت سر تابوت به حرکت در آمده بودند. سارا

فتم که گ یکرد. به عل یساناز افتاده بود، آرام آرام پشت تابوت حرکت م یبه رو
 به کمک مادرش برود.

 
ار کردم. زار ز یحرکت م زانینفر بودم که پشتتتت تابوت، افتان و خ نیآخر من
خوردم. شتتالم از ستترم افتاده  نیاراده. دو بار زم یو ب اریاخت یکردم. ب یم هیگر

بود. دو زن مسن  گرمیدر دست د یدستم و دستمال کاغذ کیدر  یبود و اسپر
ستان  ریبه کمکم آمدند و ز یچادر سمت قبر بغل مرا گرفتند و همراه تابوت به 

شتم. حس ب یحال خوب چی. همیرفت شتم. معده ام متالطم بود و  یوزن یندا دا
شتم. د ستم و تلو تلو خوران چ گریحالت تهوب دا ه با زانو کنمانده بود  یزینتوان

شته بودند، ب یکه برا یمانیس یبلوک ها یرو شاندن قبر آن جا گذا که  فتمیپو
کردم به  یو هق هق م هتمیر یطور که اشک م ناز پشت بغلم کرد. هما یکس

هم  دی. شتتانیدیآ ایمردانه بود. احتماال آراز  یچنگ انداختم. دستتت شیبازو



ضا. با مال شاند و کم یمانیس یاز همان بلوک ها یکی یمرا رو متیر آب  ین
ستم. آ رونیآورد. جنازه را از تابوت ب میبرا قبر  به درون نیدیآوردند. از جا برخا

لحظه  یرا برا شیرو نیدیکنار قبر افتادم. آ یخاک ها یرفته بود. با دو زانو رو
و با دستتانم محکم به ستر و صتورتم زدم. ستر و  دمیکشت یادیکنار زد. فر ییا

زدم و  یگرید غیو تا خون مرده بود. ج اهیش کبود و ستتصتتورتش و جمجمه ا
مرا  از پشتتت یستتکه دوباره ک افتمینمانده بود که با ستتر به درون قبر ب یزیچ

 هیبه ناله و مو لیام تبد هیرفت. حاال هق هق گر یم جیگرفت. سرم به شدت گ
از به . رضا و سانهتیر یکنار قبر نشسته بود و خاک بر سر م یشده بود. سارا

 یها غیج یصتتدا یشتتلود و پر ازدحام بود. ول لیبلندش کردند. خ یستتهت
 تمام قبرستان را پر کرده بود. یسارا

 
نهورده  یزیچ گریشد. من از ناهار روز قبل د اهیچشمانم س یلحظه جلو یبرا

شتم. آراز را د ستیب بایبودم. تقر ساعت. خودم را نگه دا  که دوان دمیو چهار 
سارا نیدیبه طرفم آمد. آ سیساند کین با دوا ضا  غل را ب یهنوز در قبر بود. ر

غل عمو گر با آن طرف قبر، در ب با که براکرد یم هیکرده بود.  من  ی. آراز هم 
س نیکه ا نمیتا بب دمیآورده بود. چرخ سیساند ست که مرا بغل کرد یچه ک ه ا

 یم دیشا یکه روز یشده بود. کس کیبود که آن قدر به من نزد اریاست. شهر
 شد. یخواست. اگر م یاگر م دیتر شود. شا کیهم نزد نیتوانست از ا

 
. حاضتتر بودم که با ستتر به دمیکشتت رونیهمان حال بد دستتتم را از دستتتش ب با

 .ردیاو مرا در آغوش نگ یدرون قبر پرت شوم ول



 
 _سونا.....

 
رده بود. که در درون من م یو احستتاس بود. احستتاستت یپر از ناراحت شیصتتدا
 من مرده بود. یبرا اریشهر

 
 یمعن کیکه تنها  ینگاه کرد. اخم اریما قرار گرفت و با اخم به شتتهر انیم آراز

 داشت "دستت را از خواهر من کنار بکش. "
 

. دمیرا نوش سیدادم و آرام آرم ساند هیرا دور شانه ام حلقه کرد. به او تک دستش
نداشتتتم ب کردند و  یه هر لحظه غش مک یهوش شتتوم. از زنان یدوستتتت 

هم  نیبد تر از ا تیبودم. در موقع یافتاد، متنفر بودم. من قو یفشتتتارشتتتان م
شک م سته ا شک ها دنی. طاقت دهتیر یسرپا مانده بودم. آراز آه او را  یا

شتم. به قدر  هشیزد. آراز هم یکرد که جگرم را آتش م یم هیمظلومانه گر یندا
عضو خانواده بود. فوق العاده مهربان و  نیو حساس تر نیو مظلوم تر نیآرام تر

. نشانده بود اهیاز اندازه اش او را به خاک س شیب تیحساس نیحساس بود. هم
 خودش کرده بود. ریداشت او را اس یو حساس فیل  هیروح

 
شار دادم؛ تا ج میدندانها شم. ول غیرا محکم به هم ف شک ها ینک اراده  یب میا

 قیرخواستم به هر ط یآنها نداشتم. اگر م یبه رو یو کنترل رای. اختهتندیر یم



آوانس  کی. دمیترک یکردم. م یدق م رم،یآنها را هم بگ زشیر یکه شتتده جلو
 شدم. لیخودم قا یبرا
 
 یمیبودم. متوجه شدم که ن دهیند یازدحام و دلهراش نیبه ا یبه حال مراسم تا

س یتیاز جمع ستان و هم کال سهند بودند. تاج گل  یها یکه آن جا بودند، دو
شده بود که کنار تاج گل  یبزرگ ستاده  ستادان فر شگاه و ا هم از طرف خود دان

د سهن یمیر دوست صمیآنها ام انیگذاشته شده بود. از م گریشمار د یب یها
 .مدیفهم یم دینه حاال. با یکردم. ول یبا او صحبت م دیرا شناختم. با

 
شتتده بود. خودش با دستتت خودش ستتهند را در  یخاک نیدیآ یلباس ها تمام

برادر جوانمرگ شده اش گذاشت.  یرا رو یمانیس یخاک گذاشت و بلوک ها
صورتش آن چنان پر ساس م دهیرنگ  کردم، هر لحظه خودش هم  یبود که اح

سهند را آ سارا نیدیخواهد مرد. من و  شا نکهیبزرگ کرده بودند. با ا یو   نخود
هستتت که تمام توجه شتتان به من و ستتهند و  ادمی یبه خوب ینوجوان بودند ول

سال از ما بزرگ تر بود. زمان یحت سه   که مامان از بابا طالق یآراز بود که فقط 
سهند هم تازه  سالش بود و من و  شده بود کیگرفت، آراز فقط چهار  . میساله 

 .کنند یتاب یطور ب نیحق داشتند که ا یهم او و هم سارا
 

من هم با تمام شدن  یکردم که تمام انرژ یمراسم تمام شد. احساس م باالخره
رده مرا رها ک ییلحظه ا یرفت. آراز برا جیکفن و دفن تمام شد و باالخره سرم گ

سارا ساناز کمک کند که تا  ش یبود، تا به  منتقل  نیرا که از حال رفته بود به ما



ستم را رو شما ام یشانیپ یکنند. د شتم. چ ساس م نمگذا ستم. اح ردم ک یرا ب
سرم م سته ام.  ش س قای. دقدیچرخ یکه در چرخ و فلک ن که در  یمثل همان ح

شتم و آن زمان آن قدر قهقه م یکودک سرگ یدر چرخ و فلک دا  جهیزدم و از آن 
پشتتت پلک  ییطال ییحاال از آن متنفر بودم. نق ه ها یشتتدم. ول یشتتادمان م

کردم که بتوانم خودم را به  یستتت. دعا میخوب ن چیگفت که حالم ه یم میها
 برسانم. نیدیآ نیماش

 
 _سونا

 
 رگیبکوبم تا د اریمشت محکم به فک شهر کیخواست که همان جا  یم دلم

 لحن آشنا صدا نکند. نیمرا با ا
 

را گرفت. با نفرت دستم را  میرا باز کردم و با خشم نگاهش کرد. بازو چشمانم
 .دمیکش رونیاز دستش ب

 
 کنم. واضحه؟ یدستت رو از جا م یبه من دست بزن گهیبار د هی_اگر 

 
ده خن یفکش منقبض شده بود. متوجه ابروانش شدم. در اوج ناراحت عضالت

شهر سته خند ریز اریام گرفت.  شته بود. ناخوا  ید. زهر خندمیابروانش را بردا



شتتد. با انگشتتت اشتتاره ام به  جیگ یمن کم ی. با خنده یناراحتپر از درد و 
 ابروانش اشاره کردم و با تمسهر گفتم:

 
کارو نکرده بود هی نی_فقط ا به ل ف رو یقلم  . یاون رو هم انجام داد ایکه 

 پرونده ات کامل شد. گهید
 
 شد و بعد سرخ و برافروخته. دیو سف دیرنگش پر ییلحظه ا یبرا
 

ضا شهر یخدا. چ ی_محض ر سرت اومده؟  شته. کوک ریز اریبه   یابرو بردا
به درده تو نم یاون که م ه؟یجون نظرش چ  ایخورم. حاال که رو یگفت من 

 نکرد؟ نتیآق والد گه؟یم یچ یابرو بردار ریجون وادارت کرده ز
 

 _بس کن!
 

 زدم. یپوزخند
 

 . روشنه؟نمتیدور و بر خودم نب گهی_نه تو بس کن. د
 

 خیخواستتت محکم ب یدلم م ؟یپر از حستترت بود. حستترت چ چشتتمانش
گاه طور با حسرت به من ن نیکه ا یکن یخود م ی"تو ب میگوشش بکوبم و بگو



با  یحق ندار ،یکه مرا رها کرد یی. تویکار را ندار نیا ی. تو اجازه یکن یم
 "؟یخور یرا م یزی. اصال حسرت چه چیحسرت به من نگاه کن

 
 گفت: دیبه من و او کرد و با تهد یخودش را به ما رساند. نگاه آراز

 
شهر شه. اگر  اری_ ش نمیبب گهیبار د هیولش کن. بذار راحت با با  یکه دور و بر

 .یمن طرف
 
 گفت: زیتمسهر آم یبه آراز کرد و با پوزخند ینگاه مین

 
 ؟ی_ترک کرد

 
 با خشم گفت: آراز

 
 دارم. هنوز مثل تو نشدم. رتیخانواده ام غ ی_ترک هم که نکرده باشم هنوز برا

 
 توجه به آراز گفت: یب اریشهر

 
ست دار سونا بفهم که بابات مهالفت کرد. چرا دو  یرو بنداز زیکه همه چ ی_

 گردن من؟



 
 از آنکه جوابش را بدهم، آراز گفت: قبل

 
ه و گفت که آر دیچستتب یکوکب خانم هم دو دستتت ی_آره بابا مهالفت کرد، ول

خوره. تو هم از خدا خواسته  یما به خانواده محترم شما نم شیاده قاراشمخانو
 .یسونا بود، ازدواج کرد یمیکه از قضا دوست صم یدختر نیبا اول

 
 به اطراف کرد و با تمسهر گفت: ینگاه

 
سهند رو م یلیخ یزمان هی ا؟ی_پس کو رو سونا گفته بود  یخاطر  ست. به  خوا

 داداشت رو برام جور کن.
 

شدت پر اریشهر رنگ شتش را رودیبه  شار  ی. آراز انگ شته و ف نق ه درد گذا
 داده بود.

 
 شد و گفت: لیمتما اریبه سمت شهر یکم
 

ور و . فقط دییا گهیهر خره د ای بهیغر ای یلیکه تو فام ستتتی_اصتتال برام مهم ن
 .نمتیاطراف سونا نب

 



ستم ش د سمت ما د. در همه رفته بودن بای. تقرمیاش رفت نیرا گرفت و با هم به 
 که قرار بود غذا در آن جا صرف شود، راند. یسکوت به سمت هتل

 
 
 
 
 

*** 
 
 
 
 
 

در داخل کرد. پشت سرش  یسرش را از ال یبه در اتاق خورد و سارا ییا ضربه
 کرد. یبه من نگاه م یساناز با نگران

 
 تو؟ امیتونم ب ی_م
 



ستم ستم و بالش را بغل کردم. بو یو رو برخا ش از  داد. یسهند را م یتهت ن
آن  من به اتاق ستتهند رفته بودم و تا میجنازه برگشتتته بود  ییروز قبل که از تشتت

 لحظه از آن جا خارج نشده بودم.
 

 دهیتهت دراز کشتت یبودم. تنها رو رتیستتاعت اول را فقط در بهت و ح چند
داد،  یتن او را م یر تهت افتاده بود، و بورا که کنا ییها شرتیاز ت یکیبودم و 

 کهنیگذشت مثل ا یشده بودم. هر چقدر که م رهیبغل کرده بودم و به سقف خ
 یم نیکم از ب مک یحستت یو ب یبردم. آن کرخت یبه عمق فاجعه م یپ شتتتریب

 شدم. یمان را گرفته بود، م بانیکه گر یبتیرفت و من تازه متوجه مص
 

ساعت آن  بعد شده بودم که به گراز چند   ییا هی. گرفتمیب هیقدر بهوش و عاقل 
 که در قبرستان کرده بودم. ییا هیمتفاوت با آن گر

 
ض ا آن کند ت یم هیکند. فقط گر یم هیچه گر یدادند که برا یمواق  آدم نم یبع

سنگ شود و پا نیغم  ض ی. ولزدیبر نییکه بر دل دارد آب   قایمواق  آدم دق یبع
ند که برا یم گاه لشیدوم من دل هیکند. گر یم هیچه گر یدا  دایبود که پ ییآ

س گری. دستیسهند ن گرید نکهیکرده بودم. ا ند. ز یبه من زنگ نم وزهر ر یک
س گرید س یکه مثل من به باقال ستین یک سا سهند تیح شد. من و  شته با  دا

به  ی. ولمیکرد یبا هم قهر م ی. حتمیداشتتت یریبا هم بحث و درگ ادیز یلیخ
شت شق دا سبت به هم ع ساس ممیهمان ن شده ام وجودم  یکردم که خال ی. اح

 کننده بود. چارهیو ب دکه فوق العاده ب یرا گم کرده است. حس یزیچ



 
 سهند نشست. ریتحر زیم یصندل ینشست. ساناز هم در را بست و رو کنارم
 کرد و گفت: میبه موها ینگاه

 
 ؟یقدر کوتاه کرد نیرا رو ا نی_چرا ا

 
 را باال بردم. میها شانه

 
 _زشت شدم؟

 
 و گفت: دیحوصله خند یب

 
 ؟یزن داداش ایبگم  یی_دختر عمو

 
 .دمیحوصله خند یهم ب من

 
 _مگه فرق داره؟

 
اگر  ی. ولیخوشتتگل شتتد یلی_آره. اگر بهوام به عنوان دختر عموت بگم، خ

 .یشد یریبگم، اکب یبهوام زن داداش



 
 را هم به خنده انداخت. یاش آن قدر بامزه بود که سارا لحن

 
 !ونهی_د
 

 روشن اش را کنار زد و گفت: یموها یسارا
 

 رسه. یم گهی_مامان سه روز د
 

 _ل ف کرده!
 

 نزد. یحرف یرا تکان تکان داد ول سرش
 

 اد؟یدکتر م ی_با آقا
 

 _نه فکر نکنم.
 

 اره؟ی_آلما رو هم م
 

 نگاهم کرد. یسارا
 



 _فکر نکنم االن فصل مدارسه. آلما هم مدرسه داره.
 

 زدم و گفتم: یپوزخند
 

 م؟یهست یتیکه ما چه خانواده پر جمع ی_دقت کرد
 

 .یحرف من از طرف سارا دییدر تا گرید یپوزخند دوباره
 

 _بابا رفت؟
 

 را باال برد و با مسهره گفت: ابروانش
 

 جون منتظرش بود. ی_آره مهست
 

ست یحرف یدم ولرا تکان دا سرم ش ینزدم. مه  چیبودم. ه دهیجنازه د  ییرا در ت
س ص یح سبت به زن  شتم. دق ییا غهین شوهر یمثل آقا قایبابا ندا مامان.  دکتر 

 یو غرور نبود. آقا سیداشت، سرد و پر از ف یکه مهست یحداقل حسن و خوب
 تم:افتاده بود. گف نییآسمان سوراخ شده بود و او از آن باال پا نکهیدکتر مثل ا

 
 ست؟ین رانی. ادمی_تارا رو ند



 
 بیبشتته مثال؟ بابا که ماشتتاال ستت یکه چ رانی_نه امستتال برنگشتتت. برگرده ا

به هینیزم نداره، حاال د چی.   گهیکدوم از ماها که خودش بزرگمون کرده رگ 
دلم  ینبوده رگ داشتتته باشتته. گاه شتتشیکه اصتتال پ چارهیب یبه تارا یخوا یم

 دهیما رو د کم یلیاصال با ما نبوده و خ نکهی. با اهیسوزه. بچه با معرفت یبراش م
 با معرفت تره. یلیکنه. از آلما خ یم یزنه و احوال پرس یزنگ م شهیهم یول
 

ر دو ه نکهیحق داشت، تارا از آلما با معرفت تر بود. با ا یام گرفت. سارا خنده
شان خواهر ناتن سرد و پر ا یمثل خود آقا قایآلما دق یما بودند، ول ینفر ز دکتر 

 یرا با ما گذرانده بود. ول یشتتتریمدت زمان ب نکهیبا ا یو افاده بود. حت سیف
زن دوم بابا و مادرش فوت  مایستت د،چشتتم باز کر نکهیبه محض ا چارهیب یتارا

ا ما کم ب یلیبردند و او خ ایتالیاو را با خودشان به ا شیها و خاله ها ییکرد و دا
شت. ولبرخور س یذات یمهربان ید دا شت.  مایخود  ست زمان ادمیرا دا که  یا

س ساله مان بود و بابا تازه  سه چهار  سهند  س مایمن و  عا واق مایرا گرفته بود، 
ب خ یرها کرده و رفته بود را پر کرده بود. ول یسالگ کیکه ما را از  انمام یجا

سرطان مجالش نداد و زود  اینبود. بعد از به دن ایعمرش به دن چارهیب آوردن تارا 
به نوع نیاز ب با رفتنش هم من و ستتهند  تارا میشتتتد میتی یما رفت.   یو هم 

 .چارهیب
 

 زنه. اصال خبر داره؟ یزنگ م ی_آره تارا با معرفته. به من هم گاه
 



 را پاک کرد. شیاشک ها یسارا
 

 یجور بود. اگر بفهمه حتما پا م یلیبراش. با ستتهند هم خ رمیبم ی_نه طفلک
 .رانیا ادیشه م

 
حت م یکی_ نارا مه  گه. بفه باالخره برادر اون هم میبهش نگفت شتتتهیبهش ب  .

 هست.
 

به قول خودش شتتتده  نیدیآ چارهیبهش زنگ بزنه بگه. ب نیدیگم آ ی_حاال م
 جغد شوم.

 
 عوض کردن بحث گفت: یبرا ساناز

 
رفت  نیدیال نتونست بهوابه. آخر سر آاص شبیناراحته بچه ام. د یلیخ ی_عل

 .دیپر ی. همه اش از خواب مدیخواب ششیپ
 

 دستش گذاشتم. یبود. دستم را رو نگران
 

 با هم جور بودن. یلیخ یشه. سهند و عل ی_خوب م
 



 و گفت: دیکش یآه
 

 هم داغونه. نیدیپسر رو دل ما گذاشت. آ نیا یبگم که چه داغ ی_چ
 

سهند حرف م ریبا ام نیدیسر غذا آ روزیکه د دمی_د ست  هم  یزیزد. چ یدو
 شد؟ رشیدستگ

 
هم اونقدر حالش بد بود که  ریام چارهیحرف بزنن. بعد هم ب ادی_نه نشتتتده ز

 بزنه. یتونست حرف یاصال نم
 

انداخت. بغضتتم را فرو خوردم و  هیزد و ستتاناز را هم به گر هیگر ریز یستتارا
 گفتم:

 
 کرده بوده؟ دایسهند رو پ ری_ام

 
 تکان داد. دییتنها سرش را به نشانه تا ساناز

 
ش ریام شت که نتواند حرف بزند. مغز متال س یحق دا ه بود ک دهیرا د یشده ک

 اش بوده است. یمیسال دوست صم انیسال
 



نارو من  یمیآن قدر صتتم یدوستتت چیبا ه گریبه من زد د ایکه رو ییبعد از 
 یبودند. م یمیا هم صتتمها ب نیاز ا شتتتریب یلیو ستتهند خ ریام ینشتتدم. ول

ستم حال ام شتم تا کم یم دیرا درک کنم. با ریتوان و به ر ریحال و روز ام یگذا
 کردم. یکامل م قیتحق کیراه تر شود و بعد از او 

 
شمان ز یسارا ستم را گرفت. به چ سرت یلینگاه کردم. او خ شیباید ضا  ر از ر

صال مرد بد ضا ا سارا ینبود، ول یبود. ر سبت چیه یاو و  شتند یمنا . با هم ندا
که هرگز با من  یرا دوستتت داشتتت. کستت یگریکس د یدانستتتم که ستتارا یم

 یاربه خواستگ یبابا اجازه نداد که آن مرد حت یدرباره او صحبت نکرده بود. ول
 .دیایب یسارا

 
ابا ما را . بزیبزرگ تبر نیاز مالک یکیاز دوستتتان خودش بود.  یکیپستتر  رضتتا

هم به ما  یرگ و احستتاستت چیه یبه قول ستتارا یحت دیشتتا بزرگ نکرده بود و
شت. ول صم یکه پا یزمان یندا  یم انیما به م ی ندهیآ یدرباره زندگ یریگ میت

داد که دخالت کند و با زور حرف خودش را به  یحق را به خودش م نیآمد او ا
 بنشاند. یکرس

 
باره هم در گریبود. مامان ما را رها کرده و رفته بود. د یواقع کتاتورید کی بابا

کارها یکار چیه بل قبول تر بود.  نینکرده بود و ا یما دخالت یاز  قا خودش 
اد، افت یم ادشیآمد تازه به  یم انیمناف  خودش به م یکه پا یبابا زمان یول



ه رضتتا را وادار کرد که ب یاراکند. ستت یپدر شتتانیبرا دیدارد که با ییبچه ها
کار شتتد.  نیبه ا یچ ور راضتت یکه ستتارا دمیجواب مثبت بدهد. هرگز نفهم

ود. ازدواج کرده ب رید یلیخ بایآن مرد صتتبر کرده بود و تقر یبرا یلیخ یستتارا
سال مقاومت در برابر بابا به ازدواج  یس سالش بود که باالخره بعد از دو  و دو 

ض س یبا رضا را شت. با یاراشد. رضا  ست دا سارا یهم م دیرا دو شت.   یدا
 یلیها خ نیاز ا یبود. جدا یهر مرد یبود و آرزو یو دوست داشتن بایز یلیخ

 یخودش م فتهیرا ش یداشت که هر مرد ییحسن ها یبود. سارا نیخانم و مت
که به رضا  یرغم تمام توجه یعل یکردم که سارا یاحساس م یگاه یکرد. ول

بود.  دهیزن ته کش کیقش به عنوان عش نکهینداشت. مثل ا اوبه  یداشت، عشق
شت، خ ست دا ضا را دو شتند ول یاحترام م گریبه هم د یلیر شق یگذا  یآن ع

 شد. ینم دهید یدر چشمان سارا دیکه با
 

بابا  یبود. مامان کنده و رفته بود. ول هتهیبه هم ر یهمه ما را به نوع یزندگ بابا
 کند. یما پدر یبرا دیافتاد که با یم ادشی یهر از چند مدت

 
حساس  شهیآراز هم او بود. آراز هم ادیاعت یاصل لیرا هم او رد کرد. دل اریشهر

بود که بابا و مامان از هم جدا شتتتدند. آن زمان من و  یدر ستتن بد یبود. ول
بچه  کی. میشتتناخت یخودمان را هم نم یکه حت میستتهند آن قدر کوچک بود

 کیفقط  الهستت کیبچه  کیند. مادرش را تحمل ک یتواند دور یستتاله م کی
 یپرستار هم م کیدارد که آنها را  یو به طور کل، ماد ییغذا اجاتیاحت یسر

 یلیق عا خ یول ردیاول بهانه مادرش را بگ ییروزها دیتواند برطرف کند. شتتا



 یدهد. ول یمادرش وقف م یبچه چهار ستتاله خودش را با دور کیزودتر از 
ربه را ض نیشتریخاطر او ب نیهمداشت. به  اجیبود که به مادر احت یآراز در سن

اعتماد به نفس  یحد حستتاس و ب نیتا ا ییا هیخورد. او که روح ییجدا نیاز ا
به دامان مواد پناه ببرد. آراز کم داشتتت.  شیدردها نیتستتک یداشتتتت که برا

 که هرگز جبران نشده بود. یکمبود
 
ست  یم او سازان اآ نیاز بهتر یکیتوان ار او هم ک نیبابا با ا یشود. ول رانیهنگ

 یبود. زمان یقیعشقش برود. عشق او موس یمشکل داشت. نگذاشت که او پ
ساز م یکه نت م شت و  را هم  نیبابا ا یشد. ول یکم تر م شیزد، غم ها ینو

وادار کرد که به  برود و او را یقیاز او گرفت. نگذاشتتت که به هنرستتتان موستت
و  ضیعر التیبهواند. بعد هم او را حسابدار تشک یدانشگاه برود و حسابدار

بود که آراز از آن متنفر بود. از تمام  یزیچ یچاپهانه اش کرد. حسابدار لیطو
 بود. زاریلحظه به لحظه دانشگاه اش ب

 
 یخوشها و  یپر از شوخ یاست. دوران ییطال یدوران یهم جوان یبرا دانشگاه

شدن یها شگاه  یبرا ی. ولیتکرار نا  یگاه دیشکنجه گاه بود. تبع کیآراز دان
شته ا یهر روز به آن جا م دیکه با با  یتیسنه چیخواند که ه یرا م ییرفت و ر
ها او را که از درون خراب بود،  نیاو نداشتت. هم یهنرمند و احستاست هیروح

 .دیخراب تر کرد و عاقبت او را از هم پاش
 



س نیدیآ بایبتوان گفت که تقر دیشا ست با یبود که کم یتنها ک با در امان از د
عاشق ساناز بود و خب ساناز هم برادر زاده خود بابا بود  یاز بچگ نیدیماند. آ

 بود که بابا با ازدواجشان موافق باشد. یعیو طب
 
. یگو سه سال ستیدر ب بایزود ازدواج کرد. تقر یلیخ نیدیآ ،یخالف سارا بر

مشکل بود. آن هم  یخانواده بود که به قول آراز ب یاز اعضا یتنها عضو نیدیآ
 .میزد یم یما هر کدام ساز ی هیبه ل ف ساناز. بق

 
که از آن متنفر بودم. من روابط  یزیبروم. چ یوادار کرد که به رشته هتل دار مرا

 .بودم اتیاضتتی. من عاشتتق ردیفهم یرا نم نیبابا ا ینداشتتتم ول یقو یعموم
 بروم. یو کتک وادار کرد که به هتل دار دیمرا به ضرب تهد یول
 

کارها به نف  خود  نیداشتتت که ا دهیهم داشتتت. عق لیدل شیکارها یبرا بابا
ش خود یبه حساب و کتاب ها دیفرستاد؛ چون با یماست. آراز را به حسابدار

شود بتوان یفرستاد تا زمان یکرد. مرا به هتل دار یم یدگیرس م که درسم تمام 
شت یو خانوادگ یمیقد یهتل سر دا ض یجا به بایو تقر میکه در بابل  یرر مسود 

 کنم. ایاداره و اح یو کامال م ابق با اصول هتل دار یداد را به صورت علم
 
القه ع یمثل من به مهندستت نیدیبهواند. آ کیرا وادار کرد که رشتتته گراف نیدیآ

شت. ول شت ییچاپ خانه ا یدا س اجیاحت میکه در بازار دا شت که ب یبه ک ا دا
کار به استتم  نیآشتتنا باشتتد. و قرعه ا یتوگرافیانواب چاپ و ل نینو یها وهیشتت



ا ر یپرستتتار ی. ستتارااداز همه مهجور تر افت چارهیب یستتارا یافتاد. ول نیدیآ
 بابا نگذاشت که درس بهواند و یبود ول یطب یرشته ها فتهیدوست داشت. ش

 وادار کرد. یگرفت او را به خانه دار پلمید یسارا نکهیبه محض ا
 

س یهمه  باالخره ست یم یدگیما نظارت و ر به  بود که یم دینفر با کی. میخوا
از پرستتتار و خدمتکار خستتته شتتده بود.  گریکند. بابا د یدگیهمه آدم رستت نیا

خانواده را اداره کند او را خانه  کیوانستتتت ت یستتتارا نکهیبه محض ا نیبنابرا
 کند. یدگیکرد تا به ما رس نینش
 

از ما  ینظر چیه تیکرد و در نها ی. بابا کار خودش را ممیبود ریما استت همه
اعمال  یها وهیانجام شود از تمام ش یخواست کار یکه م یخواست. وقت ینم

 یم روزیاو بود که پ نیا تیکرد و در نها یاستتتفاده م شیبچه ها یفشتتار به رو
 شد.

 
که آ خوب خاطر دارم  هد گراف یبرا نیدیبه  که نهوا ها از  کیآن ماه  ند،  بهوا
توانستتت بکند؟ بدون  یپستتر هجده ستتاله چه کار م کی یزد. ول رونیخانه ب

اره مجبور شد که دوب جهی. در نتیکار چیو بلد بودن ه یپول و پشتوانه ماد چیه
 یبه انجام کار مجبوربه خانه برگردد و به حرف بابا گوش کند. هر کدام از ما 

 یسست محبت شهیاجبار ها و تحکم ها، ر نیکه بابا از ما خواست. و هم میشد
ضع نیکه ب شک تر و  حاال  هکیتر کرد. به طور فیما و بابا بود را روز به روز خ



 یتاز محب شتریدام از برادران و خواهرم داشتم، بکه به هر ک یمن احساس عشق
 .مبود که به پدر و مادرم داشت

 
ما  یکه فقط برا مامان  یکه فقط م بایاستتم ز کینماد بود.  کیهر کدام از 

استتت و بابا هم محبتش را که کم بود با همان  شیپاها ریبهشتتت ز میدانستتت
 کم رنگ تر کرده بود. یکتاتوریتحکم و د

 
 _سونا؟

 
 ونم؟_ج

 
 را پاک کرد. شیها اشک

 
 ؟یزن ی_با آراز حرف م

 
 بگم؟ ی_چ

 
 کن بره ترک کنه. شی. راضهیعال یلیهست که خ ادیمرکز ترک اعت هی_
 
مشکالت با  نیا یکه از لحاظ روح ی. آراز مشکل داشت و تا زماندمیکش یآه

بار که در اوج  کیاستتارت را دوستتت داشتتت.  نیبود. او ا ریاو بود، او هم استت



اطر به خ یگفت که "فکر کرد ادیبا او کردم، او با فر یدیبحث شتتتد یناراحت
نه خ یحس و حالش مواد م به خاطر آرامش و ب ریزنم؟  که بهم  یالیهیفقط 

 ده مصرف کننده هستم." یدست م
 
د، کن دایآرامش دستتت پ ییزد که به ذره ا یمواد م لیدل نیکه آراز به ا یزمان تا

 دیمعتاد با کینداشتتت.  ییا دهیفا چیهم ه یکرد. ترک کردن اجبار یترک نم
ستگ سد که بهواهد ترک کند. و  یزاریو ب یخودش به آن درجه از خ از مواد بر

 اسارت بود. نیا بهبود. او هنوز محتاج  دهیآراز هنوز به آن درجه نرس
 

تونم بکنم خواهر من. کم باهاش قهر  یکار م یکه خودش نهواد من چ ی_وقت
کردم؟ کم محلش کردم، باهاش حرف نزدم، جواب داد؟ نه. بدتر شتتد که بهتر 

 رفت. ینم شیدرجه پ نیکردم تا ا یکارها رو نم نیاگر ا دینشد. شا
 

س نیب در ست  کرده دایپ ادیآراز اعت دمیکه فهم یبودم که زمان یآنها من تنها ک ا
شا غیسمتش نرفتم و محبتم را از او در گرید  یلیرا خ یسارا دیکردم. آراز هم 

شت، ول ست دا صم یدو شت، با آ یمتیآن  سهند دا سارا نیدیکه با من و   یو 
 .تهمراه با احترام داش یحس یو سارا نیدینداشت. به آ

 
 .... گهیازت ناراحته. م شهی_آره هم

 



 زد. هیگر ریرا ق   کرد و ز حرفش
 

 ؟یچ گهی_م
 
ساناز که  یجا به سارا کیاو  ستش را دور گردن   شیحلقه کرده بود و موها ید

 کرد، جواب داد. یرا نوازش م
 

 ولش کن. یچی_ه
 

 تهت به طرفشان خم شدم. یاز رو یکم
 

 ؟یگه چ ی_م
 
 گفت: هیگر انیم
 

ونا با گفت س یپارسال بود که م بایکم محلش نکن سونا. تقر گهی_تو رو خدا د
 کنه. یآشغال رفتار م کهیت هیمن مثل 

 
تاد. نفستتم گرفت. من از او دلگ هیبه گر یها یها بودم، چون دوستتتت  ریاف

ه او بود که ب یمحبت دهییکار من فقط زا نی. انمیوضتت  بب نینداشتتت او را به ا
شتم. م ستم به ا یدا شا یناراحت قیطر نیخوا شان بدهم.   نیا به دیام را به او ن



شت گونه ب نیکارم ا نیا جهیکردم که نت ی. هرگز فکر نمدیایاو به راه ب قیطر ردا
 شود.

 
 نبود. نی_من اصال قصدم ا

 
 برخاستم و چند قدم در اتاق راه رفتم. یناراحت با
 

 رو ندارم. من .... من یاز شماها کس ری_من دوستش دارم. آخه منکه به غ
 
 لکنت زبان افتادم. به
 

باهاش مهربون باش. اصال  کمی را،یتو رو جون الم یدونم قربونت برم. ول ی_م
 کدومتون رو ندارم. مهصوصا آراز. چیه یتحمل ناراحت

 
 و بغضم را فرو خوردم. دمیکش یآه
 

 _باشه.
 

 عوض کردن بحث گفت: یباز هم برا چارهیب ساناز
 



 یدونه. کوک یاومده بود خدا م یی. با چه رودمیرو د اری_تو قبرستتتون شتتهر
شون زحمت ندادن به  خانم هم که صال به خود شاال. ا  هیشعورش قد نهود ما

 بگن. تیتسل انیتوک پا بلند شن ب
 

کرد. او آن  یحاال هاج و واج به من و ستاناز نگاه م یرا تکان دادم. ستارا سترم
که بچه اش را به  یکس نشتتده بود. وقت چیقدر نابود بود که متوجه حضتتور ه

بود،  یشتتاهد تمام آن لحظات م راینبود، الم یامان خدا رها کرده بود و اگر عل
 شد. ینم اریشهر ورهم متوجه حض دیحال و روز او معلوم بود. نبا گرید
 

 اومده بود؟ اری_مگه شهر
 

 پشت چشم نازک کرد و با خشم گفت: ساناز
 

 رو طالق داده. دوباره افتاده به غلط کردن. ایرو نکهیپرو. آخه نه ا کهی_آره مرت
 
 اریچه شتتهر یدانستتتم. برا یخودم هم نم گریرا د نیهش کردم. انگا رتیح با

 را طالق داده بود؟ ایرو
 

 ؟یدون ی_تو از کجا م
 

 اش داد. ینیبه ب ینیکرد و چ ینهود ییا خنده



 
 غذا، اون جا بهم گفت. یبرا می. تو هتل که رفته بوددمیشن ی_از خانم فراهان

 
 ه؟یاسمش آشنا است. ک ؟ی_خانم فراهان

 
 گهی_خاله مامانت د

 
 دونست؟ ی. اون از کجا میگ ی_آهان آره راست م

 
ش شهر دی_ببه سر عمو اریکه  که خاله  یمامانته ها. خب اگر خانم فراهان یپ

 بدونم؟ دیمامانته ندونه، من با
 

سارا سرم شوخ یبه اخم ها ینگاه یرا تکان تکان دادم.   یدرهم من کرد و به 
 گفت:

 
 ؟یدیناهار کوفت کردن فهم هیهم اطالعات رو تو  نیتو ا دهی_ستتتاناز ورپر

 حواسمون بهت باشه. دیزن برادر با یخ رناک شد
 

 کردند، گفتم: یبه دو م کهیتوجه به آنها که با هم  یب من
 



 طور نی_که ا
 
 یکردند که با نگران یطور من چه برداشتتت نیدانم هر دو نفر آنها از که ا ینم

 گفتند.
 

 ؟ید یتو که جواب بله بهش نم یخواستگار ادیبهواد ب اری_اگر شهر
 
من مرده  یبرا اریکرده بودند؟ شتتهر ینگاهشتتان کردم. آنها چه فکر رتیح با

 بود.
 

 _معلومه که نه.
 

 مرا به خنده انداخت. دند،یکه هر دو نفرشان کش یراحت نفس
 

ک با ماس یو عل دیکش یم غیج کهیدر حال رایدفعه باز شد و الم کیاتاق  درب
ناز با شد. سا میقا یوحشتناک دنبالش کرده بود به داخل اتاق آمد و پشت سارا

 خشم گفت:
 

 نکن بچه رو. تشیشده اذ لی..... ذل ی_عل
 

 گفت: یبه عل ییو با اخم کودکانه ا دیسرک کش یاز پشت سارا رایالم



 
 گم اوخت کنه. یسهند م ییبه دا یکن تمیگه اگر اذ یراست م یی_زن دا

 
باره داد دل همه را تازه کرد و همه را به گر کی نیهم  یانداخت. آه هیکلمه دو
مال  بایسهند بود نگاه کردم. عکس تقر ریتحر زیم یکه رو یو به عکس دمیکش

چهار سال قبل بود. آن موق  آراز آن قدر غرق نشده بود. وسط نشسته بود و من 
 یو م میحلقه کرده بود از دستتتانمان را دور گردن او یکیو ستتهند هر کدام 

 .میدیخند
 

که  یداد تا ابد با ما خواهد بود. تا آخر عمر، هر زمان نیکردم که ا یم احساس
سم شود ا یا سهند آورده  شا نیاز  شت.  شک ها ادامه خواهد دا گذر زمان  دیا

بود که  یزیپاک شتتدن آن از ذهن و روم ما ق عا چ یآن را کم رنگ تر کند ول
 .قابل باور بود ریغ
 
 
 
 
 

 سوم فصل
 



شگاه ا ساعت هم قدم زدم.  گرید یبودم. کم ستادهیها بود که مقابل درب دان
 دهیاز آنها را قبال د یکیبود.  گریشتتد. با دو پستتر د دایباالخره ستتر و کله اش پ

 بودم. اگر اشتباه نکنم اسمش فرشاد بود.
 

 دم.رک شی. پشت سرش به راه افتادم و صدادیچیو به سمت چپ پ دیند مرا
 

 یادیص ی_آقا
 

 یدایص یهر سه نفرشان آقا نکهی. مثل ادندیسه نفرشان به سمت من چرخ هر
با تعجب نگاهم کرد و  ییمن چند لحظه ا دنیبودند و من خبر نداشتتتم. با د

شکر آن دو نفر د یبعد لبهند شتند  گریزد و جلو آمد. خدا را  شعور دا آن قدر 
 .ندیایکه جلو ن

 
 _سونا. حالت چ وره؟

 
 ؟ی. خوبم تو خوبری_سالم ام

 
 اندوه گفت: با
 

 بگم واال. ی_خوب؟ چ
 



 به اطراف کرد و گفت: یو نگاه دیکش قیعم یآه
 

 ؟یی_تنها
 

 ؟یبهمون برسه. وقت که دار ادیقراره ب نیدیآ ی_فعال آره ول
 

 _آره. فقط بذار دوستام رو رد کنم برن.
 

 را به نشانه مثبت تکان دادم. سرم
 

 ؟یاومد نی_با ماش
 

 ؟ییا ادهیپ ی_نه. تو چ
 
 کنار دانشگاه اشاره کرد. یانگشت شصتش به فرع با
 

 ؟یکجا قرار دار نیدیپارکه. با آ ی_نه تو فرع
 

 .شهیهم ی_همون جا
 



 .ارمیرو ب نیبرم ماش سای_باشه وا
 
ستانش رفت و چند لحظه ا به سر ییسراد دو صحبت کرد و بعد آنها   یبا آنها 
 رفتند. ابانیخ گریمن تکان دادند و به سمت د یبرا
 

سهند و ام یزمان شم نرفته بودم، پاتوق  سهند زنده بود و من هم هنوز به ق  ریکه 
شگاه بود که آن زمان گاه کینزد یشاپ یکاف کی سهند با التماس، من را  یدان

شان م ست بودند و ام ییاز راهنما ریبرد. با ام یهم همراه خود آن قدر به  ریدو
شت که د یخانه  شم پاک و  میبرا گریما رفت و آمد دا سر چ سهند بود. پ مثل 
 بود. یدرست

 
ش شد نیما سوار  سمت کاف میرا آورد و   امدهیهنوز ن نیدی. آمیشاپ رفت یو به 
 بود.

 
 قشم؟ یهنوز برنگشت ؟ی_چ ور

 
آورده بودند، گرم کردم و به رو  یچا یکه برا یرا با بهار آب جوشتت دستتتانم

ا و هم رنگ فنجان ه یینگاه کردم. گل ها یلوفرین یآب ییبا گل ها دیسف یزیم
 شاپ. یکاف یواریکاغذ د

 
 _نه هنوز.



 
 ؟یدار گهی_چقدر د

 
 .گهیترم د کی_
 

 را تکان تکان داد. سرش
 

 من دو ترم. یداشت ول گهیترم د هی_سهند هم 
 

 .یدونم به خاطرت پات عقب افتاد ی_آره م
 

 را به نشانه مثبت تکان داد. سرش
 

 یافتاده بود و حستتاب ریرفته بودند که در آن جا ام یقبل با ستتهند به استتک ستتال
 ترم از سهند عقب انداخته بود. کیاو را  نیشده بود. هم یمجروم و زخم

 
 ؟یفوق بهون یخوا ی_نم

 
 مسهره گفتم: با
 



تل دار با ستتتانسیل نیهم ؟ی_فوق ه به زور گرفتم. من االن  ثل  دیرو هم  م
. چقدر مقاومت کردم؟ دوسال تموم. آخرش یشماها ارشد باشم نه کارشناس

شدم همون کار ست رو انجام بدم. حاال هم م یکه بابا م یمجبور  رم و  یخوا
م ه نکوررشتتته بدون ک هیهمون جا  یکنم ول یرو اداره م یبراش اون هتل کوفت

 خونم. یرم م یم
 

دا. به خ فهیها بود. ح نیبهتر از ا یلی_تو بابلستتر؟ آزاد؟ ستتونا تو درستتت خ
 .یکنکور بده حتما تهران قبول

 
 .دمیکش یقیعم آه
 

 اتیاضیچند سال از ر یدون ی. مستمیآدم کنکور دادن ن گهی. دریتونم ام ی_نم
و بهونم ز نا نمیدوباره بش دیدور بودم؟ شش ساله. االن اگر بهوام کنکور بدم با

 کار رو ندارم. نه توانش رو نه اعصابش رو. نیتوان ا گهیکه د
 

 نگرانت بود. شهی. سهند همیگیم یدونم چ ی_آره م
 

س شانس آورد. بابا بهش گفت برو مهند سهند  ست  ی_ سهند هم دو بهون، 
 رشته رو. نیداشت ا

 



از  ییگذاشتتتم. تکه ا یدستتتمال کاغذ یآوردم و رو رونیبگم را از فنجان ب یت
که من عاشتتق آن  یلیاز دال یکیرا با چنگال کندم و به دهانم گذاشتتتم.  کیک

ننده ک وانهیبه طور د شیها کیخوشمزه اش بود. ک یها کیشاپ بودم، ک یکاف
 داد. یم یبهشت ییمزه ا ییا

 
 ؟یکرد دای_تو سهند رو پ

 
. رنگ شتتد یو ب دیستتف ییلحظه ا ینگاهم کرد. رنگ صتتورتش برا هیثان چند

 شاپ داد. یکاف رونینگاهش را به ب
 
 اومد. نیدی_آ
 
شتتاپ شتتد و به  یوارد کاف نیدیکه او اشتتاره کرده بود، نگاه کردم. آ ییجا به

 سمت ما آمد.
 

 ؟یسونا تو چ ور ؟یچ ور ری_سالم ام
 

 گذاشت. میبازو یرو ییلحظه ا یرا برا دستش
 

 کرد. یاحوال پرس ریبا ام یهم او سفارش داد و کم یکیو ک ییچا



 
را هم  نیدیآ کیو ک یو به من نگاه کرد. چا دیرا نوشتت شیاز چا ییجرعه ا ریام

 آوردند.
 

 کردم. داشی_آره من پ
 

سرش را م زیم یرا رو شیرا تکان دادم. آرنج ها سرم شت و  ستانش  انیگذا د
 گرفت.

 
 یبرا یتون ینم یداشتم. حت یچه حال یدون یهر شبم شده. نم ب*و*س_ کا

 .یمن بذار یلحظه خودت رو جا هی
 

سرش را باال گرفت و ابتدا به  یخفه و بم بود. م شیصدا ستم درکش کنم.  توان
 نگاه کرد. نیدیمن و بعد به آ

 
رفتم  ی. من داشتتتم ستتر قرارمون ممیکتاب بهر رونیب می_قرار بود که با هم بر

صدا هیکه  شگاه  سمت دمیشن ادیو داد و فر غیج یدفعه از تو محوطه دان . منم 
 که اون جا افتاده بود...... دمشی. بچه ها رو کنار زدم. ددمیصدا دو

 
 هم فشرد. یو چشمانش را به رو دیکش یقیرا ق   کرد و نفس عم حرفش

 



شش خون م ست و پاهاش هر  ریاومد. ز ی_از گو صورتش هم پر خون بود. د
 سمت بودن. هیکدوم کج و معوج، به 

 
 تم.دهانم گرف یرا جلو دستم

 
کرد و به  یکوتاه ینتوانست ادامه دهد و از جا برخاست. عذر خواه گرید ریام

 شاپ رفت. یکاف ییدستشو
 

 نیدیبه آ ینگاه یچشتتم ری. زدمیقلپ بزرگ نوشتت کیرا با  میمانده چا یباق
 کرده بود و یگریاش، قرمز بود. سرش را به سمت د هیکردم. چشمان بدون گر

 چشم دوخته بود. واریبه د
 
 ینشست و او هم چند لحظه حرف ری. اممینزد یکدام حرف چیه ریبرگشتن ام تا

 یشاپ نشسته اند و ازخوردن چا یمثل چند نفر آدم که در کاف مینزد. شده بود
 دهید ییبدبهت باشتتند و صتتدمه ا نکهیبرند. بدون ا یشتتان لذت م کیو ک

 باشند.
 
 تم:و آهسته گف دمیلبه فنجان کش یانگشت اشاره ام رو با
 

 ر؟ی_ام



 
سرش را باال آورد و نگاهم کرد. آب دهانم را فرو دادم. گلو میصدا  میآرام بود. 

 سفارش دادم. گرید یفنجان چا کیخشک شده بود. دستم را بلند کردم و 
 
 اواخر سهند چ ور بود؟ نی_ا
 
 به طرف ما خم شد. زیم یرو یهم کم نیدیآ

 
 رد و بدل شد. نیدیو آ ریام نیب ینگاه

 
 _سهند خوب نبود. اصال خوب نبود.

 
 اخم کرده بود. من هم با اخم اش صد در صد موافق بودم. نیدی. آنیهم فقط

 
هاش تلفن یدونستتتم. وقت یرو خودم هم م نیخوب نبود؟ ا یچ یعنی_  یبا

 گفت که خوبم. یم یول ستیکه خوب ن دمیفهم یزدم م یحرف م
 
سرعت نگاهش را دزد ینگاهم کرد و ل ریام شقاب ک دیبه  شم کیو به ب  اش چ

 دوخت.
 

 ؟یبه ما نگفت یزیچ یدونست یم یزد؟ تو از ک یمواد م ی_از ک



 
سرخ و  یبا صورت ریکامل و ام یرتی. من با حمینگاه کرد نیدیدو نفرمان به آ هر

 برافروخته.
 

. میبگو یزیتوانستتتم دهانم را باز کنم و چ یقدر شتتوکه شتتده بودم که نم آن
آراز مهالف بود.  یچ ور؟ او که با کارها ؟یکرد؟ از ک یسهند مواد استفاده م

 :لرزان گفتم ییباره داشت، چرا؟ با صدا نیکامال محکم در ا ییا دهیاو که عق
 

 ؟یزده؟ از ک ی_سهند مواد م
 
 با اخم گفت: نیدیآ

 
 شده بود؟ یطور نیا یاز ک ریدونم. تو بگو ام ی_نم

 
 شد. یلحظه به لحظه برافروخته تر م ریام
 

 _سهند مشکل داشت.
 

 :میدیهم زمان با هم پرس نیدیو آ من
 



 ؟ی_چه مشکل
 
 حرف نزد و بعد ادامه داد. ییو چند لحظه ا دیکش یآه
 

آشتتنا شتتده بود. اون زمان من  یدختر تو مهمون هی_ ستتال قبل بود که ستتهند با 
ته بودم پ رانیا هاش نبودم. ا برادرم. من شینبودم. رف که خودش  نیبا طور 

 یستتاده بود. تلفن م یدوستتت کیکرد رواب ش با اون دختر در حد  یم فیتعر
خود  قولبه  یو حت یدرستت یبا هم بحث ها شتتتریزدند. ب یکردند و حرف م

هند کم س نکهیطور بودند. تا ا نیهم ا یچند مدت هیکردند. تا  یم یسهند فلسف
 یوار م وانهیکم به دختره وابستتته شتتد. تموم فکر و ذکرش شتتده بود دختره. د

زد،  یداشتتت. درباره اش حرف نم یبیخواستتتش. در موردش وستتواس عج
و چه  هیکدونستتتم که دختره  یمن هم نم یکه حت یگفت. جور ینم یزیچ

اون هم برادر هم داشتتت که ستتهند با  هیدختره  نکهیداره. مثل ا یاستتم و رستتم
صه ب بایشده بود. خواهر و برادره تقر یمیصم سن بودند. خال قت و شتریهم 

ترم از ستتهند  کیمن  نکهیگذشتتت. ما به خاطر ا یاواخر با اونها م نیستتهند ا
تاده بودم د به  گهیعقب اف با هم نبود.   طیخاطر کم تو مح نیهمدرستتهامون 

وقتش رو با اون  شتتتریدونستتتم که ب یم ی. ولمیدید یرو م گهیدانشتتگاه هم د
 کنم که همون ها هم با مواد آشناش کردن. یگذرونه. فکر م یخواهر و برادر م

 
 :دیمن پرس یبه جا نیدیقدر تعجب کرده بودم که دهانم قفل شده بود. آ آن
 



 ؟یبود دهیبرادرش رو د ای_تو دختره 
 

 دایپ هبود که سهند درباره دختر یدونم چه وسواس یوقت. گفتم که نم چی_نه ه
 کرده بود.

 
 _مگه دختره تو دانشگاه شما نبود؟

 
 _نه! نه دختره نه برادرش.

 
 آمد. گفتم: یو منگ م جیکردم. به نظرم او هم گ نیدیبه آ ینگاه

 
 که اونها مواد بهش داده بودن؟ ی_م مئن

 
س سرش  نیاز ا رزتیکه ت ریام یبود ول یرا تکان داد. نگفتم که منظور من چه ک

 ها بود، گفت:
 

 شکست. یگردنش رو م دیفهم ی_نه کار آراز نبود. آراز اگر م
 

 چرخاندم. با سرزنش نگاهم کرد. گفتم: نیدیرا به سمت آ سرم
 



 زده؟ یکه مواد م یدونست ی_تو از کجا م
 

 خواستنم، بهم گفتن. شی. چند روز پی_گزارش پزشک قانون
 

 ؟ینگفت یزی_چرا به من چ
 

 کرد و با خشم گفت: اخم
 

رف شتت یو ب رتیغ یب یآراز معتاده، ول ؟یگفتم که به آراز شتتک کن ی_بهت م
 .یدون ی. خودت هم مستین

 
 زده بودم. ی. حرف بددمیرا گز لبم

 
 _متاسفم.

 
دانستتتم هر کدام از  یشتتناختم که م یابروانش را باال برد. آن قدر او را م نیدیآ

رد، ب یطور ابروانش را باال م نیکه او ا یوقتحاالت صورتش نشان از چه دارد. 
 است و حرغ اش هم گرفته است. یبود که عصب نیمفهومش ا

 
 نکن. به خودش بگو و از خودش عذر بهواه. ی_از من عذر خواه

 



 را تکان دادم. سرم
 

 ؟یاریدرب یزیازش چ یدختره بتون نیهست که درباره ا ی_کس
 
 چانه اش را باال داد. ریام
 

 شم. یم رشیگ یپ یدونم. ول یم دی_بع
 
 دستش را فشرد. نیدیآ

 
 _خبرم کن.

 
 افتاده باشد، گفت: ادشیبه  یزیچ نکهیسرش را تکان داد و بعد مثل ا ریام
 
که ا نیبود ا بیعج یلیکه خ یزیچ هی_ به زلزله  یلیاواخر خ نیبود  راج  

 کرد. یم قیو رودبار تحق لیمنج
 

 :میهم زمان با هم گفت نیدیو آ من
 

 _رودبار؟



 
واسته خ یم یزیشده بود. سهند چه چ جینگاه کردم. کامال گ نیدیبه آ رتیح با

سهند تازه  یزلزله بداند؟ زمان نیاز ا سال بود که  کیکه آن زلزله رخ داد من و 
 توانست به سهند داشته باشد. یم یموضوب چه رب  نی. امیآمده بود ایبه دن

 
 کرد؟ یم قیزلزله رودبار تحق هی_درباره چ

 
 شانه اش را باال برد. یکم ریام
 

اواخر ستتهند  نیکردم که ا یاحستتاس م یدونم. گاه یدونم، واقعا نم ی_نم
 میمشترک با هم نداشت یگرفت. ما درس ها یفاصله م یاز من هم به نوع یحت
ست یم یول ش رونیب میبر میتون صله م یول م،یو با هم با فت. هر گر یسهند فا

 آورد. یم ییبهانه ا هیخواستم باهاش قرار بذارم  یوقت م
 
 .دیکش شیو دستش را درون موها دیکش یآه نیدیآ

 
 هرطور شده به من خبر بده. یکن دایدختره رو پ نیا ی_اگر تونست

 
 _باشه حتما.

 



شمیآمد رونیشاپ ب یو از کاف میکرد یخدا حافظ ریام با سوار ما و  میشد نی. 
 و نگاهم کرد. دیرا روشن کرد. چرخ یبهار نیدیآ

 
 ه؟ی_نظرت چ

 
 و منگ بودم گفتم: جیهنوز گ کهیدرحال

 
 دونم واال. ی_نم

 
 را روشن کرد و حرکت کرد. نینزد و ماش یهم حرف نیدیآ

 
 که چقدر حساسه؟ یدون ی. مینگو. مهصوصا سارا یزیچ ی_فعال به کس

 
 را تکان تکان دادم. سرم

 
 _باشه.

 
 .ستادیچراد خ ر ا پشت

 
 ؟یبه دانشگاه اطالب داد ؟یگرد یبرم ی_ک



 
 _آره گفتم.

 
 راحت بشه. التیترم رو هم تموم کن خ هی نیبرو ا ؟یگرد یبر م ی_خب ک

 
 کردم. لبهند زد و گفت: نگاهش

 
 ؟یبگ یکه به بابا چ یدون یم ی. ولیکن یکار م یچ نمی_ بب

 
 _اوهوم

 
شته بود مدتها ستم اداره هتل یزمان میقبل با خواهر و برادرانم قرار گذا  که خوا

د. کنم که هتل را به نام ما کن یکار را م نیا یدر صورت میبگو رمیرا به دست بگ
مجبور بود که  تیدر نها یدانستتتم که ممکن استتت ابتدا مقاومت کند ول یم

ذرد من بگ تیریمد ریخ زگرفت که اصال ا یم میتصم نکهیشود. مگر ا یراض
افتاد.  یمن یاتفاق نیدانستم که چن یهتلش استهدام کند که م یبرا ریمد کیو 

 ینم یاستتتهدام کند مرا به زور به رشتتته هتلدار ریخواستتت مد یبابا اگر م
 فرستاد.

 
 .هیبشه عال یدگیبهش رس کمیهتل خوبه. اگر  نیا ندهی_خوبه. آ

 



 کار کنم. یدونم چ ی_آره. م
 

آورد و از پستتر  رونیرا ب فشیدستتتم گذاشتتت و نوازش کرد. ک یرورا  دستتتش
ن م یپاها یرا رو یکی. دیفروخت سه دسته گل خر یکه دسته گل م ینوجوان

 هد.و ساناز بد یرا با خودش به خانه برد تا به سارا گرید یگذاشت و دو دسته 
 
 
 
 
 

 چهارم فصل
 
 «ماه بعد نه»
 
 کهیدر حال ازیشانه ام جا به جا کردم. ن یام را برداشتم و کوله را رو یدست فیک

از  یکم دیترستت یم نکهیکرد. مثل ا یبود، به من نگاه م دهیبه احستتان چستتب
صله بگ شا ردیاحسان فا سان فرار کند.   دهیرس جهینت نیخودش هم به ا دیو اح

استتت.  رفته ستترشبر  یفهمد که چه کاله گشتتاد یبود که عاقبت احستتان م
 یاز پستترها یکیتوانستتتت مخ  ازیباالخره بعد از چهار ستتتال تمام تالش، ن

م که گفت یم دیبا دیبود. شتتا یدانشتتگاه را بزند و عقد کند. احستتان پستتر خوب



ردم و ک شیخوب بود. دستش را گرفتم و به زور از احسان جدا یادیز ازین یبرا
 میمشتتتت، محکم به بازو باو  دیحرف ها را به خودش هم گفتم. خند نیهم
 .دیکوب

 
سا شجو لمیو شت که بهواهم تمام  یازیفروخته بودم. چه ن انیرا همه به دان دا

 را تا تهران همراه خودم بکشم. لیآن وسا
 

سا فقط ص لیو سته بند یشه  کیکرده بودم. دو چمدان بزرگ و  یام بود که ب
سنتورم. قرار بود کیساک و  شده بود. البته به عالوه  آراز در  ای نیدیکه آ کوله 

 .ندیایفرودگاه مقابلم ب
 
آن جا نداشتتتم.  یکار گریمن د یداشتتتند ول گریترم د کیو احستتان هنوز  ازین

ص یهمه کارها آن قدر آن جا مانده  یرا هم انجام داده بودم و حت یلیفارد التح
س یبودم که گواه شنا رفتم و از همه  یام را هم گرفته بودم. حاال م یموقت کار

من عوض شتتده بود.  یبرا زهایچ یلیچند مدت خ نیشتتدم. در ا یرها م زیچ
به ا یلیخ مادرم  تاده بود. من برادرم را از دستتتت داده بودم.  ها اف فاق   رانیات

روم خواستم به تهران ب یجا بماند. و حاال م نیداشت که ا میبرگشته بود و تصم
که به نام ما خواهر و  یبه بابلستتر بروم تا کارم را در هتل میو از آن جا مستتتق

 برادرها شده بود، شروب کنم.
 



سال تمام در گرما یشرط شیبابا گفتم که چه پ به س یدارم. چهار  شم پو ت ق
تهین جان نداخ فت و م حاال م که  با آ نیکار کنم. ا شیبرا یبودم  تل،   ندهیه

 یطور من هم دستتتم برا نیا شتتد. یبه نام ما م میبه مستتتق دیدرخشتتانش با
 درباره مسائل باز تر بود. یریگ میتصم

 
شد ول نیبر ا قرار ضا کرد یبا بابا قرداد یشد که هتل به نام ما با ه اجاره ک میام
 ریدم کیتوانستتت  یدرده ستتر. او م یب یکند. کار افتیبابت هتل در یکالن

توانست کارها را به  یکند و هم م یدگیاستهدام کند و خودش هم به کارها رس
 کند. افتیدر یما بسپارد و سود خوب

 
 شیحستتتاب دو دو تا چهار تا پ کی  یاز آن جا که بابا ذاتا تاجر بود ستتر و

استتت که هتل به نام ما باشتتد و او  نیخودش کرد و متوجه شتتد که ستتود با ا
 .ردیسودش را بگ

 
ت رف یآمد هتل باال ماگر در جهیاو برابر با درآمد هتل بود. در نت انهیماه ستتود

که داشت و آن چشم انداز  یخوب یهتل با جا نیشد و ا یم شتریسود او هم ب
 داشت. یدرخشان ندهیکه به جنگل داشت، آ یرینظ یب

 



 ،یدگیمقدار رس کیداشت. با  یعال یدر حومه بابلسر بود و چشم انداز هتل
شا رفت و آمد پر  یشد. مهصوصا در ماه ها یمعادل چاپهانه م دیسود هتل 

 کرد. یم دایپ یسال، آن جا در آمد خوب
 

توانستتتم. با  یمن م یدانستتتم. ول یداشتتتم. خودم هم م شیدر پ یطوالن راه
 دیل باهت نیکار را به سرانجام برسانم. ا نیگذاشته بودم که ا یخودم قول و قرار

کار  نیخب ا یآمد. ول یکار خوشم نم نیشد. درست بود که من از ا یم ایاح
از مامان و بابا دور  کهبود  نیاش ا تیمز نیمن داشتتت. بهتر یهم برا ییایمزا

شته مورد عالقه ام  یبودم. بعد هم م شگاه بروم و در ر ستم همان جا به دان توان
 بود که به دست یکار، پول خوب نیبزرگ ا تیمز گریدرس هم بهوانم و خب د

 .دیآ ینمق عا از پول بدش  یآدم عاقل چیآوردم. و ه یم
 

 ها نیا یول م،یکرد یم یکالن یامر خرج ها یدر ابتدا دیبود که ما با درستتت
سود  یپول ها بر م نیدراز مدت بود. ا یگذار هیسرما کی شت. دو برابر و با  گ
 .شتریب

 
 یکار انجام م نیبهتر ا ندهیآ یتمام تالشتتم را برا دیداشتتت و با ندهیکار آ نیا

 دادم.
 
کردم و به فرودگاه رفتم. بعد از  یها و دوستتتانم خداحافظ یهمه هم کالستت از

در  گریزبانم را هم از دستتتت داده بودم. د مچهین کیمرگ ستتهند من همان 



کس  چیگرفتم. ه یگرم نم یبا کس گریآمدم. د یرفتم و تنها م یدانشگاه تنها م
ست حال مرا درک کند. من ن ینم ست  مهیتوان م بودم. آن ه دادهوجودم را از د

ستتاختمان به  یدانستتتم که چرا ستتهند خودش را از باال یاصتتال نم کهیدرحال
 پرت کرده است. نییپا
 
شت ما شکل دا شت یشاد یکدام از ما کودک چی. همیهمه م ق عا آن  یول م،یندا

 .میپرت کن نییخودمان را از باال به پا میکه بهواه میاحوال نبود ضیقدر هم مر
 
قت فکر نم چیه تا ا یو مان  ما که  به هم  نیکردم  ما  کدام از  حد از مرگ هر 

شود، ول دیبرز سهند کنار   یسر یلیشد. بابا خ یو داغان  تر از مامان با مرگ 
کرده بود که دل ستتنگ را هم  هیناراحت بود. آن قدر گر یلیمامان خ یآمد. ول

درها بود که ما یزیچ دیواقعا شتتتا یدانم، من مادر نبودم ول یکرد. نم یآب م
 یکه آن حس مادر دیرس ی. به نظر میکردند. آن حس مادر یفقط آن را درک م

ه کردم ک یفکر م یترک کرده بود. گاه یکستتالگیاگر ما را در  یرا داشتتت. حت
د. زود بو یمامان به خاطر اخالق بابا او را ترک کرده است. بابا بد خلق و عصب

سارا کیمورد  نیدر ا ی. حتودآورد و حرف حرف خودش ب یجوش م  یبار با 
مامان و بابا  ییداشتتت که بابا، در جدا دهیهم عق ی. ستتارامیهم حرف زده بود

 را داشت. ینقش اساس
 



 یداشتتت که اگر مامان زن زندگ دهیکامال آن روزها را به خاطر داشتتت و عق او
امان م کهیکند. در حال یتوانستتتت زندگ یدکتر هم نم ینبود بعد از بابا با آقا

 هم نداشتند. یکرد و مشکل یم یبود که با شوهر دومش زندگ سالها
 
 مایساله بود. بابا بعد از س کی شیا غهیص یمصرف زنها خیبابا بود که تار نیا
 نیکه از ا دیرستت یازدواج نکرد. و به نظر م میو دا یرستتم یزن چیبا ه گرید

 است. یهم راض یلیخ یزندگ
 

سارا کیهم نزد حاال ست یم یبه دو هفته بود که  ست  یگفت با مه به هم زده ا
 یلیخ یگفت مهستتت یم یو مهرش را داده و او را رد کرده و رفته استتت. ستتارا

به  یو زار هیگر یرفته و آن جا هم کل یناراحت بوده و ظاهرا به در خانه ستتارا
ا فستتخ ر غهیو بابا صتت ندبا بابا حرف بز یراه انداخته بوده استتت که بلکه ستتارا

 نکند.
 

است که نه من، بلکه اگر خود خدا  هتهیدست او ر یم آب پاک را روه یسارا
پا کار دیایب نییهم  کار خودش را م یو  با  با کند. و حاال  یرا از او بهواهد، 

او را  یداند. هنوز کستت یخدا م ؟یبود. چه کستت انیدر م گرید یزن یظاهر پا
 بود. دهیند
 

از  ینکرده بود. گاه غهیکار بود و هنوز ص یو ابتدا ییبابا در مرحله آشنا ظاهرا
 نیکرد. ا یپستتر جوان را م کی یگرفت. بابا کارها یبابا خنده ام م یکارها



س یمرد مسن نبود، ول کیکارها برازنده  سفانه ک شت ک نیجرات ا یمتا ه را ندا
 مسئله را گوشزد کند. نیبه بابا ا

 
 نکهیو آن ا م،یبکن میتوانستتت یکار م کیفقط  نیدیخواهر و برادرها به قول آ ما

ان. ادب یاز ب یادب از که آموخت تیو بشتتود حکا میبد او را تکرار نکن یکارها
به  یما بد و مکروه بود آن را در زندگ یمامان و بابا برا یکه در رفتارها یهر کار
 .میبست یکار نم

 
 نیآخر وسفر  نیکردم به تفاوت ا یآمدم سع نییپا مایهواپ یکه از پله ها یوقت

 بودم. دهیآن جنازه برادرم را د یکه فردا یسفر نیسفرم فکر نکنم. آخر
 

 .ستادمیا یگرفتم و همان جا کنار در خروج لیرا تحو میها چمدان
 

 _سونا.
 

سعدمیچرخ  شیشانه ها یبلندش رو یکردم تا لبهند بزنم. موها ی. آراز بود. 
 بود و اصالم کرده بود. دهیلباس پوش کیو ش زیتم اریبود و بس هتهیر
 



سب* یبرا یحرکت چیه ش دنیو*  پنجه یمن نکرد. خودم رو دنیو در آغوش ک
ها با د میپا ند شتتتدم و او را در اغوش گرفتم.  حرکت از طرف من  نیا دنیبل

 .دیدلگرم شد و دستانش را به دورم حلقه کرد و مرا در آغوش کش
 

 یز جنس زنانه در زندگمحبت ا کیکردم که آراز واقعا محتاج  یفکر م یگاه
ست. چ سارا یزیاش ا سته بود یحت ایو  یکه  ادر . او ممیبه او بده میمن نتوان

 بود که آراز کمبودش را داشت. یزیچ نیمحبت مادرانه. ا کیخواست.  یم
 
 به من زد. یرا نداشت. لبهند گرم هیاول یمن جدا شد. آن حس خشک از
 

 ؟ی_خوب
 

 ؟ی_آره تو خوب
 

 .میمنتقل کرد نیرا به ماش لمیاش را باال انداخت و با هم وسا شانه
 

 ره. یو م ادیم ی. نفسستمی_بد ن
 

 دستم زد. یرو گرشیحلقه کردم. با دست د شیرا دور بازو دستم
 

 ای_راحت شد



 
 .دمیخند

 
 _آره واقعا. چه خبر؟

 
 را روشن کرد و گفت: نیماش

 
سارا سورپرا یگرفته. م یبرات مهمون ی_ ست  شکر آ هیکنه. االن  زتیخوا دم ل

 تو خونه منتظرت هستن.
 
 نگاهش کردم. رتیح با
 

 ؟یکن یم ی_شوخ
 

 .دیخند بلند
 

لم و تور لشکر س نیا یوقت سکته نکن هی_نه به جون سونا. گفتم بهت بگم که 
 یدیو که د

 



 یوا رفتم. من خستتته بودم. روزها بود که در قشتتم به جم  آور یصتتندل یرو
خانه  به دنینداشتم و حاال به محض رس یپرداخته بودم و خواب درست لمیوسا

 کردم. یهم م یخاله باز دیبا
 

 کردم. ناله
 

 سونا تو پرواز نبود. یبگ یشه بر ینه. نم ی_وا
 

 و با مشت آهسته به گونه ام زد. دیخند
 

چه پرو! خ لت بهواد. ستتتارا یلی_ب ما مهمون چیه یبرا یهم د  یکدوم از 
 گرفت. پرو یتو مهمون یبرا یول م،یشتتد لیفت. واال ما هم فارد التحصتتنگر

 .گهینشو د
 

سارا حق شت.  نگرفته بود. ناگهان حس کردم که  یکدام مهمان چیه یبرا یدا
از همه آنها دلتنگ  شتتتریو ب ن،یدیتا چه اندازه دلتنگش شتتده ام. دلتنگ او و آ

 برود. رونیدادم تا فکر سهند از سرم ب رونیسهند. توجه ام را به ب
 

 یعنینشتتون بده که  یجور هیکه بهت گفتما. خودت رو هم  یبهش بگ ی_نر
 . باشه؟یخبر ندار

 



گاهش نگ  انیالغر شتتتده بود. در م یکرد. کم ن که ر ما فقط او بود  مه  ه
س هیخوش رنگ. بق یلیخ یچشمانش روشن بود. عسل و بود. ا اهیچشمانمان 

 لبهند زدم. شیمان رفته بود. به رو به مادر بزرگ
 

 ده؟یبه کجا رس یقی_موس
 
شبانه روز تالش م یم ستم که  س یدان شته مو شود. او یقیکند تا در ر هم  قبول 

سابدارت م شیروش مرا درپ به  یانم ولم یگرفته بود. به بابا گفته بود که من ح
خواستتت که دوباره به  یم بیترت نیرستتم. به ا یخودم هم م یعشتتق و زندگ

 نیا دیشا یقول سارا همرتبه در رشته مورد عالقه اش. ب نیا یدانشگاه برود. ول
 داد. یخورد و او را از آن ورطه نجات م یبه دردش م هیروح رییتغ
 

 دانشگاه. میر یکنم. احتماال اول مهر با هم م ی_دارم کار م
 

 ه بروم.داشتم که اول مهر به دانشگا الی. من هم خدمیخند
 
ش دنید با شت زده به آراز  ینیآن همه ما که مقابل در خانه پارک کرده بودند وح

 .دیبلند خند یمن با صدا یچشمان وحشت زده  دنینگاه کردم. با د
 

 _بسه سونا.



 
دستتتم را گرفت و با  میبه داخل برو نکهیقبل از ا یول میشتتد ادهیپ نیماشتت از

 گفت: یجد یلحن
 
کرد نتونستتت دعوتش نکنه. مامان  یهر کار یاراپستتره هم هستتت. ستت نی_ا

 خودش دعوتش کرد.
 

 کردم و سرم را تکان دادم. اخم
 
خل رفت به بدتر هیثان کیو در عرض  میدا ند.  به دور من جم  شتتتد مه   نیه

کرد که خبر نداشتم و شگفت  یوانمود م دیجا بود که من با نیقسمت ماجرا ا
شدم که ه شده ام. خودم هم متوجه  ست. خنده ام  یتا چه حد آبک جانمیزده  ا

شگفت و جا یگرفته بود و به زور خودم را کنترل م  نیرا اماج لبکردم. و نکته 
مامان نه.  یکنم، ول یم یکه من نقش باز دیبه ستترعت فهم یبود که ستتتارا

را بغل  یاستتت. ستتارا یمن واقع جانیهمه ه نیکرد که ا یمامان واقعا فکر م
بود. تحت  یاحساسات شهیهم ی. ساراهتیر ی. اشک م دمیب*و*سکردم و 
شرا ساتش را با ر ی یهر  سا شان م هتنیاح شک ن او و  ییرهاجو کیداد.  یا

بود.  نیدیبودند. برخالف او آ کیبه هم نزد یاز لحاظ احستتتاستت یلیآراز خ
نسبت به هر کدام از ما داشت.  یعشق خاص یسرد و خشک تر بود، ول نیدیآ

تافته جدا  یمان کامال متفاوت با آنها بود. به قول ستتارا هیمن و ستتهند هم روح
 .میاز هم بافته بود



 
 را گرفت و به طبقه باال برد. دستم

 
بذاره بهت نگه نه؟ از صتتد تا زن  گریآراز دهن لق نتونستتت دندون رو ج نی_ا

 دهن لق تره واال. اسم زنها بد در رفته.
 

 .میما هنوز عزا دار ؟یگرفت ی_چرا مهمون
 

 تهت انداخت. یآورد و رو رونیلباس از کمد ب کی  یو سر دیب*و*س مرا
 

. فقط چند تا آدم دور ستین یزی. چستیکه ن یدورت بگردم، عروس هی_مهمون
 .میخور یشام م م،یهم نشست

 
 یبود ول دهیپوشت اهیپوش بودم. او هم ست اهیبه لباس کردم. من هنوز ست ینگاه
 بود. یکاربن یدست کت و دامن آب کیمن گذاشته بود  یکه برا یلباس

 
 پوشم. یرو نم نی_من ا

 
 تنته؟ اهی_هنوز س

 



 تهت نشستم و سرم را تکان دادم. یرو
 

 _چرا فدات شم؟
 

 خودش کردم. اهیبه کت و دامن س ییا اشاره
 

 _تو چرا هنوز خودت تنته؟
 

 .دیابروان پرشده و دخترانه ام دست کش ینشست و رو کنارم
 

 ؟ی_اصالم هم نکرد
 

 .دیتکان دادم. مرا در آغوش کش یرا به نشانه نف سرم
 

 گفت؟ یبهت م یاگر االن سهند زنده بود، چ یدون ی_م
 
صله خند یب شوخ یهر زمان که ابروانم پر م شهی. همدمیحو سهند به   یشد 
 عمو جغد شاخ دار در کارتون بنر شدم. هیگفت که شب یم
 

 _عمو جغد شاخ دار!
 



 .دیهم خند او
 

 اهیهمه مدت س نیا ستی. خوب نی_من فرق دارم با تو دورت بگردم. تو جوون
 .یپوش باش

 
 کردم. نگاهش

 
 ؟یری_مگه تو پ

 
 را نوازش کرد. میموها

 
 یهمه رو از تنشتتون در آوردم، ول اهی. ستتارمیرو در ب اهمیستت ادیدلم نم ی_نه ول

 .ادیخودم دلم نم
 

 تونم. ی_نم
 

 را گرفت. دستم
 

 است. رهیت شیهم آب نی. ااری_نه ماهه فدات شم. در ب
 



 را فرو خوردم. بغضم
 

 کنم اصرار نکن. یتنم باشه. خواهش م اهیخوام تا سالش س ی_نه م
 
ش یآه ست و از کمد  دیک س کیو برخا شلوار  ست کت و  آورد و  رونیب اهید

 گفت:
 

 که من خودم هم اصالم کردم. ینیب ی_پس حداقل ابروات رو بردار. م
 

 دادم. یکرد، من آن را انجام م یکار او را خوشحال م نیا اگر
 

 _باشه.
 

 ی_فدات شم اله
 

 .دمیب*و*ساش را  گونه
 

 _خدا نکنه.
 

ش کت شلوار را پو شده بودم. آن قدر  نهیو در آ دمیو  به خودم نگاه کردم. الغر 
شلوار ادیز سال دوخته بودم، به تنم زار م یکه حاال کت و  ست یکه پار  یزد. د



 ی. کفش هاردیتکانش دادم تا حالت بگ یو کم دمیکوتاهم کشتت یدرون موها
ه در را اریزدم. شتهر رونیبو از اتاق  دمیپاشتنه بلندم را از کمد در آوردم و پوشت

وب . خدیکشتت یم گاریبود و ستت ستتتادهیدر بالکن ا یطبقه باال، رو به رو یرو
 .فقط تنها بودن با من است گار،یس دنیم بود که باال آمدنش به بهانه کشمعلو

 
 _سونا

 
 تفاوت نگاهش کردم. یو ب سرد

 
 جواب ماند. یزد که ب یلبهند

 
 ؟ی_چ ور

 
 گفتم: مودبانه

 
 .ی_خوبم مرس

 
 گم. یم کی_تبر

 
 رفتم. نییکرد و از پله پا یلب ریز یتشکر



 
 چند لحظه باهات حرف بزنم اگر بشه هیخواستم  ی_م
 

 گفتم: خونسرد
 

 شه! ی_نه نم
 
 کینزد یبه ستترعت خودش را جم  و جور کرد و کم یجا خورد. ول یلیخ

 کامل نگاهش کردم. یتفاوت یدادم و با ب هیشد. به نرده تک
 

 ؟یفهم یخوامت سونا، م ی_من هنوز م
 

ن به م یول رد،یرا بگ مینگاهش کردم. کالفه دستتتش را جلو آورد تا بازو فقط
 و با اخم نگاهش کردم. دمیسرعت دستم را عقب کش

 
حاال آن چنان  نیهم بهت گفتم به من دستتتت نزن. به خدا هم گهیبار د هی_
 .ارنیکشم که برادرام پدرت رو در ب یم یغیج
 
 گفت: ریبه سرعت، و با خشم و تحق ینگاهم کرد. ول رتیح با
 

 ست؟ی_برادرات؟ آراز که منظورت ن



 
 را باال بردم و سرد و سهت گفتم: میابرو کی

 
 _امتحان کن.

 
ما باال آمد و آن چنان  رایبزند. الم یقبل از آنکه او حرف ا له ها  دوان دوان از پ

 نمانده با خودش از پله ها کله پا شوم. یزیمرا محکم بغل کرد که چ یپاها
 

 _خاله جون.
 

 شدم و بغلش کرد. خم
 

 .یخانم شد گهیموش موشک. د یشد نی_اوف اوف چه سنگ
 

صورتم را  هر ستش را دور گردنم حلقه کرد و  سدو د شت ب*و* ه باران کرد. پ
 از پله باال آمد. یسر او عل

 
 _سالم عمه.

 



کرد. خنده ام گرفت. جوجه خروس من هم بزرگ  اریبه شتتهر یپر از اخم نگاه
 .دمیب*و*سبود،  یغرور جوان یشده بود. صورتش را که پر از جوش ها

 
 پسره؟ ی_چ ور

 
 شود. یبه سهند م هیشب شتریروز به روز ب یداشتند که عل دهی. همه عقدیخند

 
 را دور کمرم حلقه کرد. دستش

 
 .یبرگشت گهی_خوبم عمه. خوشحالم که د

 
 زدم. شیام گرفت. به بازو هیبود گر شیکه در صدا یهمه عشق نیا از
 

 .زمی_منم عز
 

ا مهمان ها ب ییدوباره ا ی. سالم و احوال پرسمیترف نییپا اریتوجه به شهر بدون
زدند. چقدر بزرگ شتتده  یبود و با هم حرف م ستتتادهیا نیدیکردم. آلما کنار آ

صم ل از که تا به حا یحالت نیتر یمیبود. با تعجب نگاهش کرد. جلو آمد و با 
ه کرده بود. ب دایبه خودم پ ی. شباهت کمدیب*و*سرا  میبودم، گونه ها دهیاو د
 لبهند زدم. شیرو
 



 .ی. خانم شدی_آلما چقدر بزرگ شد
 

 .دیخند
 

 خواهر جون. ی_مرس
 
"جون"  نیگفت. حاال ا یخواهر جون م ،یعادت آلما بود که به من و سارا نیا

 دانست. یداشت، خدا م تیتا چه حد واقع
 

 .ی_خوشگل شد
 
 .دیب*و*سرا  میجلو آمد و گونه ها نیدیآ

 
 خودت شده، نه؟ هی_شب

 
 را از بغل من گرفت. رایرا تکان دادم. مامان کنارم آمد و الم سرم

 
 ییوروجک رو، خسته ا نی_بده من مامان جان ا

 



 یآقا کند، رفتار رییکه تغ یکردم. هر کس یدکتر هم سالم و احوال پرس یآقا با
 نهواهد کرد. رییتغ یزمان چیشده است. ه نهیدکتر کامال نهاد

 
 .دیب*و*سهم در کمال تعجب بغلم و کرد و مرا  بابا

 
 سونا جان؟ ی_چ ور

 
سور شیبه ر ینگاه  یاتمخ یآقا یها شیبه ر هیشب قایاش کردم که دق شیپرف

 دیسف نراهیبا پ اهیشده بود. کت و شلوار س اهیو س دیجمهور اسبق، سف سیرئ
 بود. دهیپوش ییو سورمه ا یو کراوات مشک

 
 بابا. ی_مرس

 
 رفت و کنار خودش نشاند.را گ دستم

 
 چه خبر؟ ؟ی_چ ور

 
که فکر م به چه  گاه کردم. برخالف آن  مانش ن ثل ا یچشتت کهیکردم م مرگ  ن

او هم اثر خودش را گذاشته بود. صورتش شکسته تر شده بود و  یسهند به رو
 چشمانش خسته بودند.

 



 د؟ی_خوبم. شما چ ور
 
 دستش پشت دستم را نوازش کرد. با
 

 گذره ی_م
 

 زدم و گفتم: یرا به نادان خودم
 

 جون کجاست؟ ی_پس مهست
 

دانم خواهر و  یداد که من م یرا م یمعن نیکه به من کرد، ا یزیمسهره آم نگاه
 را به تو گفته اند. زیبرادرانت همه چ

 
 اش تمام شد. غهی_مهلت ص

 
 _آهان

 
 نگفت. یزیچ یول دیخند

 



تل ه ندهیآ یکه برا ییبابا نشتتستتتم و از قشتتم و برنامه ها شیهم پ گرید یکم
صحبت کرد شتم  شهرمیدا سر عمو یروبه رو اری.  صحبت م یما با پ  یخودم 

 یبه او م یاز ستتر خشتتم و ناراحت یبار، نگاه کیکرد و بابا هر از چند لحظه 
 کرد.

 
سره رو دعوت نکن نی_چقدر گفتم ا صال یمامانت گوش م نی. مگه ادیپ  ده. ا

 خلق شده که منو حرغ بده. نیا یزن برا نیا
 
همه  نیبود که مامان و بابا هنوز بعد از ا نیتعجب نگاهش کردم. تعجبم از ا با

شم و ناراحت یسال برا  یصحبت مامان م یکه پا یبودند. وقت یهم، پر از خ
 برد. یعبارات را در مورد بابا به کار م نیهم قایهم دق مینشست

 
سره  شن یال قبا. فکر کرده من دخترم رو به کمتر از خودم م هی_پ الق ط دمیدم. 

ماد کنن. دا نشیچوب تو آستتت دمیگرفته. فقط جرات داره پاش رو بذار جلو. م
 مثل رضا بشه. یکی دیمن با

 
که  میخواستتت بگو یدلم م یلیبه من کرد. خ زیمحبت آم یتا حدود ینگاه
. چون از طرف رضتتا و خانواده اش دیشتتداشتتته با ییا دهیعق نیهم چن دیبله با

با  یاست. سالها بود که با پدر رضا دوست بود و گاه دهیکم به شما سود نرس
هم  یستتاختند و گاه یو م دندیخر یم نیکردند. زم یهم م نیهم معامله زم

 گذاشتند تا بماند و مرغوب شود. یو م دندیخر یفقط م



 
 شتتمال یها نیبه زم یزیهم گر یکردند. گاه یکار را م نیا زیدر تبر شتتتریب

شور م شت.  یم یگریهم به دنبال داماد پول دار د دیبابا با انیزدند. بنابر یک گ
 که به قول خودش از او کمتر نباشد. یکس

 
 ازدواج ندارم. الی_به هر حال من که خ

 
 را گرفت. دستم

 
 تونم بندازم. یکه نم تیدردونه؟ ترش ی_باالخره که چ

 
ار کردن من به ک تییاذ یو آراز برا نیدیآ یبود که گاه یعبارت. دردونه دمیخند

سراد آ یم ستم و به  شده بود که ز یرفتم. پا نیدیبردند. برخا با هم  ادیتلفن ن
قت هم من خ نی. امیحرف بزن ند و کارها ریدرگ یلیچ نات و  حا فارد  یامت

 بودم. یلیالتحص
 

کرد. هوا  ینگاه م رونی. از پنجره به بدیرس یحوصله م یرفتم. به نظر ب کنارش
 شد. یم کیکم کم تار

 
 خبر؟ ی_چ



 
 .میرفت اطیرا گرفت و به ح میزد و بازو یلبهند

 
 به آسمان کرد. یو نگاه دیکش یآه
 

 ؟یکن دایپ یزیچ ی_تونست
 

سهند که تو مهمون ری_ام ست  شده رو پ یاون دو شنا   کرده و دایاون، با دختره آ
داره وقته که از دختره خبر ن یلی. طرفم هم گفته که خدهیپرسازش درباره دختره 

 .ستنین رانیبا خانواده اش رفتن خارج، اصال ا نکهیو دختره مثل ا
 

 و به من نگاه کرد. دیچرخ
 

. میر یاشتباه م میباشه. فکر کنم راه رو دار ی_سونا فکر نکنم اون طرف کاره ا
برادرش بهش مواد داده  ایدختره  دیستتهند مشتتکل داشتتته. مثل همه ماها. شتتا

 موضوب داشته باشن، فکر نکنم. نیبه ا یرب  نکهیا یباشن، ول
 

کار  نیکدوممون تا حاال ا چیه یول میما همه مشتتکل دار یگ ی_آره راستتت م
 کرد. ی. سهند هم نممیرو نکرد

 
 را گرفت. دستم



 
 توهم زا. یداروها یسر کیو  شهیزده بود سونا. ش شهی_سهند ش

 
به ا رتیح اب فرد را دچار  نکهیبودم. ا دهیمهدر شتتن نینگاهش کردم. راج  

 کند. یم دییتوهم و پارانو
 

 از من فاصله گرفت. یکم
 

برادرش اون رو از باال پرت کرده باشن.  ایدختره  نکهیتو ذهنته. ا یدونم چ ی_م
 ؟یچ یآخه برا یول
 

 نزدم و او گفت: یحرف
 

با هم مواد زده بودن و بعدش ستتهند کنترلش رو از دستتت داده، افتاده  دی_ شتتا
که  یآدم هیتو مغز  میدون ی. ما که نمنییخودش رو انداخته پا دیشتتا ای. نییپا
ست. پله ها هیفقط  یفکر کرده که اون بلند دیگذره. شا یم یزنه، چ یم شهیش

که پرنده استتتت. نم دیشتتتا که  یو مر نیدونم واال. فقط ا یفکر کرده  دونم 
فکر کردن که ما  دیاحتماال دختره و برادرش هم از ترستتشتتون فرار کردن. شتتا

 گردن اونها. میانداز یو م میکن یم داشونیپ
 



آن  گ*ن*ا*هتنها  دیاو حق داشتتت. شتتا دینزدم. شتتا یحرف ییلحظه ا چند
 ریواقعا سهند تحت تاث دیخواهر و برادر آشنا کردن سهند با مواد بوده است. شا

 کار را کرده است. نیمواد ا
 

 دونم. ی_نم
 

را دور شانه ام حلقه کرد و مرا به خودش فشرد. به سراد صورت مسئله  دستش
 :دمیرفتم و پرس

 
 زده؟ ی_اصال چرا مواد م

 
 به من کرد. ینگاه مین

 
 زنه. یکه آراز مواد م ی_به همون علت

 
 کرده؟ یم قی_چرا درباره زلزله رودبار تحق

 
اگر اون خواهر و برادر  دی. شامیدون ینم یچیبگم؟ ما ه یدونم سونا چ ی_نم
 .میببر یپ ییزهایچ هیبه  میتونست یم م،یکرد یم دایرو پ

 
 .رمیکردم احتماالت را در نظر بگ یسع



 
به درود گفته که اونها  دیبوده. شتتا یکیاون طرف هم دستتتش با اونها  دی_شتتا
 رفتن.

 
 را تکان داد. سرش

 
سرا میرفت ری_نه آدرس داد منو ام شون.  دارشون گفت که چند ماهه  هیدر خونه 

 برگردن. یک ستیرفتن خارج و معلوم ن
 

 بود؟ ی_اسمش چ
 

 بی_مهرانا غر
 
 عوض کردن بحث گفت: یبرا
 

 .ی_الغر شد
 

 _آره.
 

 کردم و اضافه کردم. نگاهش



 
 _تو هم.

 
ست شتم ماجرا دو ش یندا سهند به فرامو شود. ول یمرگ   نیدیخب آ یسپرده 

 یداشت و نم یحق داشت ما دستمان از همه جا کوتاه بود. باالخره او هم زندگ
استتت. به  چیمتمرکز کند که ه یکار یاش را رو یتوانستتت تمام وقت و انرژ

 چیود. ما هب هسوزن در انبار کا کیکردن  دایبه پ دیگشتن مثل ام قتیدنبال حق
شت یسرنه شت و گ یبر م رانیآن دختر دوباره به ا نکهیض ابر فر ی. حتمیندا

ثابت کرد و  یزیشتتتد چ یهم نم میکرد یم دایما او را پ را به  یگ*ن*ا*هرا 
از آن  یگردن او انداخت. ستتهند به علت مصتترف مواد مهدر و توهم ناشتت

 یم یقانون یکه پزشتتک دبو یزیچ نیانداخته بود. ا نییخودش را از باال به پا
 داشت و نه حدس و گمان ما. تیگزارش سند نیقانون هم ا یگفت و برا

 
 و گفت: دیکش یآه
 
بهم  مونیزندگ م،ی. خستتته شتتدمیچند وقته همه مون تحت فشتتار بود نی_ا
امستتال چه افت  یکه عل یدونستتت یاوضتتاب برامون عوض شتتد. م هت،یر

 مکیکه  هیچند ماه هیخراب کرد. تازه  یلیداشتتت؟ خ یوحشتتتناک یلیتحصتت
رفش . مصهتیبه هم ر یاوضاعش حساب یتو رفت نکهیده. آراز بعد از ابهتر ش

 یاومد. ستتتارا یزد. خونه نم یعمال ستتر کار چرت م گهیبود. د بردهرو باال 
ه ک یچند مدت هیبد. تازه  یلیبود، ستتونا خ یبد ییکرد. روزها یداشتتت دق م



شتتتده بود که بابا هم  یاش رو بهتر کرده. جور هیروح یقیبهتر شتتتده. موستت
 .یقیموس یکرد برا یاش م قیاون هم تشو گهید یبود. حت دهیترس

 
 .امیکه ب ی_چرا نگفت

 
 به خودش فشرد. مرا
 
شتتد. بعد هم مگه خودت اون جا  یتمام م دیبشتته؟ درستتت با یکه چ یای_ب

 یهر کجا که رو یکه مشتتکل دار ینرمال بود؟ وقت یلیوضتت  و اوضتتاعت خ
 است.رنگ  نیآسمان هم

 
 خسته بود. چشمانش

 
 .میدردونه. ما محکم هست میش ی_خوب م

 
 را تکان دادم. سرم

 
 وقت ها ..... ی_دلم براش تنگ شده. بعض

 



صدا نتوانستم ست. نه ماه بود که گر میادامه دهم و   نکرده بودم. در تمام هیشک
شبها در تنها یمدت شته بودم،  شم برگ  یو فکر مبه ا میها یخواب یو ب ییکه به ق

ها بود.  نیبدتر از ا یلیاول اوضتتتاب خ یکردم. روزها ینم هیگر یکردم، ول
وقت اضتتتافه  یاو ک نکهیاول تمام مدت را به انتظار تماس او بودم. ا یروزها

ردم ک یم یستتع یو درمانگ یچارگیو بعد با ب رد؟یگ یکند و تماس م یم دایپ
 انیم یینه ماه را عمال در جا نیاکه به خودم بقبوالنم که او مرده استتتت. من 

سمان و زم نه ماه تجربه کرده بودم،  نیکه هر روزه ا یشناور بودم. حس بد نیآ
شمن ا یبود که برا یزیچ ستم. من در ا یهم آن را نم مد ست  نیخوا نه ماه پو

را  میکه با هم داشتتت ییها لمیانداختم و عوض شتتدم. تمام مدت عکس ها و ف
با او نبودم.  شتتتریچرا ب نکهیخوردم. حستترت ا یکردم و حستترت م ینگاه م

و  به قهر یرا گاه میبا هم باشتت میتوانستتت یکه م ییچرا زمان ها نکهیحستترت ا
که همان قهرها هم  دمیرستت یم جهینت نیبعد به ا ی. ولمیبود هکدورت گذراند
ر د یلو میافتاد یما بود. ما مثل ستتگ و گربه به جان هم م نینشتتانه محبت ب

ز تر ا نیریبعد از قهرها شتت یآشتتت نیا شتتهیو هم میکرد یم یبا هم آشتتت تینها
 ما بود. یدوران صلح و صفا

 
 .میها بود نیحق داشت. ما خواهر و برادرها پوست کلفت تر از ا نیدیآ

 
ستم خودم را کنترل کنم. نه ماه ر ینم گریافتادم. د هیگر به ضتیتوان  دنیشک ا

زد و فقط مرا  ینم یحرف چی. هدیو مرا کامل در آغوش کشتت دیبود. چرخ یکاف
 بغل کرده بود.



 
 .نیدی_آ
 

 ساناز بود. دهیترس یصدا
 

 . مرا از پشت بغل کرد.دمیرا شن شیقدم ها یصدا
 

 شده؟ ی_چ
 

 کنه. یم هی. داره خودش رو تهلیچی_ه
 

 .یفدات شم. بسه خودت رو کشت ی_اله
 

به  یلیکه زنده بود خ یمهربان بود. مثل خود زن عمو. زن عمو هم زمان ستتاناز
با ا یلی. خدیرستت یما م با بود.  با بان تر از عمو بود. عمو مثل   نیبهتر و مهر

بعد از مرگ او هم  یتفاوت که عمو تا آخر عمر زن عمو به او وفا دار بود و حت
 زن نگرفته بود.

 
 شه. یبفهمه ناراحت م ی. سارازمی_بسه سونا عز

 



را  یمهمان نیا یبا چه شوق و ذوق یرا پاک کردم. حق داشت. سارا میها اشک
سته بودم. مهم  یبرا شتم و خ صال حوصله ندا من گرفته بود. مهم نبود که من ا

 یعزادار بودن و دلشکستگ نیبود که او آن قدر به من ل ف داشت که در ع نیا
 گرفته بود. یمن مهمان یبرا
 
 یم آمد. یماند. به نظرم خستتته م اطیدر ح نیدی. آمیستتاناز به داخل برگشتتت اب

او بوده  یشتتانه ها یچند مدت به رو نیدانستتتم که تمام فشتتار خانواده در ا
ست. به نظر م س یا سته و ب نیکه هم دیر صله کرده بود.  یاو را از درون خ حو

 یو خستتتگ یستتردگفهر نوب ا نهیبود. ما خواهر و برادر ها زم دهیچشتتمم ترستت
 و باشد.حواسش به ا شتریکردم که ب یبه ساناز سفارش م دی. بامیرا داشت یروح

 
 به آراز لشیموبا یرا از گوشتت یزیچ یکنار هم نشتتستتته بودند و عل یو عل آراز

 دایا آراز پب یشتریب تیمیکه با رفتن سهند، صم دیرس یداد. به نظر م ینشان م
ست. الم ست دور  یپاها یهم دوان دوان آمد و رو رایکرده ا ست و د ش آراز ن

خواستتت حواس آراز را به خودش مع وف  یم کهیگردنش انداخت و در حال
 رایرا محکم به قول خود الم شیگلو ری. آراز هم زدیب*و*ستتکند، گونه اش را 
 از خنده غش کرد. رایپخ پخ کرد و الم

 
شهر متوجه ستن  سر جا اریبرخا سراد من بخو یشدم. م شیاز  ست به  . دیایا

و ستتاناز و مامان در آشتتپزخانه  یتوجه به او به طرف آشتتپزخانه رفتم. ستتارا یب
 کردند. یبودند و بر سر سرو شام بحث م



 
 تفاوت گفتم: یاز درون ظرف ساالد برداشتم و ب اریحلقه خ کی

 
 سرو بشه. یجور یکنه که چ یم ی_مهم خوردنه. چه فرق

 
 با انگشتش به من اشاره کرد و با خنده گفت: ساناز

 
شنو. واال ما هم هم ست رو از دهن بچه ب جماعت  نی. امیرو گفت نی_حرف را

 یم ،ینیآباد هم بچ وسفیسفره رو  یقدر گرسنه شونه که شما اگر بر نیاالن ا
 خورن. یرن م

 
 با خشم نگاهم کرد و گفت: یبرداشتم. سارا گرید اریخ کیو  دمیخند

 
 .یسکته نکن ادیز یوقت از خوش هی_شما 

 
 .دیکردم. مامان خند بغلش

 
 .گهید دیبکن یکار هی. شما هم باالخره میزن یحرف م کمی_من و سونا 

 



ستم شت اطیرا گرفت و با هم به ح د شپزخانه باز م یپ شد،  یکه درب اش به آ
ستاره ها در آمده بودند. ج کی. حاال هوا کامال تارمیرفت ها  رکیرجیشده بود و 

 یشتتب بوها و شتتاه پستتندها اجرا م یو ال اطیرا در ح شتتهیهم یهم ستتمفون
 کردند.

 
 هتل، آره؟ یر یگفت که م ی_بابات م

 
 را تکان دادم. سرم

 
ض شه م یکنم به هر راه یجور م زایبرات و یستین ی_اگر را ست یکه با مت فر

 ؟ی. دوست داریبر
 
 ل ف ها نکرده بود. نیاز ا نگاهش کردم. مامان تا به حال هرگز رتیح با
 

 گه؟یم یدکتر چ ی_آقا
 

محض را  قتیحق کیبود که  نینبود. مثل ا زیوجه مستتهره آم چیبه ه لحنم
 گفت: یجد یکردم. مامان هم با لحن یم انیب

 



ن او یول اد،ی. هر چند تو از اون بدت مستیبه اون نداره. پول اون که ن ی_رب 
حاال هم اگر بگم به هر کدوم  نینداره که کمک نکنه. هم یاخالق نیهمچ هی

 .تسیگم که پول اون ن یباز هم م یکنه. ول یاز شما که دستش برسه کمک م
 

که مرگ ستتهند مامان را تکان داده بود. با حرف  دیرستت یزدم. به نظر م لبهند
 شد. دییاش حدسم تا یبعد

 
شم. مهم ن یکم کار گهیخوام د ی_نم  یکه باباتون چقدر کم کار ستیکرده با

 نکهیخوام. سهندم رو از دست دادم. بدون ا ینم گهید یکرده. من هم کردم. ول
 تون رو از دست بدم. گهید یکیخوام  ی. نمنمیبار آخر روش رو بب یبرا یحت
 
 شانه اش گذاشتم. یافتاد. دستم را رو هیگر به
 

 _مامان بسه.
 

 آره؟ ،یرو اداره کن اون هتل یگفت که دوست ندار یم ی_سارا
 

 زدم. یکج لبهند
 



ست ی_م شا یدون شد؟  شتم  یبرا یاون موق  رغبت دیکه به نام ما  اداره اش ندا
مال خودمونه د یول نه.  با رهیخودمون م بی. ستتودش هم تو جگهیحاال  با  .

 بره. یسود م یدرصد
 

 نه؟ ای یاداره اش کن یبر یگفت. حاال دوست دار نیدیدونم آ ی_آره م
 

 را تکان دادم. سرم
 

 هتل چهار پنج ستاره. هیکنم به  یم لشیرم تبد ی_آره مامان. م
 
و  را باال آورد گرشی. پشت دستم را نوازش کرد و دست ددیاش خند هیگر انیم

 .دیپسرانه ام کش یدر موها
 

شد یلی_خ شکل  سن تو بودم موهام  یبار وقت هیمنم  یدون ی. میخو که هم 
 اندازه کردم. نیرو هم

 
 _خوب شده؟

 
 .یخوشکل شد یلی_آره خ

 
 صورتم را نگاه کرد. یاعضا هیلحظه چشمان و بق چند



 
 هنوز چشمش دنبالته؟ اریکه شهر یدونست ی_م
 
 اخم گفتم: با
 

 .رهی_بهش بگو بره بم
 

 و گفت: دیخند
 

 _گفتم.
 
 گفتم: یناراحت با
 

 ؟ی_پس چرا دعوتش کرد
 

 .ینیاونو بب یخوا ینم گهیکه د نهیبب ادیخواستم خودش ب ی_م
 

 .یموافق اریکردم که با شهر یفکر م شهی_هم
 

 نزد. یلحظه حرف چند



 
دختر هفده ستتاله بودم. دوستتت داشتتتم  هیکردم  یکه با بابات عروستت ی_زمان

فرق  کمیخب اون زمان اوضتتاب  یام رو خودم انتهاب کنم، ول ندهیشتتوهر آ
داشتم درس بهونم  داشت. دوست یها فرم سنت یداشت. اون زمان خواستگار

 نیا وتکرد  یبا من کج رفتار یخب بابات اگر تو هر چ یو بعد ازدواج کنم ول
مورد باهام راه اومد. اولش قول داد که بذاره درستتم رو بهونم و گذاشتتت.  هی

 یستتهت بود. ول یلیکه دوقلو بودن، خ نیدیو آ یستتهت بود. با وجود ستتارا
 خب تونستم.

 
 ؟یبه امون خدا و رفت یرو ول کرد یچرا همه چ ؟ی_چرا رفت

 
نده بود. ول حاال کامال متهم کن با یزیچ نیا یلحنم  که  ر گفتم. اگ یم دیبود 

 شد. یم دهیپرس دیسوال با نیکرد. ا ینم میکه داشتم رها یگفتم حس بد ینم
 

ستتهان روم هم.  میتونستتتم بابات رو تحمل کنم. شتتده بود ینم گهی_چون د
شاال وقت شو یندگکه وارد ز یان ش ییزنا سگمیم یکه من چ یفهم یم یب ونا . 

داشت رو به من بده. هر چند  اجیزن احت کیکه  یتونست اون عشق یبابات نم
شکه.  شک دارم که بتونه. بابات خود خواهه و خ س کیهنوز هم  . تو تدنده ا

 هی یزیخب هر چ یمن بودم که خم شدم و کوتاه اومدم. ول نیا شهیهم یزندگ
الت س کیشدم. تو  یم وانهیتونستم بمونم. داشتم د ینم گهیداره. من د یحد

سارا ی. ولستین ادتیبود،  س نیدیو آ یاگر از  واخر ا نیگن. ا یبهت م یبپر



 ییجاها هیکردم که  یحس م یدونم چرا ول یکرده بود. نم دایدستتت بزن هم پ
 یوقت ثابت نشتتتد. ول چیکنه. هر چند که ه یم انتیره و خ یم یآب ریهم ز
ست که  یزهایچ هیخب  شون کنه، حت یزن م هیه . نهیاگر نتونه بب یتونه حس 

ستم. اگر م ینم گهیتحمل ام رو تموم کرد. د گهیها بود که د نیهم ندم مو یتون
 مادر هیدور، بهتر از  یمادر زنده ول هیکشتتتم. به خودم گفتم که  یخودم رو م

 و رفتم.خاطر کندم  نیمرده است. به هم
 

 را پاک کرد و ادامه داد. شیها اشک
 

بابات  یشتتد که حداقل تو و ستتهند رو با خودم ببرم. ول ی_دوستتت داشتتتم م
. بهش گفتم که نمیبه من ظلم کرد. نگذاشتتت شتتما رو بب یلینگذاشتتت. خ

 همه ایگفت  یرستن. ول یبه من م یکنم. بچه ها تا هفت ستالگ یم تیشتکا
 تونستم همه تون رو با هم نگه دارم. یکدومشون. نم چیه ایشون 

 
 و گفت: دیکش یآه
 

کنه. نه ستتهندم رو زنده  یرو درمون نم یدرد چی. نبش قبر گذشتتته همی_بگذر
دوست داشتم اگر دختر دار شدم، بذارم  شهیهم یکنه، نه آرازم رو سالم. ول یم

 اش رو انتهاب کنه. ندهیکه خودش شوهر آ
 



 و با تاسف نگاهم کرد. قیکرد. چند لحظه عم نگاهم
 

 خوام در مورد ینتونست انتهاب خودش رو داشته باشه. نم ینشد. سارا ی_ول
و هم کردم که ت یموافق بودم چون که حس م اریبا شهر یزمان هیتو تکرار بشه. 

سبت به اون ب ضاب فرق کرده. اون  ی. ولیستین لیم ین  هیه ک یمرد هیحاال او
 ی. من نمفهیو ل  رهنوز احساسات و جسمت بک تو یبار تجربه طالق داره ول

با  یبده. ول ییگم هر مرد زن طالق داده ا به نظرم مرد زن طالق داده بهتره که 
بار تجربه داشتتته باشتته، چه تو  کیکه اون هم  یزن م لقه باشتته. کستت کی

 .گهید یها نهیاحساسات و چه تو زم
 

 فشرد.اش  نهیرا دور شانه ام حلقه کرد و مرا به س دستش
 

 .فتهیها اتفاق ب نیتو بهتر یخوام برا یخوام اشتباهم تکرار بشه. م ی_نم
 

بودم.  ریرا بلند کردم. تاستتف در نگاهش دلم را لرزاند. من از مامان دلگ ستترم
در آن لحظه واقعا  یبه او نداشتتتم. ول دیکه با ییوقت عالقه ا چی. و هشتتهیهم

جبران آمده بود. مرگ ستتهند مامان را تکان  یستتوخت. مامان برا شیدلم برا
بابا هنوز  ی. ولاستتتداشتتته  یبود که چقدر کم کار دهیداده بود. فهم یمحکم

 پا داشت. کیدنده بود. مرد بابا هنوز هم  کیهم خشک و 
 

 ؟یکه بمون ی_اومد



 
 را تکان داد. سرش

 
 فعال هستم. یول ،یدونم تا ک ی_فعال آره. نم

 
 س.بر شتری_به آراز ب

 
 را تکان داد. سرش

 
 برسم. شتری_اومدم که به همتون ب

 
 .میآراز به سمت در نگاه کرد یصدا با
 

 .نی_مادر و دختر خلوت کرد
 

سته بود و چند تار از آن رو شیموها سرش ب شت  ود. ب هتهیصورتش ر یرا پ
گرفته و چشمان  یکه او را سالم و بدون آن صدا دیخواهد رس یفکر کردم زمان

سمیمثل آراز قد ی. آرازنمیخمارش بب صله بود که  یکه زمان ی. ک آن قدر با حو
 بشیاز ج گارینخ س کی وآمد  اطیداده بود. از درگاه در به ح ادیبه من سنتور را 

ستم و به طرفش رفتم. د رونیب ستم خود ینم گریآورد و آتش زد. برخا م را خوا



شم. جواب نداده بود.  ضع یحت دیشاکنار بک شده هیروح فیباعث ت  اش هم 
او  یبود. اگر برا یبرادر کاف کیخواستتتم او را از دستتت بدهم.  ینم گریبود. د

 کردم. یتحمل نم گریافتاد من د یم یاتفاق
 
 .ستادمیداد. مقابلش ا یانگشتانش حرکت م نیرا ب گاریس
 

 نکش. گاریقدر س نیا گهی_بسه د
 

 حوصله. یب یی. خنده ادیخند
 

 همه سربدارانند. تیوال نی_ما را ز طناب دار مترسان. در ا
 

 و به سمت شب بوها و شاه پسند ها رفتم. دمیکردم و بعد چرخ نگاهش
 
زدم و به گلها چشتتم  یق   شتتد. خاموشتتش کرده بود. لبهند گارشیستت یبو

. مامان همان لحظه به داخل خانه رفته بود و ما را ستتتادیدوختم. آمد و کنارم ا
ها ته بود. حرف نم تن ثل امیزد یگذاشتت کهی. م به ا ن مان  آرامش  نیهر دو نفر
 .میداشت اجیاحت

 
 ه؟یجوابت چ یجلو واسه خواستگار ادیب اری_اگر شهر

 



 .دمیشاخه گل شاه پسند چ کیکردم و خم شدم و  ینگاه مین
 

ت، بدون گف یزیچ نیدیآ ایترسه بگه. اگر به تو  ی_نه. صد در صد نه. به بابا م
 .دیخودتون جواب نه رو بهش بد دیبه من بگ کهنیا

 
 را تکان داد. سرش

 
 . گریچند لحظه سکوت د دوباره

 
 ؟یگه، ترک کن یم یکه سارا ادیمرکز ترک اعت نیا یبر یخوا ی_نم

 
سارا دیرو دار یچ نیدیکه تو و آ یبه من بگ یخوا ی_نم  یپنهون م یاز من و 

 د؟یکن
 
نه او. آن هم به خاطر  میکرد یپنهان م ینگاهش کردم. ما از ستتتارا رتیح با

 از اندازه اش. شیب تیحساس
 

 .می_ما پنهان نکرد
 

 گفت: نیزد و غمگ یپوزخند



 
 د؟یبزار انیکه منو هم در جر نی_پس آدم حسابم نکرد

 
قدر از آراز فاصتتله گرفته  نیطور شتتده بود. چرا ما همه ا نی. چرا ادمیرا گز لبم
. ما او را یتا حدود یبود. نه کامال، ول قتیحق بایکه زده بود تقر یحرف م؟یبود

ساب ن صال فکر م یعنی. میبود اوردهیبه ح ه او هم ک ستین یازیکه ن میکرد یا
صورت  که او قتیحق نیخوب و چه بد، ا چهکه او هم برادر ما بود.  یبداند. در 

ضو شت و خون ما، قابل ناد یع من  که یزینبود. چگرفتن  دهیاز ما بود و از گو
سال آن را رد کردم ول شود او باالخره برادر  دمیفهم تیدر نها یچند  که هر چه 

 ود.ر یدر چشم من هم م میدود آن مستق افتد،یب یاو اتفاق یمن است و اگر برا
 

 .ستیطور ن نی_نه ا
 

 را تکان داد. سرش
 

 .میش یم . کنار گذاشتهمیش یدور م زی_چرا هست. من و امثال من از همه چ
 

 یم انیمحض را ب قتیحق کیکه  نینبود. مثل ا نیوجه غمگ چیبه ه لحنش
 دانند. یهمه آن را م یزیکند. چ

 



 یبه او دو دل شده بودم. نم قتیگفتن حق یلحظه سکوت کردم. حاال برا چند
است  یکه خودش معتاد است کار درست یموضوب به کس نیدانستم که گفتن ا

 یلیخ که در یدارد. کس یخود کش یبرا یادیز لیکه خودش پتانس ینه؟ کس ای
 با سهند مشترک است. زهایچ
 

 زدم و گفتم: ایدل را به در باالخره
 

توهم زا. احتماال اون روز هم  یداروها یسر هیو  شهیزده. ش ی_ سهند مواد م
 خودش رو پرت کرده. ایعلت افتاده  نیبه هم

 
با  گریزبان د کیمن با  نکهیبه من نگاه کرد، مثل ا رتیو آن چنان با ح دیچرخ

 او صحبت کرده ام.
 

 کرد. دهانش باز مانده بود. ینگاهم م فقط
 

 سونا؟ یگیم ی_چ
 

 دوباره تکان دادم. دییسرم را به نشانه تا فقط
 

 .گریچند لحظه سکوت و بهت د دوباره



 
 خدا.... یخدا.... وا یخدا.... وا ی_وا

 
 شده بود. جیرا تکرار کرد. گ جمله نیبار ا چند

 
 _آخه چرا؟

 
 شانه ام را باال بردم. یکم
 

 البد. یزن یکه تو مواد م لیدونم تو بگو چرا؟ به همون دل ی_نم
 

 کشم. ینم شهی_من ش
 

 کنه؟ یهم م یمگه فرق یدونم. ول ی_م
 

 هم فشرد. یرا به رو چشمانش
 

ه به در خان ریو ام نیدیآ نکهیکردم و ا فیتعر شیآن دختر مرموز را برا یماجرا
آن دختر هم از ترس اش به خارج رفته استتت. با  نکهیمثل ا یشتتان رفته اند، ول

 داد. یگوش م میدرهم به حرف ها یاخم ها
 



 پوچ؟ ؟یچیه یعنی_پس 
 

 را تکان دادم. سرم
 

ابت ث میتون یهم که بشتتته ما از کجا م دایممکنه. تازه پ ریکردنش غ دای_آره پ
 نیشتته که هم یواقعا هم کار اون نبوده. نم دیکه کار اون بوده. اصتتال شتتا میکن

 .یبزرگ نیبه ا گ*ن*ا*هانداخت. اون هم  یرو گردن کس یگ*ن*ا*ه یطور
 
 خدا! ای_
 

شهن بود که تحت تاث کامال صب ریم ست. ع  یا پاشده بود و ب یقرار گرفته ا
ستش رو  حال و احوال نیآوردن او از ا رونیب یضرب گرفته بود. برا نیزم یرا

 گفتم:
 

 اد؟یترک اعت یبرا یر ی_م
 

شمانش نا ام چند شتم را لرزاند. اگر  دمید ییدیلحظه نگاهم کرد. در ته چ که پ
 آورد. یم یفکرش هم شوم یاو هم ..... زبانم را گاز گرفتم. حت

 
 تونم سونا. ی_نم



 
 را گرفتم. شیبازو

 
 رسن. یم شونیکنن و به زندگ یهمه آدم ترک م نیا ؟یتون ی_چرا نم

 
 زد. یکج لبهند

 
 کنم. ی_باشه بهش فکر م

 
 حرف را زده است. نیکردم که فقط به خاطر آرامش من ا یم احساس

 
 یتونه منو بفرسته که برم. که جواب من منف یگفت که اگر بهوام م ی_مامان م

جا یخوا یبود. م به  ته بر یبگم  جا  یبر یتون یم ؟یمن تو رو بفرستت اون 
کادم یقیموستت حاال هم  نی. هر چند که تو همیکن لیتکم یرو به صتتورت آ

 .یلیتکم
 

شتتاد شتتده بود و آن حزن چند لحظه قبل را از دستتت  ی. خنده اش کمدیخند
 داده بود.

 
 ه؟ی_مامان چه مهربون شده؟ خبر

 



 داشته. یکه کم کار گهیاومده که جبران کنه. م گهیدونم واال. م ی_نم
 

 را با تاسف تکان داد. سرش
 

و بفهمه ر یواضح نیبه ا قتیشد تا حق یم یوسط قربون نیا یکی دی_حتما با
 واقعا؟ میهست یکرده؟ ما آدم ها چ یکه کم کار

 
 هاش نشده ی. بابا که هنوز متوجه کم کاردهی_حاال باز خوبه که مامان فهم

 
صال که ا میچاره داشت نه. اگر م؟ی. چاره دارمیا میقسمت ما نق ه تسل رهی_در دا

مد ینم ایدن نیبه ا مدمیاو گاه م؟یکرد یچه غل  ایدن نیتو ا می. او  یخدا 
شتباه م سباتش ا  ایدن نیتو ا یکرد. ما خانوادگ یخلق م دیشه. ما رو نبا یمحا

 .میبود یادیز
 

شده  رهیت افکار صحبت ن سال بود که با او هم  اش مرا به هراس انداخت. چند 
 ماریب یدیو تار شده است و ناام رهیحد افکارش ت نیدانستم که تا ا یبودم و نم

 کرده است. دایگونه پ
 

 .ستین یگی_اون جورها هم که تو م
 



 هم بدتره م مئن باش. نی_از ا
 

 دهیچ سیشتام را باالخره به صتورت ستلف سترو زیکرد. م مانیصتدا یستارا
 شد کرد. یکه م یکار نیبودند. بهتر

 
 را در دستش گرفت. میو بازو دیکش یآه
 

 دختر؟ ی_چقدر الغر شد
 
 :دمیپرس یدواریتوجه به سوالش با ام یب

 
 ترک؟ یبرا یر ی_م
 

 لحظه در چهار چوب در آشپزخانه نگاهم کرد. چند
 

 _براتون مهمه؟
 
 .فتمیب هینمانده بود که به گر یزیچ
 

 _به خدا مهمه.
 



 زد. یباز لبهند
 

 کنم. خوبه؟ یبهش فکر م ی_باشه. منم به طور جد
 

 بهش فکر نکن جوابت هم مثبت باشه. ی_فقط به طور جد
 

 .دیگرفته اش خند ینزد. فقط با آن صدا یحرف
 

 کرد. خیشام  م،یبر ای_حاال ب
 

 خونه خودت؟ یریم ای یمون ی_امشب م
 

 رم خونه خودم. ی_نه م
 

 شت؟یپ امیشه منم ب ی_م
 
 تعجب نگاهم کرد. با
 

 خواست شب ببرتت خونه خودشون. یکنه. م یاعدامم م ی_سارا
 



 .دمیکش یآه
 

 کرده. یقیموس ه*و*س_دلم 
 

 ندارم. یکن، من حرف یرو راض ی_سارا
 

با  و مینشست یرا کرده بود که او سالم بود و در کنار هم م ییزمانها ه*و*س دلم
شتتهرام  یزد و آهنگ ها یو تا صتتبح او تار م میکرد یدم م یاو و ستتهند، چا

. آن زمان ها او قهرمان ما میبرد یخواند و من و سهند هم لذت م یرا م یناظر
س صدا یبود. ک صدا یخوب یکه  شت.  سازش آرامش بهش بود و ترانه  یدا

 خواند. یم رینظ یب یشاملو را با احساس یها
 

بعد را در خانه او  یکردم که شتتب ها یرا راضتت یبا هزار مکافات ستتارا شتتب
شب ن ش ازیخواهم ماند. به آن  شدا شتم. آن  یتم. به آن آرام که از آن خاطره دا

 تار و خواندن او. یصدا
 

ه ک دیآورد و پرستت رونی. تارش را بمیکه آخر شتتتب با هم به خانه او رفت یوقت
بزند که مناستتتب با ترانه  یزیبزند؟ گفتم چ میرا برا یدوستتتت دارم چه آهنگ

 شهیهم که دیآ یم ادمیترانه بودم.  نیا فتهیشاملو باشد. ش یایننه در یدخترها
ترانه را دکلمه کند. تارش را برداشتتت و  نیخواستتتم که ا یبا التماس از او م

صدا یهمان طور که م شروب به خواندن کرد.  صفا و زنگ  گرید شیزد آرام  آن 



بود که من به  نیمهم نبود. مهم ا یستتابق را نداشتتت. گرفته بود و خش دار. ول
داشتتتم تا ستتهند را در هم کنار  ازیداشتتتم. ن ازیفضتتا، ن نیآهنگ و ترانه و ا نیا

داد و با هم به  یمبل لم م یاو هم مثل من رو که یخودمان تجستتم کنم. زمان
 .میداد یآهنگ گوش م نیا

 
 _اگه بارون بزنه

 
 اگه بارون بزنه ! آخ
 

 اسی! دلمون سرد و س ایننه در یدخترا
 

 اول به خدا بعد به شماس. دمونیام چش
 

 میخوا ینم یازیپ پوست ازتون
 

 . میهواینم یبقچه جاهاز ن،یبسه مون خودتون
 

 میندار نیو پاچ یزیچادر
 
 . میندار نیو قارچ چهیقال ره،یپامون حص ریز



 
 شما یبرکت جادو نیبذار

 
 رو آباد کنه رونهیو ده
 

 تشنمونو شاد کنه گریشما ج یمو شبنم
 

 بمونه نجایشما مس شه هم یاز بو یشاد
 

 غم جا بمونه ... یکنون ، خونه  هیبره ، گر غم
 

صدا. حس  یخاموش و ب ییا هی. گرهتمیر یاراده اشک م ینشدم که ب متوجه
 ادشیسهند هم با ما باشد.  دیکه شا ی. حسیداشتم. حس سبکبار یرینظ یب

 و خاطراتش.
 
 
 
 
 

 پنجم فصل
 



 نیدی. آراز و آیمستتافر معمول کی. مثل دمیغروب بود که به هتل رستت کینزد
شتند که با من ب صرار دا س ی. ولندیایا ستم. آن جا ک  یمرا نم یمن خودم نهوا

 یهتل که مرا م ریمد نیهتل. آخر دیجد ریمد یصتتنعت یآقا یشتتناخت. حت
 ریمد یصتتنعت یآقا نیوقت قبل به رحمت خدا رفته بود و ا یلیشتتناخت خ

 شناخت. یمرا نم دیجد
 
ستم به عنوان  یم سافر معمول کیخوا بروم و عملکرد کارکنان را از  به هتل یم

شت. ا یادیز تیاهم نی. انمیبب کینزد س یکه کارکنان چه رفتار نیدا افران با م
 هتل. ریداشتند. آن هم به دور از چشم مد

 
سنتورم را راننده ب چمدان شت و بار د رونیو جعبه  ه در کرد ک شنهادیپ گریگذا

 یو با امکانات رفاه دتریجد یهتل هم هستتت. هتل نیبابلستتر هتل بهتر از ا
 باشم مرا به آن هتل ببرد. لیبهتر. اگر ما

 
ستم که ا یام گرفته بود. م خنده سود نیدان صد  ست. در ه که ب یروش هتل ها

 یپردازند، برا یم یبر یمستتافر یها نالیرانندگان ترم ایرانندگان فرودگاه ها 
 .میدکر یروش استفاده م نیاز ا دیکه مسافر را به هتل آنها ببرند. ما هم با نیا

 
بت که ا عاق قان  اش کنم  تل را ترج نیتوانستتتم  گاه یم حیه به  یدهم. ن

که  یمیدق یهتل متعلق به پدر بزرگم بود. هتل نیهتل کردم. ا یمیساختمان قد



به  ریمتاسفانه در چند سال اخ یشده بود. ول یدر زمان شاه ساخته و بهره بردار
 داد. یسود، ضرر م یخاطر به جا نیروز نشده بود. به هم

 
سفال ها چند سته بود و ظاهر و نما یتا از  شک شت بام  به هتل داده  یبد یپ

صنعت شد که به حالش  یکه خود آدم باال یکرد؟ کار یچه م یبود.  سر آن نبا
 شود. ینم نیدل بسوزاند، بهتر از ا

 
 هتل نیتل. اه یوجود داشتتت و نه پادو یبه مقابل در کردم. نه نگهبان ینگاه

 یخب شتتدن یاش برگردد. ول یقبل ییبرد تا به دوران شتتکوفا یمدتها زمان م
 بود. کار نشد نداشت.

 
 .دمیهن کنان چمدان را به داخل هتل کش هن

 
شن شروب کرده بود.  فتیش رزپ مرد جوان بود که  کیشب احتماال کارش را 

 ن نشد.داده بود و اصال متوجه حضور م ونیتمام حواسش را به تلوز
 

صفحه تلوز ریکردم. با تاخ سالم به من  ینگاه میبرگرفت و ن ونینگاهش را از 
داد و دوباره نگاهش را به مستابقه فوتبال  لمیتحو مهینصتف و ن یکرد و ستالم

 داد.
 



شتیکردم و دفترچه  یپوف سقف و رونیب فمیاز ک یاددا سفال  شکل   آوردم و م
شن خوش اخالق را  سانت راننده ها و رزپ شتیپور شکالت ز اددا  ادیکردم. م

 کردم امکان داشت که فراموش کنم. ینم ادداشتیبود، اگر 
 

 خوام. یاتاق م هیمن  دیبهش ی_م
 

 آنکه به من نگاه کند، گفت: بدون
 

 .مید ی_به زن تنها اتاق نم
 

 از طرف دانشگاه هم نامه دارم. دانشجو هستم و نجای_من ا
 
 و نگاهم کرد. دیمرتبه کامل چرخ نیا

 
 د؟یخوا یتهته م هی_
 

 را تکان دادم. سرم
 

 مشکل نداشته باشه. نترنتشیا ستمیشم اگر س ی_فقط ممنون م
 



 چنان نگاهم کرد، مثل آنکه من از او خواسته ام که فانتوم هوا کند. آن
 

 .میندار نترنتیجا ا نی_خانم ما ا
 
رسرعت پ نترنتیا کی. میداشت اجیاحت نترنتیکردم. ما به ا ادداشتیرا هم  نیا

 .یفایوا
 
 به نوشته من نگاه کرد. جلد دفتر چه را بستم. یچشم ریتعجب و ز با
 
سونا یهتل زمان نیکه ا دیآ یم ادمی ستهر و  شت. البته مجهز و  یمجهز یا دا

 .شیهجده سال پ ایتقرب یبه روز برا
 

 انگیتونم از استتتهر استتتفاده کنم؟ را یم ه؟ی_ستتاعت کار استتتهرتون چ ور
 نه؟ گهید
 

 اش گرفت. خنده
 

 .می_خانم استهر هم ندار
 

 کردم. ادداشتیرا هم  نیاز او فاصله گرفتم و ا یرا تکان دادم و کم سرم
 



 یرو هم نم ییگرستتنه امه و جا یلیمن خ یول دیبهشتت یم ؟ی_رستتتوران چ
 شناسم.

 
 کنه. ی_بله رستوران کار م

 
 بود. فتادهیهتل از کار ن نیبهش از ا کیرا شکر که  خدا

 
 گفت: یحوصلگ یب با
 

 دو نفره؟ ای نیخوا ینفره م کیکه تهت  دیکار کنم خانم؟ نگفت ی_چ
 

 ها چ وره؟ متی_ق
 

بل حوصله تر از بار ق یکه ب دمیاز او پرس گریها را گفت. بار د متیق یسرسر
 جواب داد:

 
 د؟یهست هیمامور اتحاد ای ن؟یخوا ی_خانم شما واقعا اتاق م

 
 ام را کنترل کردم و گفتم: خنده

 



 دارند؟ فیتشر یصنعت یکدوم. آقا چی_ه
 

 است. دهیترس یکه کم دیرس ینگاهم کرد. به نظر م موشکافانه
 

 ن؟یخوا ی_بله. شما مگه اتاق نم
 

 به رزپشن نشستم و گفتم: یالب یصندل نیتر کینزد یرو
 

 .دیرو صدا کن یصنعت یشه آقا ی_نه متشکرم. اگر م
 

 شتتونی. ادیدار شتتونیکار با ا یهتل هستتتن. شتتما چ رتیمد یصتتنعت ی_آقا
 سرشون شلوغه.

 
 هتل کردم. واریبه در و د یو نگاه دمیخند

 
 _بله کامال مشهن که چقدر سرشون شلوغه.

 
 کرد. ینگاهم م یناراحت با
 

ستم. مالک و از امروز مد رزادی_من پ شون  یشه بر یهتل. حاال م ریه صدا
 .یکن



 
شتتوکه  یبا دهان باز مرا نگاه کرد. بعد بدون حرف و تا حدود ییلحظه ا یبرا

 که کنار آسانسور بود، رفت. یشده به اتاق
 

شتتده بود. مثل  یمیقد زیجا همه چ نیهتل کردم. ا واریبه در و د ینگاه دوباره
در  شتتامیخانه خانم هاو ادیجا متوقف شتتده بود. آدم را به  نیکه زمان در ا نیا

شتتده  یمیانداخت. لوستتتر ها و چلچراد ها همه قد یبزرگ م یرمان آرزوها
زاده ها از آن ها استفاده  مکه در حال حاضر فقط در اما ییبودند. از آن نمونه ها

 دمده بود. یحدود بزرگ و مجلل و تا یادیشود. ز یم
 

بودند. کامال مشتتهن بود که  یمیهمه، قد یبزرگ الب ونیتلوز ،یالب مبلمان
 زد. یهتل چقدر کساد است. پرنده هم پر نم

 
 برگشت. برخاستم. یلحظه بعد با مرد نسبتا جوان چند

 
با بنده تماس گرفتند و  یگرام ی. احوال شتتما ستترکار خانم؟ ابورزادی_خانم پ

صب شر یگرام هیگفتند که  ظر ما دو روز قبل منت یشن. ول یفرما م فیشون ت
 .دیخانم. خوش آمد دیکرد ری. ما رو غافلگمیشما بود

 
 کنم." ریکه تو را غافلگ امدمیدو روز قبل ن نیهم یبرا قایزدم." دق لبهند



 
 .یصنعت یآقا ی_مرس

 
 د؟یجا هست نی. چند روز ادیی_خانم امر بفرما

 
 گشوده تر شد. او خبر نداشت. لبهندم

 
. بابا ل ف کردن و هتل رو به من واگذار کردند. یصتتنعت یآقا شتتهیهم ی_برا

 هستم. دیجد ریبنده مد
 

 _آهان.
 

 بزند. یآن قدر متعجب شده بود که اصال نتوانست حرف چارهی. بنیهم
 

 .ستی_متاسفانه وض  هتل اصال مناسب ن
 

 در هم رفت. شیاخم ها ینزد و فقط کم یحرف
 

که  یزیخب از اون چ یکنم. ول ایجا اومدم که هتل رو اح نی_به هر حال من ا
 کار داره. شتریکردم ب یفکر م

 



هتل رو رها کردند. من  نیستتالهاستتت که ا رزادیپ ی_بله درستتته. متاستتفانه آقا
اثر ندادن  بیخب ترت یرستتوندم ول شتتونیاز مشتتکالت را به گوش ا یلیخ

 هست. دینیب یکه م نیمتاسفانه. به هر حال ظاهر و باطن هم
 
ست خودش را تبرئه کند. که البته تا حدود یم شت. بابا چند  یخوا هم حق دا

 یهتل که روز نیجا را کامال به حال خودش رها کرده بود و ا نیبود که ا یسال
ام تنزل مق ریپذ مهمان کیبابلستتر بود،حاال به حد  یهتل ها نیاز بهتر یکی
 کرده بود. دایپ

 
جا هستتتم که با کمک هم هتل رو  نیهستتتم. به هر حال من ا انی_بله در جر

 .میسرپا کن
 
 زد و گفت : یحرف من لبهند نیا با
 

 _بنده در خدمتم سرکار خانم.
 

م و شام رو ه دیاتاق به من بد هیشه  یخسته و گرسنه هستم. اگر م یلی_من خ
 شم. یمنون مم دیاریبه اتاقم ب

 
 _الساعه خانم. اطاعت امر.



 
شاره سئول رزپشن که ب ییا ا شوک بود کرد که چمدان مرا به  یبه م نوا هنوز در 

 اتاقم ببرد.
 

 یاتاق هتل بود. بعد از رفتن او نگاه نیبرد که احتماال بهتر یرا به اتاق چمدان
اق کوچک ات ریتحر زیها از مد افتاده بود. م یواریبا دقت به اتاق کردم. کاغذ د

 روکش آن را خراب کرده بودند. زینوک ت یزیاز چند جا ترک خورده بود و با چ
 
ستشو به ش یمیقد یول زیرفتم. تم ییحمام و د شو رآالتیبود. تمام  و  ییو رو

قد ها ستترام یمیوان،  ند. تن جد کیبود مد روز و  ماال در  دیها  که احت بود. 
ند، آنها را ک ریشوفاژ را تعم ستمیشد س چند سال قبل، که بابا مجبور راتیتعم

 هم عوض کرده بود.
 

بودند. در کمد  زیتهت نشستم و ملحفه ها را چک کردم. خدا را شکر تم یرو
 نداشت. یرا باز کردم. چوب لباس

 
سهت پنجره شد و لوال ها زنگ خورده بود. پرده ها هم  یباز م یرا باز کردم. به 

کوچک درون اتاق را چک کردم. با  ونیشتتد. تلوز یعوض م دیبود و با یمیقد
ت کانال با دس دینداشت و با یکنترلش باطر یگرفت. ول یو برفک م تیپاراز

 کردم. یها را عوض م
 



شپزخانه و پ کیبه در خورد و  ییا ضربه سته بود شیمرد که لباس آ ، غذا بند ب
س سالم و احول پر ست. اظهار  یرا آورد.  ستوران ا شپز ر سر آ کرد و گفت که 

 میدر مورد غذا و مشکالت آشپزخانه هم صحبت کرد یکردم و کم یخوشبهت
افتاده بود،  کارآن از  زیکه همه چ یخوشتتمزه بود. از هتل اریو او رفت. غذا بستت

 بود. دیبع ییخوش مزه ا یغذا نیچن
 
ستوران ب دیبا س شتریبه ر ستورا یم یدگیر س یین هتل جاشد. چون ر ت که ا

شتر شهیهم سال هم، اهال یب امیدر ا یخودش را دارد. حت یم خود آن  یسفر 
 یغذا نیهتل با ا نیا نیکنند. بنابرا یشهر از رستوران هتل شهرشان استفاده م

 شد. یمعروف م دیخوش مزه، با
 

سم شکر آب به اندازه کاف لبا و با  گرم یرا عوض کردم و دوش گرفتم که خدا را 
 بودند. زیبود و حوله ها هم تم ادیشار زف

 
 یادیز یهتل ق عا زمان و انرژ نیدارم. ا شیدر پ یکه راه دراز دیرس ینظر م به

 رقابت کند. شیتا دوباره بتواند با رقبا دیطلب یرا م
 
ام و حاال هم غذا خورده و  دهیتماس گرفتم و گفتم که به سالمت رس یسارا با

 ام. دهیحمام کرده و دندان مسواک زده در تهت خواب
 



نسبت به همه ما حساس شده  ییا مارگونهیبه طور ب یاز مرگ سهند، سارا بعد
 .میهست یو در چه حال میکن یو چه کار م میخور یکه چه م نیبود. ا

 
 یتم که اگر مکرد. خستتته بودم و گف یقشتتم هم مرا لحظه به لحظه چک م در

ام  یام. گوشتت دهیکه من رستت دیو بگو ردیو آراز تماس بگ نیدیتواند خودش با آ
 .دمیرا خاموش کردم و خواب

 
سا تمام شنا دنیو د لمیدو روز قبل را به جم  کردن و گذرانده بودم  انیاقوام و آ

 هوش شدم. یب بایخسته بودم و با سه شماره تقر یلیخاطر خ نیو به هم
 

 یم یراهرو را جارو برق یشدم. کس داریاز خواب ب یجارو برق یبا صدا صبح
 .دیکش

 
 رونیو از اتاق ب دمیبه ستتاعت کردم. ستتاعت نه صتتبح بود. لباس پوشتت ینگاه

ه کرد و گفت ک یظیغل یمشغول نظافت بود. سالم و احوال پرس یرفتم. خانم
ر از آن چه که ت  یتوانم صتتبحانه ام را در رستتتوران صتترف کنم. ظاهرا ستتر یم

شده بودم و خب ا یفکر م  یتر م حتخوب بود و کار مرا را نیکردم، معروف 
 کرد.

 
 رفتم. به احترامم برخاست و سالم یصنعت یاز صرف صبحانه به اتاق آقا بعد

 کرد. یو احوال پرس



 
از تعارفات مرستتوم دفتر حستتاب و کتاب هتل را از او خواستتتم. دفتر را به  بعد

 آورد. میو صندوق براگا دیهمراه کل
 

و به ا یناکار آمد دی. شادمید یکارش را م دیداشتم که او را نگه دارم. با میتصم
شا لیدل س یبود، م ارشیدر اخت یاگر امکانات دینبود امکانات بود.  ت بهتر توان

 هتل را اداره کند. نیاز ا
 

د. کن یاداره م یستتنت وهیهمان شتتب قبل هم متوجه شتتدم که هتل را به شتت البته
شهر غر اجیبه او احت یول شتم. من در آن  زن بودم. و آن هتل  کیو البته  بیدا

 یم یوجود صتتنعت نیداشتتت. بنابرا ازین راتیهم ظاهر به انواب و اقستتام تعم
 من با بناها و کارگرها سرو کله بزند. یتوانست به جا یتوانست الزم شود. او م

 
ساب کردم. خرج آن یسرسر ینگاه شده بود که یبرا یچنان به دفاتر ح  هتل ن
ر به مرو دیدهم. پس با نیاو را تشه یمال یامانت دار زانیآن بتوانم م یاز رو

 شناختم. یزمان او را م
 

به  ایآ هنکیو ا دیپرس میشسته و رفته بود. درباره هتل و برنامه ها زیهمه چ ظاهرا
ست از همان ابتدا تکل ینه؟ م ایدارم  یاجیوجود او احت شهن  فشیخوا را م

 کند.



 
 ییهم درباره برنامه ها یدارم و کم ازیرا راحت کردم که به وجودش ن الشیخ

فت که نگاهم کرد و گ نیو تحس یهتل داشتم، صحبت کردم. با شگفت یکه برا
 هتل نیخوانده ام و حاال او م مئن استت که ا یبابا گفته استت که من هتلدار

 شد. هدبابلسر خوا یهتلها نیاز بهتر یکیدوباره  یدر مدت کوتاه
 

شتتتد. در و پنجره  یها عوض م یواریکاغذ د دیهتل بود. با راتیاول تعم قدم
 شدند. یم ضیتعو دیخراب، با یها
 

شتتد. در راهروها و  یم کیبا چشتتم الکترون کیاتومات دیهتل با یجلو درب
شپزخانه و مقابل درب ورود یالب صب م نیدورب دیهتل با یو آ سته ن  یمدار ب

 شد. یکنترل م یو نگهبان تیریها در اتاق مد نیدورب نیشد و ا
 
 دایپ امزوگیکه گفت استهر مشکل ا دمیهتل پرس یاستهر و سونا تیوضع از

ست و یآن برق شیگرما ستتمیست نکهیکرده استت و ستونا هم به علت ا  بوده ا
 داشته به دستور خود بابا بسته شده است. یمصرف برق وحشتناک

 
د ش یعوض م دیاستهر با زوگامی. امیاضافه کرد مانیها ادداشتیه را هم ب نیا

رگ و بز یآن استهر عال فیشد. ح یعوض م دیسونا هم با شیگرما ستمیو س
 بود که بال استفاده بماند.

 



 یلهر هت نیتریو ،یشتتد. الب یم یدگیها رستت نیاز ا شتتتریب دیهم با یالب به
سافران با د ست. م ضاوت کی یالب دنیا سب یهتل درباره آن هتل ق کنند.  یم ین

ودش را به سمت خ یشتریتر و مجلل تر باشد، مسافر ب کیش یپس هر چه الب
 کشد. یم
 

 کیو  میاستفاده کن میتوانست یمساحت بزرگ م نیهتل بزرگ بود و ما از ا یالب
اشت د یشهردار یدوندگ ی. البته کممیکن جادیا یشاپ هم در گوشه الب یکاف
 برد. ی. ارزش هتل را باال مدیارز یاش م یبه سهت یول
 

 یغرفه ها شیو به جا میشتتو الیخ یشتتاپ را ب یکاف میتوانستتت یهم م دیشتتا
نود  قهیکه در دق یو مسافران میکرد یرا استهدام م ی. فروشندگانمیباز کن دیخر

 یم اند، دهیشمال را نهر یدست  یافتاد که سوغات و کلوچه و صنا یم ادشانی
 کنند. هییانستند در همان جا آن را تهتو
 

آژانس  کی میتوانستت ینباشتد. م یبد زیهم چ طیدفتر فروش بل کیهم  دیشتا
سافرت سن امیاندازیکوچک هم در آن جا راه ب یم د، بزرگش بو یهتل الب نی. ح

 داشت. یمانور نسبتا خوب یکه جا
 



و  راتیمبعد از تع دیبود. با غاتیمهم بود. تبل یلیکه خ گرید زیچ کیالبته  و
 غاتیشتتد. بدون تبل یآن انجام م یبه رو یعیوستت غاتیافتتام دوباره هتل، تبل

 بود. اجیراننده هم احت یرونق ندارد. به تعداد یو تجارت زنسیب چیه
 

ر که به نظ یکردم، نکات یهتل نگاه م واریرفتم و به در و د یطور که راه م همان
 کردم. یم ادداشتیکرد را  یم یادآوری یصنعت ایآمد و  یخودم م

 
سرما نزد نیکار ما ا یخوب صل  سافران کم  کیبود که ف ضور م بود و بال ب  ح
 دیع یو برا میرا انجام ده راتیتعم میتوانست یراحت م الیشد و ما با خ یتر م

 .میدوباره شو تیفعال ینوروز آماده 
 
دادم. قرار  یکردم و به خواهر و برادرانم اطالب م یهم م متیبرآورد ق کی دیبا

 ی. مهارج حساب ممیهتل را همه با هم پرداخت کن هیشده بود که مهارج اول
س سمت تق س یم میشد و بعد به چهار ق شا یشد. تنها ک ست اعت  دیکه  ا

و  نیدی. آبودندها را نداشتتت، خود من بودم. آنها همه پول دار  نهیپرداخت هز
بابا در یوق خوبآراز که حق تا رضتتتا را  یکردند و ستتتارا یم افتیاز  هم که 
 نداشت. یداشت، غم

 
ش یسارا ضا از   یم ایمه شیرا برا زادیمرد تا جان آدم ریدهانش را باز نکرده ر

م خود یخواستتتم با آن برا یداشتتتم و م یکرد. فقط من بودم که پس انداز کم



مرمت را  نیا یباال یها نهیبهرم و حاال ق عا آن پس انداز جواب هز نیماشتت
 داد. ینم
 
 یهترب نهیهم از آراز. م مئنا آراز گز دیشتتا ای. رمیتوانستتتم از بابا قرض بگ یم

 چیه یاز خرج کردن برا یزیآورد. هر چند که بابا هم تا به حال چ یبود. نه نم
 کدام از ما کم نگذاشته بود.

 
 .میهتل کنسبز  یو فضا اطیبه ح یتا نگاه میآمد رونیهتل ب از
 

 یبه مرمت داشت. خدا را شکر که آن جا شمال بود و حت اجیها هم احت باغچه
خب باز هم  یشتتد. ول یافتاد، ستتبز م یپوستتت تهمه هم در خاک م کیاگر 

داشت و چمن ها هم تکه  یفصل یو کاشت گلها یدگیبه رس اجیباغچه ها احت
شده بود. احت  و هم در اطیهم در ح ،ینور پرداز کیبه  اجیتکه، خراب و ُتُنک 

 .میهتل داشت یورود یابتدا
 

 یادیا زاز شهر فاصله نسبت بایمقابل هتل کردم. ما تقر رینظ یبه منظره ب ینگاه
جاذبه  یکی نیهم دیو شتتتا میداشتتت کات  ته از د نیا یاز ن تل، الب من  دیه

 شد. یمحسوب م
 



تم که خواستت یوار خودش را حفظ کرده بود و من هم م ییحالت روستتتا هتل
 تهیبودن در کنار مدرن ییروستتتا نیبماند. ا یحالت هم چنان محفوظ باق نیا
ست خ یم سان ییایرو یلیتوان شود. ک فرار  یشهر یکه از زندگ یو پر طرفدار 
به دور از شتتهرها  ییمکانها یآمدند، معموال تشتتنه  یکردند و به شتتمال م یم

ند و ا با ا نیبود تل  تا نیه نداز روستت مه بود، م نیو ا ییچشتتم ا  یکه در حو
و  هتیفضتتا با مدرن نیقرار دهد. و اگر ا ارشتتانیفرصتتت را در اخت نیتوانستتت ا

خود را از دستتت بدهد،  گریآنکه آن وجه د یشتتد، ب یامکانات شتتهر همراه م
 کرد. یم دایپ یشتریب تیق عا محبوب

 
 حبتص میکه الزم داشت ییزهایدرباره کارها و چ یصنعت یهم با آقا گرید یکم

. تا میکن یبند تیشتتد که کارها را اول نیو قرار بر ا می. به داخل برگشتتتمیکرد
 .میواجب تر بود یکارها ستیظهر مشغول سرو سامان دادن به ل

 
و فروش  هتنیو هم خود من دور ر یصتتنعت یکار، هم از نظر آقا نیتر واجب

چه  هر میهم بکن یراتیتعم میخواستتت یهتل بود. چون ما اگر م یمیقد لیوستتا
سا نیبود، بهتر بود. بنابرا یدور و اطرافمان خلوت تر م کهنه و  لیبهتر بود که و

 شد. یاز هتل خارج م یمیقد
 

و . با امیکرد یو زمان م نهیبرآورد هز کیو  میآورد یرا م رکارهایتعم دیبا بعد
 یس. کمیداشت ازیرزپشن خوش رو تر ن کیراج  به رزپشن هم صحبت کردم. 

بر ستتر مستتافر  یزیچ انایمستتافر از جا در نرود و اح یکه با دوستتوال اضتتافه 



 یتیابلق نیمشهن بود که چن یبه خوب دمیکه من شب قبل د ینکوبد. رزپشن
 را دارد!

 
صحبت کرد درباره صل  ان، هم رستور یصنعت ی. به نظر آقامیرستوران هم مف
س ییغذاها شت و ح ییخوش مزه ا اریب  مانور دیر بماند. بابود که مهجو فیدا

ستوران م یبه رو یشتریب ستوران بامیداد یر و  زیشد. م یعوض م دی. دکور ر
آنها  یوکه استتم خود هتل به ر ینیچ یها کهنه بودند و بشتتقاب ها یصتتندل

در  دیابود. ب دهیرنگ و لعاب شان پر ایشکسته بودند و  ایچاپ شده بود، اکثرا 
شپزخانه هم احتمیکرد یم یمورد هم فکر نیا  یقو یبه فرها و اجاق ها اجی. آ

 داشت. یتر و به روز تر
 

کار بدم  نیبود. ناخواگاه متوجه شتتتدم که چندان هم از ا شیدر پ یطوالن راه
ست. به نظر م امدهین شده ام. آن نفرت ب دیرس یا سوار  دازه از ان شیکه بر کار 
 نگ تر شده بود.از رشته ام داشتم، حاال به نظرم کم ر شهیکه هم ییا

 
شق کارها شهیهم من سل یسارا شهیهم بودم. هم یهنر یعا من دکور  قهیبا 

تم توانس یعالقه هم بپردازم. م نیتوانستم به ا یکرد. حاال م یخانه را عوض م
 کنم. نیزایخودم که بد هم نبود، د قهیو اتاق ها را به سل یالب
 



مورد هم صحبت کردم. به  نیدر ا یزدم. با صنعت یهم به دانشگاه م یسر دیبا
 کرد. یخوب یها ییراهنما تیدر نها یول دیرس ینظر متعجب م

 
و با هم  مینیکه بنش میشده بود یمیآن قدر صم گرید یروز من و صنعت انیپا در

سن اش نی. مهم تردیرس یبه نظر نم ی. مرد بدمیبنوش یهتل چا اطیدر ح  ح
شم پاک س ینگاه هرز چیاش بود. ه یچ شت و ب ص اریندا شه ه و مودبان تیبا 

م به با ه تاهمسر و دختر کوچکش به سراغش آمدند  گرید یکرد. کم یرفتار م
 خانه پدر و مادرش بروند.

 
کرده بود، نگاه  یکه او به عنوان همستترش او را معرف یبه عروستتک رتیح با

س ست داد مانهیصم یلیو خوش خلق بود. خ فیو ظر بایز اریکردم. ب  با من د
کرده است و گفت که اگر  فیاو تعر یو گفت که همسرش شب قبل از من برا

به چ جا  به خود او بگو اجیاحت یزیدر آن   هم. دختر کوچک اش میداشتتتم 
ستتالم  یبود و با ناز خاصتت میمادرش بود. استتمش مر اتورینیکوچک شتتده و م

 .دمیب*و*ساو را بود که ناخوداگاه خم شدم و  یکرد. آن قدر دوست داشتن
 

ماندم و  اطیدر ح گرید یکردند و رفتند و من هم کم یبعد آنها خداحافظ یکم
 .مدیشام خوردم و به اتاقم رفتم و خواب شهیبعد به داخل رفتم و زودتر از هم

 
 
 



 
 

*** 
 
 
 
 
 

ش کهیدرحال شته بودم، چ نیرا ب یگو شم نگه دا ود در حد یزیشانه چپم و گو
شغول  کی سارا شهیاره دادن و تساعت بود که م ستم را ا یگرفتن با  ز بودم. د

 .هتیر نییپا شمیو ابر ریحر یقالب پرده ها رها کردم و پرده ها
 

 دردناکم را ماساژ دادم. گردن
 

 _سونا گوش ات با منه؟
 

ا را ه رهیکه گ ادیستتاعت بود که گوشتتم با او بود. آن قدر ز کیام گرفت.  خنده
 نییپا فیدر رد رهینوار پرده و دو گ یباال فیدر رد رهیزده بودم. دو گ نییباال و پا

 نوار پرده.
 



 _سونا؟
 
 کرد که ق   شده است. ینامم را صدا کرد. فکر م غیبار با ج نیا

 
 _جانم؟

 
 ؟ید ی_چرا جواب نم

 
 .دمیخند

 
 .یزن یحرف خودت رو م یساعته دار کیبگم خواهر من.  ی_چ

 
 دینه. تو با ایکارش تموم شتتده  ینداره که اون هتل کوفت ی_به من اصتتال رب 

شده. چرا نمیبرگرد سیفهم ی. دلم برات تنگ  . ستمین ینیزم بی. من مثل تو 
 گرده. یسال سهند برم یدر ضمن تارا هم داره برا

 
 کی گریماه د کینگفتم.  یزی. چدیلرز یکم شیحرفش، صتتتدا یجا نیا در

سهند رفته بود. لبم را گز یسال م ضم را پنهان کنم. همان جا  دمیشد که  تا بغ
 یدادم. چشمانم را بستم و سع هیتک واریجا به جا شدم و به د ینردبان کم یرو

ت تماس گرف آرازکه  ی. آن شب شوماورمیسال قبل را به خاطر ن تیکردم موقع
 و گفت که خودم را به تهران برسانم.



 
 ؟یای_م
 

سارا یلحن شیصدا شت.  شده بود. دو ماه بود  یالتماس گونه دا واقعا دلتنگ 
و  یو ستتاناز و عل نیدیبار هم آخر هفته آ کیبار آراز و  کیکه درهتل بودم و 

 دیرستت یوقت نکرده بود و حاال به نظر م یستتارا یآمده بودند. ول دنمیبابا به د
 دلتنگ شده است. یکه حساب

 
ستم به خاطر ب کی مثل شم بودم و نتوان و بعد از  به تهران بروم یماریمرتبه که ق

 روز صبح کیآن هم بالفاصله امتحاناتم شروب شد و در قشم ماندگار شدم و 
. آن دمیرا مقابل خودم د یکه در را باز کردم ستتارا یزنند، وقت یکه در م دمید

ضا تنگ کرده بود ک صه را به ر شده بود و عر ضاقدر دلتنگ   شیراب چارهیب یه ر
 قشم کرده بود. یگرفته بود و او را راه طیبل
 

ستتر بردنم به بابل یکرد که اگر به تهران برنگردم خودش برا یم دیهم تهد حاال
 گرداند. یمرا به تهران برم یو با اردنگ دیآ یم
 

ستم تا حدود کی باالخره آن  گریقانعش کنم که تا دو هفته د یساعت بعد توان
 م بود.جا خواه

 



. درستتت بود دیطلب یداشتتت که وجود مرا م یادیز یهایهنوز خورده کار هتل
صنعت شته تا حدود نیبودم. از ا یخودم هم م دیباز با یبود ول یکه  به  یها گذ

 کرده بودم. دایکار عالقه پ نیا
 
سرد با نتها که در ا یزمان یکرد. ول یخداحافظ یو ناراحت یاکراه قبول کرد و با 

ستلفن را  یگوش صدقه ام رفت و دلگ یبا خوشحال دم،یب*و* اش  یریقربان 
به تمام  یاحستتاستتات کیبود. مهربان و خوش قلب و  نیهم یرف  شتتد. ستتارا

 کلمه. یواقع یمعن
 

ش شلوار ج یگو شالم را که عقب رفته بود، کم نمیرا درون  شتم و  لو ج یگذا
نردبان  یلبه پله  یآمدم و پرده را برداشتتتم و رو نیی. دو پله از نردبان پادمیکشتت

 خودشان وصل کردم. یها را سر جا رهینشستم و دوباره گ
 

توانستتتم به آن چه که انجام  یاز دو ماه تالش و کار طاقت فرستتا، حاال م بعد
 داده بودم افتهار کنم.

 
 اجیکه احت یعوض شتتده بود. در تمام نقاط یتمام اتاق ها و الب یوارید کاغذ

س نیبود دورب شده بود و تا شته   ییاساختمان تا آن ج ساتیمدار بسته کار گذا
 و به روز شده بود. ضیداشت تعو رادیکه ا

 



ستهر شده بودند و مقدار ا شان هم بهتر  سونا از روز اول سا یو  نو و  لیهم و
صندل زیو م کیش یشده بود. مثل تهتها هیهتل ته یو مد روز برا کیش  یو 
طور لوازم مدرن و با امکانات  نیرستتتوران. و هم یبرا بایز اریبستت یچوب یها

 آشپزخانه. یبرا شتریب
 

بود. فوق العاده شتتده بود. تمام  یکه مورد عالقه خودم شتتده بود، الب ییجا اما
 ینور پرداز ستتتمیستت کیخودشتتان را به  یآن چلچراد کهنه و از مد افتاده جا

ش ست مبلمان نو و  ده ش یمبلمان کهنه الب نیگزیجا کیمدرن داده بود و دو د
شه ا ید ییال ا کیطور  نیبود. و هم شده  یالب از ییبزرگ هم در گو شته  گذا

 بود.
 

کوار کیهم  یاز الب گرید ییگوشتته ا در متر در دو متر گذاشتتته بودم.  کی ومیآ
کوار کوار نیوجود هم ونیمد یالب ییبایاز ز یمیکه ن یمیآ  بود. روز قبل ومیآ
که آراز تلفنش را به من داده بود تماس گرفته بودم و  یقیموستت یگالر کیهم با 

گران بود. آن چنان که  یلیرا داده بودم. خ اماهای دیستتف یانویپ کیستتفارش 
آن  دیبا انویپ نی. ادیارز یم یفروشتتنده مبلغ را گفت قلبم از کار افتاد. ول یوقت

آراز که  بیبته از جخودم. ال بیاگر شتتتده بود از ج یگرفت. حت یجا قرار م
 کردم. یبعدا با او حساب م

 



از ستتالن اضتتافه شتتده بود که البته هنوز  ییغرفه فروش هم به گوشتته ا نیچند
اف دکور غرفه ها هنوز کامل نشتتده  یها و ام د یداشتتت. چوب کار ییکارها

 بود.
 

مال گرد طیدفتر فروش بل کیعالوه  به  دفتر کیکه قرار بود  یو تور شتت
م ه رانیشتتهر بزرگ ا نیداشتتتت و در چند ییایو ب ایکه در تهران ک ییمایهواپ
 یفروش هما و ماهان بود، آن جا شعبه بزند و به قول سحر همسر آقا یندگینما

 شانس یلیکرده هم مسئول آن جا شود. خ شیدختر خوشگل آرا کی ،یصنعت
 یاقخانم آ انییستترشتتناس، از آشتتنا ییمایدفتر هواپ نیا سیکه رئ میآورده بود

ض یصنعت سحر را س ه   شعبه کوچک کیشده بود که در هتل ما  یبود و به وا
 ییمایپدفتر هوا سیعامل و رئ رینشده بود. مد دییکند. البته هنوز کامال تا جادیا

 .دمحل هتل کرده بو دنیجواب بله را منوط به د
 

کالس  به ییبود که خدشه ا ی. اگر در حدندیب یو هتل را م دیآ یبود که م گفته
در  حیصر یلیآنها وارد نکند، با ما وارد شراکت و معامله خواهد شد. خ یکار

کار نهواهم کرد، چون  پیو چ متیهتل ارزان ق کیتلفن گفت که من با  یپا
 سوال برده خواهد شد. ریمن هم ز یطور کالس کار نیا

 
 لکه در هت یکستت یهم حق داشتتت. تجارت، تجارت بود. برا یتا حدود البته

 نیمثل هما و پارس دفتر فروش داشتتت، ستتهت بود که چن ییا رهیزنج یها



مثل هما و پارس  ییدر رده هتل ها یاگر هتل ما زمان یرا بکند. حت یکیرستت
 بود. یم
 

از ما و هتل ما نداشتتت و به قول خودش با  یشتتناخت چیحال بود که او ه مهم
رشت دفتر فروش داشتند،  یاز هتل ها یکیآنها در شمال کشور فقط در  نکهیا

 کار شده بود. نیبه ا یراض یاو باز هم فقط و فقط به خاطر خانم صنعت یول
 

ست نزن طیهم گفته بود که غرفه فروش بل بعد ستند ک میرا د ه با تا اگر آنها خوا
 کنند. زانیخودشان دفتر فروش را د قهیما معامله کنند، خودشان به سل

 
س ینم شتم که م یدانم چه ح  ییمایعامل آژانس هواپ ریمد یآقا نیگفت ا یدا

ش خود یبه نوع دی. شاستیبه معامله و شراکت با هتل ما ن لیم یچندان هم ب
 آمد. یدر نهان به نظر موافق م یگرفت، ول یرا م

 
س ایکرده بود و  یقیپرس و جو و تحق دیشا شده یک ستاده بود که متوجه   را فر

سابق  گریهتل د نیبود که ا شا ی. نمستینآن هتل  ش دیدانم   فتهیهم من خود 
 کردم. یطور فکر م نیشده بودم و ا

 
 یه از پل گریخودشتتان قرار گرفتند. بار د یها درستتت بر ستتر جا رهیگ باالخره

ض صل کنم. بع ست کارها نیاز ا ینردبان باال رفتم تا پرده را و را  نینچ نیا ید



فرم کارها عالقه داشتتتم و بعد  نیبه ا نکهیدادم. اوال به خاطر ا یخودم انجام م
شتم  رانپرده ها فوق العاده گ نیا نکهیا لیهم به دل ست ندا شده بود و دو تمام 

 کند. فیکث ایآن را نخ کش و  یاطیاحت یکدام از کارگرها با ب کیکه 
 

 .رزادی_خانم پ
 

نمانده بود که از همان  یزیکرد که مرا از جا پراند و چ میچنان بلند صتتتدا آن
 سقوط کنم. نیینردبان به پا یباال

 
نردبان حفظ کنم. خود  یکردم تا تعادلم را رو یو ستتع دمیکشتت ییخفه ا غیج

 نردبان را گرفت. یها هیو پا دیبود جلو دو دهیطاهر که ترس
 

 نیشب اولش، ا یشد. آن از رزپشن یپسر آدم نم نیچپ نگاهش کردم. ا چپ
 هم از حاال.

 
دارد، را ن یگفت او تنهاست و کس یکه م یصنعت یاز آن شب با اصرار آقا بعد

هم  بلد بود و سرش یرا تا حدود یسینبود. زبان انگل ینگهش داشتم. پسر بد
که  دیرستت یمثل آن شتتب بد خلق نبود. به نظر م گریبه کار خودش گرم بود. د

و حاال مدت  استتتتزده کرده  جانیکارکنان ه گریهتل او را هم مثل د ییایپو
 تشتترفیکرد و پ یم یگرفتن زبان و روابط عموم ادیرا صتترف  یشتتتریزمان ب



سر خوب ییها صل کرده بود. پ شتکارش  نیبود و من به خاطر هم یرا هم حا پ
 اش را هم از ماه بعد رد کنم. مهیاش کنم و ب یداشتم که رسم الیخ
 
مرتبه  نیا یدر هم رفت. ول شتتتریب میخجالت و خنده نگاهم کرد. اخم ها با

 .یتصنع
 
قا هی_ مدن م ییآ که برا یاو تل رو بب ط،یدفتر فروش بل یگن قرار بوده  . ننیه

 ....یاسمشون هم آقا
 

 _باهر
 

بودم او  دهیکش غیکه من ج ی. ظاهرا زمانمیدیدو نفر ما به سمت صدا چرخ هر
 آمده بود. یهم پشت سر طاهر به داخل الب

 
به راهرو زیم ،یالب راتیخاطر تعم به قل کرده ه یورود یرزپشتتن را  تل منت

 انشتتیبه باال و اتاق ها میرا که داشتتت یمستتافران اندک ،یو از در پشتتت میبود
 کیساخته،  شیپ یها واریرا هم با د یراهرو و الب انی. و ممیکرد یم ییراهنما

 .میدرا کامال بسته بو یو الب میبه وجود آورده بود وارید
 



باز و ح با ناگهان رتیدهان  به خاطر حضتتور  نه  تا  یکامل نگاهش کردم.  و 
 بر لب  نتیکه با شتت یخند شیبه خاطر ن یادبانه اش، و نه حت یب یحدود

بود  یمرد نیجذاب تر ،یاستتیداشتتت. به خاطر چهره اش. چهره اش با هر مق
به حال در عمرم د تا  ثل  دهیکه   لنبود. درستتتت مث یآدم معمول کیبودم. م

 بود. یوودیهال یره هاها و ستا شهیهنرپ
 

سع  یسر توانم نگاهم را  یکردم تا آن جا که م یخودم را جم  و جور کردم و 
 تفاوت کنم. یب

 
 نیبه ا یمرد کیدختر جوان چند مرتبه در عمرش  کیشتتتد. مگر  ینم یول

به او ب یرا مالقات م تیو جذاب یپیخوش ت ند نستتبت  فاوت ت یکند که بتوا
 بماند!

 
 کوتاه کردم و گفتم: ییا سرفه

 
 .تونییباهر. خوشحالم از آشنا ی_بله آقا

 
 کردم و گفتم: ییطاهر اشاره ا به
 

 کن. ییباهر رو به رستوران راهنما ی_طاهر ل فا آقا
 



 به باهر کردم و گفتم: ینگاه مین
 

 رسم خدمتتون یاالن م نی_من هم هم
 

 طاهر به راه افتاد.خم کرد و به دنبال  یپررنگ تر شد و سرش را کم لبهندش
 

آمدم و شتتالم را باز  نیی. پادمیکشتت یقینردبان جا به جا شتتدم و نفس عم یرو
آشتتفته ام را با انگشتتت شتتانه کردم و دوباره شتتال را به ستترم  یکردم و موها

 انداختم.
 
م کردم. به خود میکار گذاشته بود یکه درالب یبزرگ یقد نهیدر آ یاراده نگاه یب

 بود. دهیرس افتادن، پررنگم هنوز هم از ت
 
ستوران رفتم. رو به سته بود و  کینزد یصندل کی یر ش فنجان  کیبه پنجره ن

 مقابلش بود. یکشمش کیبشقاب ک کیقهوه و 
 
سو به سرد و ب یهتل نگاه م اطیح یمنظره جنگل آن  شمانش حاال   یکرد. چ

 نق ه دوخته شده بود. کیتفاوت به 
 



. با احترام برخاست و با تعارف من، دوباره بر دمیکش رونیمقابلش را ب یصندل
ست. آقا شیسرجا ش ستوران برا یل ف ین سون ر  فنجان کیمن هم  یسرگار

 آورد. کیو ک یچا
 

 کردم تا با ما یاو را متقاعد م دیکردم تا آرامش خودم را حفظ کنم. من با یسع
 .میداشت اجیدفتر فروش معتبر، احت نیوارد معامله شود. ما به ا

 
 شیراآ کیبا  یدارم که وقت یهستم. آن قدر چهره مقبول بایهمه من ز یگفته  به

نه به  دیشوم همه سرها را به طرف خودم بچرخانم. شا یمهمان کیوارد  میمال
 در حد خودم خوب هستم. ی. ولیسارا کیناب و کالس ییبایز
 

 اال .....ح یکنم متنفر بودم. ول یاستفاده ابزار ییبایز نیاز ا نکهیاز ا شهیهم
 
شکافانه نگاهم م یبرا در آن ته نگاهش،  یکرد. ول یلحظه به او نگاه کردم. مو
 زد. یخاغ موج م ی نتیش
 

ست که من هفته قبل با او تلفن یسیهمان رئ نیبودم که ا متعجب حبت ص یا
شک تر و جد یکرده بودم؟ پا ص نیتر از ا یتلفن به نظرم خ ه حاال ک یتییشه

 د.بو دم،ید یاز او م
 
 گفتم: شهیمحکم، مثل هم یو لحن یخونسرد با



 
قا خب آ با هم تلفن رزادیباهر من ستتونا پ ی_ بل  ته ق  یهستتتم. فکر کنم هف

 .میصحبت کرد
 

داشتتت اگر من موفق و  دهیکه عق ییشتتده بود. ستتونا روزیپ شتتهیهم یستتونا
ص شه ستم، فقط به خاطر  ست و نه چهره ز تیمحبوب ه  نهی. گزمیبایخودم ا

 رفت. رونیاز صورتم کامال از ذهنم ب یاستفاده ابزار
 

 گفت: ییبا مزه ا یرا باال آورد و با خنده  دستش
 

شت  ی_احتماال نه. اون برادر بزرگ منه. ول شحالم که اون امروز کار دا من خو
 خودش فرستاد. من طوفان باهر هستم. یو منو به جا

 
 یهش کردم. اگر او فکر منگا رتیرا مقابل صتتورتم نگه داشتتت. با ح دستتتش

ست م ییا بهیکرد که من با هر غر سد د شتباه  یکه از راه بر سهت در ا دهم، 
 بود.

 
ک خش یکامال مودبانه، ول یدستش زل زدم و نگاهم را سردتر کردم و با لحن به

 و سرد گفتم:
 



 باِهر. یآقا تونی_خوشحالم از آشنا
 

 شیقب برد و در موهاخاغ زد و دستش را ع یلبهند یمتعجب شد. ول یکم
 .دیکش

 
 _منم هم خانم سونا.

 
 که مرا به خنده انداخت، گفت: ی نتیبه طرفم خم شد و با ش یکم
 

 نه؟ گهیده د یم یخودمون معن ی_اسم تون همون سونا
 
 تعجب گفتم: با
 

 _کدوم سونا منظورتونه؟
 

 _حمام سونا
 
 توانستم فقط چند لحظه نگاهش کنم. رتیح با
 

 گن سونا یشونه به سر م ایبه هدهد  ی_هدهد. تو ترک
 



 بار نوبت او بود که تعجب کند. نیا
 

 _واقعا؟
 

و به او هم تعارف کردم تا قهوه اش  دمیرا نوش میاز چا یرا تکان دادم و کم سرم
 دیهم ستتن آراز باشتتد. شتتا دیبا بایآمد که تقر یاش را بهورد. به نظر م کیو ک

رفتار و چهره اش او را مثل   نتیشتت یزرگ تر بود. ولاز من ب یستته چهار ستتال
 و تهس کرده بود.  انیپسر بچه ش کی

 
 آورد و گفت : رونیو اسپورتش ب کیچهار خانه ش راهنیپ بیاز ج یگاریس
 

 بکشم؟ گارینداره س ی_مانع
 

اال . و حردیمعامله سر بگ نیخواستم که ا یخب من م یکه مان  داشت ول البته
شاره اهم که زمان غذ سته بود. ا ستوران ب ه از کارگرها ک یکیبه  ییا نبود و در ر

 ریبود و ما را تحت نظر گرفته بود کردم تا ز ستتتادهیهمان جا کنار اشتتپزخانه ا
 .اوردیب یگاریس
 

 بلکش را آتش زد و دود آن را به جهت مهالف صورت من فوت کرد. کاپتان
 



 به سرتا سر رستوران کردم و گفتم: ییدستانم اشاره ا با
 

شکل بگ نیباِهر. اگر ا ی_ظاهر و باطن آقا شحال  یلیکه من خ رهیمعامله  خو
شما رو درک م یم شروب به کار کرد یشم و اگر هم نه که   هیو  میکنم. ما تازه 

ش یکم زمان م سرپا ب شانه و حاال هم که  یول میبره که  سابقه هتل درخ خب 
 .دیوند یخودتون م گهیشده. د ینحو بازساز نیشده و به بهتر ایاح دینیب یم
 

 به رستوان کرد و گفت: ینگاه
 

 آره؟ دیجا هست نیا ری_شما مد
 

 را به نشانه مثبت تکان دادم. سرم
 

 ه؟ی_مالک ک
 

 _من و برادرها و خواهرم.
 

 باال رفت و گفت : ابروانش
 

 د؟ینجا رو اداره ک نی_برادراتون اجازه دادن که شما ا
 



 خنده گفتم: با
 
. در ستتتنیمن هم مال عمر ن یباِهر. برادرها یآقا ستتتیجا افغانستتتان ن نی_ا
 خوندم نه اونها. یمن هتلدار یثان
 

 و گفت: دیخند
 

که مرد  یخانواده تا وقت هیکه تو  دیخب قبول کن یکنم ول نیخواستم توه ی_نم
 ده. یرو نم ینیو سنگ تیکار پر مسئول نیچن یبرا یباشه اجازه به زن

 
 زدم و گفتم: یلبهند

 
 د؟یالبته اگر خواهر داشته باش د؟ید ی_شما به خواهرتون اجازه کار نم

 
 و گفت: دیخند

 
ساالر  اونها به من شتری. بله من دو تا خواهر دارم که واال بهی_خانواده ما که زن 

 یم ریبگم. مثل دو تا ماده شت یزیدن نه من به اونها. جرات دارم چ یدستتور م
 کنن یام م کهیت کهیسرم با چنگ و ناخن ت زنیر
 



گاه ها ین ناخن  ها یبه  ناخن  کار  میمن کرد.  لت  به ع  انیدر م کیحاال 
 نبود. شانیهم به رو یشکسته بود و الک

 
 ابزار شما خانم هاست نه؟ نی_اصال ا

 
سهند هم  میبه ناخن ها ی. با مزه بود. نگاهدمیخند شت من و  کردم. او حق دا

ش یم کیبار یو کار به جاها میکرد یکه دعوا م یوقت ن با ناخ شهیمن هم دیک
 کردم. یبه او حمله م

 
ابزار استتتفاده  نی. بله منم از امیها داشتتت یریدرگ نیاز ا ی_منو برادرم هم گاه

 کردم. یم
 
شتتتد.  یددانم حالت صتتورتم چ ور شتتتده بود که او نگاهش کامال ج ینم

 من زودتر گفتم: یبزند ول یخواست تا حرف
 

 ه؟ی_خب نظرتون چ
 

س یکم صوغ خود هتل خاموش  یگاریس ریرا در ز گارشینگاهم کرد و  مه
 گفت: یجد یکرد و با لحن

 
 هنوز کار داره آره؟ یالب نم؟یجاها رو هم بب هیبق شهی_م



 
 و گفتم : برخاستم

 
رزپشتتن.  دیجد گاهیو جا زیفروش مونده و البته م ی_بله. هنوز دکور غرفه ها

 دکورها بهوره. هیرزپشن سفارش بدم که به بق یبرا دیجد زیم هیخوام  یم
 

ه ب یقد بلند نبود. از من که زن متوستت  ادیرا تکان داد و برخاستتت. ز ستترش
 بلندتر بود. یده سانت دیشا م،یآ یحساب م

 
ل من بروم. جلو افتادم و تمام هتل را دستتتم اشتتاره کردم که تعارف کرد که او با

تمرکز  نیشتریب یالب یرو ینگاه کرد ول یباال را سرسر ینشانش دادم. طبقه ها
که کارگرها هنوز در آن  اطیبه ح ،یاز پنجره بلند الب ییرا کرد و چند لحظه ا

 مشغول به کار بودند، نگاه کرد.
 

 نه؟ د،یکن یکار م دیهم دار اطیح ی_رو
 

اگر  دیهتله و شتتا یمدخل ورود اطیها. باالخره ح یستتاز بایز یستتر هی_آره 
 نداشته باشه کمتر هم نداره تیاهم یاز الب شتریب

 
 _بله درسته.



 
 و نگاهم کرد و گفت: دیچرخ

 
 د؟ی_کجا درس خوند

 
 قشم. ی_هتلدار

 
 اش را باال برد و گفت: چانه

 
 شمال ؟ دیراست از جنوب اومد هی_پس 

 
 .دمیخند

 
 راست. تهران هم توقف داشتم. هیراست  هی_نه 

 
کوار به  به آن نگاه کرد. ییرفت و چند لحظه ا ومیسمت آ
 
 . اگر پر بشه قشنگ ترههیخال کمی_
 

کوار یماه ادیجا ز نی_آره ا کوار یها یماه نی. قشنگ ترستین یومیآ  یومیآ
 است. یابوموس رهیشه تو جز یم دایپ رانیکه تو ا



 
 تعجب گفت: با
 

 _واقعا؟
 

 آبش مثل بهشته. ری_آره. ز
 

 .هیکردم که من قه نظام ی_فکر م
 

 یاز دانشتتجوها یکیشتتن.  یم لیاستتثتنا قا یها گاه یبوم یبرا ی_هستتت ول
 برد اون جا یما رو چند ساعت یبوم

 
 ؟ ی_غواص

 
آب نمانده  ریز ادیترس از کوستتته بود. ز شتتتریمن ب یام را باال دادم. برا چانه
 بودم.

 
 _آره

 
 زد و گفت: یدوباره در الب یچرخ



 
 .یردبزرگش خوب استفاده ک ییشده. از فضا زیوسوسه برانگ یلیتون خ ی_الب

 
س بدون نگاهش کردم. گذاشتم تا چند لحظه تنها باشد تا  نهیحرف و دست به 

واند. کند، بت فیو کستتب تکل ردیبگ یزیچ یاگر خواستتت با برادرش تماستت
 آمدم. رونیب یکردم و از الب یکوتاه یعذرخواه

 
را  یسیبه انگل یرزپشن کنار طاهر که در سکوت کتاب مکالمه فارس زیم پشت

 خواند، نشستم. یم
 
 آمد. رونیآمد و بعد از چند لحظه او هم ب یحرف زدن آهسته م یصدا یالب از
 

 آورد و گفت: رونیب بشیاز ج ی_کارت
 
قرار داد  بستتتن یتهران برا دیبرگشتتت کارت دفتر ما تو تهرانه. هر وقت که نی_ا

 شرکت. دیایب
 

و  کرد زیآم  نتیش یینگاهش کردم که خنده ا یو خوشحال رتیچنان با ح آن
 گفت:

 
 رو کردم. فتونیتعر ی_حساب



 
 .دیباهر بزرگ هم تشکر کن ی. از قول من از آقای_مرس

 
 .رهیعوض شد. گرفته و ت ییلحظه ا یصورتش برا حالت

 
 باهر بزرگ سالهاست که فوت شدند. ی_آقا

 
 _متاسفم. منظورم برادرتون بود.

 
دوباره  یکرد و به طرف در رفت. ول یکوتاه یرا تکان داد و خداحافظ ستترش

 ریتلفن همراه که در کارت ز یشماره  کی یبرگشت و انگشت اشاره اش را رو
ماره  چاپ شتتتده بود گریتلفن همراه د یشتت بت و تلفکس  ثا ند تلفن  ، و چ

 زد و گفت: یگذاشت و با خنده چشمک
 
 .دییبه خودم بگ دیداشت یمنه اگر کار یشماره  نی_ا
 
به نشتتانه  ی. ستترالیخ یشتتاد و ب یی. خنده ادیتعجب نگاهش کردم. خند با

 رفت. یبه طرف در خروج دیخند یهنوز م کهیتکان داد و در حال یخداحافظ
 
 



 
 
 

 ششم فصل
 
دند خور یم یآشپزخانه نشسته بودند و با هم چا که کنار هم در یتارا و سارا به

بزرگ شتتتده بود. چهره اش مثل خود  یلیزدند، نگاه کردم. تارا خ یو حرف م
شب دایبه ما پ یشباهت چیشده بود و ه مایس به  هینکرده بود. برخالف آلما که 

 خودم شده بود. کنارشان نشستم.
 

 د؟یکن یشما دو تا پچ پچ م دیگیم ی_چ
 

 و گفت: دیخند ینهود تارا
 

 شده دای_برات خواستگار پ
 
 بنفش شده بود. تیاز عصبان یتعجب نگاهش کردم. سارا با
 

 ؟ی_ک
 



. آن چنان محکم که دیکوب نکیستت یرا رو شیبرخاستتت و فنجان چا محکم
 نمانده بود بشکند. یزیچ
 

 یم وقت. اون هیخواستگار ادیاونقدر پرو باشه که ب تونهیم یبه نظرت ک ؟ی_ک
توک پا بلند بشتتته  هیبه خودش زحمت نداده تو فوت داداش جوانمرگ من که 

 بگه. تیتسل ادیب
 

 خانم؟ ی_کوک
 

 زده بود که تارا را به خنده انداخت. رتیآن چنان ح لحنم
 

شپزخانه رفت  کینگفت و مثل  یزیچ یسارا ساز به طرف در آ ست  بمب د
 یدفعه به ستتمت من خم شتتد و با حالت کیبرود  رونیقبل از آن که از در ب یول

 گونه و با نمک گفت: دیتهد
 

 کنم. یو گرنه خودم خفه ات م ایبهش جواب مثبت بد ی_خر نش
 

 . رو به تارا گفتم:دیخند شتریب تارا
 

 کوکب خانم؟ ای یاومده خواستگار اریشده؟ خود شهر ی_چ



 
شد و نگاه یکم شپزخانه منته یخم  سته شد ک یم یبه راهرو که به آ رد و آه

 گفت:
 

 _نه کوکب خانم.
 

 گفت؟ ی_بابا چ
 

 پچ پچ کرد. آهسته
 

 دفعه ..... هیخودش جواب داد. که اون هم  نیدی_بابا تهران نبود. داداش آ
 

 یرا م دیکه نبا یزیمتوجه شتتد که داشتتت چ نکهیاش را ق   کرد. مثل ا حرف
باقلوا از ظرف برداشتتتت و در دهانش  کیانداخت و  نییگفت. ستترش را پا

 شیبرا یآمد، ستتارا یم رانیگذاشتتت. تارا عاشتتق باقلوا بود و هر زمان که به ا
 کرد. یباقلوا درست م

 
 ؟یدفعه چ هی_
 

 کوتاه به من کرد و گفت: ینگاه
 



 ؟یدفعه چ هی ی_چ
 

نبود. طفلک صتتورتش به شتتدت قرمز  یماهر ی. تارا اصتتال درود گودمیخند
 شده بود.

 
 گم ینم یزیچ ی_تارا راستش رو بگو به کس

 
 خم شد و دوباره به راهرو نگاه کرد. گرید یو کم دیرا گز لبش

 
 گفته به تو نگم نیدی_داداش آ

 
 من قانونمند شده بود. یهم برا نیرا چرخاندم. حاال ا چشمانم

 
 خودش گفته. زود باش بگو یبرا نتیدی_داداش آ

 
 و گفت: دیخند  نتیو با ش ینهود دوباره

 
 دیر کرد. فکهیدفعه زد به ستترش و گفت بهتر که جوابتون منف هی_کوکب خانم 

منو دارن. دخترتون هم تا ابد بمون  اریشتتهر اقتیها ل نیبهتر د؟یهستتت یکه ک
 ور دلتون....



 
 گفت: یگفت و بعد به فارس ییایتالیبه ا یزیچ یرا ق   کرد و با نارحت حرفش

 
 .هیتیشهص ی_زن ب

 
 بود. فقط سرم را تکان دادم. دهینکته آن قدر واضح بود که تارا هم آن را فهم نیا

 
 کرد و کم مونده بود خفه اش کنه. ی_بعد هم داداش آراز قاط

 
 گرد شد. چشمانم

 
 رو؟ اریشهر ای_کدومشون رو؟ کوکب خانم 

 
صور ا تارا  کند و خفه اش افتدیکوکب خانم ب یآراز رو نکهیهم به خنده افتاد. ت
 بود. یاو هم فانتز یبرا
 

 رو اری_نه شهر
 

س نیهم در شپزخانه آمد.   یبرا یپررنگ یبر لب، چا گاریلحظه آراز به داخل ا
 تهیتارا را به هم ر دهیسشوار کش یموها ندیو قبل از آنکه بش هتیخودش ر

 و بعد نشست.



 
 تو تارا؟ یگفت یم ی. چدمی_اسم خودم را شن

 
 به من نگاه کرد. یچارگیدوباره سرخ شد و با ب تارا

 
 گفتم: یخونسرد با
 

 کرد. یم فیرو تعر اریخفه کردن شهر انی_داشت جر
 

 .دیلحظه با تعجب به من نگاه کرد و بعد خند چند
 

 سرش را تکان تکان داد. دیخند یم کهیحال در
 

 _آره کم مونده بود عالوه بر معتاد بودن به مقام شامخ قاتل بودن هم برسم.
 

شاد. آراز ن نیهم شهیبه خنده افتاد. تارا هم تارا از  یشگانیبود. خوش خنده و 
 لپش گرفت و گفت:

 
ضول گهی_د شو برو تو اتاقت ما  یم نیدیزلزله ها. به آ ینکن یف گم. حاال هم پا

 .میبزرگونه دار یحرفها



 
 رفت. رونیو با اخم ب دیلب برچ تارا

 
 ؟یکرد یخفه اش م ی_واقعا داشت

 
به من نگاه کرد و ستترش را  شیفنجان چا یخاموش کرد و از باالرا  گارشیستت

 تکان داد.
 

که خواستتت  یهر حرف مفت ینشتتدم که بذارم هر ک رتیغ ی_هنوز اون قدر ب
 بزنه

 
 دستانش گرفت. انیرا م سرش

 
 کنه؟ ی_سرت درد م

 
 اخم سرش را تکان داد. با
 
 ادیترک اعت مراکز نینرفته بود. آن قدر از اوضاب نابسمان ا ادیترک اعت کینیکل به

 به یحت کهیرا ترستتانده بود. به طور یشتتد که ستتارا یدر روزنامه ها نوشتتته م
 نداشت. نانیهم اطم یمراکز دولت

 



رضتتا بود، قرار  یاز دوستتتان خانوادگ یکیروانکاو معروف که  کینظر  تحت
صحبت و  شاوره و  ش یجیکم کردن تدرگرفته بود. دکتر با م روب مواد کارش را 

ست یکداممان نم چیکرده بود. ه صال ا میدان  ایروش جواب خواهد داد  نیکه ا
تدر به  به جا یکرد و گاه یکم م زیناچ یلیو خ جینه؟ دکتر مواد را  آن  یهم 

روان و مغز  یبه رو نیح نیکرد. در هم یم نیگزیآرام بهش را جا یقرغ ها
از هر  ادهایتمام اعت شتتهیداشتتت که ر دهیکرد. دکتر عق یآراز هم کار م ماریب

 در روم و روان آدم است. ،ینوع
 
 نیشده بود و با کوچکتر ریپذ ت*م*ر*ی*ک. آراز کج خلق و مینگران بود ما

شانه خوب نهایگفت ا یرفت. دکتر که م یاز کوره در م یحرف شا ین ست. ن نه ا
 مواد هم واکنش یجیو تدر زیآن مقدار ناچ یاستتت که بدنش به کمبود حت نیا

 کند. به یبدن، خودش دارد خودش را پاک م نکهیا یعنی نینشان داده است و ا
 و آهسته آهسته. جیتدر

 
 ؟یمسکن بهور هی یخوا ی_م
 

 پوزخند زد و گفت: یرا باال آورد و با تله سرش
 

 ؟یبهم بد یتون یخوام. م ی_من مواد م
 



 گرفتم. زیم یرا از رو دستش
 

 _آراز تحمل کن.
 

 گرفت. یهم بدن درد م ی. گاهدیکش شیبازوها یرا رو دستش
 

 .واشی واشیو  یجیکنم. تدر ی_به زبون راحته. من دارم جون م
 

 هم فشرد. یرا به رو چشمانش
 

 .رمیبم دی_تو رو خدا بذار
 

 یدب یدانستم با حال روح یم یخواست بغلش کنم، ول ی. دلم مدمیرا گز لبم
 زند. یرا پس م که دارد من

 
 تحمل کن. گهیکم د هی_
 
نجان پرت کرد. ف یرا به طرف یخشم برخاست و با پشت دستش فنجان خال با

 یتکه از آن کمانه کرد و در بازو کیمنفجر شتتد و  نکهیبه کانتر خورد و مثل ا
 .دمیکش ییخفه ا غیمن نشست. ج یبرهنه 

 



 کامل. یمانیبودند. آراز کنارم زانو زد. با پش هتهیهمه به آشپزخانه ر حاال
 

 کار کردم؟ یخدا چ یکار کردم؟ وا ی_چ
 

زد. نه  ونری. خون بدمیکشتت رونیفنجان را ب زیحرکت لبه ت کینزدم و با  یحرف
نان ز ند. ول ادیآنچ پا میبازو یرو یکه فواره بز ته بود و  م یم نییراه گرف د. آ

سرد مثل ا یلیخ صال اتفاق نکهیخون سارا افتاده،ین یا زده بود  که بهتش یرو به 
 کردم و گفتم:

 
 کنم. زیرو تم نی. ااریرو ب نیجان اون گاز و بتاد ی_سارا

 
و  جیبه تارا کرد که گ ییاشتتاره ا یاشتتک یو فقط با چشتتمان یحرف چیه بدون

 .اوردیرا ب هیاول یکرد، تا جعبه کمک ها یشوکه ما را نگاه م
 

 کرد و یو تارا و ستتاناز و عل یبه ستتارا یگرفت و نگاه یرا از ستتارا نیبتاد آراز
 گفت:

 
 د؟یشه ما رو تنها بذار ی_م
 

 زد. نیرا بتاد میبازو خودش



 
 _متاسفم.

 
ستش ضر بود یرا گرفتم. برا د شدن او، همه ما حا  را هم نیبدتر از ا میخوب 

 .میتحمل کن
 

 یکن ی_قول بده که تحمل م
 

 داد و سرش را به عقب برد. هیبه کانتر تک نیزم یجا رو همان
 

. به خدا قهیو هر دق هیکنم ستتونا. هر روز و هر ثان ی_تحمل؟ من دارم جون م
 هیچه زندگ نیزنه. آخه ا یهستتتم. مرگ منو پس م ییدفعه ا هیبه مرگ  یراضتت

 که من دارم؟ یسگ
 
 ها نشستم. کیسرام یسر خوردم و کنارش رو یصندل یرو از
 

خاطره بد برات  هیروزها، فقط  نیاز ا یروز هیشتته. تحمل کن.  ی_درستتت م
 هیشه  یروزها فقط برات م نیا ی. ولیش یو بچه دار م یریگ یمونه. زن م یم

 یکه توش راحت شد ییروزها
 
 تمسهر گفت: با



 
که  گه من احمقم  قاط گهید یکی_زن؟ م ندگ نیا یرو هم  خودم  ینکبت یز

 بکنم.
 

 بود. دهیدرجه خودش رس نیتر رهیبه ت افکارش
 

 یش ی_باالخره که عاشق م
 

 کرد. نگاهم
 

 _عشق؟
 

به حال نشتتن نیا نکهیتفاوت بود. مثل ا یب لحنش تا  اال بود و ح دهیکلمه را 
 بود. نیزم یلغت رو نیناشناخته تر شیبرا
 

 ؟یرو دوست داشت اریشهر ؟ی_تو عاشق
 

 نزدم. یلحظه حرف چند
 

 حاال نه. یبرهه از زمان آره. ول هی_تو 



 
 کهیالغر شتتده بود. به طور یلیبا دستتتانش بازوانش را ماستتاژ داد. خ دوباره

 زد. یبه تنش زار م شرتیت
 

 سهند نرفتم. یدونم چرا من به جا یخسته شدم. نم زی_خسته ام. از همه چ
 

کرد. البته دکتر گفته بود که  یمرگ خودش را م یگرفت. او آشتتکارا آرزو دلم
سردگ یشیاند کیتار نیچن ست یعیترک و بعد از آن طب نیدر ح یو اف  ی. ولا

 کیاستت و در ب ن آن قرار گرفتن  زیچ کیموضتوب  کی ینیب شیدانستتن و پ
 ستتهتزند،  یچشتتمانت پر پر م یجلو زتیکه عز ینیبب نکهی. اگرید زیچ

 مرگش را دارد، سهت است. یکه لحظه به لحظه آرزو یبدان نکهیاست. ا
 

 بمون. شمیاون جا پ ایچند روز ب هی_خواستم برگردم 
 

 زد. یتله لبهند
 

 _کار دارم دردونه.
 

 نیاز ا رشتیخواستم ب یکند. نگذاشتم. نم نهیرا معا میرا چرخاند تا بازو دستم
 .ردیزخم عذاب وجدان بگ کی یبرا
 



 .ستین یزی_چ
 
 پشت سرم نگاه کرد. به
 

 ترسه بحث مون بشه. یکشه. م یداره سرک م ی_سارا
 
 رفت. رونیاز جا برخاست و ب یسست یکم با
 

و  یهم ساناز و عل یبه آشپزخانه برگشت و پشت سر سارا یسرش سارا پشت
ستترشتتان به کار خودشتتان گرم بود. تارا طرز کار با  شتتتریو تارا ب یتارا. البته عل

 دیجور بودند. شا یلیداد. با هم خ یآموزش م یمدلش را به عل نیآخر یگوش
 شدم. یم یمیصم وداشتم با ا یده سال فاصله سن من هم اگر با عمه ام فقط

 
 دورت بگردم. یشد ی_چ

 
 خاتمه دادن به بحث گفت: یرا باال آورد و برا میبازو ساناز

 
 .هییخراش جز هیتو هم.  یسارا ستین یزی_چ

 
 زدم. سرش را تکان داد. شیبه رو یممنونش بودم. لبهند چقدر



 
 
 
 
 

*** 
 
 
 
 
 

سهند را چند روز جلو بنداز نیبر ا قرار سالگرد  سم  دو  نی. در امیشد که مرا
قا با دفتر آ بار  ند  که در تهران بودم چ ته  ماس قرار داد ت میتنظ یباِهر برا یهف

 نداشتند. فیتشر رانیباِهر ا یظاهرا آقا یگرفته بودم ول
 
صنعت از م را به توانم خود یتماس گرفته بود و گفته بود که اگر م یآن طرف هم 

سالگرد ازدواجش بود و م سانم.  سافرت  یشمال بر سرش را به م ست هم خوا
 ببرد.

 
 یخاطر به ستتارا نیدستتت دستتت کنم. به هم نیاز ا شیتوانستتتم ب ینم گرید

سم را چند روز جلو ب شاندازدیگفتم که مرا باِهر گفته بود که هر زمان که  ی. من



 یکند. م میفت تا قرار مالقات را تنظاز خارج برگشتتت با من تماس خواهد گر
 تر بود. واجبو برگردم. مراسم سهند  میایتوانستم دو روزه به تهران ب

 
ست یکه م یصبح روز یول سرخاک برو میخوا ش م،یبه  صبح من  یساعت نه 

 یتوانم ستتاعت دو بعد از ظهر به دفتر آقا یباِهر تماس گرفت و گفت که اگر م
 باِهر بروم.

 
صبح زود راه ب یکردم. م قبول ستم کار را همان روز تمام کنم و فردا  . افتمیتوان

 آن جا خواهم بود. میگفتم که ساعت دو تا دو ن
 

 لیسهند و فام یمیاز خودمان. دوستان صم ینبود. تعداد کم یآن چنان مراسم
 .کینزد

 
شک ها کنار شت ع میسنگ قبرش زانو زدم. ا کرده  بزرگم پنهان یآفتاب نکیرا پ

سع شته  یم یبودم.  سوز و گداز رو یکردم تا نگاهم به نو . تادافیسنگ ن یپر 
 کرد. یم هیسنگ افتاده بود و هق هق گر یمامان رو

 
 یم ادمیکند؟  یهم دارد؟ ستتهند را زنده م ییا دهییها فا نیکردم که ا یم فکر

سهند درباره خانواد شهیهم میکه کودک بود یزمان دیآ که پدر و مادر  ییه هابا 
صحبت م شتند  سرت ادمی. میکرد یدا  ییه هابه بچ ابانیدر خ یبود که با چه ح



شان را گرفته بودند نگاه م ست مادر  یحاال مامان خودش را م و. میکرد یکه د
 کرد؟ یم رونیداشت؟ حسرت را از دل سهند ب ییا دهیکشت. فا

 
ستگ بابا سارا یم هیگر یهم به آه گ را سن یکنار مامان افتاده بود و رو یکرد. 

 .دیب*و*س یم
 

و آراز  نیدیآوردم. به کنار آ رونیرا ب یاستتپر فمیگرفت. برخاستتتم و از ک نفستتم
نبود  یگاریکه ستت نیدیکرد و آ یآتش م گاریبه ستت گاریستت ،یرفتم. آراز عصتتب

شتتدم از بس  یدود یکرد که ماه یاز او فاصتتله گرفته بود و غرو لند م یکم
ش گاریس سر آیدیک شاره کردم تا  صب زرا قبل ا نیدی. به تارا ا سه  ر آراز آنکه کا

 شود، گرم کند. زیلب ر
 
شانش نگاهم کرد. بازو با شمان درخ داده  هیکه به آن تک یرا به تنه درخت شیچ

 .دیکوب یبود، م
 

 _چته؟
 

چند روز است که  دیرس یبلندش را پشت گوش اش فرستاد. به نظر م یموها
 داد. ینشان م دهینشده، صورتش را بدتر تک ویش یها شیحمام نرفته است. ر

 
 کرد و گفت: ییا ناله



 
باره مصتترفمو کم کرد. من دارم م  چی. چرا هرمیم ی. به خدا دارم مرمیم ی_دو

 من خمارم د؟یفهم یکدومتون نم
 

 را نگاه کردند. همه برگشتند و ما کهیبلند گفت. به طور یخمار را کم کلمه
 

 ؟یفهم یچرا نم رمیم ی_بهش زنگ بزن بگو بهم مسکن بده. من م
 

. با ناله دیرا از دستم کش شیکردم تا آرامش کنم. بازو یرا گرفتم و سع شیبازو
 قلبم فشرده شد، گفت: یبه طور ز،یآلتماس آم یو چشمان

 
شتتم.  یم ونهی_تو رو خاک ستتهند بهش زنگ بزن بگو بهم مستتکن بده. دارم د

 دیمنو بکش .دمیبر گهید غمبریتوان ندارم. به پ گهید ریکشه. به پ ینم گهیذهنم د
 شم. یآروم بشم. دارم زجر کش م دیبزار یول
 

 یرا نم میها هیگر رهیت نکی. خوشتتحال بودم که او از پشتتت آن عدمیرا گز لبم
هم  دانستتتم. آن یباِهر بروم، نم دنیخواستتتم به د یم ییا افهی. من با چه قندیب

ساعت بعد از گر نیمن که تا چند شمان و ب ه،یو چند  ورم کرده و قرمزم  ینیچ
 کردم. هیزند که ساعت ها گر یداد م

 



سر نیدیآ ضوب را برا  یجلو آمد.  ض شیمو صر روز  حیتو دادم. ظاهرا دکتر ع
که کستت ها بود  مدت بل، مصتترفش را کم کرده بود.  ها نم گرید یق  یآراز را تن

که  یرااز مقد شتریکه ب دندیترس ی. منیدیآ ایبود و  یدر خانه سارا ایگذاشت. 
صرف کند  صرف کند و اوردوز کند.  یقو یمهدر یحت ایدکتر گفته بود م تر م
صرف اش تقر صد پا بایاو که حاال م صت در ش سلما با  نییتا   کیآمده بود. م

 کرد. یاوردوز م شتر،یدوز ب ایو  یمهدر قو
 

 آورد و به دکتر تماس گرفت. رونیاش را ب یگوش  یسر
 

 .میابلو شوت نیاز ا شتریخواستم ب ی. نممیبرگرد نیرا گرفتم تا به ماش دستش
 

ه به دکتر خواهم گفت ک ایکه آ دیپرستت یم هیبه چند ثان هیبچه ها چند ثان مثل
 روز قبل برگرداند؟ یمصرفش را به اندازه 

 
را در شکم اش جم  کرده  شیبود و پاها دهیعقب خواب یصندل یرو نیماش در

 یزیشتتتده بود. چ شیکرد. دلم ر یخورد، ناله م یبود و همان طور که تاب م
و جان گداز ا یناله ها نیکنم. تحمل ا هیبلند زار زار گر ینمانده بود که با صدا

 بود. نیمظلوم تر شهیرا نداشتم. نه او که هم
 

استتت و  یستتاق نیدیآ نکهیمثل ا د،یآمد. آراز آن چنان از جا پر نیدیآ باالخره
 .دیایدر ب یمواد آورده تا از خمار شیبرا



 
 شد؟ ی_چ

 
 م ب. ادیگفت ب یچی_ه

 
 به من کرد و گفت: ینگاه

 
 ؟یمگه قرار نداشت ؟یکن یکار م ی_تو چ

 
 بود، گفت: ستادهیا نیدیکه آمده و پشت سر آ رضا

 
 . تو به آراز برس.نیدیرسونمش آ ی_من م

 
ش نیدیآ و آراز به م ب  نیدیشدم و آ ادهیپ نیسرش را تکان داد. من هم از ما

ر نتواند . اگدیایبه ستترش ب ییکه بال دمیترستت یدکتر رفتند. دل نگران بود. م
 تحمل کند؟ اگر سکته کند چه؟

 
 با محبت دستم را گرفت. رضا

 
 _چته سونا؟



 
 ترسم. ی_نگرانشم رضا. م

 
 ؟ی_از چ

 
 فشار روش بود. یلیخ ؟ی_اگر سکته کنه چ

 
پاک م ته  ینم شیزیچ ی. ولهیعیشتتته طب ی_اون داره  باش. الب شتتته. نگران ن

برنامه رو  نی. ادیا دهی. مهصوصا که شما داد دیشه نگران نباش ینم یخواهر
 دی. اگر شما محکم باشدیمحکم باش دیخب با یدارم. ول یمن هر روز با سارا

 شه. یآراز پشتش به شما گرم م
 

. یمرد زندگ کیبود.  یمرد خوب یخورد. ول ینم یکردم. رضا به سارا نگاهش
 گذاشت. یم هیاز تمام جان و دل، ما یسارا یکه برا یمرد

 
 زدم. لبهند

 
 .یرضا تو خوب ی_مرس

 
 هیرگ ریدل ستت کیو من دوباره  مینگفت. به مراستتم برگشتتت یزیزد و چ لبهند

خواستتتم به مالقات باِهر بروم. به جهنم که چشتتمانم  یکردم. به جهنم که م



شمان موش کور ز لیحاال تبد  کهنیشده بود. مهم خودم بودم و ا ینیزم ریبه چ
شتم که کنار قبر همزاد ام و قلم چند لحظه ا ست دا شک بر ییدو ش زم،یا  دیاتا 

 آرام شوم.
 

. در خواب غرق لذت نمیرا نب میکه با هم بود ییخواب زمان ها گرید دیشتتتا
 ی. به کنستترت ممیرفت یم نمایبودم. او کنارم بود و ما مثل آن زمانها با هم ستت

 داریاز خواب ب یوقت ی. ولمیکرد یبحث م نویتارانت نینتیو درباره آثار کو میرفت
 است نیریآن قدر ش ابهاخو یشدم. بعض یو غصه غرق م یشدم در ناراحت یم

ست ندار ست دارد که همان  شیدر پ یدارید هرگز بکه آدم دو شد. دو شته با دا
 نیشتتبها ا یکند. گاه دایآن خواب ادامه پ یلحظه خواب به خواب برود، ول

 نیا یافتاد. دوستتت داشتتتم که خواب به خواب بروم ول یمن هم م یاتفاق برا
 زنده بود. درمکه در آن برا یایتمام نشود. رو ایرو
 
 چیبا مامان و بابا ه یکه بود مراستتم را ادامه دادم. ول یو ناراحت یهر ستتهت با

ر آنها را د میتوانستتتم. دستتت خودم نبود. به طور مستتتق ینزدم. نم یکدام حرف
 نیدانستتتم. به هم یم لیدخ م،یکه ما خواهر و برادرها داشتتت یهمه مشتتکالت

 شد. یخاطر دلم با آنها صاف نم
 

 ر آن بود؛ توقف کرد.د ییمایکه شرکت هواپ یمقابل ساختمان رضا
 



 ؟یمنتظر بمونم تا برگرد یخوا ی_م
 

. دانجامینداشتتتم که امکان دارد کارم تا چه اندازه به طول ب یتیذهن چیه اصتتال
 گردم. یکه کارم تمام شد به خانه برم یگفتم که او برود و من هم زمان نیبنابرا

 
و راوات و مانتبا کاله و ک یبود و دختر جوان ییکه گوشتتته ا یزیطرف تک م به

 کت مانند پشت آن نشسته بود، رفتم.
 
مه خلوت تر بود. بق او با تلفن و  هیستترش از ه بت  ما مشتتغول صتتح  ایدائ

 درون گوش شان بودند. یها یهندزفر
 

 باِهر داشتم. یهستم. قرار مالقات با آقا رزادی_سالم خانم. من پ
 

 زد و گفت: یرا باال برد و نگاهم کرد. لبهند سرش
 

 . من خودم با شما تماس گرفتم.رزادی_بله خانم پ
 

 به ساعت کرد و گفت: ینگاه
 

 رسن. یجناب باهر االن م ندیچند لحظه بش دیی_بفرما
 



را  نکمیچرا ع نکهیا یکردم و نشتتستتتم. دوباره به من نگاه کرد. البد برا تشتتکر
 برنداشته بودم. چشمانم افتضام شده بود. ورم کرده و قرمز.

 
هر چه تمام  یبرداشتتتم و با پررو زیم یاز رو ییتفاوت خم شتتدم و مجله ا یب

 تر م العه کردم.
 

 تادند،سیکه به احترامش ا یوارد دفتر شد و به کسان یلحظه بعد مرد جوان چند
 به داخل اتاق رفت  یکرد و به داخل اتاق رفت. آن قدر ستتر ییستتالم بلند باال

 .نمیکه نتوانستم صورتش را بب
 

 باِهر بروم. یتوانم به اتاق آقا یگفت که م یلحظه بعد هم منش چند
 

به در زدم و به داخل رفتم. کنار دستتتگاه قهوه ستتاز، پشتتت به در  ییا ضتتربه
. ستتالم کردم. بدون آنکه برگردد هتیر یخودش قهوه م یبود و برا ستتتادهیا

 گفت:
 

 د؟یدار لی. قهوه که مدیی. بفرمارزادی_سالم سرکار خانم پ
 

 _بله متشکرم.
 



. آن را مقابلم گذاشتتتت و چند لحظه دیپر کرد و به طرفم چرخ گرید یفنجان
 کرد. ینگاهم م نکینگاهم کرد. حتما او هم به خاطر ع

 
ل بود و تپ یبلندتر از برادرش بود. بلند تر و خوش اندام تر. برادرش کم قدش

رادرش ب تیبثلث جذا یبود. ول یو بلند و عضالن دهیاو کش یشکم داشت. ول
شت.  شت. معمول یچهره معمول کیرا هم ندا ش یول یدا ضنیدلن چهره  ی. بع

 یهمه معمول با. چهره او هم نندینشتت یبه دل م یول ستتتند،یخاغ ن نکهیها با ا
ه دل ب تینشست. آن چنان که برادرش با آن جذاب یبودن، مردانه بود و به دل م

 نشست. ینم
 

دستتت کت و  کیه عقب شتتانه کرده بود. ستتاده و مردانه ب یلیرا خ شیموها
ل ساده. بدون کراوات و سوسو دیسف راهنیبود، همراه با پ دهیپوش یشلوار مشک

 دینداشتتت. فقط شتتا یخاصتت زی. چهره اش چیرستتم یستتاده ول یلی. خیباز
س شت و  شمان در سوب م نیتر بایز اهشیچ صورتش مح ضو   هیشد. بق یع

 یدر گوشته ابرو یمیقد یزخم یستاده و مردانه بودند. جا ورتشصت یاعضتا
ستش بود که تا پ ش یشانیرا در  زیهمه چ از شتریب نیشده بود. و ا دهیبلندش ک

 زد. یچشم م
 

 زشیم یرو یانداخت و با کاغذها نییکردم لبهند بزنم. ستترش را پا یستتع
 مشغول شد.

 



کرد. شما خودتون  یم فیاز هتل شما تعر یلی. برادرم که خرزادی_خب خانم پ
 د؟یگ یم یچ
 

 ندارد. نانیام گرفت. کامال مشهن بود که به قضاوت برادرش اطم خنده
 

 بگم واال؟ ی_چ
 

 را باال آورد و نگاهم کرد. سرش
 

باره  د؟یتون رو بردار نکیشتتته ع ی_م من عادت دارم که موق  حرف زدن در
 .نمیطرف مقابلم رو بب یچشما ،یمسائل جد

 
خواستتت از چشتتمان طرف  یروان شتتناس بالف ره. م کیبود و ق عا  زرنگ

 ببرد. شیبه صحت حرف ها یمقابلش پ
 
شمانش نگاه کردم. برا نکمیع شتم و به چ با  یجا خورد. ول ییلحظه ا یرا بردا

 دقت به من نگاه کرد.
 

 .امیحاال از مراسم سالگرد فوت برادرم م نیمن هم ی. ولدی_ببهش
 



 گاهم کرد و بعد سرش را تکان داد.ن هیصورتش عوض شد. چند ثان حالت
 

 .میانداخت یمالقات رو م گهیروز د کیکه  دیداد ی_اطالب م
 

 .دمیاز قهوه ام نوش یکم
 

 صبح زود به هتل برگردم. دی_عجله دارم. فردا با
 

 زد. یچرخ میداد و ن هیگفت و به عقب تک یاوهوم
 

 در هتل شما دفتر فروش بزنم؟ دی_خب من چرا با
 

 باال بردم و با اعتماد به نفس کامل گفتم: ییابرو
 

 داره. ندهیهتل ما آ نکهیا ی_برا
 

 کرد تا خنده اش را پنهان کند. یسع
 

 هتل با شماست؟ تیری_مد
 



نگاهم کرد. نظرم عوض شده بود.  قیمحکم و عم هیرا تکان دادم. چند ثان سرم
به علت  یچشمانش واقا جذاب بود. نافذ بود و درشت. چشم ها خمار نبود ول

تر از حد معمول بود چشم ها را خمار و  نییپا یخط اشک چشمان، کم نکهیا
شان م سانا یخواب آلود ن شم گربه  شم اش مثل چ شک چ بود.  نداد. خط ا

 ه بود.شد شتراشیب تیباعث جذاب نیهم دیشا
 

 دادم. ریگ فمیک پیانداختم و به ز نیرا پا سرم
 

 طور. نی_که ا
 

 نگاهش کردم. دوباره
 

 رزاد؟ی_شما چند ساله تونه خانم پ
 

 دنیکرد؟ با د یمن کم م یتیریاز دانش مد یزیکردم. ستتن و ستتال من چ اخم
 زد و نگاهش را به قهوه اش داد. فیضع یلیخ یاخم من لبهند

 
 و پنج سال. مهمه؟ ستی_ب
 



 ین یرو به دستتت هر ن زنستتمیکه من اعتبار ب دی_صتتد در صتتد. نکنه فکر کرد
 دم؟ یم ییکوچولو

 
 تلفن. یباال رفت. رک بود. درست مثل همان روز پا ابروانم

 
 بره نه؟ دیرو که رد نکرد دی_وح

 
ستند. باالخره ا شونینه ا د؟یگ یرو م یصنعت یآهان آقا د؟ی_وح ه ب شونیه

 نیتا من خودم بهوام به کار ستتوار بشتتم. ا دیکشتت یور آشتتنا بودند. طول مام
 یواقعا آدم چشتتم پاک نکهیا ن وری. و هممیکرد یستتود ضتترر م یبه جا یطور

 مهمه. رامب یلیخ نیکنم، ا یم یهستن و خب من هم اون جا دارم تنها زندگ
 

 .دمیگفت که من نشن یزیلب چ ریچانه اش را باال برد و ز یکم
 

 پیاش گفت که اگر متن قرار داد با من را تا یتلفن را برداشت و به منش یگوش
 .اوردیامضا ب یکرده است آن را برا

 
 لیباز هم قهوه م ایکه آ دیو از من هم پرستت هتیخودش ر یبرا گرید ییا قهوه
حرفه  یخور ییچا کیاهل قهوه نبودم رد کردم. من  ادینه؟ و من که ز ایدارم 

 .رمیگ ینهورم سردرد م یروز چا کیر هستم. اگ ییا
 



شتم و در هم زیم یقهوه ام را رو فنجان ش نیب نیگذا شه  یمن شد و پو هم وارد 
 رفت. رونیرا مقابلش گذاشت و ب ییا

 
 به قرار داد کرد و به طرف من گرفت. ینگاه

 
ضدی_مفاد قرار داد رو بهون ست ی. اگر را ضا کن دیه  دینیب ی. اگر هم مدیکه ام

 تا اصالم بشه. دیبگ ادهیکم و ز یزیکه چ
 

 داد. سرم را باال ینگاه او عذابم م ینیسنگ یبه م العه قرار داد کردم. ول شروب
 نکرد و من مجبور شدم که به حالت قبلم برگردم. یبردم و نگاهش کردم. حرکت

 
معامله  کیستتوخت و نه کباب.  یم خیشتتده بود. نه ستت میتنظ یعال قرارداد

 که من در ذهن داشتم. یزیبهتر از آن چ یحت دیمنصفانه. شا
 

شتتده بود، افتاد. انقالب باهر.  پیقرار داد تا یبه استتمش که در انتها نگاهم
که ز یزیچ نده بود  ما نده بزنم. م رین به جرات بگو یخ تا  میتوانم  نده  که خ

که بود دهانم را جم  کردم. انقالب باهر. تا  یآمد. به هر بدبهت میپشتتت لبها
سم شن نیو در ع یجالب نیبه ا یبه حال ا ست یلیده بودم. خیحال ابهت ن  دو
 ریآمده است. ز ایدر زمان انقالب به دن دیاسم را بدانم. شا نیا لیداشتم که دل



شم سالش که م یچ سن و  شغول کار با لپ تاپش بود. به   ینگاهش کردم. م
 آمده باشد. ایمانها به دنخورد همان ز

 
 کنم. یلپ تاپش بلند کرد و متوجه شد که نگاهش م یرا از رو سرش

 
 _خب؟

 
 باهر. به نظر کامال منصفانه است. یآقا ی_مرس

 
 و صداقت ادامه دادم. یبا رو راست سپس

 
 کردم. یکه من فکرش رو م هیزیبهتر از اون چ ی_به نظرم حت

 
 آرام. یی. خنده ادیخند

 
به  نیوقت ا چیه گهیبمونه د ادتونی_  دیکه دار یکستت ای بیرق هیحرف رو 

 .حتی. از من به شما نصدینگ دیکن یباهاش معامله م
 

 .دمیهم خند من
 

 شده. یبد زهیدونستم صداقت چ ی_نم



 
 حوصله گفت: یب یزد و با لحن یپوزخند

 
 میشته انشود گ یم افتیشده. گفتند  ایمیخانم. صداقت ک ستی_صداقت بد ن
 نشود آنم آرزوست. یم افتیما گفت آنچه 

 
ند به حرفش زدم. خودکارش را از ج یلبه به  رونیب بیاز روز ادب  آورد و 

 طرفم گرفت.
 

 که بسم الله.. دیهست ی_اگر راض
 

 بود. متیگران ق اریرا گرفتم. پارکر اصل و بس خودکار
 

 کردم و به دستش دادم. امضا
 

 رد و گفت:ک میبه امضا ینگاه
 

 _شونه به سر، آره؟
 

 هم برادرش به او گفته بود. دیشا ایدانست.  یاسمم را م یاو معن حداقل



 
 د؟ی_ترک هست

 
 _مادرم.

 
ش سرش ضا کرد و دوباره به من  کیاش زنگ زد تا  یرا تکان داد و قرار داد را ام

 من هم آماده کند تا با خودم ببرم. ینسهه از قرار داد را برا
 

 باهر. یآقا ی_مرس
 

 د؟ی_دکور دفتر فروش رو که کار نکرد
 

کار  دی_نه اکثر دکورها مونده. بعد هم چون خودتون گفت که دکور شتتما رو 
 خاطر دست نزدم. نینکنم. به هم

 
 یطوفان رو م ای امیخودم م ای ندهی_خوبه. پس من انشتتاال اگر زنده بودم هفته آ

خوام هتل رو هم از  ی. مامیدم مکار دکور. احتماال خو یبرا ادیفرستتتم که ب
 .دی. اتاق که دارنمیبب کینزد

 
لند بار ب نی. ادیبه من برخورده است. خند یعنینشان دادم که  یرا جور صورتم

 تر از قبل.



 
 خواد برم هتل کارتن. ی_خوبه پس نم

 
 .یرو یدلم گفتم همان تو هم به هتل کارتن م در
 

 چشم. ی. قدمتون به رودیاریب فی_تشر
 

 زد و گفت: ی. او هم به احترامم برخاست. لبهند کجبرخاستم
 

همکار شتتدنمون  یطور نی. پس من همدید یگفت که دستتت نم ی_طوفان م
 گم. یم کیرو تبر

 
ستم را جلو بردم. نگاه لبهند شکم اش دراز  یزدم و د ست من که مقابل  به د

 و دستم را فشرد. دیکرده بودم ،کرد و خند
 
شه که حتما به طوفان بگم. ز ادمی_ ساب باز م یاز حد رو ادهیبا  یصورتش ح

نده ام. و ه شتتتهیفالن هنرپ هیگه من شتتب یکنه. همه اش م  چیو بهمان خوان
 تونه در برابر من مقابله کنه. ینم یدختر

 



 صورتش تیرغم جذاب یدانم که چرا عل ینم یحق داشت. ول چارهی. بدمیخند
که حاال در دفتر برادرش داشتم در  یکه همان لحظه مرا گرفته بود، حس آرامش

شتم. با ا آنها بود و در مالقات من با طوفان، من  نیجا زم نیا نکهیمقابل او ندا
 حاال راحت تر بودم. یخودم بود. ول نیدر زم

 
 گفتم: مودبانه

 
 .دیبرسون شونی_سالم منو به ا

 
 اون جا هستم. ندهیاال هفته آ_متشکرم. پس من انش

 
حافظ مدم. حس م رونیو از دفترش ب میکرد یخدا بار بزرگ یآ که   از یکردم 

که داشتم حس  یگذاشته شده است. خوب بود. حس نیزم یدوشم به رو یرو
 بود. یخوب

 
 
 
 
 

 هفتم فصل
 



زدم و  یعالمت کوچک یالب وارید یآوردم و رو رونیرا از پشتتت گوشتتم ب مداد
به دهانم گرفتم. کم نیا به  یبزرگ یرنگ کریعقب رفتم و استتت یبار آن را  که 

از برچستتب پشتتت  نیکف زم یبود را رو شیهمراه با نت ها انویپ کیشتتکل 
سرش را بگ یصنعت یاش جدا کردم و به آقا شاره کردم که آن   یآن را رو تا ردیا

 .میکن کسیف وارید
 

نگه داشت.  و با فاصله واریبلند کرد و مقابل د اطیرا با احت کریاست یصنعت یآقا
 د،یچسب یم واریبه د کریداد و است یدستش را حرکت م یاگر هر کدام از ما کم

 .میشد یم چارهیب
 

ه ک یکرد. و زمان یم ایبود و با چشتتمش کار را گون ستتتادهیآن طرف تر ا ستتحر
سبان شاره کرد که بچ شد ا صاف  سباندمیطرم   ا کادرکو من ب می. طرم را چ

 یشتتود و حباب ها زانیکار م یتا کامال رو دمیآن کشتت یبه رو یکیپالستتت
 .دیایب رونیکوچک آن ب

 
خودشان بودند. از رفتار  یبرا یتیزن و شوهر را دوست داشتم. رمئو و ژول نیا

سحر لذت م یصنعت یآقا سرش رفتار م یبردم. جور یدر مقابل  د کر یبا هم
 است. یشکستن یش کی نکهیکه مثل ا

 



 یبود ول یکنار کارگرها به قول خودش مشتتغول ُگل کار اط،یدر ح رونیب میمر
 حرکت ناقابل بود. کی. تفاوت اش یبه قول سحر مشغول ِگل کار

 
 یبه آقا یشتتد. اشتتاره ا یم کیبه ستتاعت کردم. هوا هم کم کم تار ینگاه
 کند. لیخواهد کار را تع  یکردم که اگر م یصنعت

 
صورتش را  اطیرا به زور و دعوا از ح میهم مر سحر ست و  به داخل آورد تا د

 یانداخت و دلتنگ م یم رایالم ادیو کودکانه اش مرا به  زیر یبشتتورد. صتتدا
 کرد.

 
مشکل  یشوفاژ سالن غذا خور ستمیخسته بودم. از صبح سر پا بودم. س یلیخ
صنعت دایپ صبح باال یکرده بود و با  شده  متو. حاالمیسر کارگرها بود یاز  جه 

صنعت یبودم که چه کار خوب شته بودم. اگر او نبود کارها به  یکردم که  را نگه دا
ستگ یسرعت انجام نم نیا به جنازه متحرک  لیبدت یشد و ق عا من هم از خ
 شدم. یم
 
انبوه  انیم ،یالب نیکردم و همان جا کف زم یخداحافظ یخانواده صتتنعت با

و  را در آوردم میها ینشتتستتتم. کتان گرید یکرهایو خود استتت کرهایلفاف استتت
 یورق کی میاز کارگرها را صتتدا کردم و گفتم که اگر زحمت بکشتتد و برا یکی

 شوم. یممنون م اورد،یب یچا
 



را آورد و گفت که  یمن با خبر شتتتده بودند. چا ادی. آن جا همه از اعتدیخند
اعت بعد ستت میکرده بودم. ن مرویتهم مرد ن ه*و*سخورم؟  یشتتام چه م یبرا

. کارگرها رفته بودند شتریخوردم. ب یم ینشسته بودم و چا نیزم یهمان جا رو
. طاق باز دراز اوردیب یشتتود شتتتام مرا به همان الب یبه طاهر گفتم که اگر م

ا و مدرن کج کیشده و ش یسقف نور پرداز نیو به سقف نگاه کردم. ا دمیکش
 و آن سقف دوده گرفته و خراب قبل کجا؟

 
توجه م رتیخودم برداشتتتم که با ح یبرا مروین گرید ییشتتدم و لقمه ا زیخ مین

شده است. دستم که لقمه را گرفته  رهیو به من خ ستادهیباِهر دم در ا یشدم آقا
 نبودم. ایدن نی. در ادمیدفعه او را د کیخشک شد.  نیهوا و زم انیبود م

 
افتاده بود. و  میشتتانه ها یاز ستترم به رو دنیبلند شتتدن و خواب نیدر ح شتتالم

 ......میموها
 

که  یمورد نیفاجعه تر میموها ام تم یو برا ندیتوانستتتت بب یمرد م کیبود 
ساعتها شود! بعد از  ست متنفر  ماندن  یطوالن یعمرش از هر چه جنس زن ا

ود موج کیبه  هیمن با شتتالم، احتماال شتتب میگرفتن دا یشتتال و کشتتت ریدر ز
 شده بودم. افتهیجهش 

 



و  ییبرخاستم و با خوش رو نیخودم را حفظ کنم. بنابرا یکردم خونسرد یسع
 خنده گفتم:

 
 خبر و سرزده؟ یباِهر. احوال شما؟ چه ب ی_آقا

 
 همان حال شالم را دوباره بر سر انداختم و لقمه را به طرفش گرفتم و گفتم: در
 

 .استیر ی. سفره بدیی_بفرما
 

 خودش را جم  و جور کرد و گفت: یکم
 
کس تو راهرو و دم درنبود  چیخواستتتم مزاحمتون بشتتم. ه یشتترمنده. من نم_

 بندازم. ینگاه به الب هی امیمن هم گفتم ب
 

 سر به هوا. جیگ ینثار طاهر کردم. پسره  ییدلم ناسزا در
 

 .دی. خوش آمدستین ی_مورد
 

بار بر خالف دفعه قبل کت و شلوار  نیخم کرد. ا یرا به نشانه احترام کم سرش
 بود. دهیپوش قهیو کراوات و جل

 



 د؟ینکرد لی_شام که م
 

 _نه
 
 من اشاره کرد و گفت: یمرویدستش به طرف ن با
 

من  یکه بوش همه جا رو گرفته برا مرویشتتم که از اون ن یخوشتتحال م ی_ول
 .دیهم درست کن

 
 و لقمه درون دستم را به طرفش گرفتم. دمیخند

 
 تا من دستورش رو بدم. دیکن لیرو م نی_حاال عجالتا ا

 
 تعارف لقمه را از دست من گرفت و در دهانش گذاشت. یب

 
را  یالب یطرف در رفتم و در همان حال متوجه شتتدم که با دقت و کنجکاو به

 کند. ینگاه م
 
ستوران رفتم و گفتم که چند تهم مرد د به س مرویهم ن گریر اط کنند. بعد هم ب
 .میرا به رستوران منتقل کرد یو ترش رومین



 
ر شده ت پیکه شل شده بود، خوش ت یو کراوات قهیرا در آورده بود و با جل کتش

ن آ یلقمه ها یستتتیرودربا یو ب یرا باال زده بود و خودمان شیها نیبود. آستتت
 گرفت. یخودش م یبرا یچنان

 
 .دی_به نظرم که شاهکار کرد

 
 خنده نگاهش کردم. با
 

د شتت ییاالن برام مثل دکترها ییجورها هیبودم.  دهیهتل رو د نی_من قبال هم ا
 گذارند. یقبل از عمل و بعد از عمل م یکنن و عکس ها یم ینیب یکه جراح

 
 گفتم: رتیو با ح دمیاز خوردن کش دست

 
 جا؟ نیا دی_شما قبال اومده بود

 
 و سرش را تکان داد. دیاز دلسترش را نوش یکم
 

 جا شده بود. نیا ریتازه مد دیسال قبل بود. وح بای_آره تقر
 



ناراحت میابرو که  گاهم کرد. حس کردم  نه ن فا کا باال بردم. موشتت ام را از  یرا 
 چشمانم خواند.

 
 د؟ی_ناراحت شد

 
 گفتم: یستیرودر با بدون

 
 .دیگفت یم دی_بله. با

 
 زد و انگشت اشاره اش را مقابل صورتم تکان تکان داد. یپوزخند

 
 از صداقت در تجارت هستم. یهمون اصل دور روین پ_م
 

 را رها کردم و دستانم را مقابل دهانم قالب کردم. غذا
 

 _من دوستش ندارم.
 

 زد و گفت: یلحظه نگاهم کرد. بعد لبهند چند
 

 .دیطور ادامه بد نیخوبه. هم یلی_خ



 
 داشت، گفت: یچشم از من بر نم کهیداد و در حال هیتک یصندل یپشت به
 

 .دیصداقت رو نهور نیوقت چوب ا چیکه ه دوارمی_ام
 

 خودم گرفتم و با خنده گفتم: یبرا ییا لقمه
 

 د؟یترسون یمن رو م دی_دار
 

 کرد. یآرام خنده
 

 آرزو بود. هی_ترس؟ نه فقط 
 

 ینگاه م هیبه قضتت نانهیقدر بدب نیکه ا دی_شتتما مگه از صتتداقت ضتتربه خورد
 د؟یکن
 

هم نگاهم کرد و بعد نگاهش را  گریچند لحظه ددر هم فرو رفت.  شیها اخم
 داد. شهیپشت ش یکیبه تار

 
 _تمام عمر خودم و خانواده ام.

 



 نگاهش را به من داد و بحث را عوض کرد. دوباره
 

عالرزادیخانم پ دیچستتب یلی_خ که بو ی.  ند  ها هیبق یبود. هر چ  یغذا
 .هیرستورانتون هم عال

 
 قهوه؟ ای دیدار لیم یکنم. چا ی_خواهش م

 
 شم. یممنون م شتری_اگر قهوه باشه ب

 
 سفارش قهوه بدهم. شیو به طرف آشپزخانه رفتم تا برا دمیخند

 
 خودم به سمتش رفتم. یقهوه او و چا ینیبود. با س برخاسته

 
 نشست؟ اطیشه تو ح ی_م
 

 را تکان دادم. سرم
 

 نداره. تهت هم هست. یمشکل یپشت اطی_بله ح
 



را از  ینیدستش را دراز کرد و س یدستم اشاره کردم و راه را نشان اش دادم. ول با
 من گرفت و گفت:

 
 .دیی_شما جلو بفرما

 
 افتادم و راه را نشان دادم. جلو

 
 بارش داشت. کیبود و نشان از  یسرد شده بود و آسمان هم ابر هوا

 
 هم آورد. یسبک اش را به رو یلرز کرد و لبه ها پالتو ییلحظه ا یبرا
 

 چسبه. یم یلیداد خ یدنیسرد نوش یهوا ی_تو
 

 نگفتم. یزیچ یتکان دادم ول دییرا به نشانه تا سرم
 

 پدر و مادر و خواهر و برادر؟ د؟یکه دور از خانواده هست ستی_سهتتون ن
 

 و خونسرد گفت: دینوش ییا جرعه
 
 احتماال نامزد؟ ای_
 



 نیه اب یگرفتم تا دستتتانم را با آن گرم کنم. در دلم لعنت یرا دو دستتت فنجانم
 او فرستادم. ه*و*س

 
 کنن. ی_نامزد ندارم. خانواده هم باالخره عادت م

 
 اونها؟ ای؟ شما  ی_ک
 

 _هر دو طرف
 

 اش را باال برد و گفت: چانه
 

 نداشت؟ یدور نیبا ا یمشکل شونی_مادرها معموال حساس هستن. ا
 

نداشت. چون اصال  یما مشکل یکدام از کارها چیت با هوق چی"نه مادر من ه
 به کار ما نداشت." یکار

 
س درد شهن م یهر ک ست که اگر عنوان  ییزهایفهمد. چ یرا فقط خود آن  ه

و  من نکهیمامان جانم به محض ا نکهیگفتم؟ ا ینشتتود بهتر استتت. مثال چه م
شد کیبرادرم  شوهر کرد؟  میساله  شت و رفت و بعد هم  ا پدرم ب نکهیا ایگذا



س یما پدر یبرا یزمان چیه یسر ما بود ول یباال نکهیا ست و ح رد؟ نک یابدر
 .میکرد یبود که فقط ما آن را درک م یها درد نیها گفتن نداشت. ا نیا

 
 کنه. ی_باالخره عادت م

 
 .یکرد. چند لحظه طوالن نگاهم

 
 _بله خب البته حق با شماست. موضوب فقط سر گذر زمانه.

 
 را تکان دادم و متفکرانه گفتم: سرم

 
به. چون اگر ا یلی. خهیجالب زی_بله گذر زمان چ گذر زمان هم نبود که  نیخو

 .میلحظه مرده بود یهمه مون تو میداشته باش دیما بهش ام
 

 زد و گفت: یمیاش با باال داد و لبهند مال چانه
 

 بود. نانهی_بدب
 

 بود. نانهینه به نظرم واق  ب نانه؟ی_بدب
 

 هم بوده باشه باز هم تلهه. نانهیاگر واق  ب ی_حت



 
 عدم صداقت شما ی_نه به تله

 
 .دیخند آرام

 
 نیضتتربه ها از ا یو پنج. کو تا بهوا ستتتی_مگه شتتما چند ستتالته دختر؟ ب

 یتو زندگ دگاهتیطرز فکر و د یکه به ستتن من برستت ی. وقتیبهور یزندگ
کردم که اوه  یدم. فکر مکه من هم ستتن شتتما بو یشتته. زمان یکامال عوض م

سال بعد فهم یکنم. ول یکار م یشه و چ یم ی....حاال چ که عمال  دمیچند 
 نکردم. یکار چیه
 

 التیتشک نی. بعد هم شما به ادی_مگه خود شما چند سالتونه؟ شما هم جون
کارتون  چیه دیگ یم دیکن یاداره م دیکه دار یلیو طو ضیعر ما اف کار؟ حت
 بلند پروازانه بوده. یلیخ
 

 زد. یتله لبهند
 

کس  چیه یکه تو زندگ یاتفاق هیبشتته.  یزیچ هیکردم حتما قراره  ی_آره فکر م
رو  دیزن یکه ازش حرف م التیتشتتک نی. اافتهیمن ب یقراره تو زندگ افتاده،ین



نداختم. من فقط دارم اداره اش م به راه ن خالق  یهم من   یامپراطور هیکنم. 
 کنه. یداره کردنش فرق مبودن با ا

 
 گذاشت. ینیتهت در س یاش را رو یکرد و فنجان خال نگاهم

 
 و هفت ساله شدم. یبگم که دو ماه قبل س دی_در جواب سوال اولتون هم با

 
شت کی سر انگ ساب  سال پنجاه و هفت قایخودم کردم. بله دق شیپ یح  متولد 
 ها و انقالب. یریاوج درگ یعنیپنجاه و شش بود.  ای

 
 اسمتون انقالبه؟ نیهم ی_پس برا

 
 .دیو تعجب نگاهم کرد و بعد خند رتیح با
 

 بود. خوشم اومد. یعال یلی! خنانهیزبی_چه ت
 
 خنده اش را کرد و ادامه داد. هیبق
 

روشتتنفکر که تو  هیاز طرفدارها و دوستتتان مهندس بازرگان بود.  یکی_پدرم 
ص سه تح ست که تو ا یکرده بود و م لیفران ضا رانیخوا شه و ف  یهم انقالب ب

 .ادیبه وجود ب یاسیاز نظر س یباز



 
 خاطر اسمتون رو گذاشت انقالب؟ نی_به هم

 
 _احتماال آره.

 
 را تکان دادم و مودبانه گفتم: سرم

 
 با ابهته. ییجورها هیبودم.  دهی. تا به حال نشنهی_اسم جالب

 
شکر کم سرش شانه ت  دیسر ینگفت. به نظر م یزیچ رگیخم کرد و د یرا به ن

 ستترد یکند. هوا حستتاب دایبزند و بحثمان ادامه پ یخواهد حرف ینم گریکه د
خودش  هنکی. مثل امیکردم که اگر بشود به داخل برگرد یشده بود. اشاره کوتاه

 هم سردش شده بود و به سرعت قبول کرد.
 

ت و او گف میهم درباره هتل و دفتر فروش صتتحبت کرد گرید یکم یالب داخل
کند و طرم و نقشتته خودش را به آنها  یاف کارها صتتحبت م یکه فردا با ام د

گردد. تعارف کردم که چند روز  یدهد و احتماال همان فردا به تهران بر م یم
 به تهران برگردد. بعد دیگفت که ستترش شتتلود استتت و با یهم بماند. ول گرید

ن را از تهرا یاو خبر بدهم تا کس هم گفت که هر زمان که کار دکور تمام شد به
خوشگل  دیبه او گفتم که حتما با یکه به شوخ یکار در دفتر بفرستد. وقت یبرا



شوخ شیو آرا شد او هم به  سن  یبانو کیگردد و  یجواب داد که م یکرده با م
 کند. یم دایپ

 
 
 
 
 
سط کتابهانه  نیا شت یمجاز یکتاب تو ساخته و wWw.98iA.Com) اینوده  )

 شده است منتشر
 
 
 
 
 

 گفت و به اتاقش رفت. ریخسته است و شب به خ یلیهم گفت که خ بعد
 

 اتاق خودم را به او داده بودند. یهم به اتاق خودم رفتم. اتاق کنار من
 
که او را در طبقه دوم استتکان داده  میهم داشتتت گریمستتافر د کیاز او ما  ریغ به

 بودند.
 



سته سواک کردم و رو میبودم. دوش گرفتم و دندان ها خ ستم.  یرا م ش تهت ن
راز را برداشتم تا به آ یبود. گوش قهیدق یبه ساعت کردم. ساعت ده و س ینگاه

سته بودم که همه چ از  .دمید یم ییرا دوتا زیزنگ بزنم. مهم نبود که آن قدر خ
 ینبود و روزها خوب چی. حالش هرمیاز او بگ یصتتبح وقت نکرده بودم احوال

گ زن یبه ستتارا ایگرفتم و  یدو بار با او تماس م یراند. روزگذ یرا م یبحران
 .دمیپرس یزدم و احوالش را م یم
 

که ستتهند  ی. شتتبهتیجواب نداد. قلبم فرو ر یکستت یزنگ خورد ول یگوشتت
شده بود هم ا ش نیفوت  او  یسهند تماس گرفته بودم و ول یاتفاق افتاد. به گو

 جواب نداده بود.
 

شدت م کهیدرحال ستانم به  سارا د،یلرز ید را گرفتم. او هم جواب  یشماره 
س ینم شان را گرفتم. آن جا هم ک ش یداد. خانه  شت. چانه ام از  یگو را بر ندا

 شدت استرس و بغض به لرزش افتاده بود.
 

را کامال از دست داده  دمیام کهیرا گرفتم. بعد از چند زنگ در حال نیدیآ شماره
ش شنرا برد یبودم، گو شت. به محض  ه شد یزیکه چ دمیفهم شیصدا دنیا

 است.
 
 شده؟ یچ نیدی_آ



 
 خنده اش هم مشکوک بود. یحت ی. ولدیخند

 
 ؟ی_سالم دردونه. چ ور

 
 شده؟ یچ نیدی_سالم آ

 
 شده باشه؟ یزی. مگه قراره چیچی_ه

 
 .افتمیب هینمانده بود که به گر یزیچ
 
 شده؟ یچ یتو رو جون عل نیدی_آ
 

 لحظه مکث کرد. چند
 

 آخه؟ ید ی_دختر چرا قسم م
 
 گفتم: یبلند بایتقر یافتادم و با صدا هیگر به
 

 .ادیقبلم داره از تو دهنم در م نیدیشده؟ آ یشده ؟ تو رو خدا بگو چ ی_چ
 



 .دیکش قیعم یآه
 

 .میاش کرد یبده. بستر کمی_آراز حالش 
 

 کردم. یم هیبلند گر یعمال با صدا گرید حاال
 

 شده؟ ی_چ
 

 جمله را بلد بودم. کی نیفقط هم نکهیا مثل
 

 خوب نبود کمی_حالش 
 

تا لباس  دمیچرخ یکردم و در همان حال مثل مرد به دور خودم م یهق م هق
. ییا هلیاصتتال مهم نبود که با چه وستت میرا تنم کنم و به تهران برگردم. برا میها

 کردم که یکه حس م یگشتتتم. درستتت مثل همان شتتب یبه تهران برم دیمن با
 به تهران برگردم. دیبا
 

 .زیقدر اشک نر نی_سونا جان خوبه. ا
 

 .امیحاال م نی_من هم



 
 ؟یایب یخوا یم یموق  شب با چ نیدختر؟ ا یشد ونهی_مگه د

 
 کار نکنم. یکار کنم چ یکه چ یبه من بگ یتون ی. تو هم نمامی_من م

 
 زدم. ادیبر سرش فر هیگر با
 

 . حالش خوبه.ایب فتی_سونا جان. باش فردا راه ب
 

 .دمیکوب نیزم یرا به رو میبچه ها پاها مثل
 

 به در خورد. ییا ضربه
 

 مشغول شدم. نیدیبه دو با آ کهینکردم و همان چنان به  یتوجه
 

 .کنمی. من راه دورم، دارم سکته میفهم یتونم. تو چرا نم ی_نم
 

 ؟یایب یخوا یدختر تنها چ ور م هیموق  شب  نی_آخه ا
 

 و به دنبال شالم گشتم. دمیکش رونیرا از کمد ب میمانتو
 



 .رمیگ ی_آژانس م
 

مرا به نام صدا کرد. مانتو و شال را  یبار کس نیبه در خورد و ا ییضربه ا دوباره
 تهت انداختم. یرو
 

 . خانم حالتون خوبه؟رزادی_خانم پ
 

هاج و واج به من  چارهیشتتفته در را باز کردم. ببود. با همان ستتر و وضتت  آ باهر
 نگاه کرد.

 
 ایکه گفتم بمون فردا ب نیم مئنه مثال. هم یلی_حاال آژانس خ

 
 .دیباهر از جا پر چارهیب کهی. به طوردمیکش غیج بایتقر

 
ه چ ییجا دورم. تو که اون جا نیلنگش کن. من ا یگیم یگود نشتتستتت ی_باال

 گمیم یمن چ یفهم یم
 

 دوباره آهسته گفت: باهر
 

 . صورتتون قرمز شدهدیکنم آروم باش یخواهش م رزادی_خانم پ



 
سو از شد. مثل راد کی نیدیخط آ یآن  ساکت  س کیکه  ییویدفعه   میدفعه 

 باشند. دهیاش را کش
 

 سونا؟ هی_ک
 
 گفتم: نیدیتوجه به سوال آ یب

 
 هگیبرادر د یخوام برگردم تهران ول یجناب باهر. م ستتتی_حال برادرم خوب ن

 یشه برگرد یموق  شب نم نیا گهیام م
 

 کرد و گفت: یمکث
 
ست م شونی_ا ساعت  یدر شما چ ور م نیشبه. ا ازدهیگن. خانم   یموق  

 تهران؟ دیبر دیخوا
 
 گفتم: نیدیاعتنا به حرف او به آ یب

 
 .امیب مایبا هواپ ی_بذار برم سار

 



سونا چرا حرف مفت م شه. دارم م ؟یزن ی_ که  گمیآخه از کجا معلوم پرواز با
 حالش خوبه

 
 یو رو نیزم یقلب دار، مقابل باهر رو یکویهمان بلوز و شتتلوار خواب تر با

 گذاشتم. میزانو ینشستم و سرم را رو میپاها یپنجه 
 

 _تو رو خدا راست بگو. نمرده؟
 
 نرم شد. نیدیحرف من آ نیا با
 

 قوز یقوز باال گهیهم شده بود د فیهوشه. ضع یدلم. ب زی_نه عز
 

 دوباره به حرف آمد. باهر
 

 من ببرمتون؟ دیخوا ی_م
 

 قدم به عقب برداشت. مین کی چارهیکه ب دمیچنان از جا پر آن
 

 شه؟ ی_م
 



 را تکان داد. سرش
 
 .دیدوباره پرس نیدیآ

 
 ؟یزن یحرف م ی_سونا با ک

 
 و خشن بود. یبار لحنش جد نیا

 
هتل و دادن طرم دکور  دنید یکرده بودم. اومدن برا فیباهر برات تعر ی_آقا

 دفتر فروششون
 

 فکر کرد و گفت: یکم
 

 _آهان آره
 

 ام؟یب شونیتونم با ا ی_م
 
 گفت: تیحرغ و عصبان با
 

 ایکنیام م ونهید ی_سونا. دار
 



 ییتمام کلمه به کلمه حرف ها نکهیهر چه تمام تر مثل ا یبا خونستترد باهر
 بود، دستش را دراز کرد و گفت: دهیرا شن نیدیآ

 
 صحبت کنم شونیکه من با ا دی_اجازه بد

 
 .بود دهیحرف آخر او را شن نیدیرا به او دادم. ق عا آ یمکث کردم و گوش یکم
 

 .رزادیپ ی_سالم از بنده است آقا
 

....._ 
 

 .دمیکنم. بله من امروز عصر رس ی_خواهش م
 

....._ 
 

 .نمیبب کیهتل رو از نزد نکهیا نیدکور دفتر فروش و هم ی_بله برا
 

....._ 
 

 .رزادیخوشحالم جناب پ تونیی_بنده هم از آشنا



 
....._ 

 
 یرو برگردونم. البته اگر از نظر شما مورد شونیتونم ا یندارم. م ی_من مشکل

 نداشته باشه.
 

....._ 
 
 .که تا صبح منتظر بمونن ستین حیکنن. صح یم یتاب یب یلیخ شونی_ا
 

....._ 
 

شما کامال مت ستند و راه  شونیخب ا ی. ولنی_بله حرف  هم باالخره خواهر ه
 دور.

 
....._ 

 
 ندارم. ی_من مورد

 
....._ 

 



هم  شتتونیبا هم. ا می. ما همکار شتتددیحرف رو نزن نیکنم ا ی_نه خواهش م
 مثل خواهر بنده.

 
....._ 

 
 کنم. ی_بله بله حتما. بنده خوشحال شدم. خواهش م

 
 را به طرف من گرفت. یگوش

 
 تیرفته بود و مغزم شتتروب به فعال نیاز ب هیآرام شتتده بودم. آن التهاب اول یکم

 یبودم که ذهنم از کار افتاده بود و فقط م دهیکرده بود. آن لحظه آن قدر ترستت
 دمید یآرام شده بودم و م ی که کمحاال یخواستم خودم را به تهران برسانم. ول

کند. ته دلم قرغ و محکم  یبا باهر صتتبحت م یمشتتکل چیبدون ه نیدیکه آ
شا ص دیشده بود که  شکل بزرگ و خا شد. اگر غ امدهین شیپ یواقعا م از  ریبا

 .کرد یطور با تعارف و لفت و لعاب با باهر صحبت نم نیا نیدیبود آ نیا
 

 .نیدی_الو آ
 

 هچاریبنده خدا رو هم زا به راه نکن. ب نی. اافتی_ستتونا جان. بمون فردا راه ب
 خسته است. ده،یعصر رس



 
با  یکم که  گاه کردم  باهر ن به  کث کردم و  دستتتت شتتلوار گرم کن و  کیم
 چارهیداده بود. حق داشت. ب هیتک واریمن به د یهم رنگش، رو به رو شرتیسو

 چشمانش قرمز شده بود.
 

 _بگو جون سونا حالش خوبه.
 

 .دیخند آرام
 

 _خوبه. دختر خوب. خوبه.
 
 .دمیکش یآه
 

 گردم. ی_فردا برم
 

 .نی_آفر
 

 خوبن؟ هی_بق
 

 یقدر استتترس نداشتتته باش. همه خوبن. بهت ستتالم هم م نی_آره ستتونا ا
 رسونن.



 
 کردم و ق   کردم. یخداحافظ

 
 .میبرگرد میتون یم دی_اگر شما بهوا

 
 .کردم نگاهش

 
 یلحظه کنترل مغزش رو م هی. ظاهرا حالش اون قدر بد نبود. آدم تو ی_نه مرس

 ده دست احساساتش.
 

 زد. لبهند
 

 ی. براهیعیطب هیزیچ هی نیشتتون فعال تره. ا یاحستتاستت مهین شتتهی_خانم ها هم
 علت نیکنن. نه به ا یبحران بهتر عمل م تیریدر مد ونیگن که آقا یم نیهم

ضع س نیهستند. به ا فیکه خانم ها  سا کنن.  یعمل م یعلت که خانم ها اح
 شیپ آرومو  میجلو رفت. خانم ها مال یخشتتک یبا من ق و کم دیکه با ییجا

 رن. یم
 

 بود. یمن ق شیها حرف
 



 _بله درسته.
 
 طرفم آمد و دستش را به سمتم گرفت. به
 

ساب شو دخترخوب که منو ح شتم آماده میترسوند ی_بلند  م بشدم بهوا ی. دا
 .دمیتون رو شن هیگر یکه صدا

 
 بلند شدم. نیزم یزدم و دستش را گرفتم و از رو ییخجوالنه ا لبهند

 
عد از مرگ برادرم خ یکنم. ول یقشتتقرق نم یطور نی_من معموال ا  یلیب

صا که خبر فوت اون هم تقر صو شدم. مه ساس  س بایح  .دیاز راه دور به من ر
 خوندم. یاون موق  قشم بودم. درس م

 
 لحظه نگاهم کرد. چند

 
 بزرگ تر؟ ای_برادرتون کوچک تر بود 

 
 .می_دوقلو بود

 
 تکان داد و گفت: یسر

 



 هستن. کیبه هم نزد یلی_متاسفم. دوقلوها خ
 

 .می_آره بود
 

 گفتم: یکردم و با خنده تله یمکث
 

عاشتتقش  ی. ولمیهم با هم جنگ و دعوا داشتتت مایجا بود که دا نی_جالب ا
 .دمیکه بعد از مرگش فهم یزیبودم. چ

 
 کرد و با تاسف گفتم: نگاهش

 
ض شد.  نیمن که ا ی. براشهیم ریزود د یلیموق  ها خ ی_بع دفعه و  کیطور 

ها هم دیدون ی. میخبر چیبدون ه . مردن میشتتنو یاز مردن م شتتتهیما آدم 
سا ستمون، ول لمون،یمون، فام هیهم ما  یکه برا میکن یوقت فکر نم چیه یدو

گذره  یم که نیهم یول م،یبهور یتکون هیتو اون لحظه  دی. شاافتهیهم اتفاق م
. اون موق  رهیاز درون خودمون م یکیکه  یوقت یشته. ول یشتامل گذر زمان م

ن . چومیزیر یو فرو م میپاش یاز هم م م،یخور یتکون م م،یترس یاست که م
ه دفع هیاصتتال  کهیشتتد. در حال ییدفعه ا هی م،یکه خب حق دار میکن یفکر م

 .می. انکارش کرده بودمید. پسش زده بومینبوده. فقط ما فراموشش کرده بود
 



 داد. یگوش م میبه حرف ها متفکرانه
 

 باال رفت و گفت: ابروانش
 

 نهیهم زادیآدم یعنی. نهیهم شهی_آره هم
 
 و گفت: دیکش یآه
 

 _برادرت چ ور فوت شد؟
 

 ی_خودکش
 

 نزد. یحرف یفت. ولباال ر ابروانش
 

 جناب باهر من شما رو هم بد خواب کردم. دی_ببهش
 

 را تکان داد. سرش
 

 . من خوبم.ستین ی_نه مشکل
 

 نگاهم کرد و به طرف در رفت. گرید یکم



 
 ؟یندار یکه مشکل ی_شما خودت م مئن

 
 زدم و سرم را به نشانه مثبت تکان دادم. ییحوصله ا یب لبهند

 
 ی_بله مرس

 
 چهار چوب در گذاشت. یرا کنار سر من، رو دستش

 
دم. ش داریسرم رد بشه من ب یاز باال یسبکه. کس یلی_به هر حال من خوابم خ

 .دیصدام کن د،یداشت یکار
 
. اگر دمیترستت یبرد. م یبودم. خوابم نم داریصتتبح ب دهیمن تا ستتپ یرفت ول او

شتتده  فیاز اندازه ضتتع شیچند وقت ب نیآمد چه؟ او در ا یستتر آراز م ییبال
 بود. اگر ...

 
که ناخواستتته هر لحظه منتظر بودم که  نیفکر کنم. به ا نیخواستتتم به ا ینم

 را بدهند. یزنگ بزنند و خبر بد
 



آمدم.  رونیزد. صتتبح زودتر از همه از اتاق ب یشتتور م یبه طور وحشتتتناک دلم
دهانم بد  یرفت و به طور وحشتتتناک یم جیزودتر از خدمه هتل. ستترم گ یحت

 مزه شده بود.
 
 یراب یستتتیکردن ل فیستتر آشتتپز مشتتغول رد یومیق یآشتتپزخانه رفتم. آقا به

 ناهار آن روز. یبرا یستیآشپزها بود. ل
 
که  دینگفت و فقط پرستت یزیچ یمن در آن موق  صتتبح تعجب کرد ول دنید با

 دارم. لیم یصبحانه چ
 

چا کی فقط جان  چا یفن به ب یخواستتتم.  نار  رونیرا گرفتم و  تل رفتم. ک ه
شستم. هوا خ یمانیس یسکو یباغچه، رو شده بود. ول یلین  رگیمن د یسرد 

صنعت ینم ستم داخل هتل بمانم. منتظر  بودم تا به محض آمدنش کارها  یتوان
 بدهم و به تهران برگردم. لیو باهر را به او تحو

 
سرم را بلند کردم. باهر بو زهیشن ر یرو ییپا یصدا دنیشن با جب د. با تعها 

، چستتبان یکتان کیدستتت لباس استتپورت به تن داشتتت.  کینگاهش کردم. 
 بود. دهیکت سبک هم پوش کیهفت.  قهی زیبافت دانه ر کیهمراه با 

 
 ری_صبح به خ

 



مثل  یشلوارش فرو کرده بود و با ژست بی. دستانش را در جستادیو مقابلم ا آمد
 بود. البد توق  داشت که من هم به افتهارش کف بزنم. ستادهیمانکن ها ا

 
 د؟یدینهواب شبیاصال د ای دیطور هست نیا شهی. همزی_چه سحر خ

 
شمان صبح ب یورم کرده ام داد م چ شب قبل تا  نبود  یاجیبودم. احت داریزد که 

 داشته باشد. بیکه او علم غ
 

 و گفتم: دمیصورتم کش یرو ی_دست
 

 .دمی_نه اصال نهواب
 

 د؟یجا نشست نیا یچ ی_حاال برا
 

 هتل کردم. یبه در ورود ینگاه
 

 هستم. ی_منتظر صنعت
 

 نشست. یمانیس یسکو یکنار من رو آمد
 



 دارم.تحمل ن گهی. دافتمیخوام تا اومد، شما و هتل رو بسپرم دستشو راه ب ی_م
 

 یچا یخورده  مهیلحظه نگاهم کرد و بعد دستتتش را دراز کرد و فنجان ن چند
 یاش را خورد. با تعجب نگاهش کردم ول هیو بق دیکشتت رونیمرا از دستتتم ب

 نگفتم. یزیچ
 

 ه؟ی_مشکل برادرتون چ
 

با نگاهش به رو بود. مکث کردم. چه  گفتم؟ معتاد درحال ترک  یم دیبه رو 
 است؟

 
 شد. رهیبه من کرد و دوباره به رو به رو خ ینگاه میرا چرخاند و ن سرش

 
 تونم بگم ینم ه،ی_خصوص

 
کهیا بدون خال ن جان  ند. فن گاه ک به طرفم گرفت و درحال یبه من ن ز ا کهیرا 

 شد، گفت: یکنارم بلند م
 

 دیکشه. با من برگرد یطول نم ادیکار من ز دیسی_وا
 

 خوام مزاحمتون بشم ی_نم



 
 کوتاه کرد و گفت: یبود نگاه ستادهیسرم ا یطور که باال همان

 
 .دیستی_مزاحم ن

 
اف کارها آمدند.  یو بعد از آن هم ام د یبعد صتتنعت یداخل رفت. ستتاعت به

 یبود و با هم درباره دکور بحث و تبادل نظر م ستتتادهیهم کنارشتتان ا یصتتنعت
 یرا هم نم شتتانیحرف ها یمن آن قدر اضتت راب داشتتتم که حت یکردند. ول

سد به ا دم،یشن شا نکهیچه ر شرکت هم بکنم.  شان   راگ دیبهواهم در بحث 
شان م یبود من با خوشحال یروز عاد کی  یرفتم و نظر هم م یدر متن بحث 

 نه حاال. یدادم. ول
 

 یکه گفتم چ یکرد و گفت که به نظر من چ ور استتت. وقت میصتتدا یصتتنعت
ست. خودش فهم ضوب را  دیچ ور ا صال در باد نبوده ام و با خنده مو که من ا

 د.کر یو موشکافانه به من نگاه م بود دهیرف  و رجوب کرد. باهر اما کامال چرخ
 

شروب کردند، باهر به من گفت  یکه ام د یبعد وقت یکم شان را  اف کارها کار
 یآهستتته پچ پچ م یکه او و صتتنعت دمیآماده شتتوم. د میایخواهم ب یکه اگر م

هم من فقط  دیشتتتا ای د،یپرستت یم یکردند. احتماال در مورد من از صتتنعت
 شده بودم. یاالتیخ



 
 .میرا جم  کردم و به تهران برگشت لمیبعد وسا یکم
 

 .اطیکرد و با احت یم یرانندگ آرام
 

سو میمال آهنگ سته و ز یفران شته بود. که خودش هم آه  یلب زمزمه م ریگذا
که  ی. کممیزدم. هر کدام در حال خودمان بود ینم یزد. حرف ینم یکرد. حرف

 ردیبگ ینگه داشت تا چا ییآسا. جا لیو س دی. باران هم شروب شد. شدمیرفت
ش به کل در یبه شتتماره کرد و اخم ها یتلفن اش زنگ خورد. نگاه یکه گوشتت

 هم رفت.
 

که پشت تلفن بود، آن چنان بلند بود که من هم  یزن یرا برداشت. صدا یگوش
 .دمیشن یم
 

 _سالم
 

 داد که به سمت در بود. یرا دست به دست کرد و به دست یگوش
 

 .امی_تو راه دارم م
 

....._ 



 
 تو هان؟ یدار ی. چه توقعیچی_ه

 
....._ 

 
 گفت: تیعصبان با
 

 دم. ی. فقط دارم وقتم رو هدر میدون یتونم. خودت هم م ی_من نم
 

......_ 
 

 ِبستان بزن. ،یزن ی_بهش بگو گر تو بهتر م
 

......_ 
 
 گفت: یسرش را چند بار تکان تکان داد و با لحن سرد یحوصلگ یب با
 

 هان؟ ارنیکه جنازه ام رو برات ب یخوا یمن پشت فرمونم. نم _مستانه
 

......_ 



 
 _گفتم کاتش کن. من پشت فرمونم. تمام

 
 حرف طرف مقابل را بشنود، ق   کرد. هیآنکه بق یهم ب بعد

 
فرمان گذاشتتت و به مقابل و باران چشتتم  یتوجه به من دستتتانش را رو بدون

بدون ه ظه  ند لح خت. چ به رو یعکس العمل چیدو گاه م شیفقط رو   یرا ن
 کرد.

 
 کردم. ه*و*س یلیمن که خ د؟یخور ی_شما آش م

 
 را تکان دادم. سرم

 
 ندارم. لی_نه م

 
 کرد و گفت: اخم

 
 شه؟ یشما برادرت خوب م ی. با اعتصاب غذای_شما صبحانه هم نهورد

 
شت.  ادهیپ شته داد برگ سه آش ر سه ها را من داد و با  یکیشد و با دو کا از کا

 لبهند گفت:



 
 هستم. بهور کتاتورید کمی_من 

 
 ام گرفت. خنده

 
شق اول را با اکراه خوردم ول دو شم آمد و با م یسه قا شتها  لیبعد از آن خو و ا

 داد و نعناب داد فراوان. ازیخوردم. گرم و خوشمزه بود. با پ
 

 خوشمزه بود. یلیخ ی_مرس
 

 دیدونن که با ینم یمق   زمان هیآدم ها تو  یکه گاه دمیسر جهینت نی_من به ا
وبه که براشون خ یکار یوادارشون بکن دیبراشون خوبه. با یچ ایکار کنن  یچ

شما د یرو انجام بدن. حت  نید به ابع ی. ولییو زورگو کتاتوریاگر فکر کنن که 
 یمبوده و خودشتتون ن وبکه انجام دادن براشتتون خ یرستتن که کار یم جهینت

 دونستن.
 

 و به کاسه آش اشاره کردم و گفتم: دمیخند
 
 من خوب بود؟ یاالن برا نی_ا
 



 جواب داد. متکبرانه
 

ضاوتم هم صد. من ق صد در  صورتت  شهی_ سته. اگر خوب نبود که رنگ  در
 شد. یبهتر نم

 
 را تکان دادم. سرم

 
 کردم. یاحساس ضعف م کمی_آره 

 
به طور حق گاهم کرد.  نب ن جا تا تهران حرف  کهیبه  خت.  ندا نده ا به خ مرا 

ص شد. ب نیب یخا سکوت رانندگ شتریما رد و بدل ن کرد. دو بار هم  یم یدر 
 .دیپرس یبرادرش تماس گرفت و از او درباره مسائل کار

 
مقابل در بود. تعارف کردم که به  نیدیآ نیدر خانه نگه داشتتت. ماشتت یجلو

 نیبه خانواده ستتالم برستتانم. هم مودبانه رد کرد و گفت که ی. ولدیایداخل ب
سالم و احوال پرس دیآمد. ما را د رونیهم ب نیدیلحظه آ  یو جلو آمد و با باهر 

 کرد.
 

 یآراز شتتور م یبا باهر کردم و به داخل خانه رفتم. دلم برا یکوتاه یخداحافظ
 آنها تمام شود. یتا تعارفات خاله زنک استمیتوانستم ب یزد و نم

 



 شده بود. واریگج د یدیبود و رنگش به سپ دهیتهت من خواب یرو
 

ستهوانها صورتش شده بود که ا  ینیزده بود و ب رونیگونه اش ب یآن قدر الغر 
ش شان م دهیاش هم ک  هتهیبالش ر یو بلندش رو ل*خ*ت یداد. موها یتر ن

 چشمانش به شدت گود افتاده و کبود بود. ریبود و ز
 

 یدستتتش گذاشتتتم. دما یاراده دستتتم را رو ینشتتستتتم. خواب بود. ب کنارش
 هم تا نوک نییمچ چپ اش از باال به سمت آرنج و از پا یبدنش نرمال بود. ول

 شده بود. یچیانگشتان دست ،باند پ
 

 به من نگفت. نیدی. چرا آبرخاستم
 

هم آمده  نیدیاز بابا. آ ریهمه جم  بودند. همه به غ نییپا ییرایستتتالن پذ در
 بود.

 
 گفتم: یرفتم و با ناراحت جلو

 
 ؟ی_چرا به من نگفت

 



رو  چارهیب نیا ،یگشت یشبونه برم یشد یکه پا م یطور نیگفتم؟ ا یم ی_چ
 .یکرد یهم آواره م

 
 وجه دست خودم نبود گفتم: چیبه ه ارشیبلند که اخت یکم یصدا با
 

 که با خودم ببرمش دی. بگدیتون یاگر نم د؟ی_چرا مواظبش نبود
 
 .ستادیناراحت شد. برخاست و مقابلم ا گریبار د نیا نیدیآ

 
باال نبر بچه. اون زمان ی_صتتتداتو برا و  یدیپرستت یازش نم یکه حال یمن 

 یرفته؟ اون موق  که جنابعال ادتیو  یکرد یآشغال رفتار م کهیت هیباهاش مثل 
 یجا حواستتش به آراز بود هان؟ ک نیکه ا یفکر کرد دیداشتتت فیقشتتم تشتتر

داشتتته باشتته،  یمصتترف نکنه که ناخالصتت یوقت جنستت هیه حواستتش بود ک
اون محله بد نام براش مواد  یرفت تو یدک و پزش م نیبا ا یبشتته. ک شیطور

که  . من. من بودمرنشیتابلوش مامورها نگ افهیبا ق نکهیگرفت؟ به خاطر ا یم
کردن؟ من  یگرفتن چه کارم م یاگر منو با مواد م یدون یکارها رو کردم. م نیا

صرف خودم بوده. م یکه معتاد نبودم که بگم برا مواد فروش. جرمم  دمش یم
 که من مواظبش نبودم؟ یگیم یشد حمل مواد مهدر. حاال اومد یهم م

 
 انند.م ادیفر ییبا صدا بایآخر حرفش را بلند تر گفت. بلند و تقر قسمت

 



 گفت: یاراحتبا ن نیدیجلو آمد و رو به آ یخشکشان زده بود. سارا همه
 

 _سرش داد نزن
 

 و رو به من کرد و گفت: دیهم چرخ بعد
 

با برادر بزرگت ا یکن ی_تو هم غلط م . زود ازش یزن یحرف م یطور نیکه 
 معذرت بهواه.

 
 گفتم:  یبغض و سر با
 

 خوام. ی_معذرت م
 
 رفت. رونیاز اتاق ب یحرف چیفقط چند لحظه نگاهم کرد و بدون ه نیدیآ

 
 سرش را با تاسف تکان داد و گفت: یسارا

 
 سونا یشعوریب یلی_ خ

 



شب قبل  نیزم یجا رو همان سته بودم.  شستم. خ  یهم پلک به رو هیثان کین
ستتال قبل قل ام را از دستتت داده بودم و بعد از آن هم  کیهم نگذاشتتته بودم. 

 کردم که ممکن یبود. حاال هم فکر م میشانه ها یفشار هتل، تمام مدت به رو
 را از دست بدهم. یگریاست کس د

 
سالم بود که بتوانم ا مگر شتم  نیمن چند  ست دا همه تحمل کنم؟ من هم دو

سالها سن و  صال به خاطر نم حیخودم به گردش و تفر یکه مثل هم   یبروم. ا
 رفته بودم. یگردش درست و حساب کیبه  یبار چه زمان نیآوردم که آخر

 
سهند  نیآخر سبار احتماال با خود  سته بودم. من  نمایبه  رفته بودم. من هم خ

شود. من هم دوست داشتم که  جادیام ا یدر زندگ یهم دوست داشتم که تنوع
ه جا بود ک نیباشم. جالب ا زیهمه چ الیخ یرا ب یمسافرت بروم و مدت کیبه 

 یو آمد بودم ول رفتقشم و تهران در  یها ریچند سال را در مس نیتمام مدت ا
 حس مسافرت به من دست نداده بودم. یزمان چیه
 

 کیراستتتت به قول طوفان باهر از جنوب به شتتمال آمدم و  کیهم که  بعد
 دوشم افتاد. یبزرگ به رو تیمسئول

 
 یفکر کنم که تنها من نبودم که جوان یکنم. ول یهم دوست داشتم که جوان من

ش آمد کدبانو که به خود یاز زمان ی. ستتارامیطور بود نینکرده بودم. همه ما ا



 یها نیبه سرعت و بعد از درس اش به پشت ماش نیدیخانه. آ کیشد و خانم 
 چاپ رفت. و آراز هم بعد از درس اش چرتکه به دست شد.

 
سط پدر و مادرمان دزد یجوان . همه ما مینکرد یکدام جوان چیشد. ه دهیما تو

 .میپرت شد یبه ل ف بابا به سرعت به درون زندگ
 

رخاستم ب یزد. ول یام به شدت م قهیدستانم گرفتم. نبض کنار شق نیرا ب سرم
 کنار باغچه نشسته بود. نیدیرفتم. آ اطیو به ح

 
 نیدیبه گردن اش نگاه کردم. آ هینگاه هم نکرد. چند ثان ینشتتستتتم. حت کنارش

 از همه برادران ام بلند قد تر بود.
 
شانه اش تک یشانیپ رده بود. ک یاز بابا پدر شتریمن، او ب یدادم. برا هیام را به 

سه م یاو بود که به جا نیتمام مدت ا  ایاول یآمد. تمام انجمن ها یبابا به مدر
مدرسه من و سهند. او بود که به سراد من و سهند  یو تمام جشن ها انیو مرب

 دیخر یم یخوراک مانیگرفت و برا یما را به دوش م فیآمد و مثل باباها ک یم
 .که سرمان گرم شود

 
 ؟یبهش یرو هم خوردم م یکیخوام. اگر بگم غلط کردم و اون  ی_معذرت م

 



 و بعد شانه اش که تکان تکان خورد. دمیآرام خنده اش را شن یصدا اول
 

ه کرد ک یم یسع یرا بلند کردم و نگاهش کردم. چشمانش خندان بود ول سرم
 خنده اش را کنترل کند که البد من پررو نشوم.

 
 _بچه پررو.

 
 دادم. هیرا به شانه اش تک سرم

 
 شدم. رهیمثل خودش به رو به رو خ و
 
 .ادیم یمردک باهر به نظر آدم درست نی_ا
 

 ارهیمنو ب شبیخواست که د یم چارهی_آره خوبه. ب
 

تونه  یروزها آدم به چشتتماش هم نم نی. باالخره ایومدین یکرد ی_کار خوب
 اعتماد کنه

 
 .ستیفازها ن نیتو ا چارهی_نه ب

 
 شانه اش بلند کرد و گفت: یچانه ام برد و سرم را از رو ریرا به ز دستش



 
 منو نی_بب

 
 کردم. نگاهش

 
 یخوره که اصال فکرش رو هم نم یرکب م ییها یموق  ها آدم از کس ی_بعض

 گهید دیبال ستترت اومده با نیبار ا هیپس زود اعتماد نکن. تو که  ؟یکنه. اوک
 کار رو باهات بکنه؟ نیا ایرو یکرد ی. فکر میشده باش دهیآب د

 
 کی یرو ییکه از راهنما یرکب خورده بودم. کس ایگفت. من از رو یم راست

ه که ب یمی. آنقدر صتتممیبدن بود کیو مثل دو روم در  مینشتتستتت یم مکتین
شت یخانه  شد؟ رو میهم رفت و آمد دا شهر ایو بعد چه  ست  یکه م اریبا  دان

 کرد و بعد هم که همسرش شد. دایو ِسر پمن به او عالقه دارم َسر 
 

ه با کنم ممکن دایهم مشکل پ یاگر قرار باشه با کس ی_باشه حواسم هست. ول
 جنبه. یسر و گوشش م کمیاش  کیبرادرش باشه. برادر کوچ

 
 کرد. یابروانش را دوست داشتم. با ابهت اش م انیم اخم

 
 ؟یچ یکی نی_ا



 
 تا آسمون با برادرش فرق داره. نی_نه به نظرم از زم

 
 کم باشه دی_چند سالشه؟ سنش نبا

 
 و هفت ی_س

 
 هتهیالکش رو آو هتهی_خب آراد اش رو ب

 
 برد. یبه کار م یسارا شهیضرب المثل را هم نی. ادمیخند

 
 ؟یچ یکی_اون 

 
 ام را باال بردم. چانه

 
 تر کیهم کوچ دیبزرگتر شا دیهمسن آراز باشه. شا دی_با

 
 کاره است؟ ی_چ

 
 _ور دست انقالب باهره فکر کنم

 



 با تعجب به من نگاه کرد و با همان تعجب گفت: نیدیآ
 

 شازده که االن تو رو رسوند انقالبه؟ نی_اسم ا
 

 و سرم را تکان دادم. دمیخند
 

 اش را باال برد. چانه
 

 _چه جالب.
 

ست و از طرفداران بازرگان بوده. به  شم اومد. گفت که پدرش دو _آره منم خو
 خاطر اسمش رو گذاشته انقالب. نیهم

 
 ونییمذهب ی_مل

 
 _آره

 
 _پدرش کجاست؟

 
 _فوت شده ظاهرا



 
 داد. رونیرا ب نفسش

 
ست به دور و  یها. کال م نی_به هر حال مواظب باش. نه حاال با ا گم. که حوا

 برت باشه.
 

 _باشه
 

 .ندیخواست مرا بب یشده بود و م داریکرد. آراز از خواب ب مانیصدا یسارا
 
تهت نشتتستتته بود. چند بالش پشتتتش  یداخل رفتم. بلند شتتده بود و رو به

 کرد. یدود م گاریگذاشته بود و س
 

 .دیایتازه به اتاق ب یپنجره را باز کرد تا هوا یبا اخم نگاهش کرد و کم یسارا
 

 .ایمرخن شد مارستانی_امون بده بچه تازه از ب
 

 داد و با حرغ گفت: یچشمانش را چرخ بعد
 

 .دید ی_شماها آخرش منو سکته م
 



 یرا بستتت و ما را تنها گذاشتتت. دستتتش را به طرفم دراز کرد تا کنارش رو در
 .نمیتهت بش

 
. دنشستم. دست سالمش را دور شانه ام حلقه کرد و مرا به خودش فشر کنارش

 داد. یم مارستانیب یبو
 

 .مینزد یکداممان حرف چیلحظه ه چند
 

 هی یخواستتت یم ؟یما رو بدبهت تر بکن یخواستتت یم ؟یکارو کرد نی_چرا ا
بذار گهیداد د  ؟یدیرو د یستتتارا م؟یما از فوالد یکن یفکر م ؟یرو دلمون 
 شده؟ دیموهاش سف یجلو

 
به رو بود و  جوابم به رو  گاهش  گاهش کردم. ن باال بردم و ن نداد. ستترم را  را 

 چرخاند. یانگاشتانش م انیرا م گارشیس
 

 نیتونه بفهمه. من رو زم یکس نم چیدارم. ه یمن چه حس یبفهم یتون ی_نم
 قهیخودم. هر روز و هر دق یبرا یبرزخ اختصاص هیتو برزخم.  ییجا هی. ستمین

 یشتتتده. حس پوچ یکنم که تو مغزم خال یحس م یاهکنم. گ یدارم جون م
 ده.... یبهم دست م یوحشتناک

 



 زد. گارشیبه س یبه من کرد و پک محکم ینگاه میرا ق   کرد و ن حرفش
 

بده که اون لحظه د نی_اون قدر ا  هیفقط مرگ برام آرامش بهشتتته.  گهیحس 
گه  یکه م یکه تا االن کردم پوچ بوده. حستت یگه من هر غل  یکه م یحستت
ن م گهی. اون زمان دیفردا بر نکهیبهتر از ا ی. امروز برستتتتین یچیه یزندگ

 تونم تحمل کنم. ینم
 

 یشیساز بزن. آروم م ؟یکن ی_چرا فکرت رو منحرف نم
 

ه تا ک هیحس نی. استیسونا. دست خودت ن گمیم یمن چ یبفمه یتون ی_نم
رام ب زیچ چیکنه. ه یآرومم نم زیچ چی. هیدرکش کن یتون ینم ینشتت رشیدرگ

 جذبه نداره. فقط مرگ
 

 ؟ی_پس ما چ
 

را که بدنش  یبه خودش فشتترد. لرزشتت شتتتریرا خاموش کرد و مرا ب گارشیستت
شده بود که بازوانش  ستم. آن قدر الغر  ستم و پنجره را ب کرد، حس کردم. برخا

 استتتهوان یپوستتت را به رو هیال کی نکهیپوستتت استتتهوان شتتده بود. مثل ا
 باشند. دهیکش

 
 به اندازه مچ دست من شده بود. یدستش از فرط الغر مچ



 
 یکداممان زندگ چیچرا ه م؟یقدر بدبهت بود نیرا فرو خوردم. چرا ما ا بغضم

 م؟ینداشت ینرمال
 

 _به فکر ما باش
 
 و گفت: دیکش یاه
 

 _اگر به فکر شماها نبودم که تا حاال هفت کفن پوسونده بودم.
 

 کرد. نگاهم
 

 ؟یدیهوابن شبی_د
 

 یدر چشمانم نشان داده م شتریمن ب یخواب یدانست که ب یشناخت. م یم مرا
 شود

 
 _نتونستم.

 
 هم نذاشت. مامان هم بود. یپلک رو یجا هم سارا نی_ا



 
 و گفت: دیآهسته خند بعد

 
ستتونا داره کم کم ازش  یدون یتو زحمت افتاد. م یلیدکتر هم خ یآقا چارهی_ب

 .ستی. به نظرم اونقدرا هم بد نادیخوشم م
 

. میانداخت یدکتر را دست م یچقدر آقا یبود که از کودک ادمی. دمیهم خند من
 دنید یبرا یآمدند و ما هم چند روز یم التیتع  یبا مامان برا کهیهر زمان

دکتر را در آوردن  یکارها ی. تمام مدت کارمان ادامیرفت یمامان به خانه شان م
 بود. دنیو خند

 
 خنده گفتم : با
 

شخ دیبا میکه دار ییبابا نیکه ما با ا دمیرس جهینت نیمن به ا یدون ی_م  میفه ب
 .میبد نگ یمرد چیو پشت سر ه

 
 حوصله. ی. آرام و بدیهم خند او
 

 _آره واقعا.
 
 گفتم: یجد یلحن با



 
 ؟یشد یطور نیکه تو ا دی_کجا هست حاال؟ اصال فهم

 
 بود شروب به خواندن کرد. بایپر زنگ و ز یبم و گرفته اش که زمان یصدا با
 
شوقه م هی_ سه خونه  یمع ستم، وا سازه تو امیقلبم. که دن یخوا  ونهریو یرو ب

شوقه م هیقلبم.  ستم که از  یمع سم آ اسیخوا سازه بزاره نهییتو باغچه وا  یتو ب
 تاقچه

 
 کرد. یزمزمه م حوصله یب یول یو او همچنان با لودگ دمیخند بلند

 
 گه؟ید یکی_واقعا؟ دوباره 

 
 را تکان داد سرش

 
 _آره رفتن ماه عسل.

 
 هست حاال ؟ ی_ک
 



مصرف  خی. مگه چقدر تارستیدونم واال. راستش برام اصال مهم هم ن ی_نم
 .ادیم گهید یکی رهیم ی. مستادیم یمست رهیم یسال. مهست کیداره؟ فوقش 

 
مکالمه انقالب باهر با آن زن پشتتت تلفن افتادم. استتم او هم  ادیبه  اریاخت یب

عوض شتتده بود.  ییلحظه ا یبود؟ رفتاراش برا یمستتتانه بود. اصتتال چه کستت
ش نیکردم که ا یحس م شا یزیو محترمانه، چ دهیرفتار اتو ک قابل م دیبود که 

 یاه برک دیداشت. به نظرم رس ییا دهیچیپ تیبرد. شهص یهمه آن را به کار نم
د بع یخورده مرا خورد. ول مهیتر شود. فنجان ن یمیخواست که صم ییلحظه ا

ش صدیکنار ک شه شد که ت یخورد مرد یاش نم تی. به  واهد به ایبزند  کیبا
سرنهش  یحال یزیبودم که چ جیهم من آن قدر گ دیشا اینخ بدهد.  ام نبود و 

 .بودآن را رها کرده   یرا نگرفتم و او هم سر
 
به  یشتتدم که اصتتال و ابدا مرد یکردم متوجه م ینظرم و هر جور که فکر م به

و ا ی. به هر حال من براافتادیرستتتد که بهواهد دنبال دختر بچه ها ب ینظر نم
 دختر بچه بودم.

 
ش نبود در انگشت ییحلقه ا نکهیخورد. با ا یمرد متاهل م کیبه  شترینظرم ب به
 او بود. یبرازنده  شتریمرد متاهل ب کی یول
 



ود و ب  انیداشتتتم تا برادرش. برادرش شتت یشتتتریب نانیچه بود به او اطم هر
به وفور در   نتیاستتت که شتت ییها پیآشتتکارا مشتتهن بود که از آن فرم ت

 شود. یم افتیکارنامه اش 
 

 شده ؟ یطور نیکه ا دی_پس اصال نفهم
 

 تکان داد و گفت: یسرش را به نشانه نف آراز
 

 کمی یبگ یبه ستتارا یریکرده. م یخونگ یها ینیریشتت ه*و*س بی_دلم عج
 درست کنه.

 
که  یزیهر چ چارهیب یرا از دستتت داده بود و ستتارا شییبود که اشتتتها مدتها

 کرد. یبا سر درست م دیفهم یخورد. حاال اگر م یکرد، او نم یدرست م
 

 یاز بو ی. مهلوطدمیب*و*سو خم شدم و بعد از مدتها گونه اش را  برخاستم
داد. گونه اش زبر و  یخود صتتورتش را م میو ع ر مال مارستتتانیو ب گاریستت

ش س چیه یبود. ول دهینترا ستم خ ینم گرینبود. د گریدر آن نبود. د یبد یح وا
شده بودم. به ق ریزود د سهند من آموخ متیشود. من آزموده  بودم که  تهمرگ 

 که دوستشان دارم. ینکنم. حداقل نه از کسان غیمحبتم را در
 



نزد و فقط لبهند زد. مدتها بود که او را  یحرف یتعجب نگاهم کرد. ول یکم با
ه ک یسه چهار سال قبل بود. زمان دیع دیشا ؟یدانم ک یبودم. نم دهیب*و*سن

 هنوز آن قدر اوضاب اش رو به وخامت نگذاشته بود.
 
 ه حرفبودند و با هم آهست ستادهیکنار کانتر ا نیدیو آ یآشپزخانه رفتم. سارا به
کم  یلحظات نیحسترت خوردم. من و ستهند هم چن ییلحظه ا یزدند. برا یم

شت پچ پچ و خنده و  یلحظه ها یمان ول یشگیهم ییرغم دعواها ی. علمیندا
شت ادیهم ز یحرف در گوش صد خ یی. مهصوصا زمان هامیدا و  یرابکارکه ق

 ینم یکستت چیه گری. آن زمان دمیکدام از آنها را داشتتت کیبال آوردن به ستتر 
 ما را بشکند. نیتوانست اتحاد ب

 
 حرفش را ق   کرد و به من نگاه کرد. نیدیآ

 
 سونا؟ یخوا یم یزی_چ

 
 زدند. یدرباره من حرف م احتماال

 
درستتت  کمی یاگر آرد دار یکرده. ستتارا یخونگ ینیریشتت ه*و*س گهی_آراز م

 کن
 

 .ردیرا صدا کرد تا برود و آرد بگ یذوق زده در قفسه را باز کرد و بعد عل یسارا



 
 
 
 
 

 هشتم فصل
 

ش ستمال یگو شتم و تلفن را  یتلفنم زنگ خورد. د ستم بود را کنار گذا که در د
 جواب دادم.

 
ر هم پشتتت ستت یلیبود که گفت فردا تا چند روز و تا آخر هفته چند تع  نیدیآ

 ی. اتاق هاندیایهمه به آن جا ب التیتع  یاست. اگر هتل آماده است، آنها برا
 ی. از خوشتتحالندیایبود که هنوز کار داشتتت. گفتم که ب یهتل آماده بود. الب

با هم م میپاها یرو بابا هم  ی. حتدمید یبند نبودم. آنها را همه  گفته بود که 
ل که ماحصتت دیایخواستتت ب یبود. بابا ق عا م بیعج یلیخ گرید نی. ادیآ یم

من تنگ نشتتتده بود که همستتر  یلش برا. و گرنه آن قدرها هم دندیکار مرا بب
 .دیایمن ب دنیرا تنها بگذارد و به د دشیجد

 
باره با دستتتمال رو یگوشتت را پاک کردم. از  زمیعز یانویپ یرا ق   کردم و دو

 یکه آن را آورده بودند من آن قدر ذوق زده شده بودم که تمام وقتم را باال یروز



لد ب یکردم. کم یم یدگیبچه به او رستت کیگذارندم و مثل  یم انویپ نیستتر ا
دست زدند. آنها  میهم برا مهکردم و تمام خد ییبودم که همان روز اول هنر نما

شده بودند. اگر نواختن آراز را م کردند؟ آن چنان  یچه م دندید یهم ذوق زده 
 من دست زدند که احساس بتهوون بودن به من دست داد. یبرا
 
 که کدام اتاق ها را آماده کند. میتا بگورفتم  یصنعت یسراد آقا به
 

ش شت. ا ینیما سافر را هم با  التیتع  نیمقابل در نگه دا چند روزه احتماال م
از آنها بلند باال و  یکیشتتدند.  ادهیپ نیخود به همراه داشتتت. دو خانم از ماشتت

 داشت. یپرتر کلیکوتاه تر بود و ه یکم گریخوش اندام بود و د اریبس
 

شتتد و من با تعجب متوجه شتتدم که  ادهیپ نیراهشتتان بود از ماشتتکه هم یمرد
هم به  گریمرتبه د کیاو  دارمانید نیطوفان باهر خودمان استتت. بعد از آخر

سر رفته بودم.  یکارها یمن آن زمان من برا یهتل آمده بود. ول شگاه به بابل دان
مربوط باشد و  اتیاضیر بهکه  ییرشته ا نیبهتر نمیکنم و بب قیرفته بودم تا تحق

شد، چ ضمن بدون کنکور هم با شب که من به ستیدر  صبح آمده بود و تا   .
صنعت شته بود.  بود  لیگفت که خودش ما یم یهتل برگردم او هم به تهران برگ

 که به او شد مجبور شد که برگردد. یبا تلفن یکه بماند ول
 
 اریستتو لوند. ب بایبود. ز بایز اریکه بلند باال بود، بستت یطرف من آمدند. زن به
ش کیش س یکه م یبود. از آن فرم زنان دهیلباس پو چه  دیارا ب یدانند که چه لبا



سته زنان یزمان ش یتوانند حت یکه م یبه تن کنند. از آن د ست  کی دنیبا پو د
خودشتتان قرار دهند. ستتن اش باال بود.  ریرا تحت تاث یلباس مناستتب، جمع

 .یهم سن و سال سارا بایتقر
 
استم خو یآرام داشت. اگر م یول بایز ییکه کوتاه تر بود. چهره ا یگریآن د یول

ستم بگو یکنم، م سهیآن دو نفر را با هم مقا اش  ییبایکه زن بلند باال ز میتوان
ست  ییبایز یگریوجه زنانه وجودش بود و د انگریکامال نما شت که آدم دو دا
و نه  محرک یلیش. نه خآرامش به ییبایز کیکند.  شیو تماشتتا ندیدارد بنشتت

 بود و با نمک. حیمزه. مل یب یلیخ
 

 طرفا؟ نی. از ادیباهر. خوش آمد ی_آقا
 
 زیچ کیداشت.  یهمراه با مردانگ  نتیجور ش کیباز شد. بامزه بود.  ششین

سمت ام دراز کرد. جالب بود. خ ستش را به  اد با اعتم یلیکامال نا متجانس. د
 بار دستش را فشردم. نیبه نفس و پر مدعا هم بود. خنده ام را فرو خوردم و ا

 
 . انیباز شد. پسرک ش شتریب ششین

 
. اتاق که میهم به شتتما بزن یستتر هی میگفت میطرف ها اومد نی_با خواهرهام ا

 د؟یدار



 
د. اهم کرنگ ییرو، چند لحظه ا بایزدم و ستترم را تکان دادم. باال بلند ز لبهند

 همراه بود. یابینگاهش کامال با ارز
 

 _مستانه باهر.
 

مردانه  ابیزدم و دستش که به سمتم دراز شده بود را فشردم. محکم و تقر لبهند
 دست داد.

 
 .رزادی_سونا پ

 
 آمد هم دستش یکه به نظر هم سن و سال طوفان م گریلبهند زد. دختر د فقط

 بود. دیبامزه و سفرا به سمتم دراز کرد. صورتش گرد و 
 

 می_نس
 

ساده. هییخودنما چیه بدون سش هم  یشیآرا چی. کامال آرام و  شت و لبا ندا
و  ییو خود نما شیبود. بر خالف مستتتانه که غرق در آرا کیشتت یستتتاده ول

بود که انقالب باهر  ییهمان مستانه ا نیطم راق بود. ناگهان به خاطر آوردم. ا
اش  یزندگ راستتت که د یکردم که زن یصتتحبت کرده بود. فکر م یبا او تلفن

 است.



 
 زدم و گفتم: میبه صورت نس یلبهند

 
تاق هم دار ی_خواهش م له ا خانواده من هم ممیکنم. ب ته فردا  رستتن.  ی. الب

 گذره. یخوش م شتریشن. دور هم ب یخوشحال م یلیخ
 

تعارف بود خب  یشتتک داشتتتم که حرفم درستتت باشتتد. ول یتا حدود البته
 گفت: یغرور و خود پسند ی. مستانه با کمگرید
 

صبح و سر که طوف میاومد می. راه افتادمیخودمون بود یالی_ما تا امروز  ان بابل
 جا. نیا میایهم ب یسر هیگفت 

 
 گرفتم و گفتم: دهیخودپسندانه اش را ناد لحن

 
 .دیکرد ی_کار خوب

 
 هتل کرد و گفت: واریبه در و د ینگاه

 
 د؟یجا هست نیا ریگفت که شما مد ی_طوفان م

 



 دستم به طرف در اشاره کردم و گفتم: با
 

. پدرم به نام من و خواهر و برادرهام کرد و من هیهتل آبا و اجداد هیجا  نی_بله ا
 کار انتهاب شدم. نیا یخونده بودم برا یهم چون هتلدار

 
 را باال برد و گفت: شیابرو کی

 
 ی_چه پدر سهاوتمند

 
نسبت به او نداشتم. من از آن آدم  ینگفتم و فقط لبهند زدم. حس خوب یزیچ
گاه شیکه پ ستمین ییها  یدارند. من در حواس پنجگانه ام هم لنگ م یقو یآ

نداشتتتم.  یواقعا نستتبت به او حس خوب یزنم، چه رستتد به حس شتتشتتم. ول
 بود. ییو افاده ا سیف یادیز
 

دستتتور  یهم نفوذ دارد. چون با لحن برادرانش یکردم که به رو یم احستتاس
ها را ب که چمدان  به طوفان گفت  با حالت اوردیگونه   یتا حدود یو بعد هم 

که ا زیآم ریتحق فت  کار  نیگ ما هنوز در  که  ندارد؟ من هم گفتم  پادو  تل  ه
ست راتیتعم شا میه سم ییو باز گ س دو. و من در فکر پامیینکرده ا یر تم هم ه

دستتت از خدمات  نیا یرا برا یکستت یرستتم ییکه انشتتاال بعد از باز گشتتا
 استهدام کنم.

 



کرد. تفاوت او با خواهرش  یدرون باغچه نگاه م یاما با آرامش به گل ها مینس
تا ا یدانم من و ستتتارا یتا آستتمان بود. نم نیزم و  میحد متفاوت بود نیهم 

 .میخودمان خبر نداشت
 

م و ستال یصتنعت یوت به خواهرش به داخل رفت و در راه با آقاتفا یب مستتانه
 کرد. یاحوال پرس

 
 داخل خانم باهر. دیی_بفرما

 
 لبهند اش هم آرام بود. ینگاهم کرد و لبهند زد. بامزه بود. حت مینس
 

 ل فا. می_نس
 

 اش کردم. ییرا پشت کمرش گذاشتم و به داخل راهنما دستم
 

 جان. می_بله نس
 

 با ما هم قدم شد. با خنده گفتم: طوفان
 

 .می. طوفان و نسدیدار یجالب ی_چه تضاد اسم



 
 کرد و با لبهند گفت: دییمودبانه حرفم را تا مینس
 

 ست؟ی. از ظاهرش معلوم ندی. نگاهش کنرانگرهی_اون و
 
 یمثل باد زوزه م یکرد و حت یخنده دار غرغر م یطوفان نگاه کردم. با حالت به

 و گفتم: دمی. خنددیکش
 

 _چرا کامال مشهصه
 

 یما نگاه م یبود و به خنده  ستتتادهیدر راهرو ا یعصتتب یکم یبا حالت مستتتانه
شت که  یتعجب کردم. او چه توقع ییلحظه ا یکرد. برا شت؟ نکند توق  دا دا

را  شیچمدان ها انایو اح ستتتمیبا نهیمقابلش دستتت به ستت میایخودم بدوم و ب
 به طبقه باال ببرم. شیبرا
 

 یم فیتعر میکرد و از ستتحر و مر یداشتتت خودش را پاره م چارهیب یصتتنعت
 .یداد. آن هم گاه یتکان م یتفاوت فقط سر یخانم ب یکرد. ول

 
  یو زود جوش است و سر یخودمان یمرد یکردم. صنعت یبه صنعت ییا اشاره

صم شت. آنها مثال  چارهیشود. حاال ب یم یمیبا هم   یدور یلیفام کیحق دا
 هم با هم داشتند.



 
 .... یاتاق ها دیو کل دی. ل ف کنیصنعت ی_آقا

 
 را ق   کردم و به طوفان نگاه کردم و گفتم: حرفم

 
 د؟یکه تو چند تا اتاق ساکن بش دیخوا ی_م
 
 نگاه کرد و گفت: میخنده دار به نس یطوفان مستانه با حالت یجا به
 

 یاتاق تک تهت م هیشتتم. از االن گفته باشتتم. من  یهم اتاق نم نی_من با ا
 خوام. اگر رو به جنگل باشه بهتره.

 
 وارید تفاوت به در و یب یلینگاه کردم. خ مینگاهش کردم و بعد به نس رتیح با

 دهیاو نشتتن اینزده و  یحرف نیاصتتال خواهرش چن نکهیکرد. مثل ا یهتل نگاه م
. ممکن بود ریغ میبرا یتعجب آور بود و هضتتم اش به نوع میبرا یلیاستتت. خ

 یعل یبود. ول شیاشتتمقار یلی،خ اریخانواده ما به قول کوکب خانم مادر شتتهر
. میکه با هم خوب باش میکرد یم یما خواهر و برادرها سع ،ینابسامان نیرغم ا

س جهینت نیچون به ا س گریاز همد ریکه به غ میبود دهیر شت  که میرا ندار یک پ
 ما باشد.

 



را با من داشتتته باشتتد.  یرفتار نیچن یندارم که ستتارا ادیگز و هرگز من به  هر
شده بود که برا نیظاهرا آن قدر ا یول ستانه به وفور  س یرفتار ها از طرف م  مین
 است که خواهرش چه گفته است. دهیکه اصال نشن نیتفاوت بود. مثل ا یب

 
 کردم و گفتم: میبودم رو به نس جیگ یکه هنوز کم یباحالت

 
 که اتاقتون چ ور باشه؟ دیجان؟ دوست دار مینس ی_شما چ

 
 یاتاق م هی. من و طوفان تو ستتتمین ریستتهت گ ادیستتونا جان. من ز ی_مرستت

 .میبا هم بساز میتون
 

 کیدر  میبه طوفان کردم که او هم ستترش را تکان داد و گفت که با نستت ینگاه
 ماند. یاتاق م

 
 دهیخونسرد نگاهش را ناد یلیخ مینس یبه خواهرش کرد ول زیت ینگاه همستان

 گرفت و رو به من گفت:
 

 .دمیرو از انقالب شن فشی. تعرنمیرو بب یشه الب ی_م
 
 ساخته اشاره کردم و گفتم: شیپ واریدستم به د با
 



 .دی. راحت باشوارهید نیکنم. پشت ا ی_بله خواهش م
 

شت و ب دیکل یصنعت شان  چارهیها را بردا به کمک طوفان رفت و آنها را به اتاق
 کرد. ییراهنما

 
 شیدارد دستتتور بدهم تا برا اجیاحت یزیرفتم تا اگر چ میهم به ستتراد نستت من

 ببرند.
 

کوار کنار  رد.ک یها نگاه م یو آرامش به ماه یفتگیبود و با ش ستادهیا ومیآ
 

 قدر غرق شده بود که متوجه حضور من در کنارش نشد. آن
 

کوار  د؟یدوست دار ومی_آ
 

 و نگاهم کرد. دیچرخ
 

 هستم. واناتی_آره. من عاشق ح
 

 با تاسف تکان داد و گفت : یسر
 



 آدم ها شرف دارند. یبه بعض وونهای_دور از جون شما. ح
 

 را پنهان کنم. رتمیکردم تا ح یسع
 

 .تینشان آدم باستیلباس ز نی_بله خوب. نه هم
 

 ام. یقیمن عاشق موس د؟یهم دار انوی_ پ
 

 _منم.
 

 کرد و گفت: نگاهم
 

 د؟یزن ی_م
 
 کنم. یکار م یی. من سنتور رو در حد حرفه استمیبلد ن ادی. زکمی_
 
 ذوق گفت: با
 

 ه؟ی_واقعا؟ استادتون ک
 

 گرفت. ادیکامکارها  شیداده. اون هم خودش پ ادیبهم  یکی_برادرم. از کوچ



 
ت، استت ستتتادهیجا ا نیاالن پشتتنگ کامکار ا نکهیمثل ا زیاحترام آم یحالت با

 گفت:
 

ست. به همه کس آموزش نم شون فوق العاده ا س ی_کامکارها کار  یدن. به ک
 زارن رو داره. یکه براش م یدن که بدونن ارزش وقت یآموزش م

 
 یقیموستت ندهیکه ستتالم بود همه به آ یارزش را داشتتت. آراز زمان نیمن ا برادر
 دیاسات نیر. با بهتدیپرست یرا عاشقانه م رانیا یسنت یقیداشتند. موس مانیاش ا

ها که  برود. چه برنامه یبه حستابدار دیدفعه بابا گفت که با کیکار کرد و بعد 
سات ندهیآ یبرا شت. هم خودش و هم ا ستعداد او را یاش ندا د اش که ذوق و ا
 .دندید یم
 
 تسیکمال الملک، مدرسه هنر، مزرعه بالل ن لمیشاه در ف نیقول ناصر الد به

صول بهتر سال مح سمان هم  یکه هر  ستاره  یم یکیبدهد. از کواکب آ شود 
 زنند. یسوسو م یرخشان. الباق

 
کار کردن را  یقیموست یها نیهم قدرت و استتعداد ستتاره شتدن و با بهتر آراز

 یبابا نگذاشت. بعد از آن هم آراز لج کرد. با همه. حت یعنینشد.  یداشت. ول
 با خودش.



 
 کنن؟ یکار م یقیکنن؟ هنوز موس یکار م ی_برادرتون حاال چ

 
 پدرم تو چاپهونه اش شی_نه. نشد. ولش کرد. حاال حسابداره. پ

 
 گفت: یناراحت با
 

 چرا ادامه ندادن؟ ف؟ی_چه ح
 

 یآدم مجبوره عل یچرخه. گاه یمپاشتتنه ن هی یرو شتتهی. در همگهید هی_زندگ
 و انجام بده که دوست نداره. یاش کار یباطن لیرغم م

 
 یگدیبود. همان کشت هیلحظه نگاهم کرد. چشتمانش به برادر بزرگش شتب چند

 یگوشتته چشتتمان. همان حالت خمار و خواب آلوده بودن. ستترش را با ناراحت
 تکان داد.

 
 کنم. ی. کامال درک مدیگ یم یدونم چ ی_م
 

و  میگو یدانستتتت که چه م یواقعا م نکهیکرد مثل ا انیجمله را ب نیا یجور
شا یدرک م شت. با آن خواهر فوالد زره ا نیاو هم هم دیکند.  شکل را دا  ییم

 یکه او را برا دیرستت یو دور از ذهن به نظر نم دیبودم، اصتتال بع دهیکه من د



 یکاف لیهم پتانس اهرکه خود انقالب ب نیاز ا ریتحت فشار بگذارد. به غ یکار
 داشت. یبودن را به خوب کاتوریو د یباز سیرئ یبرا
 

 و گفت: ستادی. کنار آسانسور امیآمد رونیب یزنان از الب قدم
 

 .میهم رو بشناس شتری. انشاال بتیی_خوشحال شدم از آشنا
 

 را فشردم. دستش
 

 جان. مینس ن وری_من هم هم
 

 دیام اگر اجازه بد خسته کمیمن  دی_ببهش
 
باز کردم و شماره اتاقش را هم گفتم  شیدست اشاره کردم و در آسانسور را برا با

 تا راه را گم نکند.
 

شتم تا به کارها یکرد و به اتاقش رفت. به الب یخداحافظ س میبرگ کنم.  یدگیر
 یتنگ شده بود. سارا شانی. دلم برادمید یخوشحال بودم. فردا خانواده ام را م

ست. ول یم شده ا شم خودم نم یگفت که آراز بهتر   یباور نم دم،ید یتا به چ
م که به او گفته بود یول میکرد یصتتحبت م یهر روز با هم تلفن نکهیکردم. با ا



کند  یفرق نم میجواب دهد، به خاک سهند قسم برا ریتلفنم را د قهیدق کیاگر 
 نی. به هممیآ یتهران مشتتوم و به  یکه چه زمان از شتتبانه روز باشتتد، بلند م

 پاسخ دهد. حاال درنگیو ب  یرا سر میکرد که تلفن ها یم یسع چارهیخاطر ب
 کردم. یرا درک م یحال و روز سارا

 
گران ن یبه نوع شهیکه کدبانو و مسئول ما شده بود، هم یسالها نیتمام ا نکهیا

سارا شد و ایرا به دن ییذاتا و ف رتا مادر بود. نه آنکه بچه ا یما بود.  در  آورده با
سارا تیموقع شد.  س شهیهم یاش قرار گرفته با سبت به همه  یح  یمادرانه ن

بود و حاال به اوج خودش  هشد تیکه با گذشت زمان تقو یماها داشت. حس
س سارا دهیر شتگ یبود.  مادرانه را در مقابل همه ما به کار برده  یآن از خود گذ

جام آن رو از ان بایتانه خانم بلند باال و زمس نیا دیرس یکه به نظرم م یبود. کار
 بود. زیهمه چ یایکه با خواهر و برادرش داشت، گو یعاجز است. روابط سرد

 
 
 
 
 

*** 
 
 
 



 
 
ساناز در ح یسارا با شت اطیو  سته بود یهتل رو یپ ش سردمیتهتها ن بود  . هوا 
 رایداد. الم یستترما خودش را نشتتان نم نیا ادیبود ز یآفتاب نکهیبه علت ا یول

با ب چه را  چهیباغ به او داده بود، م یکوچک ل بان  باغ جد یکه  با  ند و   تیک
سته بود، م یاز عل یباغبان یسوالها ش ن جا هم تا آ ی. علدیپرس یکه کنارش ن

 اد.د یم حیتوض شیکند، برا لیو تحل هیکه عقل او بتواند موضوب را تجز
 

س سته بود، ول مین ش قبل تر تلفنش زنگ خورد و رفت  یکم یباهر هم کنار ما ن
کار نشان  یبرنگشت. مستانه باهر از همان ابتدا گریتا با تلفن صحبت کند و د

صحبت ها ییعالقه ا چیداد که ه در خودش بود و اگر  شتریزنانه ندارد. ب یبه 
 بود. انیزد با آقا یهم م یحرف

 
به  بهیتا مستتافر غردستتتور داد تا در هتل را ببندم  دند،یکه رستت یهمان زمان بابا

مان خانوادگ نی. نظرش هم ادیایهتل ن ما جم   که  طور  نیاستتتت و ا یبود 
نکردم و  یبحث یکارش موافق نبودم ول نیاصتتال با ا نکهی. با امیراحت تر هستتت

صنعت ض یفقط به  ض یکه او هم را عد از را رد کند تا ب افهنبود، گفتم که خدمه ا
 . و فقط آشپز و خدمه رستوان بمانند.التیتع 

 



د که بزن ینزدم چون از اخالق بابا اطالب داشتم. دوست نداشتم که حرف یحرف
هم اخالق بابا را خوب  یآن جم  ستتر افکنده کند. ظاهرا صتتنعت یمن را جلو

 اطاعت کرد. یبحث چیشناخت. چون او هم بدون ه یم
 

اش را تا باال  پیکه ز یشتترتیشتتلوارک و ستتو کیو  سیخ یبا ستتر و کله  آراز
 یکه اتفاق دیشتتد فهم یدرهم اش م یآمد. از اخم ها اطیبود، به ح دهیکشتت

 با بابا بحث اش شده بود. دیافتاده است. شا
 

 گذاشتته بود را به ستمتش نیدیآ یکه کنار دستتش برا یکوچک یحوله  ستاناز
 پرت کرد

 
 یخور ی_پسر سرت خشک کن. سرما م

 
 و کنار من نشست و آهسته رو به ما سه نفر گفت: دیوا قاپحوله را در ه آراز

 
 ها. شهیم شیزیچ هی کهیزن نی_ا
 
 گفتم: رتیح با
 

 که؟ی_کدوم زن
 



 مستانه نی_هم
 

 دیاز خودش آهسته پرس دیبه تقل یسارا
 

 شده؟ ی_چرا مگه چ
 

سرش با الم یبه عل یتر آورد و نگاه نییرا پا شیصدا آراز کرد  گرم بود، رایکه 
 و گفت:

 
 هیا خانم هم ب میدیدفعه د هیکه  میتو استتتهر بود نیدی_من و بابا و برادرش و آ

 اومد تو استهر یعیوض  فج
 

باز مانده بود. ستتاناز زودتر از همه به  رتیهر ستته نفر ما از شتتدت ح دهان
 خنده دار گفت: یخودش آمد و با حالت

 
 اون توئه؟ کجاست؟ هنوز نیدی_اوا خاک به سرم آ

 
 .دیآهسته خند آراز

 
 _نه نترس. االن فقط بابا اون توئه



 
 یانجام بعضتت یراحت بود. چون رضتتا به دستتتور پدرش برا الشیخ یستتارا
 رفته بود و نتوانسته بود که با آنها همراه شود. زیبه تبر شانیخانوادگ یکارها

 
 .یشد. او هم چهره اش برافروخته بود و عصب دایهم پ نیدیو کله آ سر

 
 را خشک کرد شیسر آراز برداشت و موها یسر آراز آمد و حوله را از رو یباال

 
 جا مثال الس وگاس. نیچه نفهمه. انگار ا ه؟یک گهید نی_بابا ا

 
س سر آ دمیرا د مین شت  شاره ک نیدیبود. تا آمدم به آ ستادهیا نیدیکه پ نم، او ا

 .دیرا شن نیدیآ یتمام حرف ها
 

بد ال گنیبده. م یلیخ یکن یجا کار م نیا یهتل و تو که دار ژی_واستته پرستتت
 قماشن. هیها همشون از  نیا

 
 زد. رونیتا بناگوش سرخ شده بود، آهسته از در ب کهیدر حال مینس
 

 بودند. دهیو ساناز هم او را د یسارا
 

 مهمل قرمز شد. نیع چارهیدختر ب یدید ی_وا



 
 و پشت سرش را نگاه کرد و گفت: دیچرخ نیدیآ

 
 ؟ی_ک
 

 می_نس
 

 _مگه پشت سرم بود؟
 

 را تکان دادم. سرم
 
 ستایبد ن نیندا به آدم بد هی_
 

 گفت: ساناز
 
 .دیخجالت کش یلیخ چارهیدفعه اومد. ب هی_
 
کرد. برخاستتتم و به راهرو رفتم. انقالب باهر  میاز خدمه رستتتوران صتتدا یکی
 بود. دهیتازه رس نکهیکرد. مثل ا یاهر صحبت مبود و با ط ستادهیا

 



 _سالم جناب باهر
 

 و نگاهم کرد. دیچرخ
 

 _سالم سرکار خانم. احوال شما.
 

 اش کردم. گفت: ییبه داخل هتل راهنما مودبانه
 

 د؟ی_انگار در هتل رو بست
 

 _بله بابا دستور دادن.
 
حرغ همراه شده بود که  ینگاهم کرد. ناخواسته لحنم با کم بیعج یحالت با

 دهد. نیاش توانسته بود آن را تشه ینیب زیاو با ت
 

 زد و گفت: لبهند
 

 مزاحمتون شدن ی_خواهرها و بردار من که حساب
 

 دیکنم. راحت باش ی_نه خواهش م
 



 به اطراف کرد و گفت: ینگاه
 
 ستن؟ی_ن
 
 انگشتم به استهر اشاره کردم و گفتم: با
 

 چند لحظه قبل نیجان هم تا هم میاستهر هستن. نس _چرا خواهر بزرگتون تو
 بودن اطیمن و خواهر و زن برادرم تو ح شیپ

 
س سالم چارهیآمد. ب رونیب یاز الب مین رش به براد یرنگش هم چنان قرمز بود. 

 خواهر و برادر رد و بدل شد. نیهم ب یکرد و نگاه
 

 به داخل آمد. اطیگذاشتم. آراز از ح شانیتنها
 

 بهش خوش گذشته. یلیخ نکهی_بابا هنوز اون توئه؟ مثل ا
 

وند. آن را بشتتن یبتوانند به راحت میآن قدر بلند بود که انقالب و نستت شیصتتدا
س شمان انقالب برا یزیهم چ مین سته در گوش برادرش گفت و چ لحظه  یآه

 شد. یواقعا انقالب ییا
 



 یدر را باز کرد و با صتتدا یخونستترد به ستتمت استتتهر رفت. کم یلیخ یول
 گفت: یبلند

 
 کارت دارم. رونیب ای_مستانه ب

 
شده بود ول به سرخ  شدت خوددار یسمت ما آمد. چهره اش  کرد. با  یم یبه 

 باشد، گفت: یکرد تا حد امکان معمول یم یکه سع یحالت
 

. هشتتیم یعال دیهمون اتاق اون شتتب رو به من بد دیاگر ل ف کن رزادی_خانم پ
 احت بودم.توش ر

 
عد گاه ب به آراز کرد. آراز خ ین نه  فا کا کامال  یبهتر شتتتده بود. ول یلیموشتت

 معتاد در حال ترک است. کیمشهن بود که 
 
چه فکر میبرا یول باهر  که  با ا یم یمهم نبود  قل  حدا نه  ند.   یخواهر ب نیک
 را نشان یواکنش نیکه خودش داشت. در عجب بودم که چرا طوفان چن ییایح

هم از  یبود که عل یزیچ نیرا متوجه نشتتود. ا یزینداد. بچه ستتال نبود که چ
که در  بودگفته  شیقبح آن با خبر بود. شتتب قبل مستتتانه در خالل صتتحبتها

سه زندگ ست. ا یفران شا نیکرده ا ست بود که  او به فرهنگ آن جا عادت  دیدر
به نف  یم یزندگ رانیحاال در ا یکرده بود ول با فرهنگ  کرد.  که  خودش بود 

 جا سازگار شود. نیا



 
 نشان نداد و تنها گفت: یواکنش چیباهر ه انقالب

 
 _انقالب باهر

 
کردنش بود. دستتتش را  نیچند لحظه نگاهش کرد. مشتتغول ستتبک ستتنگ آراز

 فشرد و گفت:
 

 . خوبشهتم.رزادی_آراز پ
 

 زد و گفت: ییحوصله ا یلبهند ب انقالب
 

 نگرانتون بود. یلی_خواهرتون اون شب خ
 

 من حلقه کرد. ینگفت و فقط دستش را دور شانه  یزیچ آراز
 

 نیکرد شیتا تهران همراه نیدیحساسه. گفت که شما زحمت کش کمی_سونا 
 

 یآمد. خدا را شتتکر حوله تن رونیخانم، مستتت و خرامان از استتتهر ب مستتتانه
ا کم ر نیسرش انداخته بود. فقط هم یبود و کاله آن را هم به رو دهیپوش یبلند



 یحق داشتتت. من م نیدی. آنندیصتتحنه را بب نیکه خدمه هتل هم ا میداشتتت
 یو اگر کس ودموضوب اصال درست نب نیو کار کنم و ا یخواستم در آنجا زندگ

مد یعنی. میشتتتد یم چارهیب دیفهم یم به عنوان  لک  نیو هم ریمن  ما طور 
 شدم. یم چارهیاز هتل ب یقسمت

 
دانم کدامشتتان بزرگ تر بودند.  یتفاوت به برادرش کرد. نم یستترد و ب ینگاه

 انقالب؟ ایمستانه 
 

 _چته؟
 
 به لحن و طرز حرف زدن اش نگاه کردم. رتیح با
 

 سرد تر از خودش گفت: یهم با لحن انقالب
 

 _کارت دارم. برو تو اتاقت.
 

 کرد و گفت: میبه نس رو
 

 ایجان. شما هم ب می_نس
 

 به دور و اطرافش کرد و گفت: ینگاه



 
 _طوفان کو؟

 
 .گفت رلبیز یزیبا سرش با استهر اشاره کرد. انقالب با خشم چ مینس
 

 بار طوفان را صدا کرد. نیبه طرف استهر رفت و ا بازهم
 

به ا من با تعجب  لبهند  می. نستتمیکرد یآنها نگاه م یدرام خانوادگ نیو آراز 
کرد و به طبقه باال رفت. انقالب هم  یکوتاه یزد و عذر خواه ییخجوالنه ا

س یکه به نظر م کهیدر حال ست، به نرده ها  دیر سته ا سما و هم روحا خ هم ج
ست آراز را گرفتم تا ب هیتک شد. د ا معذب او ر نیشتر از ایداد و منتظر برادرش 

کردم و قبل از آن به طاهر که دوباره برگشتتته بود،  یکوتاه ی. خدا حافظمینکن
 باهر را به او بدهد. یاتاق آقا دیم که کلگفت

 
 برادره است؟ نیشون ا ی_انگار آدم حساب

 
 اش نگاه کردم. سیخ مهین یرا تکان دادم و به موها سرم

 
 .یخور ی_برو موهات رو خشک کن. سرما م

 



ض در معر نکهیشتتده استتت امکان ا فیضتتع نکهیگفته بود آراز به علت ا دکتر
 است. ادیز یلیخ رد،یها قرار بگ یماریانواب و اقسام ب

 
 .میرو بگ یبد کس گهیبه قول تو د دیدونم واال فکر کنم ما نبا ی_نم

 
 بود که بابا در استهر مانده بود. نیسرش به استهر اشاره کرد. منظورش ا با
 

 زدم وآهسته گفتم: پوزخند
 

 . نه؟هیهم دختر خوب می_نس
 

 را تکان داد. سرش
 

 دو تا خواهر هستن نینه انگار ا _آره. جالبه انگار که
 

 م؟یهم متفاوت ی_منو سارا
 

 کرد و گفت: نگاهم
 

 دیغالف هست هیتو  یها ی_نه مثل نهود فرنگ
 



کرد. به آراز گفتم که برود و ستترش را خشتتک کند. به  می. طاهر صتتدادمیخند
 طرف طاهر رفتم.

 
شب به آقا ی. اون اتاقرزادی_خانم پ شکل  ریش میباهر داد یکه اون  وان اش م
شت.  ستور داد ادتونه؟یدا شده. االن اون اتاق  دید سته ن که بازش کنن. هنوز ب
 آبش. ریسر ش می. سربند زدرهیبدون ش

 
 ام زدم. یشانیدو انگشتم به پ با
 

 رو بهش بده. گهیاتاق د هی دیطاهر. باشه. کل یگ ی_آخ..... آره راست م
 
 گفت:برداشت و رو به من و آهسته  گرید دیکل کی

 
 کنند. یخدمه هتل دارن درباره خانم باهر صبحت م رزادی_خانم پ

 
 دمیشدم و آهسته پرس لیبه طرفش متما یکم
 

 گن؟یم ی_چ
 

 به راهرو کرد و گفت: ینگاه میو ن دیچرخ



 
ستهر وقت هیاجازه دادن که  رزادیکه خانم پ هیگن که چ ور ی_م  یخانم بره تو ا

 اون توهستن ونیکه آقا
 
 حرف ها را زد. نیرنگش قرمز شد و جانش باال آمد تا ا چارهیب

 
 دهیکس در راهرو نبود. چ ور خدمه رستتتوران فهم چیباز مانده بود. ه دهانم

 لحظه وحشت برم داشت. یبودند؟ برا
 
 اطیراه ح یآمد و مرا صدا کرد. ول اطیآن گارسون رستوران افتادم که به ح ادی به

ستهر نم صال از مقابل ا شت. او چ ور فهمگ یکه ا ست؟ وقت دهیذ هم که  یا
 در آن دور و اطراف نبود. یآمد. کس رونیمستانه از استهر ب

 
 و منگ به طاهر نگاه کردم. جیطور گ همان

 
 ؟یگفت ی_تو چ

 
 یزینتونستتتن چ رزادیخانم گفتم که باالخره مهمون هستتتن خانم پ یچی_ه

 بگن.
 



 گفتم که مستانه به استهر نرفته یاحمقانه بود که اگر به خود طاهر هم م یلیخ
 است.

 
 رو بگو. نیشما هم د،یپرس یزیچ ی_خانم باهر داخل آب نرفتن. اگر هم کس

 
 کرد و با تعجب گفت: نگاهم

 
 _نرفتن؟

 
 بود. ییپسر ساده ا یلیتکان دادم. طاهر خ یرا به نشانه نف سرم

 
 _رفت تو استهر با برادرش کار داشت.

 
استتت که در راهرو قدم بزند. دعا کردم که حداقل  دهیند ویکه او را با ما یکستت

شد. با ستهر لباس اش را در آورده با شد که در ا شته با شعور دا آراز  از دیآنقدر 
 تا م مئن شوم. دمیپرس یم
 

 _باشه.
 

 رو بده به باهر دی_حاال برو کل



 
سور رفت. ول به سان صنعت نیدر هم یطرف آ کرد. طاهر هم  شیصدا یلحظه 

صنعتمانده  صدا یبود که اول کدام کار را انجام دهد.  را  دیکرد. کل شیدوباره 
وب با موضتت نیبرستتد. بد نبود خودم هم راج  به ا یگرفتم و گفتم که به صتتنعت

 کردم. یباهر صبحت م
 
ه از آن گذشت. ک یلیبیس ریشد ز یبود که م یزیخدمه متوجه نشوند چ نکهیا

شتم. و گرنه م ستم از ه یمن هم گذ  و گله میمان اول به باهر ماجرا را بگوتوان
 نکردم. یکنم. ول

 
مد. آ یم شیپ یتفاوت داشتتت. اگر مشتتکل یلیبودند، خ دهیحاال که فهم یول
 که چارهیوجه خود هتل و من ب نیدیاز به قول آ یما بود. نه آنها. حاال جدا یبرا

س یم یآن جا کار و زندگ سابمان با کر یخبر م سیبه پل یکردم، اگر ک ام داد ح
ببرند.  فیبه استهر تشر ندخواه یدانستم که خانم م یبود. من اگر م نیالکاتب

 کنم. ریکردم که استهر را تعم یاصال از روز اول غلط م
 

س دیفهم یم نیدیآ اگر سکته م ییبو یکه ک ست درجا  رد. ک یاز ماجرا برده ا
زرگ که بزرگ تر ما ب یگفت. وقت یرا به بابا م نهایشتتد و ا یم دایپ دیبا یکستت

 شود. ینم نیکند وض  و اوضاب ما بهتر از ا ینم یتر
 



. مثل دمیمشاجره شان را شن یطبقه باال رفتم. پشت در اتاق، ناخواسته صدا به
ستم را باال بردم ول نکهیا شده بودند. د شان در اتاق انقالب باهر جم    یهمه 

کار آنها بدتر بود. در  ی. کارم درستتتت نبود. ولستتتادمینگه داشتتتم و گوش ا
که نظر باهر  بدانم هواستتتمینبود. م یمهمصتته انداختن ما اصتتال کار درستتت

 .ستیشاهکار خواهرش چ یدرباره 
 

 جا مونت کارلوئه؟ نیا ی. فکر کردی. تو گه خوردی_تو غلط کرد
 

سه بود. ول جواب ستانه به فران شهن ب یم ه ود کاز لحن حرف زدنش کامال م
 با خشم و غضب فراوان همراه است.

 
 یبر یسوال م ریوجه منو هم ز ی. تو داری_زر زر نکن مست

 
 و به فرانسه. گرید یجواب دوباره

 
 میدیتا رستت میدیکشتت یچه زحمت یدون ی. میکن یکار م یچ ی_بفهم که دار

 .میکه ساخت ییزهای. به همه اون چزیبه همه چ یزن یگند م یجا؟ دار نیا
 
 .دیکش غیج بایتقر یبار به فارس نیا

 



فتر . به اون دیکن ی. فقط به پولت فکر می. چشتتمات رو بستتتیفهم ی_ تو نم
 م؟یما آدم یکن یات. فکر نم ی. به اون وجه لعنتتیکوفت ییمایهواپ

 
 طوفان آمد. یصدا

 
 _راحتش بذار انقالب.

 
 گفت: یکوتاه برقرار شد و دوباره طوفان با خشم به کس ییا وقفه

 
کشتتمت.  یم یکه ازت خواستتتم رو انجام ند یزیچ گهیبار د هیتو؟ اگر  ی_ه

 خر فهم شد؟
 

 آمد. میآرام نس یصدا
 

 یکه تو برامون ساخت هینکبت یزندگ نی_ بکشم. بهتر از ا
 

صندل یصدا س غیافتاد و ج نیزم یآمد که به رو یسقوط  . و میخفه و کوتاه ن
خواهد تا آن جا که ممکن  یم دیرستت یبلند انقالب که به نظر م یبعد صتتدا

 صدا باشد. یاست خفه و ب
 



 یگردنت رو م یبکن یادیاگر غلط ز ی_طوفان بتمرگ ستتر جات. تو هم مستتت
شهن رفتار کن. ا هیشکنم. مفهومه؟ مثل   نیسهته؟ واال ا یلیخ نیخانم مت

 .یش یم ییزن هر جا هیکارها مثل  نی. با ارانهیجا ا
 

 _کثافت.
 

 باهر یخفه  یخاموش و بعد صدا ییتقال یصدا دوباره
 

 .ستی. کار تو نی_نه مست
 

مکالمات  نیمرا از جا پراند. آن قدر از ا دم،یکه در راه پله ها شتتن یپا ییصتتدا
هتل  ریکه در هتل را تهته کنند و مرا به عنوان مد نیشده بودم که ترس از ا جیگ

 به صرف آب خنک بفرستند را فراموش کرده بودم.
 

 ضیبزرگ و عر یکیبود که دو راه پله ها وجود داشتتت.  یتل جوره یمعمار
 بود. یاضتت رار یبه پله ها هیشتتب یزیچ یگریو د یرفت و آمد شتتهصتت یبرا

م را که دستتت دیکوب ی. قلبم آن چنان مدمیچیپ یبه ستتمت پله اضتت رار  یستتر
ا باز ر ربود. در زد و انقالب باهر د یام گذاشتم تا آرامش کنم. صنعت نهیس یرو

 کرد.
 



 براتون آوردن؟ دیکل رزادی_جناب باهر خانم پ
 

 خبر گفت: یاز همه جا ب باهر
 

 د؟یکدوم کل د؟ی_کل
 

ض یصنعت ست آخر هم  حیشروب به تو شکل اتاق باهر کرد و د دادن درباره م
آنها  یرا برا دیوقت استتت که کل یلیمن، خ یعنی رزاد،یاضتتافه کرد که خانم پ

 آورده ام.
 
وار آستتانستتور به باال برگردم. ستت قیتا دوباره و از طر دمیدو نییبه پا یگچاریب با

 آسانسور شدم و به طبقه باال رفتم.
 

کرد.  یبود و صحبت م ستادهیهنوز با باهر مقابل در اتاقش ا دهیند ریخ یصنعت
 باشد. یعیکردم که واکنشم کامال طب یسع

 
 شما؟ ی. کجا موندرزادی_خانم پ

 
 زدم و گفتم: یکج یلبهند

 
 زدم. یبودم. داشتم با طاهر حرف م نیی_پا



 
من بدهد  را به دیکل نکهینگفته باشتتد که قبل از ا یکردم که طاهر به صتتنعت دعا

 درباره خدمه رستوران به من گفته است.
 

 نگفته است یزینشان داد که چ یصنعت تعجب
 

 خواست؟ یم یکار داشت؟ مرخص ی_طاهر؟ چ
 

 را به طرف انقالب گرفتم و گفتم: دیو کلرا تکان دادم  سرم
 

 اتاقتون اومده؟ ریسر ش ییگفتن که چه بال ی_جناب صنعت
 

سرش را تکان داد و دوباره به من نگاه کرد. نگاهش کامال موشکافانه بود.  فقط
شک کرده بود که آ صنعت یمدت زمان نیمن واقعا ا ایبه نظرم  را  گفت یم یکه 

 نه؟ ایو نزد طاهر بوده ام  نییپا
 

 گفتم: یرا از او گرفتم و رو به صنعت نگاهم
 

 نویرستتتوران متوجه شتتدند که خانم باهر به استتتهر آقا یبچه ها نکهی_مثل ا
 رفتند.



 
 گفتم: یکردم و نگاهم را به باهر دادم و جد یمکث

 
 نیاول دیهستتت انیکنم تکرار نشتته جناب باهر. خودتون در جر ی_خواهش م

فرستتتن  یبندن و بعد هم من رو م یکه در هتل رو م نهیکنند ا یکه م یارک
ستم که قراره خواهرتون ا ی. من اگر مدیدون یکه خودتون م ییهمون جا  نیدون

 دادم. ینم شونیاجازه رو به ا نیکار رو بکنن. اصال ا
 

ستانه ستش را به کمرش زده  رهیبه من خ ییبه مقابل در آمد و با پر رو م شد. د
شت به خاطر ا یبه من نگاه م یبود و جور شاهکارش  نیکرد که البد توق  دا

 کف هم بزنم. شیبرا
 
 تفاوت نگاهش کردم وگفتم: یب

 
هتل  نی. امیگم خانم باهر تکرار نشتته ل فا. ما آبرو دار ی_به خود شتتما هم م

 و معتبره. یمیقد
 
 خونسرد گفت: یلیخ
 

ست. در عجبم که چ ور م قهیعت ست،ین یمیهتل قد نی_ نه ا  یفرهنگ راثیا
 رم. یدست روش نذاشته و ضبط اش نکرده. به هر حال من دارم م



 
 اوردهیطور بار ن نیمرا ا یآدم نگذارم. ستتارا نیدادم که دهان به دهان ا حیترج

 م:زدم و گفت یی. لبهند مودبانه ااندازمیبه راه ب یگر  هیبود که بهواهم سل
 

 لتونهی_هر طور م
 

با خشتتم به داخل اتاق رفت و در همان حال به فرانستته  یتعجب کرد ول یکم
 داد. یبه انقالب گفت. غلط نکنم به من فحش م یزیچ
 

کامال مشتتهن  یکرد. ول یبه من نگاه م یجد یحاال با اخم و نگاه انقالب
شرمندگ ینوع شتریوجود ندارد. ب یبود که در نگاهش دلهور  وجود یحالت 

 داشت.
 

 ه ام خانم_من شرمند
 

 خواست قهر کند و برود گفت: یبه مستانه که البد م بعد
 

 . روشنه؟یر یجا نم چی_ شما ه
 

 .میبا هم رد و بدل کرد ینگاه یو صنعت من



 
ستانه سر انقالب فر نیا م سه بر  ش ادیبار آن چنان با فران گاه که من ناخو دیک دآ

 .دمیاز جا پر
 

طوفان، حواس مستتتانه و  یپرش من طوفان را به خنده انداخت و خنده  نیهم
که حاال مثل  ته بود،  رخوردهیگرگ ت کیانقالب را  گارد گرف بل خواهرش  مقا

شاره کرد و با دیخند یمتفرق کرد. به طوفان نگاه کردم. م شتش به من ا . با انگ
 خنده گفت:

 
 هوا. دیدو متر پر چارهیب رزادهی. خانم پی_زهر مار مست

 
صنوع نیا یول س یشوخ کیبود.  یخنده م  یبه نظر م یاز ته دل نبود. مثل ک

 یرا از موضتتوع یموقعه اش حواس جمع یب یخواهد با خنده  یکه م دیرستت
 پرت کند.

 
شد و انقالب هم از آن گاردش ب که ساکت  ستانه  شد و م  رونیالبته همان هم 

 آمد.
 

 کرد. یاه مهم هاج و واج به آنها نگ چارهیب یصنعت
 

 .میرفت نییکوتاه پا یخداحافظ کیکردم و با  یبه صنعت ییا اشاره



 
 ؟یصنعت یهستن آقا ن وریهم شهیهم نهای_ا
 

شون ندارم.  ادی_واال خانم من ز سحر دارن. ما  یدور تیفامل هیشناخت از با 
شون در ارتباط ن ادیز شون ها پول نی. ارزادیخورن خانم پ ی. به ما نممیستیباها

 ره. یاز پارو باال م
 

 کرده؟ لیانقالب باهر هم فرانسه تحص ی_خود آقا
 

 .رانیعموش بوده تا ا شیپ شتری_آره عموش فرانسه بود. انقالب ب
 

 آهسته گفت: بعد
 

 ؟یدیاش رو د یشونیپ ی_زخم رو
 

 را تکان دادم. سرم
 

قالب خاله شون ان نکهیتصادف وحشتناک داشتن. بعد مثل ا هی شی_تو نوجون
سه پ ستاد فران سته فر شک ست و پا  سال بعد هم پ شیرو د  شیعموش. تا چند 

 عموش بود.



 
 گفتم: رتیرا تنگ کردم و با ح چشمانم

 
 وقته فوت شدن؟ یلی_خاله شون؟ مگه پدر و مادرشون خ

 
 _آره بنده خدا باباشون.....

 
 نییپا حرفش را ق   کرد. انقالب بود که با عجله از پله ها پا یصدا دنیشن با
صنعت شیآمد. لباس ها یم شد.  چارهیب یرا عوض کرده بود.  سرخ  تا بناگوش 

شک و ترد یانقالب نگاه ش چیسو کهیبه ما کرد و درحال دیبا   اش را در نیما
 چرخاند، گفت: یدست م

 
 د؟یندار یام ج ومینی. شما شربت آلمرزادی_خانم پ

 
 _نه. معده تون مشکل به هم زده؟

 
 معده اش گذاشت و فشرد. یرا رو دستش

 
 به هم زهیر یشم اوضاعش م یکه م ی. عصبکمی_
 

 کهیداروخانه نزد ی_نه متاسفانه. ول



 
 به راه پله ها کردم و آهسته گفتم: ینگاه بعد

 
 برن؟ یم فی_خواهرتون تشر

 
ه ک میخواستتتم بگو یهمراه بود او را به خنده انداخت. م یکه با آهستتتگ لحنم

و  شیکلمه ب کیترسد  یآدم م ،ییکه تو در اتاق بسته ا« سربروس»نهند با آن 
 تا خرخره آدم را بجود. دیکم بگو

 
 دم که یکنه. من قول م یزود فروکش م ی. ولهیعصتتب کمی ی_نه هستتت. مستتت

 برم شهر؟ دیست؟ باتکرار نشه. م مئن باش. داروخونه کجا گهید
 

کرد و ما را تنها  یکوتاه یعذر خواه یرا صتتدا کرد و صتتنعت یصتتنعت طاهر
 گذاشت.

 
 یزدن برا یقستتمت هیراه  سیتو خود پل دیر یکه به ستتمت شتتهر م ی_نه وقت

 . اون جا داروخانه هم دارهینیاورژانس زم
 

 کرد و گفت: یمکث
 



 ؟یای_همراهم م
 
 تعجب نگاهش کردم. با
 

 درجه کم رنگ شده بود. کیاش  ریضما
 

 دیکن یم دای_سر راسته، راحت پ
 
شنه بلند تا چانه اش  کی شت. قدش بلند بود. من با کفش پا گام به طرفم بردا

 بودم.
 

 .میحرف بزن کمیخوام  ی_م
 

 ؟ی_در مورد چ
 

 و پر از وسواس. قیکرد. دق نگاهم
 

 _در مورد خواهرم.
 
 به طبقه باال اشاره کرد. شیابرو با
 



 و منگ سرم را تکان دادم. جیگ
 

 دلش شور نزنه. ی. کسستمیبگم که ن دی_پس بزار
 

 گفت: مودبانه
 

 منتظرم نی_حتما. تو ماش
 
 نبود. نیدیهنوز نشسته بودند. آ یرفتم. ساناز و سارا اطیح به
 

 کو پس؟ نیدی_بچه ها آ
 

 به باال اشاره کرد و گفت: یسارا
 

 _رفت باال بهوابه. خسته بود.
 

 شد؟ هنوز تو آبه؟ غرق نشده باشه؟ ی_بابا چ
 

 قدم بزنه رونی_نه اون هم رفت ب
 



لت ع یروم. سارا یام را باال بردم و گفتم که با انقالب باهر به داروخانه م چانه
 دادم. حیتوض شیبرا  یو من هم سر دیرا پرس

 
ش در ستش را رو نیما سته بود. د ش شاره  ین شت ا شته بود و انگ لبه پنجره گذا

 قرار داده بود. شیاش را مقابل لبها
 

 و کمر بندم را بستم. نشستم
 

 _خب کجا برم؟
 

 دیکه راحت باش دیهتل سرو ته کن اطیتو ح دی_بر
 

 گفت: یجد یلیکرد و خ نگاهم
 

 _من راحتم. شما راحت باش.
 
 نگاهش کردم. رتیح با
 

ت راح کمیکه  میهم با هم آشتتنا شتتد یکنم به اندازه کاف ینفرم. فکر م هی_من 
ارم. د ییدوستانه ا یهمکارم برخورد مودبانه ول ی. من با تمام خانم هامیتر باش

 رم؟یبگ شیرو در مقابل شما هم پ هییرو نیهم ینداشته باش یاگر شما مشکل



 
نبود  یتگفیو از خود ش یادب یب م؟یتوانستم بگو یدهانم را فرو دادم. چه م آب

ساب کن دیشما با ریگفتم نه یاگر که م ضم یحتما من را دو نفر ح جم   ریو 
 ؟یبه کار ببر

 
 .ستین ی_نه مورد

 
 کار کنم؟ ی. حاال چی_اوک

 
 و گفتم: میدیخند

 
 سر و ته کن اطیرو تو ح نی_عرض کردم که خدمتون. ماش

 
راه  سیآمد و لب جاده راهنما زد و به طرف پل رونیمهارت دور زد و از هتل ب با
 .دیچیپ

 
 یفرانستتو میمال کیموز کیکرد. مثل دفعه قبل  یدر ستتکوت رانندگ یکم

 گذاشته بود.
 



ستانه  ض یم ییکارها هیلجبازه.  کمی_م صال ازش انتظار یکنه که بع  موق  ها ا
 ره ینم
 

 .یاظهار نظر چینگاهش کردم. بدون ه فقط
 
 کرد و گفت: به من ینگاه مین

 
فاصتتله کم بابا و  هیمون رو از دستتت داد. تو  نیوالد یبد ستتن ی_مستتتانه تو

س هیتو روح یلیبعدش مامان رو. خ شت. ن ابا بود که ب رخورهیش میاش اثر گذا
باز هم اون  یستتال بعد هم مامان فوت کرد. ول کی بایمرد. دو ماهش بود. تقر

ستانه ناراحت س یقدر که م س میرو تحمل کرد، ن  زی. چبچه بود یلیخ مینکرد. ن
 مستانه...... ینبود. ول شیحال یادیز
 

 .دیکش یکرد و آه یمکث
 

زنده  ادیمامان بود. مامان هم عاشتتق بابا بود. بعد از بابا ز وونهی_مستتتانه د
اون قدر غصه خورد  ینداشت ول یماریب چینموند. بعد از بابا دق کرد. چون ه

 که دق کرد.
 



شا با صه نگاهش کردم.  ست حال او را درک کند، آن  ینفر م کیاگر  دیغ توان
او را خورده بودم.  یهمان زخم ها قایکه خودم هم دق یشتتهن من بودم. من

 مستانه را. یهمان زخم ها
 

 بود؟ یداشتن؟ علت فوتشون چ ی_متاسفم. بابا چه مشکل
 

رفته که تا دکترها اومدن به خودشتتون بجنبن، کار  شیستترطان پ هی_ستترطان. 
 خودش رو کرد.

 
خم از ا شتتتریغم، در نگاهش ب یرخش کامال گرفته بود. اخم کرده بود ول مین

 اش بود.
 

ش هشت نه سال یمست یدوازده سالم بود ول ازدهیکه بابا فوت کرد. من  ی_زمان
س یستگزمان واب نیشتریسن ب نیکه دخترها تو ا یدون یبود. م سا رو به  یاح

ت شب دود شد رف هیمستانه تو  یپدرشون دارن. مستانه نابود شد. رسما بچگ
ستانه تقر سال بایهوا. بعد هم مامان رفت. اون موق  م  دختر ده هیاش بود.  هده 

 که؟ یدون یداره. م اجیبه مادر احت یلیساله خ
 

سرت زمان ها یکامال م بله  و میبرو دیبه خرکه با مادرم  ییدانستم. من هم ح
 داشتم. ادیز یلیخ رم،یمن دست مادرم را بگ



 
 . ودیآ یکه امروز مادرم به دنبالم م میبگو میها یبه هم کالستت نکهیا حستترت

ام را به او بدهم و  فیبچه ها ک هیآمد مثل بق یمادرم به ستتراغم م نکهیبعد از ا
گذاشتتته  میکه او برا ییها یخودم ستترخوش جلوجلو حرکت کنم و از خوراک

 بهورم.
 

و  یستتارا یبه جا انیو مرب ایرا داشتتتم که در انجمن اول نیهم حستترت ا من
مامان و بابا شتترکت کنند. من هم دوستتت داشتتتم که مثل دوستتتانم با  ن،یدیآ

 که پدر من عضو انجمن است. میافتهار بگو
 
ستم یکرد، من کامال م یهم بود که اگر او عنوان م یگرید یزهایچ یلیخ  توان

کهیدرک کنم. ا مان ن کا یز تهتم  ریاز ز والیه کیکه  دمید یم ب*و*سکه 
و با ناز و نوازش آرامم  ندیایبابا و مامان باشتتند که به ستتراغم ب د،یآ یم رونیب

 .یسارا ای نیدیبکنند و نه آ
 
با میهم درد بود ما ها را تنها  کی.  ته آن ناخواستت مادر او  پدر و  تفاوت بزرگ. 

گاهانه. ا سته و آ شته بودند و پدر و مادر من خوا ود. ما ب نیتنها تفاوت ب نیگذا
 تفاوت. نیتنها تفاوت و البته بزرگتر

 
 زد، گفتم: یکه در آن غم موج م یمنظره پشت پنجره نگاه کردم و با لحن به
 



 دونم. ی_آره م
 
کس از مشکالت من باخبر  چیحد اندوهبار باشد. ه نینم تا اخواستم لح ینم

کرده بودم  کیشتتر میها یها و خوشتت یکه من او را در ناراحت ینبود. تنها کستت
 نفر. نیو آخر نیبود. اول ایرو
 

ستم. از  کیدختر از  کیکردند که من  یفکر م همه شاد و دوره هم ه خانواده 
کدام  کیشود.  یم افتیبه وفور  یرانیا یآبک یالهایکه در سر ییآن خانواده ها

ها نیاز ا مت نم یکارگردان به خودشتتتان زح به  خانواده  ینه تا از  ند   یداد
نقن و آرام و بچه دوست  یبسازند. همه خانواده ها ب لمیمثل ما ف یشیقاراشم
 بودند.

 
 چند سالشون بود؟ هی_بق

 
ش س شی_طوفان  سالش بود و ن سال که مامانم فوت ک میهفت  ه رد. گفتم کدو 

نفر رو  کی شهیکمبود داره. هم شهیضربه رو مستانه خورد. مستانه هم نیشتریب
سم پدر کم داره. بعد از اون هم طوفان خ شیتو زندگ ش یلیبه ا به  .دیعذاب ک

 .ستا گهید زیچ هیهاش نگاه نکن. تو وجودش  یخنده و شوخ نیا
 



شت کی سر انگ ساب  ستانه با یح سال یس بایتقر دیکردم. پس م ه اش و چهار 
تانه کردم که مس یو هفت ساله. فکر م ستیب میساله و نس یباشد و طوفان س

گفت که " تو رو خدا  یم ایرو شهیهست که هم ادمیباشد.  یهم سن سارا دیبا
مه ه سن شهیکنه. "من هم یرا حدس نزن که طرف بشنوه سکته م یتو سن کس

 زنم. یم شان حدس یرا سه چهار سال بزرگتر از سن واقع
 

 یر مکه ب یوقت ینباشه. ول یمن ق دیزنه که شا یازش سر م ییرفتارها ی_گاه
ه ک ییکه همه اش از همون عقده ها نمیب یکنم م یاش نگاه م نهیشیگردم و به پ

 رهیگ یداشته سر چشمه م
 

 ؟یندار ی_چرا شما مشکل
 

موق   یضاگر سه سال بزرگ تر بوده باشم. بع ی_من پسر بودم و بزرگ تر. حت
ساله چ هیها  سال و ن یم یوقت یکنه ول یرو درک نم یزیبچه نه   یم مهیشه نه 

سر بل یرو درک کنه که تو چند ماه قبل نم یتونه همون م لب سئله  سته. م ود تون
اون  یهنوز بچه ها تو که یبود. سن یسن بد یو تکامل فکر و ذهنه. مستانه تو

 از خودشون نشون بدن. یمن ق مچهین یتفکر، حت هیتونن  یسن نم
 

 حق با او بود. دیرا تکان دادم. شا سرم
 



م خوام به چش یاومده رف  بشه. نم شیبرات پ ی_دوست داشتم اگر سو تفاهم
ستانه نگاه کن ستانه یبد به م ده به اون طرف بو ادیز نکهیکم هم به خاطر ا هی. م

 .ادینم شیپ گهیم مئن باش که د ی. ولستیفرهنگ ما آشنا ن
 
 فرانسه هستن؟ یز ک_ا
 

شت ا ی_وقت سه. خ یول رانیکه ازدواج کرد برگ شت فران وقته که  یلیبعدش برگ
 فرانسه است.

 
 .دمینپرس یزینه، نگفت. من هم چ ایهنوز شوهر دارد  نکهیاز ا یگرید حرف

 
 . اشاره کردم تا نگه دارد.دمیراه رس سیکردم. به پل نگاهش

 
 دیراه نگه دار سیپل یجلو دی_دور بزن

 
 زد و دور زد و مقابل اورژانس نگه داشت. راهنما

 
شربت خر ادهیپ شدیشد و رفت و   یدر آن را باز کرد و کم نی. همان جا در ما

به شتدت در هم  شیو خورد. اخم ها هتیشتربت ر ی شتهیدر درب خود شت
ندل به صتت کامال  ته بود. کمرش را  معده اش  یداد و دستتتش را رو هیتک یرف



 نیکرد. بدون حرف ماش یاش م تیاذ ایدرد داشت  یلیخ نکهیگذاشت. مثل ا
 روشن کرد و حرکت کرد. آرام گفتم. ار
 

شکل شرط ا ی_من م شما ندارم به  شن که هتل  شونیا نکهیبا خواهر  باعث ن
 پلمب بشه.

 
 به من کرد و گفت: ینگاه مین

 
 شه. یتکرار نم گهی. گفتم که دستین ی_نه مشکل

 
که د حیخوب نبود. من هم ترج حالش ندهم. در هر  گریدادم  مه  حث را ادا ب

ستتر و ته شتتان را در  یب یبودم. اگر صتتحبت ها دهیند یزیحال من که از او چ
 شتتانیهم صتتحبتها دی. شتتادیرستت یبه نظر نم یگرفتم. مرد بد یاتاق فاکتور م

س یاز حرف ها یمیسرو ته بود. چون ن یمن ب یبرا ستانه به فران ه من بود ک هم
هم ستترو ته  یلیها حرفشتتان خ چارهیهم ب دیدانستتتم. شتتا یماز آن ن یزیچ

 داشت.
 

ظاهرا مشتتکل مرتف  شتتده بود و همه دور هم در  میکه ما به هتل برگشتتت یوقت
شاهکار زده بود و تمام کارمندان را رد کرده و  اطیح شده بودند و بابا هم  جم  

ستوران را هم تع  سر یکرده بود. دلم م لیرفته بودند و ر ست  ه خودم را ب خوا
 نیدین کار را کرده بود. آیا یچه اصتتل و حستتاب و کتاب یبکوبم. بابا رو وارید



 خیماجرا مهالف بود. اگر مستتتانه باهر ب نیدر هم بود. او هم با ا شیاخم ها
ه دانستتت ک یفقط خدا م گریگوش کارمندان هتل به استتتهر رفته بود، حاال د

س ییچه کارها سارا میانجام خواهد داد. ن سته بودند.  ش  ریز یو آراز کنار هم ن
شم س تهآنها را تحت نظر گرف یچ ود. از ب یدختر خوب میبود. خنده ام گرفت. ن

شم م ص یاو خو شه س شانیها تیآمد.  شابه بود. ن آرام بود. آراز هم تا  میم
شدت اجتناب م یحدود شونت به  کرد. ظاهرا هر دو نفر هم  یآرام بود و از خ

و  یتوانستتتند با هم هم فکر یهم م نهیزم نیبودند و در ا یقیاهل حال و موستت
 بحث کنند.

 
نده بود و الم یرا رو رایالم طوفان ند و  یشتتعر م شیبرا رایزانوانش نشتتتا خوا

زد.  یبا دو انگشتتت دستتت م شیداد و برا یطوفان هم با لذت و دقت گوش م
 با بچه ها داشت. یخوب ی انهیخنده ام گرفت. ظاهرا م

 
ردند. ک یصتتحبت م شیها تیراج  به چاپهانه و فعال نیدیبا مستتتانه و آ بابا

نه مستتتا یکند، به رو یطعمه اش تمرکز م یماده ببر که به رو کیستتاناز مثل 
 نیدیبه آ انایاح ای دیاز او د ییتمرکز کرده بود که البد هر وقت حرکت اضتتافه ا

شم اش را در ب کینزد سارااوردیشد، چ ست ی. کنار  ش سر زانو. دمن  یستم را 
 گرفت. یفال م یباز یگذاشتم که با ورق ها یعل
 

 شهیپسره؟ نترس خوب م ی_چ ور



 
 کرد و با خنده گفت: نگاهم

 
 عمه؟ شهیخوب م ی_چ

 
 ام را باال بردم. شانه

 
 یریگ یبراش فال م یکه دار یزی_همون چ

 
 دادن درباره نحوه فال گرفتن کرد. حیو شروب به توض دیخند

 
سرد کینزد سرد بود که  یغروب بود و هوا رو به  شکر هوا آن قدر  بود. خدا را 

 مستانه نتواند لباس نامناسب به تن کند.
 

 شد. کیتهت نشست و در بحث آنها شر یکنار آنها به رو انقالب
 

بحث آنها  یکردم و متوجه نشدم که چه زمان یو ساناز صحبت م یبا سارا من
 یورهات غاتیطور تبل نیو هم ییمایهواپ یها طیپشتتتت بل غاتیبه چاپ تبل

سافرت ش یم  طیبل یپاکت ها غیکه تبل ییگفت که از جا یشد. انقالب م دهیک
 ی. و دوباره بحث به بنرهاستتتین یدهد، راضتت یانجام م شتتانیرا برا مایهواپ

 یکارها را انجام م نیا متیچاپهانه ما در چه رنج ق نکهیو ا دیکشتت یغاتیتبل



آراز هم وارد بحث شتتده  یحاال بحث را در دستتت گرفته بود. حت نیدیدهد. آ
س متیق کیبود. بابا  سر دیاز آراز پر سبه ذهن کی  یو آراز   انجام داد و یمحا

بابا داد متوجه شدم که چرا همه  بهکه آراز  یجواب را به بابا گفت. خب با جواب
شتتد که  یم یبود. اگر انقالب باهر راضتت یعال تیوارد بحث شتتده اند. قم

بابا  بیرا به ج یادیاش را به چاپهانه ما بدهد ستتود نستتبتا ز یغاتیتبل یکارها
 کرد. یم ریسراز

 
و  دیانواب سرس یچاپ شد که بر رو یانوب و مدل ها دنیشروب به پرس انقالب

جواب  ییحرفه ا یلیخ نیدیشتتد. آ یانجام م یچیو خودکار و ستترستتو میتقو
گرد زن  یبا دستتتگاه ها شتتانیها  یکرد. بعضتت یداد. هر نوب چاپ فرق م یم

اه ها با دستگ یداشتند. و بعض متیق کیشدند. مثل خودکارها. آنها  یچاپ م
 یم نیاستتکر لکیچاپ ستت شتتانیها یشتتدند. بعضتت یچاپ تامپو چاپ م

ست بودند و ق ض شتریب یشان کم متیخوردند. آنها با د با  انشیها یبود. بع
 شدند. یُافست چاپ م

 
صرفنظر  از د ش یکه به کار برده م ییهم با هم متفاوت بودند. رنگها یمواد م

مات  یداد و ِورن یو ِورن نگوریو گال یس یو یگرفته تا پ یساختمان یاز روغن
 داشتند. یمتفاوت متیو برجسته، هر کدام ق

 



طوفان و انقالب نشتتستتت و تمام نکته به  نیقلم و کاغذ آورد و ب  یستتر نیدیآ
 با هوش و با یلیکرد. آراز خ ادداشتتتیشتترم داد و  متیبا ق نشتتاینکته را برا
کرد.  یم یاداوریانداخت او  یرا از قلم م یزیاست. هر کجا او چ یحافظه قو

چاپهانه  یو حسابدار تیریدستگاه بود و آراز در دفتر به مد یپا نیدیآ نکهیبا ا
زد و  یها سر و کله م یاو با مشتر شتریعلت که ب نیبه ا یکرد، ول یم یدگیرس

 داد، او وارد تر بود. یم متیق
 
استت که آنها فکر کنند که  دهیکامال مشتهن بود که خودش را کنار کشت یول
س نیدیآ ست. بابا به بالش لم داده بود و  ش یم گاریهمه کاره ا س دیک تانه و با م

خسته شده است، دل  یو کار نیسنگ یاز بحث ها دیرس یخانم که به نظر م
 گرفت. یداد و قلوه م یم
 
ستترش را با تاستتف تکان تکان داد و آهستتته  یابرو به بابا اشتتاره کردم. ستتارا با

 گفت:
 

 زنه یزن که هم سن دخترشه الس م هی. با می_همه بابا دارن ما هم بابا دار
 

خنده اش را گرفته بود و لبانش را به داخل فرو داده بود و به  یبه زور جلو ساناز
شم د ا خنده ت افتادیاالمکان نگاهش به بابا نگاهش ن یوخته بود تا حتمقابل چ

 .ردیاش نگ
 



 .گهی_بابا است د
 

 کنه غهیرو هم ص نیمونده که ا نی_هم
 

 به سمت ما خم شد و آهسته گفت: یکم ساناز
 

شه. جا غهیص ادیتو مهش خورده که ب لیب انای_مگه دختره اح شه. باب یعمو ب ا
شتتده.  غهیاشتتون اومده صتت هیمثل بق یاز ستتر ناچار میکه بگ ستتتیندار هم ن

صد تا س یخره م یخان عمو رو م یخودش  شه. نتر سه. دیفرو . دختره فقط لو
 تو مرکز توجه باشه ادیخوشش م

 
حداقل من  یبرا شتتهینداشتتتم. حرکات بابا هم یندادم. چون واقعا نظر ینظر

 بود. ینیب شیقابل پ رینفر، غ کی
 

 کردند. یو ساناز هم چنان آهسته پچ پچ م یسارا
 
رار بود ق یدانم حاال که بابا ل ف کرده بود و رستوران را بسته بود، چه کس ینم

 بابا. ییها یفکر یب نیهمه آدم غذا درست کند. امان از ا نیا یکه برا
 



ه ک یبزرگ یو ستتردخانه  هچالیو به رستتتوران رفتم. ق عا ما در  برخاستتتم
که حاال امکان داشت که به  میهم داشت ییمواد غذا یادیز یلیر خمقدا میداشت

سر آشپز عادت داشت که به م دیل ف بابا فاسد شود. کل که  یهیسردخانه را 
 سردخانه رفتم. هرا برداشتم و ب دیکند. کل زانیدر کنار در سردخانه بود آو

 
سرما خدا شکر  ساد مواد غذا ادیز یلیجا خ نیا یرا  کم بود.  ییبود و امکان ف

 یادیز یلیکوچک را باز کردم. مقدار خ هچالیآمدم و در  رونیاز ستتردخانه ب
 یبود و به رو هچالیمهلفات در  گریشتتده در ماستتت و د دهیمرد خوابان لهیف

 شده بود. دهیکش لیهمه شان فو
 

 یشتتب آنها را بهواباند. نفس راحت یبابا از ستترآشتتپز خواستتته که برا احتماال
 لیآنها هم فو یهم آماده شتتده بود و رو نگیاالد و ژله و پودستت ی. حتدمیکشتت
 شده بود. دهیکش

 
به  ال،هچی. طوفان بود که پشت در دمیکش ییخفه ا غیرا بستم و ج هچالی در
 داده بود. هیتک وارید
 

 قلبم گذاشتم. یرا رو دستم
 

 .دیداد یمنو سکته م نیباهر داشت ی_آقا
 



 .دیخند
 

 والست؟یه هیکجام شب یجذاب نی_چرا سونا خانم؟ من به ا
 

 از خود متشکر. اریبس اریام گرفت. با مزه بود و بس خنده
 

 _بله واقعا
 

 .که او را هم به خنده انداخت یکه گفتم توام با مسهره بود. به طور ییواقعا بله
 

 یزیچ هیست  والیه هیشب ی_حاال انقالب رو بگ
 

 رونیب هچالیام کردم و مرد ها را از  یبه ستتاعت مچ ی. نگاهدمیتر خند بلند
 بود. دهیزمان شام هم رس گریشد د یها آماده م نیآوردم. تا ا

 
 ؟یها رو کباب کن نیا یخوا ی_م
 
 کردم. دییسرم تا با
 



ن پسرانه و کوتاه م یبه موها ینگاه رتیرا باز کردم و کنار گذاشتم. با ح شالم
 انداخت.

 
 قدر کوتاه؟ نی. چرا ایی_چه موها

 
 تفاوت گفتم: یب

 
 راحت ترم. یطور نیدونم ا ی_نم

 
 به من کرد. قیو عم یطوالن ینگاه

 
 هیه قدر ب نیکوتاه و پستترونه ا یبودم که مو دهیخوشتتگله. تا به حال ند یلی_خ

 ادیدختر ب
 

ستادن طناب برا یکج لبهند شغول فر  تفاوت یمن بود و من هم ب یزدم. او م
س ش یکوتاه کیتون یها نیتبودم. آ س دهیکه پو  خیبودم را باال دادم و به دنبال 

 جوجه گشتم. یها
 

 رو روشن کنم؟ وی_باربک
 

 نگاهش کنم، گفتم: نکهیا بدون



 
 ستین یاگر زحمت ،ی_بله مرس

 
 را روشن کرد. ویآورد و باربک رونیب بیرا از ج فندکش

 
س باالخره صدا داینازک را پ یها خیس اریبعد از کاووش ب سر و  نده خ یکردم. 

 شد. داشانیپ میشد و آراز و ساناز و نس دهیاز در رستوران شن
 

س آراز ستانش را  یکه م دیپر خواهم جوجه ها را کباب کنم و بعد هم رفت و د
 شست و آمد به کمک طوفان باهر.

 
 کرد. یکرد و طوفان کباب م یم خیس آراز

 
ستور دادند که جوجه ها را به ح بابا خوشبهتانه همان موق   ی. ولمیاوریب اطید
سر رایالم سه کرد و بابا  ما نهورد سر رایالم نکهیا یداد و برا دهیعق رییتغ  یع 

 .میگفت که در همان رستوران غذا را سرو کن
 

 رستوران را باز کرد تا همه راحت باشند. یپرده ها ساناز
 



شتتد در  ینم گریبه داخل آمدند. ظاهرا آن قدر هوا ستترد شتتده بود که د همه
 نشست. اطیح
 

به هم  میکه با کمک نستت زیدو م یآوردم و رو رونیها را از قفستته ها ب بشتتقاب
 .دمیچ م،یچسبانده بود

 
ه ک یکردند. تنها کسان یجوجه همه جا را برداشته بود. حاال همه کمک م یبو

 نشسته بودند، بابا و انقالب و مستانه بودند.
 

ش ظاهرا شان گرم  یدنیطوفان همراه با خودش از تهران نو سر آورده بود. مردها 
ات ش کیهم به دور از چشم ساناز  نیدی. آراز بود. آدیکه ننوش یشد. تنها کس

ش ضدینو ساناز نارا شت. او  ی.  سر نوجوان  کیاخم کرده بود. کامال حق دا پ
 داد. یم نشان یتوجه و کنجکاو ییزهایچ نیداشت که به شدت نسبت به چن

 
 یدر هم فرو رفت. ول شتریساناز ب یهم با آنها همراه شد. حاال اخم ها مستانه
 یکلمش هیقض نیچون بابا با ا د،یبگو یزیکس جرات نداشت که چ چیخب ه

شت. و زمان ش یرو گریزد، د یم یکه بابا حرف یندا  ریحرف او حرف زدن دل 
ست. هم یم سبت  شیاخالق ها نیخوا سردتر  بهبود که ما را روز به روز ن او 
یکه زا یکرد. ستترد یم که  دهی ما خواهر و برادرها  تار خودش بود. و گرنه  رف

 .مینداشت یمشکل چیکدام با هم ه چیطور بود چرا ما ه نی. اگر امیمرض نداشت
 



شان نگاه کردم. آ سرم سف تکان دادم و به جم    یهمراه گریهم د نیدیرا با تا
 یاو جلو م یرفت و بابا هم پا به پا یکرد. طوفان پشتتت ستتر هم باال مشتتان ن

که  یهمه الکل نیا دیکرد که او جوان استتت و شتتا یرا نم نیرفت. حستتاب ا
 چیا هباب ی. ولشتتداو نداشتتته با یبه رو یکند چندان اثر یوارد بدنش م کبارهی

 .استدینبود که قلبش از کار ب دیبع
 

 کیبا همان  نیدیدر دست داشت و ظاهرا از ابتدا مثل آ یشات کوچک انقالب
 رفت. یشات سر گرم بود و آرام آرام جلو م

 
 تفاوت چشم از او برداشتم و به کارم پرداختم. یبه نگاهش افتاد. ب نگاهم

 
ت خواستت یبرداشتتتن تلفن رفتم. طاهر بود که م یهتل زنگ خورد. برا تلفن

 است. لیتع  یبداند که هتل تا ک
 

 یوشنشستم و به گ یصندل یکنم. رو یهتل را باز م التیکه بعد از تع  گفتم
ستم خ شت یکاغذ بزرگ یشدم. خنده دار بود. مقابل در هتل رو رهیدرون د ه نو

 ود.! واقعا خنده دار براتیباشد. تعم یهتل بسته م راتیکه به علت تعم میبود
 
بود که تلفن اش در  ستترم را بلند کردم. انقالب باهر ییپا یصتتدا دنیشتتن با

 هتل آمد. یدستش بود و از در رستوران به راهرو



 
 هیبه من کرد و مشتتغول صتتحبت با تلفن شتتد. به داخل برگشتتتم و به بق ینگاه

 کارم پرداختم.
 

شهن نبود که کار بابا و طوفان و  خدا شد و گرنه م ضر  شام زود حا شکر  را 
 شد. یم دهیمستانه به کجا کش

 
اش را  یدنینوشتت هیبق گریدوباره به رستتتوران برگشتتت د کهنیبعد از ا انقالب

 کرد. یبرادرش نگاه م یها یبه دلقک باز نهینهورد و فقط دست به س
 

شام من ا بعد سارا ستادمیاز  شورم.  تم گف یبه کمک من آمد. ول یتا ظرفها را ب
ساناز را هم به هم رایکه برود و الم زه رد کردم. آنها به اندا بیترت نیرا بهواباند. 

سئول یکاف سفر بودند بهتر بود که  تیدر طول ماه و روز م شتند. حاال که در  دا
 گذراندند. یم یرا در راحت یچند روز

 
 آوردم و با بلوز ساده مردانه شروب به شستن ظرف ها کردم. رونیرا ب کمیتون
 

 رزاد؟ی_خانم پ
 

ندارد. رنگش  یحال خوب . انقالب بود که از صتتورتش مشتتهن بوددمیچرخ
 بود و چهره اش از درد در هم رفته بود. دهیپر



 
 _معده تون؟

 
 را تکان داد. سرش

 
ته بودم ول زیم ی_آره. من شتتربتم رو رو گذاشتت گردم  یم یهر چ یتو راهرو 

 ....داشیپ
 
 اشاره کردم و گفتم: هچالیبه  یو با انگشت کف دمیحرفش پر انیم به
 

 هچالی_گذاشتم تو 
 

 ی_مرس
 

 شربت خورد. یرا باز کرد و کم هچالی در
 

 دکتر دیبر دی_با
 
 داد و ظرف شستن مرا تماشا کرد. هیرستوران تک ییبزرگ ظرفشو نکیس به
 



س ه درد ب ایشه.  یم رهیچ یکیکدوممون به اون  کی. باالخره ارهی_حاال وقت ب
 برعکس. موضوب سر تنازب بقاست ایمن 

 
 .دمیخند

 
 هیحرف هیهم  نی_ا
 

 ؟یخوا ی_کمک نم
 

 .ی_نه مرس
 
ه پرده ب یسالن رفت و از ال یکارم مشغول شدم و او هم بدون حرف به انتها به
آمد. برعکس طوفان که همه را بر ستتر  یحوصتتله م ینگاه کرد. به نظر ب رونیب

 .دیرس یبه گوش م یشان از الب یخنده و شوخ یذوق آورده بود و حاال صدا
 

شک کردم و رو نیآخر ستمال خ ستم را با د ستم و د ش شقاب را هم  ا ر زیم یب
 .دمیهم دستمال کش

 
 جورن. هی_خانم ها همه 

 
 را بلند کردم و نگاهش کردم. سرم



 
شه  ستی_مهم ن شون کوتاه با شه  سیبلند. گ ایکه موها . حنا ونینیش ایکرده با

 مش. همه زن هستن و خصلتا مادر و فداکار. ایداشته باشه 
 

 زدم. لبهند
 

خواهرت و زن  ی. نذاشتینکرد یول ،یها رو ول کن نیا یتونست ی_شما هم م
 برادرت دست بزنن

 
فاصتتله کنار من  یصتتندل کینشتتستتتم. از کنار پنجره آمد و با  یصتتندل یرو

 نشست.
 

 دیمدل هست هی_شما مردها هم همه 
 

 را تکان داد. سرش
 
 تونم بپرسم یسوال م هی_
 

 م_سرم را تکان داد
 



 _مادرتون فوت شده؟
 
 خونسرد گفتم: یلیخ
 

 میساله بود کیکه من و برادرم  یوقته. زمان یلی_نه متارکه کردن. خ
 

 نزد. یحرف یچانه اش را باال برد. ول متفکرانه
 
 زد. یم انویآمد. لبهند زدم. آراز پ یقیموس یصدا یالب از
 
 :دیتعجب پرس یکم با
 

 زنه؟ یم انویپ ی_کس
 

 _آراز
 

 گفت: زیآم نیتحس یلحظه گوش داد و با لحن چند
 

 _فوق العاده است.
 



. همه ستتاکت شتتده بودند و با میرفت یو با هم از رستتتوران به الب برخاستتت
ست یکردند. حت یبه آراز نگاه م یفتگیش سرش پر یطوفان هم ظاهرا م  دهیاز 

، ه بودکرد دایمضحک پ یبار که با ظاهر مستش حالت رتیح یبود و با چشمان
 کرد. یبه آراز نگاه م

 
ود، و سربلند سرش را با افتهار باال گرفته ب فتهیخود ش انیم نیکه در ا یکس اما

 بابا بود.
 

 زد! وانشیکردند و طوفان به ته ل قیدست زدند و تشو همه
 

س بابا ستانه و ن سندانه به م صور یم ییراج  به آراز خود نما میخود پ ت کرد. 
شده بود. فرق او با پدرمان هم یسارا  بود. او از ته قلب به نیاز افتهار منفجر 

گرفت و حاال  یم دهیبابا تمام مدت آراز را ناد کهیکرد. درحال یآراز افتهار م
ه آراز آن فهر بفروشتتتد، ب لهیوستت بهآمده بود که بابا بتواند  شیپ یتیکه موقع

 افتهار کرد.
 
روم و که ب دیگو یم فتادیچشمش به من ب که نیمثل روز مشهن بود هم میبرا

اب گشوده کت کیما مثل  یهمه  ی. بابا برامیکه با آراز ساز بزن اورمیسنتورم را ب
که  یرا بفهمد که هر کار نیخواستتت ا یدانم که چرا خودش نم ینم یبود. ول

 لیدل .ستین یبر نادان لیلد میزن ینم ی. و اگر حرفمیشو یکند ما متوجه م یم



ست یبود که ما نم نیبر ا شود. به اندازه  یسر کی میخوا سته  شک از حرمت ها 
شت ییا نهیدر هر زم ییبا او برخوردها یسر کیهمه ما  یکاف  یافک گری. دمیدا

ست ینم گریبود. د سب میخوا شود م،یکرده بود دایکه پ یآرامش ن . البته متزلزل 
را  مانیاشتتتت تا زندگگذ یو ما را به حال خودمان م دیفهم یرا م نیاگر بابا ا

 .میبکن
 

گفت  که انقالب به آراز یکیبا تبر ی. ولندیتا مرا نب دمیخودم را کنار کشتت یکم
 .دیکند که مرا د ییتا به انقالب هم اظهار خود نما دیبابا چرخ

 
 با آراز بزن. اری_سونا بابا جون. برو سنتورت رو ب

 
 کار نیمن زدن ستتاز مقابل جم  ستتهت تر یکردم تا لبهند بزنم. برا یستتع

ستتاز  یکه مقابل جمع دمیکشتت یممکن بود. من تا مغز استتتهوان خجالت م
که من مقابلش ستتاز نواخته بودم.  یجمع نیبزنم. دستتت خودم نبود. بزرگ تر

ست و پا ا ر هانت  یکردم که حت یرا گم م میخواهر و برادرانم بودند. آن قدر د
 کردم. یهم فراموش م

 
رفت. دستانش گ انیرا م می. بازوستادیبلند شد و آمد کنارم ا انویاز پشت پ ازآر

 نیغل و غش تر یو ب نیستترم را باال بردم و نگاهش کردم. نگاهش صتتاف تر
 بودم. دهیمرد د کیبود که در تمام عمرم در چشمان  ینگاه

 



 .میزن ی. با هم ماری_برو ب
 

 داد. میبه بازو گرید ی. فشاردمیکش یقیعم نفس
 

 _من هستم.
 

کنم او رف  و رجوب خواهد  ریگ ییدانستتتم که اگر جا یرا تکان دادم. م ستترم
 کرد.

 
تم. آراز دوباره برگش نییطبقه باال به اتاق خودم رفتم و سنتورم را برداشتم و پا به

نواخت. آن قدر در  یگل ستتنگم را م یباینشتتستتته بود و آهنگ ز انویپشتتت پ
اخت و نو یچشمانش را بسته بود و با احساس کامل م کارش فرو رفته بود، که

قدر احستتاس خالن و  نبود. آ نیکار آراز هم یاز حستتن ها یکیخواند.  یم
و نت به نت آن،  هیبه ال هیکرد که الجرم در تمام ال یم شیناب، خرج آهنگ ها

 .دیشد با گوش جان شن یاحساس و عشق را م نیا
 

سط هیپا زیم یرا رو سنتور شت و کم یالب کوتاه و دا آن را کوک کرد و ابت یگذا
ستاد بنان را زد و بعد مظراب را به من داد  شروب کرد و آهنگ الهه ناز ا خودش 

 .نمیو گفت که کنارش بنش
 



 آرام به من کرد و گفت: ینگاه
 

 کوه آلپ رو بزن ی_آهنگ بچه ها
 
آهنگ  کیآهنگ  نیا دمیکه فهم یهست وقت ادمیآهنگ را دوست داشتم.  نیا
را  شیاست و با سنتور نواخته شده است از آراز خواهش کردم که نت ها یرانیا

 یلگ کی»بود که بعد از آهنگ  یآهنگ نیاول نیبدهد. و ا ادیو به من  ستتدیبنو
و  یبه خوب د،کنن یها از آن شتتروب م یهمه مبتد بایکه تقر« گوشتتته چمن 

 گرفتم. بدون وقفه و اشتباه. ادیماهرانه 
 

ستم ورزش دادم.  یمچ ها به یکم ست که آراز هم ادمید گفت" تو  یم شهیه
 نکته مهمه." کیدر نواختن سنتور  نیو هم یدار ینرم یمچ ها

 
که هر لحظه غش خواهم کرد. ستتع یم احستتتاس مام آن  یکردم  که ت کردم 

 .رمیبگ دهیجماعت در اتاق را ناد
 

نگاه احمقانه و وق زده بود که طوفان را با آن  یبود. اگر شتتدن یاگر شتتدن البته
و از  کرد یرا که مشتتتاقانه نگاه م میاش و انقالب را با نگاه متفکرانه اش و نستت

 رادیا کیمنتظر است که هر لحظه از من  دیرس یهمه بدتر مستانه که به نظر م
 .رمیبگ دهیرا ناد ردیبگ
 



که کنار  ییها ییو شتتروب کردم. آراز مثل بچه مدرستته ا دمیکشتت یقیعم نفس
هر  دهند، گارد گرفته بود که یو آهسته به او تقلب م ندینش یدست دوستشان م

اشتتتباه نواختم، آن را گوشتتزد کند.  ییجا ایرا فراموش کردم و  یلحظه من نت
جم ،  من در یشتتگیشتتود گفت که اشتتتباه هم یم بایاشتتتباه من و تقر نیبدتر
 ریزدم ز یباس م دیکه با ییبا هم بود. جا دیزرد و ستتف یها میکردن ستت یقاط

 شد. آهسته گفت: یزدم و آهنگ نابود م یم
 
شه که تلف ادتی_ سف یها میس قهیبا ت کن. دق شتری. بهش دوم رو بدهیزرد و 

زرده. آروم باش  یها میستت ی. بهش اول بم تره. رورهی. زدهیخرک ستتف یرو
 ره. ینم ادتی

 
 ق عه نواخته شد. نیهر جان کندن که بود ا به
 

 بود. میتشکر کرد، نس یو شاد رتیکه با ح یکس نیاول
 

 آهنگ سنتوره. نیدونستم که ا یقشنگ بود سونا جان. اصال نم یلی_خ
 

 لبهند زد و گفت: آراز
 

 .کارتون نیا یگذاشتش رو رانیا ونی. تلوزهیاستاد انتظام ی_از ساخته ها



 
 و فوق العاده خنده دار گفت: شمندانهیاند یبا حالت طوفان

 
 .نی. آنت و لوسریبه ادشی _آره

 
کردم تا خنده ام را کنترل کنم. ستتاناز منفجر شتتده از خنده، خودش را  یستتع

همه  قتیدر حق یعنی. دیمستتتانه او هم خند یبا خنده  یجم  کرده بود. ول
 .دندیخند

 
را  رانیا یبار آهنگ ا نیمظراب ها را از من گرفت و دوباره شتتروب کرد و ا آراز

 نواخت.
 

ش یراحت نفس سارا الیو با خ دمیک شمم به انقالب  یراحت کنار  ستم. چ ش ن
 نییستترخ شتتدم و ستترم را پا یکرد. کم یباهر افتاد. موشتتکافانه به من نگاه م

 دهیروم مرا د نکهینگاهم کرده بود که مثل ا یشده بودم. جور یانداختم. عصب
 است. روم خجول و سرکش مرا.

 
ستش را رو یسارا شت.  ید ستم گذا شمانش پر از افتهار د نگاهش کردم. چ
 بود.

 
 _فدات بشم.



 
 صورتش لبهند زدم. به
 

 _خدا نکنه.
 
به جرات م یآراز نگاه م ییبه هنر نما یفتگیشتت با به  میتوانم بگو یکرد.  که 

 کرد. یبرد و افتهار م یما لذت م ییمادر از هنر نما کیاندازه 
 

ساب بابا که  یاخالقش. کار نیبا ما پز داده بود. متنفر بودم از ا یدر اوج بود. ح
ه داشت ک ییداشت و دوستان و شرکا یکه مهمان یکرد. زمان یبا آراز م شهیهم

 شد و یشد و بابا جان م یکند، آراز خوب م دایآنها نفوذ پ یخواست به رو یم
بفهمند که ما چه خانواده  مهنواخت تا ه یاش ستتاز م یکوفت یدر مهمان دیبا

 .رندیقرار بگ ریو تحت تاث میهست ییا هتهیفره
 

آراز شتتدم. زمان مصتترفش بود. بابا به آراز  یآهنگ بود که متوجه کالفگ اواخر
ستترش را تکان داد. بابا  یاستتت؟ و آراز به نشتتانه نف اوردهیگفت که تاراش را ن

برخاستتت و  یه و عصتتبآراز کالف یهم بنوازد. ول گریآهنگ د کیخواستتت تا 
 خسته شده است. گریگفت که د

 



با در هم رفت. برخاستتتم و قبل از ا یها اخم قابل  دیبگو یزیچ نکهیبا که 
ه ب ییکردم و اشاره ا یجبران نباشد دست آراز را گرفتم و رو به جم  عذر خواه

. هر لحظه آراز کالفه میکردم و او هم برخاستتت و با هم به طبقه باال رفت نیدیآ
شت به د کهیشد. به طور یتر م سور با م سان سور م واریدر آ سان و با  دیکوب یآ
ه آهستتت نیدیضتترب گرفته بود. با وحشتتت نگاهش کردم. آ نیزم یرو شیپاها

 گفت:
 

 _نترس. زمان مصرفشه.
 

 گفتم: آهسته
 

 _مواد؟
 

 با تمسهر گفت: آراز
 

 _نه کاکائو
 

ستش را درون موها کالفه سقف  شیهر دو د سرش را بلند کرد و به  فرو برد و 
 آسانسور نگاه کرد.

 
 _آخ خدا



 
تاق  شیبازو نیدیام را فرو خوردم. آ بغض به ستتمت ا را گرفت و عمال او را 

 به من کرد و آهسته لب زد که سر آراز را گرم کنم. ییکشاند. در اتاق اشاره ا
 
آورد.  یم رونیو با یخواستتت که آراز متوجه نشتتود که او از کجا مواد برا یم

شتتد، دستتت  یکه هر بار مقدار آن توستتط پزشتتک کم تر م یتمام مواد مصتترف
ساق نیدیآ شده بود. برا یبود و خود او   نیدیفکر کردم که آ ییلحظه ا یبرادش 

صبر و تحمل ش یدهد و م یدارد که هر بار خودش مواد به او م یچه  تا او  ندین
کارها صتتبر و  نیرا هم استتتفاده کند. اآن را استتتفاده کند که مبادا ستتوخته آن 

 .دیطلب یرا م یادیتحمل ز
 

 یم دیعب یگفتم، گرم کردم. ول یهتل م ریکه راج  به تعم یاتیآراز با چرند سر
شد. به نظرم آن قدر کالفه م صال گوش داده با  نمانده یزیآمد که چ یدانم که ا

 بود که سر مرا از جا بکند.
 
 مواد را به دستش داد و آهسته رو به من گفت: نیدیآ

 
 که بشه روشنش کرد. یهر چ ای. اریب کین کی_برو گاز پ

 
 نگاهش کردم. رتیح با



 
 ؟ی_چ

 
 را گرفت و به طرف در هل داد. میدرمانده بازو آراز

 
 .رمیم ی_مرگ مادرت برو دست دست نکن. دارم م

 
شوخ یصدا ی. از البدمیدو نییپا به ستانه مط یخنده و  آمد.  یوفان و بابا و م

 کوچک و کین کیگاز پ کیآمد که چند مدت قبل  ادمیبه انبار هتل رفتم. 
سافرت دهیبامزه در انبار د ود که مانده ب ادمیبود که به  یبودم. آن قدر کوچک و م

 .میدر هتل دار یزیچ نیما همچ
 

 م،یعظ دیآن دسته کل نیخودم را کنترل کردم و از ب ی. به سهتدیلرز یم دستانم
سور باال آمدم. آسان رونیو گاز را برداشتم و از انبار ب دمیکش رونیانبار را ب دیکل

سرعت از پله ها باال رفتم. همزمان با  شوم با  سور  سان بود. بدون آنکه منتظر آ
شتتود من هم از راه پله ها وارد راهرو  شخواستتت وارد اتاق یانقالب باهر که م
من و گاز درون دستم نگاه کرد. احساس کردم که تمام خون  شدم. با تعجب به

صورتم  صدا کبارهیسر و  شکارا  شد. آ سرم خارج  را هم  یمیمال زیو زیو یاز 
 .دمیشن یدر گوشم م

 



با آن حال آراز و کالفگ انقالب که احمق نبود.   نیاش و حاال ا کبارهی یباهر 
از چه قرار  انیجر که دیفه یبود م یبچه هم م کیگاز در دستتتت من، اگر 

 است.
 
 یم یها گاز را در پشتتت ستترم مهف لمیبود که اگر من مثل ف نیاحمقانه تر ا و

 کردم.
 

 سرش را تکان داد و آهسته گفت: یحرف چیبه من کرد و بدون ه یطوالن ینگاه
 

 رزادیخانم پ ری_شب به خ
 
 .دمیکش یبه درون اتاق خودش رفت. نفس راحت  یسر و
 

سع نیدیزد و آ یدر اتاق قدم م آراز سرد یم یکه  خودش ر ا حفظ  یکرد خون
 دیهمشد ف یاو م یفقط با نگاه کردن به چهره  یتهت نشسته بود. ول یکند رو

 بدتر از آراز. یبه نوع یقرار است. حت یکه تا چه حد آشفته و ب
 

سمتم خ آراز شت. به طور زیبه  شتم. باورم مین کیکه  یبردا  قدم به عقب بردا
که در  یخورده بود. کس ریگرگ ت کیکه مثل  یآراز باشد. کس نیشد که ا ینم

 را داشت که آدم هم بکشد. نیا ییتوانا تیآن موقع



 
توانستتت درستتت کاراش را  یو نم دیلرز ی. دستتتانش مدیرا از دستتتم قاپ گاز

سال به گر هیانجام دهد. به گر سن و  افتاد. آن هم مقابل من  هیافتاد. مرد به آن 
 کرد. ی. ناله منیدیو آ
 

 _خدا. خدا. خدا
 
شدت پر نیدیکنارش زانو زد و کمک اش کرد. رنگ آ نیدیآ  یبود. م دهیهم به 

ه ک نیبدهد. ا یاو را وادار کرده استتت که تن به هر خفت زیچ کیدانستتتم تنها 
ست بدهبار آراز را  نیمبادا ا شتناک اش قابل میاز د  نیا تیو آراز با آن حال وح

جنون نرفته و رگش را  مرزبار تا  کیانجام دهد. مگر  یرا داشتتتت که هر کار
 نزده بود؟

 
نجره به ستتمت پ نیدیکرد و آ دنیکه آراز شتتروب به کشتت ی. زماننمیبب نتوانستتتم

از  نتوانستتتم تحمل کنم و گریمن د چد،یرفت تا آن را باز کند که بو در اتاق نپ
بستتاط اش  یصتتورت گل انداخته او را از باال دنیزدم. تحمل د رونیدر اتاق ب

شمان شتم. آن چ شه م یو بدن دش یکه لحظه به لحظه خمار تر م یندا  یکه نئ
هم  نیدیاش را تماشا کنم. آ یو نابود نمیتوانستم بنش یشد، مال برادرم بود. نم

 گفت که من مجبورم تو برو یبروم. نگاهش م ونریاشاره کرد تا از اتاق ب
 



 یشتتده بود. دلم م ریدادم. اشتتک از چشتتمانم ستتراز هیاتاق به در تک رونیب
ا فر یتحمل نیدیکنم. آ هیبهوابم و زار زار گر نیزم یخواست همان جا دمر رو

م. بود دهیرا ند یزیچ نیهم مجبور بود. تا به حال چن دیشتتا ایداشتتت.  یبشتتر
 لرزد. یکردم که زانوانم م یحس م

 
داخل را نگاه نکردم.  یدر را باز کردم ول یبود. آهستتته ال دهیچیراهرو بو پ در

 به کنار در آمد. نیدیخود آ
 
 نیدی_آ
 

 به شدت لرزان بود. میصدا
 

 به من کرد. یو طوالن قیعم ینگاه
 

 _جونم؟
 

 دهیچی_بو تو راهرو پ
 
 نگاه کرد و گفت: باز کرد و به چشمانم شتریدر را ب یال
 



سونا ا شون. به نظرت تا  نی_ صوصا اون طوفان ستن. مه برادرها ختم روزگار ه
 گفت من چارهیکه آراز ب ی. زمانمیندار یآراز معتاده؟ پنهان کار دهیحاال نفهم

ه با هم هم دیکفش که با هیکرد. بابا پاش رو کرد تو  یجاها رو م نیفکر ا امینم
شکر م نمیب یاالن که م یدون ی. ممیبر کنم که بابا کارمندات رو رد  یخدا رو 

نه ابرومون م فت. تو ا یکرد رفتن. و گر قل کرد. ا نیر که  نیمورد ع ها هم 
شون با شن. حداقل هم ا دیخود شون از ما خجالت بک  ریکه ز نهیبا اون خواهر

 بشه. ادیکه ابروت کم و ز ستنیدستت ن
 

 .دمی_تو راهرو انقالب رو د
 

 نگفت؟ یزی_چ
 

 _نه
 

 را تکان تکان داد. سرش
 

 . بابا گفت که کارهیرو به ما بده عال غاتشی_ازش خوشتتم اومده. اگر کار تبل
 مال من

 
اش گره کرده  نهیستت یکه رو شیبازو یلبهند زدم و دستتتم را رو یخوشتتحال با

 بود، گذاشتم.



 
 هی_واقعا؟ عال

 
 .میکن ی_آره اگر بشه خونه رو عوض م

 
ش نیدیدر آمد. آ یصدا س دیخودش را به داخل اتاق ک شمک پر که  دیو با چ

 ست؟یک
 

صتتورتم بود را کماکان حفظ کنم.  یکه رو ییکردم که لبهند احمقانه ا یستتع
 رونیقدم زدن به ب یخواست برا یبود و م دهیپوش یانقالب بود که لباس ورزش

 برود.
 
سع نیدیمقابل اتاق کنار آمدم و آ از ست.  شتناک یکردم که بو یدر را ب را  یوح

 .رمیبگ دهیبود، ناد دهیچیکه در راهرو پ
 

 قدم زد؟ کمیاطراف  نیا شهی_م
 

 به ساعتم کردم. ینگاه
 

 تو جنگل باشه یوحش وونی. سرد شده ممکنه حدیمواظب باش ی_آره. ول



 
 اش را بست. یشد و بند کفش ورزش خم

 
 اطرافم. نیرم. هم ی_تو جنگل که نم

 
چراد قوه هم  دیاگر بهوا ی. امشب مهتابه. هوا هم روشنه ولستین ی_نه مورد
 دم. یبهتون م

 
 لحظه نگاهم کرد و گفت: چند

 
 م؟یبا هم قدم بزن ی_شما هم دوست دار

 
ز آنکه او را ا یبرا ینگاهش کردم. معلوم است که دوست نداشتم. ول رتیح با

 تم:بودم. با اکراه گف یدور کنم حاضر به انجام هر کار طیآن مح
 
 سرده کمی_
 

 زد و گفت: یکج لبهند
 

 .دیهست یی_شما زن ها همه سرما
 



س یوقت شما  یکه ک شد گاه کیاز  شته با ص الم آتو دا  یآدم مجبور م یبه ا
 .ستین لشیرا انجام دهد که م ابق م ییشود که کارها

 
 سرعت گفتم: به
 

 .امیرو بردارم ب شرتمیمن سو دیباش نیی_شما پا
 

گاه یحرف پا یطوالن ینزد و فقط ن ها  له  تاق آراز کرد و از پ . رفت نییبه در ا
ش ینفس راحت سو دمیک شتم و به آ شرتمیو از اتاقم  ادم که اطالب د نیدیرا بردا

ستن دهان باهر با او به قدم زدن م یبرا ضا یب شمان آ یتیروم. نار به  نیدیدر چ
شهن بود ول یخوب  ییداند که چاره ا یم مکه خودش ه دیرس یبه نظر م یم
بدم نممیندار ظه  ی. خودم هم  که آن لح مد  تاق، برا یآ قا یدرون ا از  یقید

 مغزم اثر گذاشته بود. یبود که به شدت به رو یزیذهنم پاک شود. چ
 
 یآن قدر خوش م یرفتم. خدا را شتتکر که به جماعت درون الب نییپله ها پا از

 بروند و بهوابند. شانینداشتند حاال حاال ها به اتاق ها الیگذشت که خ
 

د به انقالب کر یهتل نگاه ییا شهی. از در شدیمقابل در هتل به من رس یسارا
 کرد. یبود و سرش را باال گرفته بود و به ستاره ها نگاه م ستادهیا رونیکه ب

 



 _کجا؟
 

مواد تمام باال رو برداشتتته. برم دهنش بستتته شتته. فردا  یمردک. بو نی_برم با ا
 بارمون نکنه یزیچ
 

 کرده بود. اخم
 
 ارهیموق  شب؟ بال مال سرت ن نی_ا
 

سارا خنده  خورد یشد. به انقالب باهر نم یم یمنف یلیخ یگاه یام گرفت. 
 .اوردیبر سرم ب ییکه بهواهد مرا به داخل جنگل بکشاند و بال

 
کنم که مجبور باشتتته  یزنم ناکارش م یگرات. نترس م ینفاون کله م ی_فدا

 چهار دست و پا برگرده هتل.
 

 .دیکوب میو با مشت آهسته به بازو دیخند یسارا
 

کارت کرد. تو هم از  یچ نیبب ،ینفر با ادب بود هیستتاناز. تو  نی_از دستتت ا
 .یدست رفت

 



ند تا را گرم ک هیستتر بق یزدم و قبل از آن گفتم که حستتاب رونیو از در ب دمیخند
 از ساختمان خارج شود. یخواب به طبقه باال نرود تا بو کم یبرا یکس

 
اش  یگرم کن ورزشتت بی. دستتتانش را در جمیستتکوت به قدم زدن پرداخت در

 کرده بود. یکیمن  یرا با قدم ها شیکرده بود و آرام آرام، قدم ها
 

 _برادرت واقعا هنرمنده.
 

رخش کامال  مین یکند. ول یمستتهره م دیکه شتتتا کردم. فکر کردم نگاهش
 .یخونسرد و آرام بود. بدور از هر گونه تمسهر

 
 .ی_مرس

 
 ؟یجم  ساز بزن یجلو یکش ی_خجالت م

 
 حرف ها بود. نیبود. با هوش تر از ا دهیفهم

 
 .استیکار دن نی_آره. سهت تر

 
 گفت: یآرام یبه من کرد و با خنده  ینگاه مین



 
ول قب بیشتتهر غر هیهتل زهوار در رفته رو تو  هی رتیکه کار مد رزادی_ستتونا پ

 چند نفر ساز بزنه. آره؟ یترسه که جلو یکنه، م یم
 

 کردم. یهم خنده آرام من
 
 هم اجبار بود. نی_ا
 

 اش را باال برد. چانه
 

ض یما رو ی_تمام زندگ شده. اگر انجام ند نیاز ا یبع ستون   یگاه میاجبارها 
 یکه بعض میفهم یشه رو سرمون. اون موق  است که تازه م یم ستونها آوار نیا

 هستن. یاتیها ح دیبا نیاز ا
 

 پهته و عاقالنه بودند. شیحرف نگاهش کردم. حرف ها بدون
 

 زهایچ یکه بعضتت ی_من مجبورم که خواهرم رو تحمل کنم. شتتما هم مجبور
 .یرو تحمل کن

 
 کردم. یطور فکر م نیمن ا دیشتتا ایبه آراز کرد.  میمستتتق ریمن غ ییا اشتتاره

 .میبدون حرف به راهمان ادامه داد



 
شک شتم که پز ست دا س نیبب یبهونم. ول ی_دو . ییمای. دفتر هواپدمیبه کجا ر

 کار شدم. نیا یحاال خدا یدونستم. ول یازش نم یچ چیکه ه یزیچ
 

 برازنده اش بود. یپزشک
 

 مال پدرتون بود؟ ییمای_دفتر هواپ
 

هایحرف چینزد. ه یحرف گاه تی. و در ن مان کرد و  ین نار دستتت گل ک به جن
 گفت:

 
 نه؟ زهیوهم انگ یلی_جنگل شبها خ

 
 یباره صتتحبت نیخواهد در ا یکه نم دمی. فهممیزد یجنگل قدم م هیحاشتت در

 کند.
 

 _آره. ترسناکه.
 
 و ادامه داد. دیکش یآه
 



 ؟ی_دوستش دار
 
 تعجب نگاهش کردم. با
 

 و؟ی_ک
 

 _برادرت رو
 

 کردم. سکوت
 

 که چقدر دوستش دارم. دمی_آره. تازه فهم
 
 .میکن یبازگشت را ط ریتا مس دیو چرخ ستادیا

 
 .هی_پسر با احساس

 
شمانم خ به شمانش خ رهیچ جذاب بود. خمار و خواب آلود. مثل  یلیشد. چ
صورتم را از  یکه در حال چرت زدن است. نگاهش تمام اجزا یببر وحش کی

 نظر گذراند.
 

 شه. یم دهیتو جم  شما د یادی_عشق ز



 
 بود. نیزدم. خدا را شکر که نظرش ا لبهند

 
 کنن. تیجم  رو مدر نی_برادر و خواهر بزرگت خوب تونستن ا

 
 تییداشتتت. مدر تییبه مدر یمرد عالقه خاصتت نیام را جم  کردم. ا خنده

 بحث یتییداند که فردا درباره چه مدر ی. و خدا میخانوداگ تییبحران. مدر
 خواهد کرد.

 
 آورد و گفت: رونیب بشیاش را از ج دستان

 
 جم  رو دور هم جم  کنم. نیا دی_من نتونستم اون طور که با

 
 به قدم زدن کرد. کنارش هم گام شدم. شروب

 
 نشد. یحله. ول زیکردم اگر فقط ازدواج نکنم همه چ ی_فکر م

 
 د؟ی_ازدواج نکرد

 
 کرد. خنده دار نگاهم یو با حالت دیچرخ



 
 خوره که متاهل باشم؟ ی_به من م

 
 را به نشانه مثبت تکان دادم. سرم

 
 .دیخند آرام

 
 را باال آورد و مقابل صورتم تکان تکان داد. دستش

 
 ؟یفکر رو کرد نی_من حلقه ندارم. چرا ا

 
 باال انداختم. شانه

 
ل حداق ایخوره.  ی_ستتنتون باالستتت. و خب به نظرم رفتارتون به مرد زن دار م

 که متارکه کرده یکس
 

 داد. رونیخنده دار از ته حلقش ب یپوف
 

 نظر کنم. دیتو رفتار هام تجد دی_با
 

 .دمیخند



 
 ن؟یشد دی_ناام

 
 زد و با خنده گفت: یکرد و چشمک نگاهم

 
 _تا دلت بهواد.

 
 .دمیتر خند بلند

 
 .میهم قدم زد گرید یکم
 

 شرکت رو به برادرت بدم. غاتیخوام کار تبل ی_م
 

 کرد. نگاهش کردم و لبهند زدم. نگاهم
 

 .هی_عال
 

کنم. من دوستتت دارم که با جوون  ی_به پدرت گفتم که فقط با برادرت کار م
بعد قبول کرد. من  یناراحت شتتتد ول کمیها کار کنم. پدرت فکر کنم اولش 



 دیکار خودش رو کرده با گهیکنن. بابات د شتترفتیدوستتت دارم که جوونها پ
 ردشرط منه. ظاهرا که قبول ک نیبده. به هر حال ا نیدیجاش رو به آ

 
با ب با با گاهش کردم. پس  باز ن هان  به آ ید کار را   ینداده بود. م نیدیخود 

با کرد با یکه فکر م نیدیآ چارهیدانستتت که دستتت خودش را نهواهد گرفت. ب
 مهربان شده است.

 
شتتده بودم که ستتنگ مقابل  یدر هم رفت. آن قدر عصتتب میخوداگاه اخم ها نا
سکندر یزیو چ دمیرا ند میپا شوم. به جلو   یخوردم ول ینمانده بود که کله پا 

 .دیرا گرفت و به عقب کش می. انقالب بازوفتمیب نیقبل از آنکه به زم
 

 پات رو نگاه کن. ی_خانم جلو
 

کردم که  یرا از دستتتش خارج کردم. ستتع میرا جم  و جور کردم و بازو خودم
 آرام باشم.

 
 موضوب گفت؟ نیبه برادرت راج  به ا یزی_بابات چ

 
 خواست بداند. یچه م قایکردم. او دق نگاهش

 



ده.  یکار رو به من م نیبه من گفت که بابا ا نیدیگفته. آ دیدونم. شتتتا ی_نم
 باهر قرداد ببنده. یالبته اگر آقا

 
سکوت  هیثان چند شن کرده بود. در در  نگاهم کرد. نور مهتاب چهره اش را رو

 کرده بود. داینمود پ شتریاش ب یشانیپ یزخم رو یکیتار
 

 طور نی_که ا
 

 .نیهم فقط
 
 .میدیمقابل هتل رس به
 

 .رزادی_خوش گذشت خانم پ
 

شکر آم لبهند و  صحبت یصدا ی. هنوز از البمیزدم. به داخل هتل رفت یزیت
 آمد. چهره اش در هم فرو رفت. یخنده م

 
 و گفت: دیلحظه چرخ نیدر آخر یطرف پله ها رفت ول به
 

 .ری_شب به خ



 
 ری_شب شما هم به

 
ش گرید یاتاقش رفت. کم به سرک ک سالن ماندم. به همه جا   یو دربها دمیدر 

شت صل یخروج پ ستهر رفتم و همه چ یو ا را چک کردم  زیرا چک کردم. به ا
 یرو هوشیب را باز گذاشتتته باشتتد. به اتاق آراز برگشتتتم. بآ ریشتت یمبادا کستت

 هم هنوز در اتاق بود. نیدیبود و آ دهیتهت خواب
 

 ؟ی_اومد
 

 را در آوردم. شرتمینشستم و سو کنارش
 

 که نگفت؟ یزی_چ
 

 یچ چی_نه ه
 

 فرو رفته بود، نگاه کرد. قیعم یرا تکان داد و به آراز که به خواب سرش
 

 شم. یم ریکشم. دارم پ ینم گهیخوب بشه. د نیا شهیم ی_ک
 

 شده بود. دیسف اهیاش س قهیکنار شق یکردم. حق داشت. موها نگاهش



 
 ترسم. یم ی_از عل

 
 دستش گذاشتم. یرا رو دستم

 
جا کشوند.  نیکه آراز رو کمبود محبت به ا یدون یشه. خودت م ینم یزی_چ

ساس تره. ول سه. از همه ماها ح سا ساناز تمام زندگ یآراز ح  یرو برا تونیتو و 
بال  یلی. دلدیگذاشتتت یعل که دن ز ا رونیزخم هاش، تو ب یمرهم برا هینداره 

 خونه بگرده.
 

صم یلیخ ی_نه. ول سم ازش تاث یشده. م یمیبا آراز   ستی. بچه نرهیبگ ریتر
مه چ نا. از ه هایا یخبر داره. نوجون یستتو عادل جون ن ها  نیماستتتت. ا یم

 دونستم. یم یو دو سه سالگ ستیدونن که من تو ب یرو م ییزهایچ
 

گاه شد نیا ی. به همون اندازه که بچه هارهیگ ینم ری_نگران نباش. تاث ن زمان آ
 به همون اندازه هم عاقل تر از ما شدن.

 
 را تکان داد. سرش

 



به آراز  یکه با چه نگران دمید یکه آوردمش خونه خودمون م ی_اون چند روز
 کنه. ینگاه م

 
 _باالخره عموشه.

 
 جور بود. یلیتر شد. با سهند خ یمیصم یلی_بعد از سهند با آراز خ

 
 یینشستند و سهند تمام حقه ها و تقلب ها یساعتها با سهند م یبود. گاه ادمی

 داد. یم ادیکه با ورق بلد بود را به او 
 

سم شته پرتاب کرد. چ ا ستم یزیسهند دوباره مرا به گذ و  نگفتم. و فقط برخا
 را هم گرفتم و گفتم: نیدیدست آ

 
 خوابم. یم ششیهم فکر نکن. من پ گهی_تو برو بهواب. د

 
 و به آراز نگاه کرد. دیچرخ

 
 نداره. ی_حالش خوبه. مشکل

 
 خودم راحت تره. الیخ یطور نیمونم. ا یم ششی_باشه پ

 



تاق ب یحرف چیه بدون تاق خودم ب رونیاز ا به ا باس رفت.  با خودم ل رگشتتتم 
مام عوض کردم و رو باستتم را در ح تاق آراز رفتم. ل به ا تهت  یبرداشتتتم و 

له مدمیکنارش خواب نا  یم شینا آرام بود. دلم برا اریکرد و بستت ی. در خواب 
شناخته بود. د ینکرده بود. از زمان یسوخت. جوان واد م نیا ریرگکه خودش را 

 نداخته بود.ا یشده بود که او را از زندگ یلعنت
 
 
 
 
 

 نهم فصل
 
سته بود رایو الم یعل با ش ساحل ن س ل کوچک الم لچهیو با ب میکنار   هی رایو 
ست م ییزهایچ شن دهیعق رای. البته الممیکرد یدر صر  شت که ق ته ساخ یدا

رود و آن وقت  یخفته به خواب م یبایاست و شاهزاده قصر اش است و مثل ز
 ه.ب*و*س کیکند. آن هم با  داریاو را از خواب ب دیبا یعل
 
گفت  یحق داشتتت که م نیدی. آیوجب میزور خنده ام را فرو خوردم. بچه ن به

 شده اند. یگرید زیدوره و زمانه چ نیا یبچه ها
 



 لب رایکرد که الم شیبا تعجب نگاهش کرد و بعد با اخم آن چنان دعوا یعل
 زد. هیگر ریو ز دیبرچ

 
 .ی_عل

 
 گفت: یلهورحرغ نگاهش کردم. با د با
 

 گه؟یم ی_ِا ... آخه عمه نگاه چ
 

 شد. یبلند تر م رایالم هیگر یصدا
 

 فهمه آخه. ی_بچه است عمه. چه م
 
شو  یصندل یدور تر از ما رو یکم هیبق سته بودند. هوا آن  نیزم یرو ایتا ش ن

. ادینستتبتا گرم و بدون باد. اما با رطوبت ز یول یابر یبود. تا حدود یروز عال
ب کامل تا آخر هفته آفتا نکهی. چون امکان امیرفته بود ایهمه به کنار در نیبنابرا

 بود. ادیز ارینباشد بس
 

 .دیب*و*سرا بغل کرد و  رایآمد و کنار من نشست. الم ساناز
 

 من چشه؟ ی_تربچه 



 
 را کرد. یعل یچغل رایالم

 
 ییکنه زن دا یم تمیاذ ی_عل

 
 با اعتراض گفت: یام را فرو خوردم. عل خنده

 
 _مامان...

 
 یاخم کنم. با یم فیماجرا را تعر تیبعد برا یعنیبه ساناز کردم که  ییا اشاره

 گفت: راینگاه کرد و رو به الم یبه عل یمصنوع
 

 کنم بعدا. ی_اشکال نداره تربچه دعواش م
 
سارا با سمت  سارا یهم به  صرانه چ یرفتند.  ساط ع شتم. دهیب شتها ندا  بود. ا

 شروب به قدم زدن کردم. یبه تنها نیبنابرا
 

 کرد. میبه نام صدا یکردم کس یکه ط یکم
 

 _سونا



 
آمد که به او اجازه داده باشتتم که مرا به نام  ینم ادمیتعجب نگاهش کردم.  با

 بهواند. یشوندیپسوند و پ چیکوچک بدون ه
 
 اه کرد.به من نگ  نتیو با ش دی. به من رسستادمیا

 
 .میبا هم قدم بزن ای_ب
 

ت رفتن آهنگ برگش ینگفتم و به جا یزیچ یدر هم رفت. ول شتریب میها اخم
 آتش زد و گفت: یگاری. سمیکردم. راه رفته را در سکوت برگشت

 
 ی_خاموش

 
 کردم. نگاهش

 
 _نه خوبم

 
دن شده بود. با رد ش رهیخ ای. تنها نشسته بود و به درمیمقابل انقالب رد شد از

سرش را بلند کرد و نگاه به من و برادرش کرد و دوباره نگاهش را  یطوالن یما 
 داد. ایبه در

 



 .میشد رهیخ ایو به در میستادیا ایدر یرو روبه
 

 گردم. یدکورها برم یدوباره برا گهی_احتماال دو هفته د
 
 یم که او مذوق مرگ شتتو نکهیداشتتتت؟ ا یبه او کردم. چه توقع ینگاه مین

 خواهد دوباره به آن جا برگردد؟
 

 زدم ییمودبانه ا لبهند
 

 یار مک  یستتر یلیتمام بشتته. خ نهای_بله خوبه. فکر کنم کار دکور زودتر از ا
 کنن

 
 خنده دار گفت: یباال انداخت و با لحن ییابرو

 
 ی. هر کارمیهست ییگن برادران باهر، نه چغندر بانو جان. ما حرفه ا ی_به ما م

 هییحرفه ا میکه انجام بد
 
مرا به نام خوانده بود را  نکهیتوانستتتم ا یم دی. بامزه بود. شتتادمیبار خند نیا

شارمیبگ دهیناد شت و از آنها یمنظور دی.  سر ییندا صم  یبود که   یمیبا همه 
 شوند. یم



 
 ببند پسر ی_کمتر خال

 
 یرو یبرخاستتت و ماستته ها شیبه پشتتت ستترم کردم. انقالب از جا ینگاه

آن را متوجه  یبا برادرش رد و بدل کرد که معن یشتتلوارش را تکان داد و نگاه
 نشدم.

 
بود. ن یخوب تیبودم. اصتتال موقع ستتتادهیدو برادر ا نی. بستتتادیو کنار من ا آمد

 اصال دوست نداشتم.
 

د و به آن ز یطوفان را گرفت و پک کوتاه گاریدستتتش را دراز کرد و ستت انقالب
 دوباره آن را به او برگرداند.

 
 گردم. یدوباره برم گهید یگفتم که هفته  ی_داشتم به سونا م

 
 ،یطوالن یانقالب نگاه کردم. نگاه انقالب اما به برادرش بود. بعد از نگاه به

شمانش خواند. چانه اش را باال داد  ینم یزیچ چیبه من نگاه کرد. ه شد از چ
 نگاه کرد. ایداد و به در ییجز یو سرش را تکان

 
شان به جا یکوتاه یخواه عذر سارا ییکردم و از کنار سته  یکه  ش ساناز ن و 

 بودند، رفتم.



 
 یکرد. نگاه آراز اما پر از تعجب بود. کم یدرهم نگاهم م یبا اخم ها نیدیآ

 .ندیایرا باال بردم که بداند من نهواستم که آنها وردلم ب میشانه ها
 

 ز نشستم.سانا کنار
 

 طوفان باهر؟ نیگفت ا یم ی_چ
 
 پرتغال برداشتم و پوست گرفتم. کی

 
 یچی_چرند و پرند. ه

 
اشتتاره کرد که آمد و کنار آراز نشتتستتت. آراز هم ظاهرا با  میبه نستت یستتارا

 استقبال کرد. یخوشحال
 

 ادی_اگر ازش خوشش ب
 

 گذاشت. رایپر پرتغال در دهان الم کی ساناز
 



 ایگن آدم عاشق  یکه م یدیسر به راه شد. مگه نشن دیشا. ادی_خب خوشش ب
 راههیزنه تو ب یم ای شهیسر به راه م

 
 گفتم: زیغم انگ یلحن با
 

ازش  یزیچ گهیتو چاه، د فتهیب ادیاست. از چاله درب راههیحاال هم تو ب نی_هم
 مونه. ینم یباق
 

 ادیبه نظر م ی_نترس دختر خوب
 
 میکرد، که نس یصحبت م یزیدانم آراز راج  به چه چ ینگاه کردم. نم مینس به

 یکرد و گاه ینگاهش م یجد یشش دانگ حواسش را به او داده بود و با حالت
 داد. یتکان م دییسرش را به نشانه تا

 
 یدانم چرا، ول یکردند. نم یو طوفان هم آهستتته آهستتته صتتحبت م انقالب
 کردم که موضوب صحبت شان من بودم. یحس م

 
 به طوفان کرد و به کنار ما آمدند. یکه متوجه نگاه من شد اشاره کوتاه انقالب

 
نشست. طوفان هم به قدم  نیدیتعارفشان کرد. انقالب آمد و کنار آ وهیم یسارا

 یراج  به کار صتتحبت م نیدیکه انقالب و آ دیرستت یزدن پرداخت. به نظر م



آن طرف تر  یمکردند. از صتتورت هر دو نفرشتتان مشتتهن بود. مستتتانه ک
 فیاو تعر یرا برا یزیکرد. طوفان تند تند چ یبود و با طوفان صحبت م ستادهیا
ستانه هم با دقت گوش م یم سرش  یداد و هر از چند گاه یکرد و م با حرکت 
 کرد. یم دییتا
 
بود و من  شده ادتریتفاوت به آنها برخاستم تا به هتل برگردم. رطوبت هوا ز یب

سپر سم  یمرطوب یدر آن چنان هوا یبودم. گاه اوردهیهمراه ن ام را به یهم ا نف
 گرفت. یم
 
 کرد. میصدا نیدیآ

 
 _کجا سونا؟

 
 کرد. یو نگاهش کردم. انقالب هم سرش را کج کرده بود و نگاهم م دمیچرخ

 
 را نشان دادم یدستم عالمت اسپر با
 
 ؟یاوردی_ن
 

 شه یرفت. هوا داره مرطوب م ادمی_نه 



 
 یمرطوب برا یبه هن و هن افتاده بودم. هوا یکه در همان لحظه هم کم نگفتم

صال نم شم ا سم بود. در ق ستم در ب یمن مثل   یزکه کولر گا ییاز جا رونیتوان
با ا جاها بودم.  نیهم در مرطوب تر شتتتهیحال و روز من، هم نیبود، بمانم. 

 نیدیبه آ ییاره ااش ازلبهند زدم. سان نانشیاطم ینگران نگاهم کرد. برا یسارا
 از جا برخاست و گفت: نیدیکرد و آ

 
 .امی_صبر کن باهات ب

 
ست و همان طور که با آ یمهالفت صحبت  نیدینکردم. انقالب هم از جا برخا

 کرد او هم با ما همراه شد. یم
 

 رگید میکه رفت یکردند. کم یکار صتتحبت م یدرستتت بود. درباره  حدستتم
 دادم. هیموج شکن تک ی وارهینتوانستم. همان جا کنار ساحل به د

 
خ رناک  یشتتد گفت کم یکه م یام به خس خس افتاده بود. حال نهیستت حاال
 است

 
 صبحتش را ق   کرد. نیدیآ

 
 ؟یشد ی_چ



 
 توانم. ینم گریگفتم که د دهیبر دهیبر
 
 ند.انقالب آمده بود نیهم با ماش یچند نفر یبود و حت یادیهتل راه نسبتا ز تا
 

 و محکم گفت: یرا گرفت. انقالب جد دستم
 

 جلوتر کمی ارشی. بارمیب نیرم ماش ی_م
 
 .دیدو و راه رفتن، دو نیما ب یبا حالت نیطرف ماش به
 
طرف هتل  و به می. سوار شدمیکه انقالب گفته بود، رفت ییتا جا نیدیکمک آ با

 راند.
 

 ژنیکردم که از کمبود اکس یولو شدم. احساس م نیزم یجا در راهرو رو همان
 شده است. اهیمقابل چشمانم س

 
 زد. ادیفر نیدیآ

 
 ؟ی_کجا گذاشت



 
که دستتت و  دیرستت یچشتتمانم به باال اشتتاره کردم. انقالب حاال به نظر م با

 را گم کرده است. شیپاها
 

ش نیزم یکتف ام را گرفت و مرا از رو ریو ز ستادیسرم ا یباال ت بلند کرد و پ
 که دور یماه کیمثل  گریخودش داد. حاال د یمرا به پاها ی هیسرم رفت و تک

 زیرقت انگ یدانستم که ظاهر یمانده است، مشغول جان کندن بودم. م ایاز در
شده ام و احتماال یکرده ام. م دایپ ستم که کبود  شمانم به طرف  یاهیس دان چ

 باال رفته است.
 

وانم بهتر بت دیام گذاشت و کمرم را صاف صاف کرد تا شاشانه  یرا رو دستش
شم. در هم ساژ داد. احتماال اگر به حال  نینفس بک شت کمرم را آرام ما حال پ

 مردم. یخودم بودم از خجالت م
 

شهر من شق  شهر اریعا سر عمو اریبودم و  وقت از  چیما ه یمامان بود ول یپ
 میرفت یم رونیکه با هم به ب ی. گاهمیدستتت گرفتن ستتاده فراتر نرفته بود کی

ست همد شقانه م گرید شامیگرفت یرا عا  یول بود شترهایخواهان ب اریشهر دی. 
 اخالق را داشته باشم. نینبودم که ا یمن آن کس

 
 یبود و او پشتم را ماساژ م بهیکامال غر میداده بودم که برا هیتک یحاال به مرد و

 داد. از خجالت آور هم فراتر بود.



 
 را در دهانم گذاشت و پاف کرد. یو اسپر دیسرمان رس یباال نیدیآ

 
 .گریبار د کیبعد  هیبار. و چند ثان کی

 
 یم یاهیهنوز چشتتمانم به شتتدت ستت یو آرام شتتدم. ول دمیکشتت یقیعم نفس

 رفت.
 

 .ستیخوب ن ادیجا براشون ز نی_رطوبت ا
 
 نگاهش کرد و گفت: نیدیآ

 
ت که رطوب یجا حداقل هواش پاکه. وقت نیتهران براش بدتره. ا یهوا ی_الودگ

 که خشک بمونه. ییتو جا دیبا رهیباال م
 

دراز کردم و  نیدینگاهم کرد. نگاهش نگران بود. دستتتم را به طرف آ انقالب
 انقالب بردارم و به آغوش خودش پناه ببرم. یام را از پاها هیکمک کرد تا تک

 
 ؟ی_بهتر

 



 به شدت درد گرفته بود. میسرم اشاره کردم. گلو با
 

 به سمتم خم شد و گفت: یکم انقالب
 

 ارم؟ی_برات آب ب
 

 ی_بله مرس
 
 .اوردیآب ب میبود رفت تا برا یکه در الب یطرف آبسرد کن به
 

سوند سپرمی_تر  یجا م ایمگه چقدر وزن داره  ؟یاری یرو همرات نم ی. چرا ا
 .ریبگ یرو جد تیماریب نیا کمیسونا جان خ ر داره.  ره؟یگ
 
ستم که م یم صوصا که  یدان سال قبل  یکیترسد. مه سه  ستان خودش  از دو

رفته بود و به علت رطوبت  ایمشکل من فوت شد. تنها به در نیدر شمال با هم
وده هم آن اطراف نب یهمراهش نبوده و کس یباال نفسش گرفته بود و چون اسپر

ست که به کمکش برود تمام کرده بود. از آن زمان آ نفس  ینسبت به تنگ نیدیا
 من محتاط تر شده بود.

 
 دی_ببهش

 



را از او  وانیجا به جا شتتدم و ل نیدیدر آغوش آ یبا آب برگشتتت. کم انقالب
 .دمینوش یگرفتم و چند قلوپ به سهت

 
شو برو  سارادهی. رنگت پرادیدراز بکش حالت جا ب کمی_بلند  سه ب ی. االن  ر

 کنه. یسکته م نهیتو رو بب
 
ش یاتاقم رفتم و رو به شدت درد گرفته بود. همدمیتهت دراز ک سرم به   شهی. 

عد از حمالت نیهم مه درد ن،یچن نیا یبود. ب  یگرفتم. دستتتم را رو یم یه
 یمکنم تا بلکه بتوانم ک دایآرامش پ یکردم تا کم یام گذاشتتتم و ستتع یشتتانیپ

 بهوابم.
 

. مثل آن وقت ها میزد یو در جنگل قدم م می. با هم بوددمیستتهند را د خواب
کارها باره  حث م یدر با ب باره میکرد یبا خانواده  نیا ی. در ما هم   یکه اگر 

ود، که حاال ب یزیچ نیبهتر از ا یلیخ مانیزندگ دیشا میداشت یدرست و درمان
 یها یروزمرگ درباره یشتتد. خواب یکه بارها و بارها تکرار م یشتتد. خواب یم

 ییدر تنها شتتهیکه هم ینیروت یمن و ستتهند. درباره بحث ها و صتتحبت ها
 .میکرد یم مانیها
 
نان لرزان و خ دمیپر یکه از خواب م یوقت یول ثل  سیآن چ از عرق بودم م

در  یخاصتت زیچ چیه کهیام. درحال دهیممکن را د ب*و*سکا نیبدتر نکهیا



 نیشتتتدم ا یم داریب که از خواب یدانم چرا زمان ینم ینبود. ول میخواب ها
 داد. یحال مهوف به من دست م

 
شوم. از اتاق ب یرو یکم ستم تا بهتر  ش ساکت بود رونیتهت ن و  رفتم. راهرو 

 نکهیآمد. مثل ا ینم ییصدا چیهم ه نییشده بود. از طبقه پا کیهوا کامال تار
 یم یپشت اطیاز ح شانیگوش دادم. سر و صدا یدر هتل نبود. کم یاصال کس

 منتقل کرده بودند و اطیحرا به  ویرفتم. باربک اطیآمد. راهرو را دور زدم و به ح
و ستاناز و در کمال  یبودند. ستارا ستتادهیستر کباب ها ا یو طوفان باال نیدیآ

بودند و مشتتغول حرف زدن بودند.  ستتتادهیا اطیتعجب من، مستتتانه گوشتته ح
 یتنها و با فاصتتله رو تهت نشتتستتته بودند. انقالب اما یو آراز هم رو مینستت

س یگریتهت د سته بود. نگاهش به ن ش س مین  یم خیبود. بابا هم کباب ها را 
 انشیرفتم. سالم کردم. همه حرف ها اطیداد. به ح یم نیدیکرد و به طوفان و آ

 را ق   کردند و به من نگاه کردند.
 

 بابا جان؟ ی_خوب
 

 پررنگ تر. یزدم. مهصوصا به سارا لبهند
 

 _بله بهترم
 



 شیبا مستتتانه گرم گرفته بود. تعجب آور بود. چون مودبانه به حرف ها یستتارا
شانینزد یداد. کم یگوش م ستانه درباره برنزه کردن و کرم ها ک که  ییشدم. م

 یکرد. حوصتتله بحث ها و حرفها یهستتتند صتتحبت م دیبرنزه کردن مف یبرا
شتم. رفتم و کم ییبایو ز یشیآرا که  یتهت یرو بتر از انقال آن طرف یرا ندا

 او نشسته بود، نشستم.
 

 ؟ی_بهتر
 

 کردم. نگاهش
 

 ی_بله مرس
 

 _هنوز هوا مرطوبه.
 

 .کمی_آره 
 

سپر شانش دادم. لبهند مال رونیب بمیرا از ج یا گ زد. تلفنش زن یمیآوردم و ن
در هم رفت و بعد  شیاخم ها ییلحظه ا یبه شتتماره کرد و برا یخورد. نگاه

ش شت و با لحنرا ب یگو صب یردا س یع سم آقا یبا ک صحبت ک یبه ا رد. توانا 
ه است ک یبود. کامال مشهن بود که او از آن دسته کسان یکار یصحبت ها



گفتم که  یم دیخشتتن استتت. پس با یتا حدود یو حت یجد اریدر کار بستت
 نداشت. یشانس آوردم که با من رفتار آن چنان سرد و خشن

 
 یلمسافرت در چه فص نکهیشد. ا دهیکش حیمسافرت و تفر رامونیها پ صحبت

ست و هم شتریب سفرها نیلذت بهش ا و خارج از  رانیدرون ا یطور تفاوت 
 .رانیا

 
بحث  کینبود که در آن شر یزیحوصله بودم. چ یو به داخل رفتم. ب برخاستم

شوم. به اتاقم رفتم. رو ش یشان   نیهم شهی. همیکی. در تاردمیتهت دراز ک
نداشتم. آن  یتا چند ساعت حال خوب دمید ید بعد از آنکه خواب سهند را مبو

رم هم در کنا بازشتتدن توق  داشتتتم که  داریقدر خوابها شتتفاف بود که بعد از ب
عوض شتتده استتت. مثل  یواقع یایدر دن زیهمه چ دمید یکه م یباشتتد. و وقت

 شدم. یم یدیو ناام اسیدر درون دچار  نکهیا
 

 تهت نشست. یبود. آمد و کنارم رو یبه در خورد. سارا ییا ضربه
 

 ؟یستیشده؟ هنوز خوب ن ی_چ
 

 نگاه کردم. شیبایو روشن اتاق به چشمان ز کیتار در
 

 حوصله ام. یب کمی_خوبم. فقط 



 
 دستم گذاشت. یاش را به رو دست

 
 _ چته؟

 
 نگران بود. برخاستم و نشستم. نگاهش

 
 .دمی_خواب سهند رو د

 
 شکسته شد. ییلحظه ا یچشمانش برا پلک

 
 ؟ی_چه خواب

 
 .دمیکش میدرون موها یدست

 
هایچی_ه که زنده بود حرف  ها  ثل اون موق   . حرف میزد یم یمعمول ی. م
 روزمره. ییها
 

 و آرامش تیکار احستتتاس امن نیبا ا نکهیرا محکم تر گرفتم. مثل ا دستتتش
 کردم. یم یشتریب



 
که  نمیب یپرم م یاز خواب م یوقت نکهی. ایکنه ستتارا یم تمیاذ شتتتریب نی_هم
 یلیده. چون خ یعذابم م شتتتریب اهامیبودن رو یمعمول نی. همستتتتیاون ن
شون ن یزیچ چی. ههییواقع  یکه من االن دارم م نیا یکه به خودت بگ ستیتو

و  یدیامحس نا هیشتتم.  یم داریکه ب یه. وقتب*و*ستتکا ایاستتت  ایرو هی نمیب
ده که تا چند ستتاعت رو حال خودم  یبه من دستتت م یوحشتتتناک یچارگیب
 .ستمین

 
 نزد. یلحظه حرف چند

 
تا شتتب تو خونه مثل  نمیب یکه خوابش رو م ی. منم گاهیگیم یدونم چ ی_م

 شم. آروم و قرار ندارم. یمرد سر کنده م
 
 عوض کردن بحث گفتم: یبرا
 

 گفت؟ یم ی. چیزد ی_با مستانه حرف م
 

 اش را باال برد و گفت: چانه
 

رضتتا هم دوستتت  یعنیدوستتت ندارم.  ادیگفت. من ز ی_درباره برنزه کردن م
 فته.ر کاپیو م شیدوره تو فرانسه آرا هیجالب بود.  دنشیخوب شن ینداره. ول



 
 ام را باال بردم. چانه

 
 نهک یم شیها خودش رو آرا شهیکه مثل هنرپ ستیخود ن ی! پس بکالی_بار

 
 _آره وارده.

 
 میگر ییجورها کیو  ییکه مستانه از آن روز کرده بود همه حرفه ا ییها شیآرا

 ها نبودم. اگر یباز یجور قرت نیوبند ا دیدر ق ادیمن ز یآمد. ول یبه حساب م
 کردم. یرا آن طور پسرانه کوتاه نم مینه که موها

 
 را گرفت و گفت: دستم

 
 . دستپهت بابا ست.میشام بهور میبر ای_پاشو قربونش. ب

 
 شکستند. یسرو دست م شیبرا لیبابا حرف نداشت و کل فام یها کباب

 
 .میشد نهیبه س نهیبا آراز س اطیح یدر ورود ی. جلومیرفت نییپا
 

 شما؟ دیی_کجا



 
ست همان ستادهیکه حاال مقابل ام ا یمرد نیشد ا ینم باورم ست که روز  یا ا

 افتاده بود. هیچشمانم به گر یقبل در جلو
 
 را فراموش کرده است. یخودش هم آن حالت خمار یکه حت دیرس ینظر م به
 

 گفت: یاز کنارش رد شد و با شوخ یسارا
 

 ؟یی_تو کجا
 
و  دیو آراز در کنار هم استتت. آراز خند میدانستتتم اشتتاره اش به بودن نستت یم

 .دیکوب یآهسته به پشت سارا
 

 نگاه کرد. یبه من جد دوباره
 

 _تو چته؟
 
 حوصله گفتم: یب

 
 یچی_ه

 



 ام را گرفت. دستانش گرم بود. برخالف دستان سرد من. دست
 

 کرد. مانیصدا بابا
 

 ی. کباب بابا پهت که دوست دارای_بابا جان سونا ب
 

س هر سرو  زیتکه چ کی یک ستوران  شت و به داخل برد تا غذا را داخل ر بردا
 خواست. یم یینهاخواست. دلم ت ی. دلم آن جم  را نممیکن
 

حوصله بودم که دوست  یمدت شام ساکت بودم. بعد از شام هم آن قدر ب تمام
شان که به الب شتم به جم   شده بود، بپ یندا ا به . دوباره ظرف ها روندمیمنتقل 

ستتر  یو بدون آنکه به الب هتمیخودم ر یبرا یفنجان چا کیشتتستتتم.  ییتنها
 .دمیو سکوت دراز کش یکیبزنم به اتاق رفتم و در تار

 
 
 
 
 

*** 
 



 
 
 
 

کردم تا از آنها ستتر در  یم یدفاتر حستتاب و کتاب خم شتتده بودم و ستتع یرو
ود. مرا کالفه کرده ب نیجور نبود و هم زهایچ هیبا بق انیم نیا یزیچ کی. اورمیب

 ییده بار با آراز تماس گرفته بودم و او بارها و بارها مرا راهنما دیاز صتتبح شتتا
 کارت میایگفت که اگر من خودم به آن جا ب یکرده بود. آخر ستتر هم به شتتوخ

 تر راه خواهد افتاد.  یسر
 

گذشتتتت و کار  یدرد گرفته بود. دو ماه از آمدن خانواده باهر به هتل م ستترم
شده بود و قرار بود که برا یلیدکورها خ را  یسک ندهیهفته آ یوقت بود که تمام 

 دفتر فروش به آن جا بفرستند.کار در  یاز تهران برا
 

 و انقالب با من دیایباهر آن طور که خودش گفت نتوانستتتت به هتل ب طوفان
کار دکورها نظارت داشته باشم تا او بعد از  یتماس گرفت و گفت که خودم رو

 فروش بفرستد. یرا برا یاتمام آنها کارمند
 

کامل شتتده بود و رستتتوران و  یغلتک افتاده بود. الب یهتل رو یکارها بایتقر
 زیم کیو  میستتاخته را برداشتتته بود شیپ وارینداشتتت. د یکار گریراهرو هم د

 ندهیکه قرار بود تا دو سه روز آ میطاهر هم آماده کرده بود یهم برا کیش اریبس



 دیبود که با نیبود و آن ا دهمان یباق گرید زیچ کیاز تهران آورده شتتوند. فقط 
 دایر را پکا نیرفتم که هنوز فرصتتت ا یارکنان هتل به تهران ملباس فرم ک یبرا

سر زده بودم ول کینکرده بودم. چند روز قبل  ه من ک یزیآن جا چ یسر به بابل
وتاه به تهران ک یبودم که سفر یمنتظر فرصت نینکردم. بنابرا دایخواستم را پ یم

و خودم هم به  یستتارا نهایاز همه ا یرا ستتفارش بدهم. جدا هابکنم و لباس 
 شد. یسفر انجام م نیا عتریهر چه سر دیو با میشدت دلتنگ شده بود

 
ته پا یبودم برا نتوانستت نام کنم و فکر م زییترم  بت  گاه ث که ک یدر دانشتت ردم 

ستان هم نم یاحتماال برا ستم. چ یترم زم شروب ترم جد یزیتوان انده نم دیبه 
 بود.

 
مام ت دیبود که با یینو پا یثل بچه شتتتد. حاال م یروبراه تر م یهتل کم دیبا

ود. بچه بزرگ تر ش نیا یگذاشتم تا کم یم دیکردم. با یم یدگیوقت به او رس
 بسته بود. یمرا حساب یدست و پا

 
گفت. از  یم زیکردم. از همه چ یصتتحبت م یبا ستتارا یهر روز تلفن بایتقر

آرام  یقرغ ها یآراز به طور کامل ترک کرده استتتت و حاال فقط مقدار نکهیا
هنوز هم  یبهتر استتت ول یلیگفت که حالش خ یکند. م یبهش استتتفاده م

 اریگفت که تحمل کردنش بس یاست. م یو عصب ریپذ ت*م*ر*ی*ک اریبس
 بود و از ته قلب خوشحال. یحال راض نیبا ا یسهت شده است ول



 
پوستتتش رفته  ریچاق شتتده استتت و به قول خودش آب به ز یگفت که کم یم

 بود.
 
ساب نکهیگفت. ا یم نیدیکار آ زا شان ح ست. کار تبل یعال یکار  غاتیشده ا

 یکه انقالب باهر با او قرارداد اش را بستتته بود چاپهانه را حستتاب ییگستتترده ا
ست برا یم نیدیآ کهیشارژ کرده بود. به طور ش دیخر یخوا  دیجد یها نیما

 چاپ به آلمان برود.
 

 .کیچاپ تمام اتومات یها نیماش
 
کردم که در  یاحستتاس م یشتتدم. گاه یکرد و من دلتنگ تر م یم فیتعر او

اشتم، که دوستشان د یکنم که ارتباطم با کسان یم یدور افتاده زندگ ییا رهیجز
سر  کی یبودم که نشده بود حت ریدو ماه درگ نیبه کل ق   شده بود. انقدر در ا

س  از یکیو هر روز  دشده بو یمیشوفاژ ها قد ستمیکوچک هم به آنها بزنم. 
 جهینت نیبه ا یزد. عاقبت من و صتتنعت یهتل مشتتکل به هم م یقستتمت ها

ست ا یکار میکن یشوفاژ ها م ریهر بار تعم یکه ما برا یخرج نیکه ا میدیرس
و کل  میکرد یباره تمام مشتتکالت را رف  م کی. بهتر آن بود که هودهیعبث و ب

ود. ب نیبودم و نظر او هم ا ردهصحبت ک نیدی. با آمیکرد یرا عوض م ستمیس
مانده  یکه هنوز باق ییها یخاطر تمام آن دو ماه عالوه بر خورده کار نیبه هم

به ستتر و کله زدن با کارگرها گذشتتت. از لحاظ  یبود تمام وقت من و صتتنعت



تنگ شتتده بود و  یستتارا یبودم. دلم برا هتهیخستتته و بهم ر اریبستت یروح
 دستور دادن را هم ندارم. توان گریکردم که د یاحساس م

 
 دایکه در کشتتو پ یبه فاکتور یحوصتتلگ ینوک مدادم ستترم را خاراندم و با ب با

شاد یادیکرده بودم، نگاه کردم. ناگهان فر ش یاز  شکال کار را دمیک . باالخره ا
 ستتتیکه باعث شتتده بود که حستتاب ها با هم نهواند و ل ییکردم. جا دایپ

 ها باشد. دیاز خر شتریها ب یپرداخت
 

 .یکالن نیهم مبلغ به ا آن
 

شتیها  دیخر ستیرا در ل انویپ پول  یتپرداخ ستیدر ل ینکرده بودم ول اددا
 ها آورده بودم.

 
هفته تمام مرا به خودش مشتتغول کرده بود. عاقبت با  کیکه  یبود آن مبلغ نیا
 مرتکب شده بودم. یکه چه اشتباه فاحش دمیفهم دیکردن فاکتور خر دایپ

 
شمانم تکان تکان دادم. با فاکتور م. اگر باز کرد یم یشتریدقت ب دیرا مقابل چ

با نیهم از ا دن کر دایپ یتمام وقتم را برا دیدستتتت اشتتتباهات را تکرار کنم 
 گذاشتم. یو فروش م دیخر ستیکردن ل زانینواقن دفاتر، و م

 



ز ب آن روزنگ خورد. با تعجب به شتتماره نگاه کردم. چه شتتده بود و آفتا تلفن
 آمده بود که بابا با من تماس گرفته بود. رونیاز کدام سمت ب

 
ش س یگو سالم و احوال پر شتم.  س میکرد یرا بردا ن هم و م دیو بابا از هتل پر

حال خواهم کرد. خوش ییرسما هتل را بازگشا گریگفتم که انشاال تا سه هفته د
ستم که احتماال  یگفتم. گرچه م یذهن ی. رقمدیها پرس نهیشد و درباره هز دان

ستیاز ا شتریب یلیخ صم ی. ولنها شت میخب من هم ت سکت مندا ه که بابا را 
 بدهم.

 
 تهران؟ یایب یتون ی_پس فردا م

 
کردم و در همان حال که در ذهنم حستتاب و کتاب  زمیم یرو میبه تقو ینگاه

 :دمیکردم، پرس یم
 

 ه؟ی_چ ور مگه؟ خبر
 

 کرد و گفت: یمکث
 

 متینیبب ایه نه. دلمون برات تنگ شده بک ی_نه خبر خاص
 

 .دیو ناخوداگاه ابروانم باال پر رتیبرداشتم و با ح میتقو یرا از رو دستم



 
تنگ شده است؟ پدر من در تمام عمرش  تیگفت دلمان برا یبابا بود که م نیا

 نشده بود. یدلتنگ کس
 

 .دمیپرس دوباره
 

 ه؟ی_خبر
 

 یگرگان. به خاطر مهمون نواز میباهر دعوت کرده که آخر هفته همه بر ی_آقا
 .یتو هم باش نکهیهم ا ینیکه هم ما رو بب ییایاون بار ما. گفتم ب

 
شت به سته به طور هیتک یصندل یپ صدا کهیدادم و آه شان میدر  آرام  ندهد ین

 .دمیخند
 

 .ردیگ یتماس نمبا من  یو دلتنگ یطور نیهم یمشهن بود که بابا برا کامال
 

خواستتتم که به تهران بروم و هم  ینبود. من م یبد شتتنهادیفکر کردم. پ یکم
. منیبرادر و خواهرم را بب نکهیکارمندان هتل را بدهم و هم ا یستتفارش لباستتها

 بود. یگریبهواهم با خانواده باهر به گرگان بروم، آن حرف د نکهیا یول
 



 یشبدو یکی یشده بودند و حت یمیآنها با هم صم یبود که به قول سارا درست
ستانه و انقالب  نیدیآ نکهیمثل ا ست و بعد هم م شام دعوت کرده بوده ا آنها را 

صم یدعوت آنها را جواب داده بودند. ول نبودم و  یمیمن هنوز با آنها آن چنان 
مام وقت نیا که م یکه بهواهم ت به عن یرا  با  یمرخصتت وانخواهم  گذارنم،  ب

 بود. نیسنگ ینوداه باهر باشم، کمخا
 

شد. جواب ق ع نمیکه حاال تا بب گفتم شا یچه خواهد  هم  هیبق دیبه او ندادم. 
 .میذرانبا آنها وقت بگ مینداشت که بهواه یلیسفر موافق نبودند. پس دل نیبا ا
 
با ستتتارا به با  با ماس  ماس گرفتم و جر یمحض ق   کردن ت  شیرا برا انیت

کرد که بله خود مستانه با او تماس گرفته است و آنها  دییکردم. او هم تا فیتعر
 را دعوت کرده است و گفت که آنها هم خواهند رفت.

 
س ییمن هم چاره ا ظاهرا شتم. پر سارا یکه ک دمیندا  یحرکت خواهند کرد و 

 آخر هفته. یگفت که برا
 
ه گفتم ک یبه ستتارا. دمیرستت یهم م گرمید یرفتم تا به کارها یزودتر م دیبا

 هم انجام بدهم. یگرید یکارها دی. چون که بامیآ یاحتماال فردا به تهران م
 

ته قلم ام را به دهان گرفته بودم مشتتغول برنامه  کهیرا ق   کردم و درحال تماس
 دادم، شدم. یدر تهران انجام م دیکه با ییکارها یبرا یزیر



 
صم نیدیکه آ نبودند یبد یهم خانواده باهر آدم ها دیشا شده  یمیهم با آنها 

نه اش دعوت کرده بود. چون آ به خا تا کم نیدیبود و آنها را  محافظه کار  یذا
 داد. یخودش راه نم یخانوادگ میبود و همه کس را به حر

 
سر برعکس صم  یبابا که  سارا یم یمیبا همه  ه ک یهر در باز یشد و به قول 

 با خودمان شتتتریکرد. ما خواهر و برادرها ب یبود، بابا به آن خانه رفت و آمد م
 .میبود یمیصم

 
 شده بود. یمیحد با انقالب صم نیهم تا ا نیدینبود که آ یمشکل حتما

 
که مهم بود  یزیمن تنها چ یآمد. برا یاز آب در م یخوب التیهم تع  دیشتتا

 دارید نی. حاال انمیخانواده ام را بب ریدل ستت کیبود که بعد از مدتها بتوانم  نیا
 کرد. ینم یجنوب تفاوت چندان ایقرار بود در شمال باشد 

 
سا یفردا صنعت لمیهمان روز و ستم و هتل را به   سپردم و به تهران حرکت یرا ب

 یعقب افتاده ام را انجام م یرستتتاندم تا کارها یزودتر خودم را م دیکردم. با
 دادم.

 



 یلوگو طراح کیهتل  یقول داده بود که تا من به تهران برستتم. او هم برا نیدیآ
ه را ب یادیکارها زمان ز نیلباس همه کارکنان هتل چاپ شتتود. ا یکند تا بر رو

 کرد که من فقط تا آخر هفته سه روز مهلت داشتم. یخودش صرف م
 

شت یمجبور م دیشا برگردم  تهرانباز هم به  میشدم که بعد از آنکه از گرگان برگ
به خاطر آوردم که آخر ا یکارها هیو بق ناگهان   نیعقب افتاده را انجام دهم. 

ساناز عادت داشت  یهفته تولد عل ساناز فراموش کرده بود؟ چون  ست.  هم ه
شتم و را بردا ی. گوشردیساده هم تولدش را جشن بگ کیک کیشده با  یکه حت

و خنده موضتتوب را عنوان  یشتتوخ یبار با ستتاناز تماس گرفتم. بعد از کل نیا
 خرند و یم کیگفته که همان جا ک نیدیبوده استتت و آ ادشیکردم. گفت که 

 جشن ساده و کوچک. کیدهند.  یشام م
 

که ا نکهیرا ق   کردم. مثل ا تلفن عا قرار بود  باهر  با خانواده التیتع  نیواق
 نبود. ییگذرانده شود. چاره ا

 
 
 
 
 

 دهم فصل
 



اش را فوت کرد و همه دستتت زدند. مقابلش زانو زدم و  کیک یشتتم  رو یعل
بغل  دیپر یم قهیبه چند دق قهیکنارش نشسته بود و چند دق رایعکس گرفتم. الم

کوچک دستتتش بود که تمام شتتب  یکادو کی. دیب*و*ستت یو او را م یعل
که  یانهم قول داده بود زم یاو را اول باز کنند. عل یکرد که کادو یالتماس م
 او را باز خواهد کرد. یکادوها را باز کند. اول کادوبهواهد 

 
بود و همه را  دهیخر رونیاز ب نیدیو شتتام، که آ کیک کینبود.  یخاصتت جشتتن

 .ستادمیا یدوباره از او گرفتم و کنار سارا یمهمان کرده بود. عکس
 

 را داد. نیدیخودش و آ یو کادو دیب*و*سرا  یصورت عل ساناز
 

 لیپک کامل وستتا کیطور  نیو هم سیدستتت قلم خودنو کی شیهم برا من
 مناسب بود. شیبرا هیهد نیرفت و ا یگرفته بودم. به کالس خط م یخ اط

 
به خانه  یکه کوچک بود و من گاه ی. زماندمیب*و*ستتکردم و او را  بغلش

و مرا از  دیایرفتم، عادت داشتتت که چهار دستتت و پا و صتتبح زود ب یم نیدیآ
و به  دیکشتت یکند. خودش را به هزار زحمت از تهت من باال م داریخواب ب

 ش. حاال همان بچه قد ادیخواب یشتتکم ام م یو رو دیخز یلحاف من م ریز
که  یدو ماه نیدر آمده بود. در ا شیها شیاز من بلند تر شتتده بود و کم کم ر

 .شیو بلند تر شده بود. مهصوصا پاها دهیبودمش آشکارا قد کش دهیند



 
 افتهار گفت: با
 

 _عمه از شما بلند تر شدم.
 

 .دمیب*و*سو دوباره صورتش را  دمیخند
 

 میشد ریما پ گهی_آره د
 

ستم داد. طبق معمول برش ک ساناز ساناز  یبه عهده  کیچاقو را به د من بود. 
اندازه  کیسونا همه  کیک یاست که برش ها یدانم چه سر یگفت که نم یم
 شود. یم
 

 افهیگفت آن چنان ق یطوفان که م یو خنده  یا شتتوخمبل نشتتستتتم و ب یرو
 .دمیرا بر کیخواهم اتم بشکافم ک یم نکهیگرفته ام مثل ا

 
 یصحبت م یبودند و آهسته راج  به موضوع ستادهیو انقالب کنار هم ا نیدیآ

 .دندیخند یکردند و م
 



ه ک یمتوجه شدم در آن دو ماه دم،یو رفتار آنها را د میدیکه به گرگان رس یزمان
کردم، شتتتده  یتر از آن چه که فکرش را م یمیصتتم یلیمن دور بودم آنها خ

 بودند.
 

تانه هنوز که مس دیرس یگرفتم. چون به نظر م یمستانه را قلم م دیبا دیشا البته
ش یکنار م یهم کم شرکت م ییو فقط در بحث ها دیک شت  ست دا  یکه دو

ا نگران مر ییلحظه ا یبرا کهیشده بود به طور یمیصم یلیخ میکرد. آراز با نس
 کرد.

 
س اگر ست.  یاو را نم مین س ایخوا شش م میاگر مثال آراز آن قدر از ن آمد  یخو

 یمستانه سنگ جلو ایگرفت و آن زمان انقالب  یم یبه خواستگار میکه تصم
بهتر شتتده بود و  یانداختند چه؟ آراز تازه خوب شتتده بود. تازه کم یم شیپاها

شده بود و رنگ و رو شد  ییآرام بود. چاق  شته بود. اگر قرار با صورتش برگ به 
 شود دوباره سر از نو و سامان از نو. دهیکش راههیکه به ب

 
که داشتتت او را محبوب کرده بود.  ی. اخالق خاصتتدیجوشتت یبا همه م طوفان

 شده بود. یمیصم نیدیانقالب فقط با آ یول
 

دانم  یسالن نشستم. نم یدر انتها یتک یمبل یم رابرداشتم و روا کیک بشقاب
خانواده خودم ول یداشتتتم. حت یبگیچرا حس غر نا  یبا وجود بودن  حس 



شنا شتم. من ز ییآ  یمیمص رید یلی. خستمین یآدم بجوش و بگو بهند ادیدا
 متوانستکه در آن جم  فقط من هستم که ن دیرس یشوم و حاال هم به نظر م یم

 آنها راب ه برقرار کنم.با 
 

 دسته مبل نشست. یآمد و کنارم رو یسارا
 

 _چته سونا جان؟
 

 ابیز اریچشتتم فوق العاده شتتده بود. مستتتانه بستت شیکردم. با آن آرا نگاهش
ه ب یهر چه کرد نتوانست مرا راض یکرده بود. هم او و هم ساناز را. ول ششیآرا

سبتا غل شیآرا نیکار کند. و ا نیا را  میکند. فقط موها ادهیمن هم پ یرا رو ظین
ش شوار ک شده ب هیشب شتری. بمیمال شیآرا کیکرد. و  یغیت غیو ت دیس ه تن تن 

 .دیآ یمدل به من م نیداشت که ا دهیخودش عق یبودم. ول
 

خواستتتم  یاگر م یاش را بترکانم. ول یهم نهواستتتم که حباب شتتادمان من
ضاوت کنم همان آرا صفانه ق  یسارا یهم مرا عوض کرده بود. ول حیمل شیمن

 شده بود. یگرید زیچ
 

 ی. تو چه خوشکل شدیچی_ه
 



شمانش ستش را دور کمرش حلقه کرد و آرام دیبرق زد و خند چ ضا آمد و د . ر
و سرم را  دمیسرخ شد و من خند ی. سارادیب*و*سرا  یسارا قهیشق یو پنهان

 انداختم. نییپا
 

 سونا. دلبر شده. هی_خوشگل چ
 
 بود. یسارا وانهی. رضا ددمیخند شتریب

 
 .اندازندیعکس ب یبرگشتند تا با عل زیمن جدا شدند و بر سر م از
 

 فنجان قهوه به دست داشت به طرفم آمد. کی کهیدر حال طوفان
 

 _قهوه؟
 

 تکان دادم. یرا به نشانه نف سرم
 

 خورم. ییمن چا ی_نه مرس
 

 شه؟ یم ییبازگشا ی_خب چه خبر؟ هتل ک
 



سته  ینار من روو ک آمد سارا ییمبل، جا ید سته بود یکه چند لحظه قبل  ش  ن
 را اشغال کرد.

 
نکرد. نگاهم به انقالب  یحرکت ی. متوجه شتتد ولدمیخودم را کنار کشتت یکم

ه بر ک یچشتتمش به ما بود. پوزخند یزد ول یحرف م نیدیبا آ کهیافتاد. درحال
 کار برادرش؟ ایمن  دنیکدام حرکت بود. کنار کش دهییدانم زا یلب آورد نم

 
 .میکرد دایپ یکارمند فروش عال هی_برات 

 
 را از انقالب گرفتم و به او دادم. نگاهم

 
 کرده. شی_خوشگل و آرا

 
 و گفت: دی. او هم خندمیدیخند

 
 کراواتها براش ببند. نی_از ا

 
 .دمیخند شتریب

 
 خودم براش گره بزنم. یخوا ی_چشم حتما. م

 



 به طرفم خم شد و آهسته گفت:  نتیو با شاش را باال داد  چانه
 

 نهیمز نیبراش گره بزنم بهتره. من اصتتال در ا امیتا خودم ب ی_نه اگر صتتبر کن
 دکترا دارم.

 
 یاگر م دیبامزه بود. شا یلی. خدمیخند شتریصورتم گذاشتم و ب یرا رو دستم

ستم ت ست  یم رم،یبگ دهیمدامش را ناد یزدنها کیتوان ست عال کیتوان  یدو
 هم صحبت خوب. کیباشد. 

 
 .گمی_نه به جون سونا راست م

 
ستم ست خودش گرفت و از رو د  یجد یصورتم جدا کرد و با لحن یرا در د

 کرد، ادامه داد. یکه حالتش را بامزه تر م
 

 دارم. یافتهار یکه مربوط به خانم ها باشه دکترا ییا نهی_من تو هر زم
 

 و به دستم اشاره کرد و گفت: دی. خنددمیکش رونیرا از دستش ب دستم
 

 چیخانمها مثل سنگ خارا هستن. ه یبه خانمش هم داره. بعض ی_البته بستگ
 کنه مثل شما یرو آب نم هشونی ینوب نرمش



 
 من اشاره کرد. یرا ق   کرد و با دستش به سرتاپا حرفش

 
 شن یرامم م  یها نه. سر یبعض ی_ول

 
که تا به حال ستتر کار  دمیو چشتتمک زد. فهم دیتعجب نگاهش کردم. خند با

 .دمیبودم. من هم خند
 
را همان لحظه ساناز  نیدیرفت. آ نیدیکنارم بلند شد و به سمت برادرش و آ از

لب  ریز یزیکه از کنار انقالب رد شتتد. چ دمیصتتدا کرد. از همان فاصتتله د
 را از نگاهش ی. انقالب ولی. بدون حرف و حرکتستتتادیزمزمه کرد و کنارش ا

به طوفان گفت.  یزیکرد چ یکه به من نگاه م یمن برنداشتتت. در همان حال
اه آتش بزند. نگ شیآورد و خم شتتد تا آن را برا رونیب گاریستت بشیطوفان از ج

 یزیطوفان به شعله فندک بود و نگاه انقالب به من. احساس کردم که دوباره چ
 لب زمزمه کردند. ریرا ز

 
شان کردم. با ستانه رفت.  تعجب نگاه صله گرفتند و طوفان به کنار م از هم فا

 لغزاند به آشپزخانه رفت. یانگشتانش م نیرا ب گاریس کهیانقالب هم درحال
 

 برگشت. فنجان را به سمتم گرفت. یفنجان چا کیبعد با  یکم
 



 دیدی. چرا شما زحمت کشی_مرس
 
 نگفت و فقط نگاهم کرد و بعد گفت: یزیچ
 

 .نمیکو؟ نشون بده بب یگرفت یدکورها که گفته بود یی_عکس ها
 

 _تو لپ تاپمه
 
 گفت: نیدیو رو به آ دیکرد. چرخ شیصدا نیدیآ

 
ظه من برم ا هی_ گاه کنم، برم نیلح ته ن که خواهرت گرف  یعکس دکورها رو 

 .امیتا من ب دیگردم. شما شروب کن
 
 دستش راه پله ها را نشان داد و گفت: با
 

 شده یچ ور نمیبب می_بر
 
بار  روزیاز د چارهیخب ب یآن قدر عجله داشتتتت؟ ول یعنینگفتم.  یزیچ دو 

. حتما دنیآمده بود و نشتتده بود که عکس ها را بب شیپ یگفته بود و هر بار کار
 فرصتتت نیخودش گفته بود که حاال که همه ستترشتتان گرم استتت بهتر شیپ



شناخته بودم آدم ست. آن طور که او را  رار اول ق تیلدر او شیبود که کار برا یا
 داشت.

 
شته بودند رفت اریکه در اخت یاتاق به آوردم و  نروی. لپ تاپ را بمیمن و آراز گذا

شن کردم. در ح در حال باال آمدن بود او هم به کنار پنجره  ستمیس نکهیا نیرو
 شد. رهیشب خ یکیرفت و به تار

 
 باال اومد. ستمیباهر س یآقا دیی_ بفرما

 
تهت کنار من نشست. در همان  یو چند لحظه نگاهم کرد. آمد و رو دیچرخ

 کرد گفت: یحال که عکس ها را رد م
 

 یکار کرد یچ نمیبب رزاد،ی_خب..... سونا خانم پ
 

 کردم. توجه اش به عکس ها بود. نگاهش
 

عال که  ها  بالش بود.  یزیهمون چ قایشتتتده. دق ی_عکس  که من دن شتتتده 
 هما و ماهان. ابتکار خودت بود، آره؟ ییمایهواپ یلوگو نیمهصوصا ا

 
 _بله خوب شده؟

 



 عکس ها را نگاه کرد. گرید یسر کیاش را باال داد و  چانه
 

 .هیی_آره عال
 
 در عکس اشاره کرد و گفت: ییانگشتش به جا با
 

 شه؟یجا گذاشته م نیا شهوانیپ زی_م
 

 _بله. به نظرتون بده؟
 

 را بلند کرد و به چشمانم نگاه کرد. سرش
 

 به تو افتهار کنه. دی_به نظرم بابات با
 

شاده ا لبهند شن ییگ س فیتعر نیا دنیزدم.  که آن قدر در کارش  یاز زبان ک
ست  ییحرفه ا شو کیو موفق ا ساب قیت ست و ح ست. چ یدر  که هرگز یزیا

 بابا به من نگفته بود.
 

 باهر. ی. آقادیل ف دار ی_مرس
 



آراز که کنار تهت بود،  یگاریستت ریزد و آن را در ز گارشیبه ستت یکوتاه پک
 خاموش کرد.

 
 بشه. فیتعر دی_کار خوب با

 
 ردرفتن ندا الیکه او خ دیرس یبه نظر م یتاپ را بستم و برخاستم. ول لپ

 
 دلتنگته. یلیخواهرت که خ ؟ییتنها گذره؟یبهت سهت م یلی_اون جا خ

 
 کرد و ادامه داد. یمکث

 
به گر هی. میمهمون بود نیدی_هفته قبل که شتتتام رو خونه آ  هیدفعه خواهرت 

 .هیسونا خال یافتاد. گفت جا
 

ست که با ا یبه من نگفته بود. م یزیچ یسارا  یلتنگ مد شتریحرفش ب نیدان
 شوم.

 
 حساسه. شهیهم ی_سارا

 
 و گفتم: دمیکش ینزد. آه یحرف

 



خب چاره  ی. ولرهیگ یدلم م یشتتم. گاه یواقعا دلتنگ م ی_چرا ستتهته. گاه
نم. کاره رها ک مهیو ن یکه قبولش کردم. دوست ندارم که کار ی. کارستین ییا

آن چنان  گهیکار کنه، د ینظم خاص یو رو فتهیکه هتل راه ب یالبته فکر کنم وقت
شاستیبه من ن یمیدا اجیاحت صوصا و برگردم هرانت امیبتونم ب شتریب دی.  . مه

 هم هست و خب من به کارش اعتماد دارم. یصنعت یکه آقا
 

 شه یراحت تر م کمی_آره کارت 
 
 جا برخاست و گفت: از
 

 نه؟ خواهر و برادرها؟ گهیهتل به نام شماست د ی_گفت
 

 را تکان دادم. سرم
 

 _آره بابا به نام ما کرد.
 

 هم خوب! یلی_خ
 

ت گذاش من یشانه  یرو ییلحظه ا یزد. دستش را برا ییحوصله ا یب لبهند
انداخت. او هم  اریشتتهر ادیبه  ییلحظه ا یکند. مرا برا ییراهنما رونیتا به ب



ر . دمیرفت یشتتاپ م یکه با هم به کاف یداد. گاه یانجام م ادیحرکت را ز نیا
مرا به داخل  وگذاشتتت  یکرد و دستتتش را پشتتت من م یشتتاپ را باز م یکاف

 .دمیکرد. نا خوداگاه خودم را کنار کش یم ییراهنما
 

 نکهیدانم ا یداشتتت. نم یبیعج تینزدم. شتتهصتت ینزد. من هم حرف یحرف
ص ایاز من بزرگ تر بود  یلیخ  یخودش بود که باعث م نیمحکم و مت تیشه

شم. د یدیشد به او د شته با سبت به ب یدیمثبت و توام با احترام دا رادرش که ن
 .بود رامل احتقاب میاو برا ی. ولنیآمد. فقط هم ینداشتم. از طوفان خوشم م

 
چند روز طوفان را به اسم کوچک اش صدا  نیخاطر بود که در ا نیبه هم دیشا

به من کمک کرده بود.  یلیکردم. در تهران و در راب ه با لباس کارمندان خ یم
ست شیمرا پ سته بودم در آن جا لباس ها را با تهف یدو  ادیز فیبرده بود که توان

 کنم. هیته
 

که بتوانم راحت او را به اسم  یشده بودم. آن قدر یمیصم یبا او تا حدود حاال
به تمام  مرا نسبت دید اریبکنم. شهر یشتریب یکیصدا بزنم و با او احساس نزد

باره  یمردان اطرافم عوض کرده بود. ول طور نبود. او هنوز  نیانقالب ا یدر
صدا کنم. او د یآقا ست نبود که او را به نام  سال از باهر بود. به نظرم در وازده 

 من بزرگ تر بود. حداقل نه حاال.
 



ند و کرده بود ایرا مه یباز یو طوفان، ورق ها نیدی. آراز و آمیبرگشتتت نییپا به
شروب به کرکر ست و  ش  یخواندن برا یمنتظر آمدن انقالب بودند. کنار آنها ن

 کردند. یهم و باز
 

سارا ساناز   به احضار اروام و هم با هم خلوت کرده بودند و راج میو نس یو 
سته بود و از تجارت در دفاتر  یگردان حرف م زیم ش ستانه وردل بابا ن زدند. م

 کرد. یصحبت م ییمایهواپ
 

 کار ستتر در نیو بم ا ریز یاش کرده بود تا از همه  چیستتوال پ یهم حستتاب بابا
 نگیجر نگیجر یشتتد که صتتدا یکه در آن باعث م ی. بابا به هر کاراوردیب

ت را از پش نگهامیداد. دست داروغه نات یسکه به گوشش برسد، عالقه نشان م
 بسته بود.

 
ستم و به حرف ها یرو ش شان ن ست سواالت بابا گوش  یمبل کنار د ستانه و  م

بود که هر از چند  بیعج مینگاه من قرار داشتتت. برا ررسیدادم. انقالب در ت
آورد و به  یدرون دستتتش باال م یورق ها یمرتبه ستترش را از رو کی قهیدق

 ود.ب یاننگر یتوام با نوع یکرد. نگاهش موشکافانه و حت یمستانه نگاه م
 



 آن دستتت را نیدیقدر حواستتش را به مستتتانه و بابا داده بود که عاقبت او و آ آن
 یبه آستتمان رفت که چرا انقالب اصتتال حواستتش به باز نیدیباختند و ناله آ

 ست؟ین
 

 یندارد. مستانه را صدا زد گفت که به جا یباز یه حوصله و گفت ک برخاست
کند. خودش هم آمد و کنار بابا نشتتستتت و بحث را ادامه داد. بابا که  یاو باز

صحبت صله هم  شهن بود که حو را درز  شیبا او را ندارد حرف ها یکامال م
 رود تا بهوابد. یگرفت و برخاست و گفت که خسته است و م

 
 یلندب یکرد و با صدا یبابا از سالن خارج شود طوفان سرفه ا نکهیقبل از ا اما

 گفت:
 

 ارت؟یز یروستا میفردا از صبح بر دیهست هی_بچه ها پا
 

 گفت: یبا خوشحال مینس
 

 سرده. یلی. فقط االن خهیآره. عال ی_وا
 

 زد کرد و گفت: یچرت م یسارا یپاها یکه رو رایبه الم ینگاه
 



 میهم بکن ییمایجنگل پ کمی میخوا یهم ما م بشتتته. بد تیممکن اذ رای_الم
ست ن صال در شه.  نیکه ا ستیا سته م گ*ن*ا*هبچه هم همرامون با  یداره خ

 شه
 

 و گفت: دیخند یسارا
 

 یکه به دار یعنی ی. بچه داردی_پس شما ها بر
 

 و مودبانه گفت: دیخند طوفان
 

 الیو رزادیپ یدم که آقا یم شنهادیمن پ ؟یچ یدار برا کنمی_نه بانو خواهش م
شن. ما هم که قرار ن رایبمونن مواظب الم صبح زود راه میشب بمون ستیبا  .

 . هان چ وره؟میگرد یشب برم میفتیم
 
رو کرده ف نهیبود. آن چنان خنده ام گرفته بود که ستترم را در ستت یدنیبابا د افهیق

د ونسرخ یلیبه طوفان نگاه کرد و طوفان هم خ تیبودم. بابا با غضب و عصبان
 تر از قبل ادامه داد

 
 . پسانیب م،یبر میخوا یکه ما م ییکنه جاها ی_حاج آقا ستتنشتتون اقتضتتا نم

 .ستیهم تنها ن رایالم یطور نی. االیبهتره که بمونن و



 
 گفت: یبا دلهور بابا

 
 .میپاتال شد روی_دست شما درد نکنه آقا طوفان حاال ما پ

 
خودش را کنترل  یکه او هم به ستتهت دیرستت یافتاد. به نظر م یبه ستتارا نگاهم

ماها اخالق پدر خودمان را بهتر  یخنده نزند. چون همه  ریکرده استتت که ز
ست یم صرار ز نکهی. امیدان شت که هم یادیبابا ا شان  شهیدا خودش را جوان ن

 کیمناستتب  شتتتریبود که ب ییداد کارها یانجام م شتتهیکه هم ییبدهد. کارها
 ،یآن چنان یو سفر ها شیها و عوض کردن مدام زنها یمرد جوان بود. آن الوات

متوقف شتتده بود. بابا  یچهل ستتالگ یداشتتت که بابا در ستت نیهمه نشتتان از ا
 اخالق کرده بود. ریجوان مانده بود و ما را پ

 
 یکه ستترم را چرخاندم با چهره متعجب و تا حدود یو وقت دمیخند آهستتته

 خندان انقالب مواجه شدم.
 

 کردم و به بابا نگاه کردم.را جم   دهانم
 

 یراب میبر میخوا یکه ما م ییجا دی. باور کنگمیخودتون م ی_حاج آقا من برا
 .نهیشما اومدنش سنگ

 



 شتریبرد تا ب یواژه حاج آقا را به کار م نیکردم که طوفان از قصد ا یم احساس
 کند. یبابا را عصب

 
 تفاوت گفت: یب یکرد و با لحن یرو به سارا بابا

 
سارا ستم. عل نیا شیبرو. من پ یبر یخوا یبابا م ی_ ا جان باب یتربچه ات ه

 برو یبر یخوا یتو هم م
 
سر دشیآن قدر به تبلت جد یعل یول شده بود که فقط  شغول  و  تکان داد یم

 ماند. یگفت که در خانه م
 

ه جرات ب ی. ولدیخند یکس نم چیرفت تا بهوابد. ه تیبا حرغ و عصبان بابا
که همه در مرز انفجار قرار داشتتتند. مهصتتوصتتا ستتاناز که از  میتوانم بگو یم

ش شده بود. و خودش را به گو سرخ و برافروخته  ر س لشیموبا یشدت خنده 
 گرم کرده بود.

 
 سر من آورد و گفت: کیسرش را نزد انقالب

 
 _بابات ناراحت شد؟

 



ش یکردم و کم نگاهش سرش را نزد ی. ولدمیخودم را عقب ک  کیاو هم چنان 
 و پرسش گرانه بود. یبه سر من نگه داشت. چشمانش جد

 
 را فرو خوردم و گفتم: لبهندم

 
 مونه. ی_زنده م

 
 .یطوالن ی. آرام و کمدیخند

 
 و گفت: دیصورتش کش یرا رو دستش

 
زنه انگار پستتر خاله اش  یحرف م یجور هیطوفان. با همه  نی_از دستتتت ا

 اندازه. یسن و سال طرف مقابلش نم نگاه به هیهستن. 
 
انداخت و دو دستتتش را پشتتت ستترش به هم قالب  گرشید یپا یرا رو شیپا

 کرد و گفت:
 

اگر  . تو ارتفاعه. باباترهیگ یم یادینفس ز میبر میهوایکه م ییواقعا جا ی_ول
 شد. یم تیآمد ق عا اذ یم
 

 _ارتفاب؟



 
 و گفت: دیبه سمتم چرخ ناگهان

 
 نبود. ادمیتو هم بده. اصال  ی_برا

 
 تکان دادم. دییرا به نشانه تا سرم

 
 ستیبابا هم تنها ن یطور نیمونم خونه. ا ی_اشکال نداره. من هم م

 
 کرد و گفت: اخم

 
 یکی ،یادامه بد یاگر هر جا نتونستتت تای. نهااریات رو هم ب ی. استتپرای_شتتما ب

 .ستهیمیوا شیمون پ
 

 برخاست و دست آراز را گرفت و گفت: طوفان
 

 بهون دلمون باز شه. تولده مثال یزیچ هی اری_داداش برو اون تارت رو ب
 

 به جم  زد و گفت: یچشمک
 



 .هیجم  جوون گهیهم که رفت د ی_حاج
 

 را که در آغوشش به خواب رفته بود را برداشت و گفت: رایو الم دیخند یسارا
 

 .امیمن برم جوجه ام رو بزارم تو جاش و ب نیآنتراکت بد قهیدق هی_آقا 
 

 زنگ زورخانه را در آورد و گفت: یو با دهانش ادا دیخند طوفان
 

 بانو یسارا یاوت برا می. تانگید نگی_د
 

 که "چه بزنم؟" دیتارش را آورد و رو به همه پرس آراز
 

 شاد بزن" زیچ کیبا هم گفتند که " همه
 

 ب کرد و گفت:را کوک کرد و با خنده شرو تارش
 

 شاد باشه ها. دی_خودتون خواست
 

از جمال  یفرستاد و شروب کرد به خواندن آهنگ شیرا پشت گوش ها شیموها
کل ستتتاخته شتتتده بود.  لمیف یکه برا ،ییوفا  یمیو قد یترانه محل کیداش آ



ود. ب یابانیراننده ب یادیآهنگ بودم. ز نی. من خودم به شهصه عاشق ایرازیش
 نشست. یبه دلم م یول
 

 نیدیو آ یکه ستتارا ییانداخت. زمان ها یم میها یبچگ ادیچون مرا به  دیشتتا
شان باال بود که بتوانند ف سن  ستان ز یلمیآن قدر  کل، با آن دا را  بایمثل داش آ

سهند فقط از ا سمت آهنگش خوشمان م نیدرک کنند. و من و   نیآمد. هم یق
 آن روزها بود. ادآوریمن  یبرا
 
 آخ جون روم،یت رومیت

 
 جون یخوام بُرم، وا یم
 
 جلوم، آخ جون ایب

 
 باد نو، آخ جون تو
 

 پلو، آخ جون عدس
 

 و برو، آخ جون بهور
 



 داش،داش داش،داش داش،داشم من داش
 

 خشهاشم من ی نعشه
 

 چمن آب پاشم من رو
 

 اردکم من ادیتنبکم من، ص عاشق
 
 یوا یوا یوا
 

 حالت چ وره مامانم
 

  ورهو احوالت چ حال
 

 من حالت چ وره جون
 

 امسالت چ وره حال
 
 یاومد ریچرا د ،مامانینبود نیکه همچ تو
 
 یاومد ریاز عمر خود س ینبود نیکه غمگ تو



 
 ..... یوا یوا یوا
 

 نیکردند. البته اصتتتل ا یم یزدند و با آراز هم خوان یبا خنده دستتتت م همه
راز آ یدر آن بود. ول یساز اصل کیشد و تنبک هم  یآهنگ با کمانچه نواخته م

ش کیآن را فقط با  بایز یلیخ ست و به  اش ها د ی وهیتار نواخت. طوفان برخا
گذاشتتتت  یشتتتانیپ یرو وانیل ،یمیقد یها یو کاله مهمل  یبا لودگ واش 

 گردن اجرا کرد. ر*ق*غ
 

ست م شیو برا دندیخند یم همه س ید ست به   نهیزدند. فقط انقالب بود که د
 کرد. یبرادرش نگاه م ینشسته بود و در آرامش به لودگ

 
 مقابلش رفت و با خنده گفت: طوفان

 
 _مامانم حالت چ وره؟

 
 زد یپوزخند انقالب

 
 ی_تو بهتر

 



 مقابل برادرش آمد و گفت: گریگردن د ر*ق*غ کی
 
 سرذوق تر بود. نیبود از ا ی. فکر کنم اگر حاجارهیرو سر حال ب نیا یکی_
 

 خنده دار گفت: یانقالب گذاشت و با تاسف و لحن یرشانه را س دستش
 

 یروشن ش یبزن ارمیب یزیچ هی. برم یاخو یشیم ریپ ی_دار
 

 تکان داد و گفت: یدستش را به نشانه نف انقالب
 

 .ستمی_من ن
 

 رو به آراز کرد و گفت: بعد
 

 _بزن آقا کارت درسته.
 
به  یها و خنده ها گذشت. تا حدود یو شوخ یباز اهیس نیآخر شب به هم تا

صم یخواهر و برادرانم حق م باهر  یشده بودند. خانواده  یمیدادم که با آنها 
حد از آنها  نیاگر من هم تا ا دیمستتتانه، خون گرم و بجوش بودند. شتتا یمنها

 تر شده بودم. یمیفاصله نداشتم تا به حال با آنها صم
 



گفت فردا  یکه م نیدیانقالب و آ یاشتتب با غرولند ه مهیستتاعت دو ن عاقبت
 میدیخواب م،یشو ینم داریصبح زود ب

 
ل به داخ یبه در خورد و ستتاناز و ستتارا ییکه ضتتربه ا میبه اتاق رفته بود تازه

شت کنار پنجره آخر دهیتهت خواب یآمدند. من رو ن آ گاریس نیبودم و آراز دا
 کرد. یشب اش را دود م

 
 و رو به آراز گفت: دیتهت کنار من پر یرو ساناز

 
 داداشت بهواب شی_تو برو پ

 
 گفت: یبه او نگاه کرد و بعد به سارا رتیبا ح آراز

 
سه تا شما  سارتا ا د؟یتهت بهواب نیا یرو دیخوا یم یی_ ر تهت دو نف نیج

 است.
 

 دستش را گرفت و به طرف در هلش داد. ساناز
 

رو ستتر هم  میما بهوا دی. به تو چه آخه؟ شتتایکن ی_برو بچه چقدر ستتوال م
 .میریاز تو اجازه بگ دی. بامیبهواب گهید



 
 رفت. رونیو از در ب دیخند آراز

 
 لحاف گلوله شد. ریو ز دیتهت خواب یهم رو یسارا

 
 سر بابا آورد. ییطوفان چه بال نیا نیدیبچه ها د ی_وا

 
 را با تاسف تکان تکان دادم. سرم

 
 شه ینم یطور نیخود باباست. اگر احترام سنش رو نگه داره ا ری_تقص

 
 با خنده گفت: ساناز

 
 یخنده ام گرفته بود. داشتتتم منفجر م یلیخ ی. ولگهیستتونا راستتت م یی_خدا

 الزم شده بودم. ییشدم. دستشو
 
 .دمیبلند خند یصدا با
 

 شدم. ی_آره منم داشتم منفجر م
 

 با چشمان خمار از خواب گفت: یسارا



 
ه رو سپردم ب رایشب الم هی. می_سونا تو رو خدا اون چراد رو خاموش کن بهواب

 شم. یم هوشیکنه. دارم از خواب ب یچه م نمیرضا بب
 

عد ب یساناز تا ساعات یبه سرعت خوابش برد ول یرا خاموش کردم. سارا چراد
 ت.نگه داش داریمرا هم ب شیو خنده ها یبا شوخ

 
 کیشدم. هوا هنوز تار داریشد از خواب ب یداده م میکه به بازو ییتکان ها با

رد. ک یم دارشیه و نوازش بب*و*سساناز خم شده بود و با  یبه رو نیدیبود. آ
 برد. یطرف و آن طرف م نیکرد و سرش را ا یساناز هم ناز م

 
 به من کرد و گفت: ینگاه

 
 کشه یماه رمضون طول م هیکنم  داریدو تا رو ب نی_پاشو سونا. تا من ا

 
 .دمیتهت نشستم و چشمانم را مال یرو
 

خواب هم داشتتتم. اولش که مخ منو  شتتبیاز دستتت زن تو د چارهی_مگه من ب
شت تو فرغون دور زم سر و  نیگذا ستش تو  چرخوند. بعد هم که تمام وقت د

 پاهاش تو شکمم بود. ایخورد  یم چارهیصورت من ب



 
 گفت: انهیوذو م دیخند نیدیآ

 
 کشم. یهمه سال دارم م نیا یمن چ نی_بب

 
 چشمانش را باز کرد و با اخم گفت: ساناز

 
 گذره. یهم بهت خوش م یلیخ ؟یکش ی_چه م

 
 و عاشقانه بغلش کرد و گفت: دیخند نیدیآ

 
 _غلط کردم خوشگلم.

 
 غرولند کنان گفت: یسارا

 
 جا دختر مجرد نشسته. نیا شعورهای_ب
 

آمدم  نرویکه ب یرفتم. وقت یبهداشتتت سیجا برخاستتتم و به ستترو و از دمیخند
سارا شده بود و در گوش  ضافه  شان ا ضا هم به جم   گفت و  یم یزیچ یر

ستش را نوازش م سته د سارا یآه سرش را تکان  یکرد.  شده بود و با ناز  سرخ 
 داد. یم



 
 را گرد کردم و گفتم: چشمانم

 
 ن؟رویرا ببرم ب فمیاصال من تشر دیخوا ی. مدیکنم راحت باش ی_خواهش م

 
 به ساعت اش کرد. یبرخاست و نگاه نیدیآ

 
ت ساعت قبل گف میشد. انقالب ن ریالس زدن بسه. د گهید دی_بچه ها بلند ش

 .دیحاضر باش
 

صورت خواب آلوده اش  یرفتند و آراز به داخل امد. نگاه رونیشان ب همه به 
 کردم.

 
 ؟یدی_چته؟ تو هم نهواب

 
 و با اخم گفت: دیکش شیدرون موها یدست

 
دونم  یگاو لگد انداخت! نم نیتا خود صتتبح ع نیدی_نه بابا دلت خوشتته. آ

 خوابه یم نیا شیساناز چ ور پ
 



 را برداشتم تا در حمام عوض کنم. میدادم و لباس ها یرا چرخ چشمانم
 

شته. دستی_نترس. کبود کمتر از کهر ن ساناز بدتر از دادا مدت  تمام شبی! 
از ذارم آر ینم گهیهم د دیپاهاش تو حلق من بود. گفتم اگر خودتون رو بکشتت

 ها بده یجاش رو به شما روان
 

از پاکت در آورد  یگاریتهت نشست و همان طور خمار و خواب آلود س یرو
 و دور خودش به دنبال فندک گشت.

 
صبح زود، دهن تلخ اون زهرمار ری_نکش خ ش یرو م یامواتت.   یکه چ یک
 بشه مثال؟

 
 را به سمتم پرتاب کرد. گارشیکرد و پاکت س نگاهم

 
 رو بکن! شتی_بچه پرو تو برو ج

 
 یکه با خنده م دمیرا شتتن شیدر آوردم و به حمام رفتم. صتتدا شیرا برا زبانم

 "ییقدر دردونه ا نیدنم. ا یمن نم میشوهر بد میخوا یم یگفت "تو رو چ ور
 

شمدت من در حال چرت  تمام شانس بدم، من در ما خانواده  نیزدن بودم. از 
. قرار شد مینتوانستم نه بگو گریاصرار کرد من هم د مینس یعنیباهر افتادم.  ی



بلند بود  یرضا رفتند که شاس نیهمه با ماش نیبنابرا میبرو نیکه همه با دو ماش
با خانواده باهر همراه  لجباربهتر بود. من هم با یکوهستتتان یجاده ها یو برا

 شدم.
 

ساندو هیدو ال نیکه ب یسیسوس مثل س طوفان نیکند، ب یم ریگ یجینان   میو ن
 از همه از آن متنفر بودم. شتریکه ب یی. جانیافتاده بودم. وسط ماش ریگ
 

گاه م انقالب به من ن مدت  مام  ند یت به رو یکرد و لبه لبش بود.  یآرام 
 .دیخند یخواهر و برادرش م نیاحتماال به چرت زدن من و پرس شدنم ب

 
س من ستم و از ترس ا ییسرما اریب  یه مک ییآنها آن قدر گفته بودند جا نکهیه
توپ گرد و  کیبودم که مثل  دهیستترد استتت، من هم آن قدر لباس پوشتت میرو

شده بودم. به طور ست تا در را ببندد، در  یوقت کهیقلنبه  ست و خوا ش طوفان ن
 :کرد و گفت اهکردم نگ ینگاهش م ییبسته نشد. با خنده به من که با پررو

 
 خدا نکرده. یوقت نچا هیشما  زمیگم عز ی_م
 

 و نگاهم کرد و گفت: دیچرخ رتی. مستانه با حدیغش غش خند مینس
 



 شیرو بزنه آت یبهار االن انقالب ؟یدیلباس پوش نقدری_سونا جان شما چرا ا
 دختر یریگ یم
 

 گفتم: مظلومانه
 

 که سرده نی_شما خودتون گفت
 

 و گفت: دیآهسته خند انقالب
 

 نهیتو بش یپا یرو ادیب دیطوفان با یطور نیسونا. ا اری_کاپشنت رو درب
 

 است، گفت: یدانستم ذات یکه م ی نتیو با ش دیخند طوفان
 

 .نیمن بش یرو پا ای. تو باری_پس درش ن
 

 بودم نیآمدم و کاپشنم را در آوردم. هنوز هم سنگ رونیب نیکردم و از ماش اخم
 توانست سر به سر من گذاشت. یو طوفان تا آن جا که م

 
شوخ ینیسنگ یزدم. ول یآن جا چرت تا ضمن   یخرک یها ینگاه انقالب و در 

 گذاشت که درست بتوانم به ذهنم استراحت بدهم. یطوفان نم
 



 دادم. یشدم و به بدنم کش و قوص ادهیپ نیماش از
 

وه پر از به دامنه ک یکرده بود. نگاه بایز ییبه تابلو لیتمام جنگل را تبد برف
را  مانیپاها ریز قیمه رق کیبرف انداختم. فوق العاده بود.  یدیدرخت و ستتپ

بود که آدم دوستتت داشتت  کینزد یکرد. طور یگرفته بود و آرام آرام حرکت م
صبحانه اش گاز بزند  یجا بهتکه از آسمان و آن مه را  کیدهانش را باز کند و 

روزمره شان بودند. مثل  یمشغول کارها اریو هوش داریروستا ب یو بهورد. اهال
 شانیخواستند و به کارها یها نبودند که تا ظهر بهوابند. صبح زود برم یشهر

 .دندیرس یم
 

حال چرخو جوج مرد مان طور ول در  ها ه به زم دنیه  ند و   ینوک م نیبود
 ینوک م یزیشتتتد. به چه چ ینم دهید نیزم یرو یزیزدند. تعجب کردم. چ

 داند. یزدند خدا م
 

به من نزد یام را کم جمله و  دیتر بود شتتن کیبلند گفتم. انقالب که از همه 
جالب  میخورند. برا یهستتت که آنها را م نیزم یرو یزیر یگفت که دانه ها

 یگذراندند. نگاه یبود که همان طور بدون نظارت رها شتتده بودند و خوش م
 به اطراف کردم. گرید
 



شدم که ب نیزم یرو یکم برف سته بود. متوجه  ش جاده  یبرف به کنارها شترین
شده بود. به هم سپ نیپارو   بود. چون بکر و گرید یتر از جاها دیخاطر جنگل 

ست نهورده باق ش ید شتند و  یگرید یها نیمانده بود. ما هم اطراف ما نگه دا
 کنند. یشدند تا برف باز ادهیپسر و دختر جوان پ یچند نفر

 
رود.  یم ارتیطرف به ستتمت ز نیرا نشتتان داد و گفت که ا ییجاده ا انقالب

 بود. یکم یکلمه  یعال دیبود. شا یعال
 

 و ساناز مثل بچه ها ذوق کرده بودند. یسارا
 

با ما  یادینسبتا ز یبه جنگل که فاصله  ییروشن شده بود. انقالب اشاره ا اهو
 داشت کرد و گفت:

 
 .میتا صبحانه رو تو کلبه بزن میبزن یگشت هی می_بچه ها بر

 
مه ند. من هم استتپر ه قت کرد  بیآوردم و در ج رونیب فمیام را از ک یمواف

شتم. به راه افتاد شنم گذا سرد بود ولمیکاپ ش یآن چنان رطوبت ی. هوا  ت که ندا
 دردسر کند. دیمن تول یبرا
 



سته ساناز و آ یم آه ست همد نیدیرفتم.  سر هم  گرید سر در  را گرفته بودند و 
سارا یحرکت م ضا هم عل یکردند.  ش یو ر سارا دنیرقم کنار ک  یو خجالت 
 با هم داشتند. آراز آمد و کنار من قدم زد. ییعاشقانه ا

 
 ؟ی_هنوز تو چرت

 
 که نگاه مرا به یکرد. وقت یبه ما نگاه م یچشتتم ریز میرا تکان دادم. نستت ستترم

 انداخت. نیی. سرش را به سرعت پادیخودش د
 

 ؟ی_در چه حال
 

 کرد گفت: یروشن م یگاریس کهیدر حال آراز
 

 ؟ی_در چه مورد
 
صتتحبت و درددل  کیکه از هتل برگشتتته بودم نتوانستتته بودم با او  یروز از

ساب ست و ح شم. اول که به دنبال کارها یدر شته با هتل و لباس کارمندان  یدا
 .میهتل رفتم و بعد هم که به سرعت از تهران به سمت گرگان راه افتاد

 
 ؟یندار یمشکل گهی_د



 
 زد. گارشیبه س یمحکم پک

 
 هکیکنم. طور ینستتبت بهش حس م یبیکشتتش عج یدونم ستتونا. گاه ی_نم

 کنم. یرف ماگر اون لحظه دم دستم باشه حتما مص
 
 نگفتم و ادامه داد. یزیچ
 

گرم  یقیمن عذابه. گفته ستتر خودم رو به موستت یبرا ی. ولهیعیطب گهی_دکترم م
 خوام. دوست دارم بزنم و نئشه شم. یتو اون لحظه من فقط مواد م یکنم. ول

 
 گشت چه؟ ینگاهش کردم. اگر دوباره بر م ینگران با
 

خودش گذشتتتن  یو ترک کرد یراده کردقدر که ا نیم مئنم. هم یتون ی_تو م
 از هفت خوان رستمه

 
 زد. یتله پوزخند

 
 _به زبون راحته سونا.

 
 تو رو خدا تحمل کن. یدونم ول ی_م



 
 یداد که او هم کنار دستتتت طوفان راه م مینگفت و نگاهش را به نستت یزیچ

متوجه شتتدم که  دمیشتتن یاز آن راه دور و با آنکه مکالماتشتتان را نم یرفت. ول
ستانه ا دینبا شد. اخم ها ییمکالمه دو س یبا  افهیق میطوفان در هم رفته بود و ن

 و ناراحت بود. نیاش غمگ
 
کردم که هر چه  یحس م یکردم. ول یدردسر و راحت ط یاز راه را ب یقسمت تا

 کنم. یم دایپ ژنیبه اکس یشتریب اجیروم احت یباال تر م
 

ه نشتتستتت نیزم یرو ی. برف کمترمیکرد یم ییمایکه ما در آن جنگل پ ییجا
 بود.

 
. آراز دمیکش یقینشستم و نفس عم یکنده درخت یعقب افتاده بودم. رو هیبق از

س شت و به من نگاه کرد. از همه به من نزد یقدم م میکه حاال با ن تر  کیزد برگ
 بود.

 
 به عقب برگشت. دوباره

 
 شده؟ حالت بده؟ ی_چ

 



 را تکان دادم. سرم
 

 باال بهتره. امی_نه خوبم فقط فکر کنم ن
 
 و گفت: دیچرخ هیسمت بق به
 

 مونم. یسونا م شیمن پ دی_بچه ها شما بر
 

ست به پا یم یسارا و  دیشک یفیخف غیسر خورد و ج شیبرگردد که پا نییخوا
 بود مچش را گرفت. ستادهیرضا که کنارش ا

 
 بلند گفتم: یصدا با
 

 گهی. آراز هست دیگرد یبرم یر_برنگرد. من خوبم. کجا تو دا
 

 برگشت و به کنار ما آمد و گفت: نییبه پا انقالب
 

 مونم. یم ششی_شما برو من پ
 

 داد. هیتک یآن طرف تر به درخت یجا کم همان
 



 _نه بابا شما برو من هستم.
 

ساژ داد. کم شیپا انقالب شدم که او میحرکت کرد نکهیبعد از ا یرا ما  متوجه 
ه هم شتتروب ب یرفت و بعد از مدت یاول راه نم یبه چابک گرید یبعد از مستتافت
 چپ اش کرد. یدر پا یفیلنگ زدن خف

 
 به آراز گفت: رو
 

 راه برم گهیتونم د یمن نم ی_شما هم که بمون
 

 :دیبه کنارش رفت و پرس آراز
 

 شده؟ ی_چ
 

من پرت شتتتدم  قمونیقا ریموج زد ز ا،یدر میبود رفت ی_تو خدمت هوا طوفان
ست و قی بعد افتادم کف قاباال شک ص کی. پام  ستعالج یماه مرخ ستن به ب یا

 تیکه فعال یتو ستترما و وقت یمن پا نشتتد. گاه یبرا گهیپا د نیا ینافمون. ول
 هست ییا قهیدق هد هیکنه. االن هم  یم تمیبهش، اذ ادیکنم و فشار م یروش م

 دیرگردب دیبزن یچرخ هیباال  دیزنه. روش راه نرم بهتره. شما بر یم شیکه داره ن
 سونا هستم. شیجا پ نیصبحانه. من ا یبرا میکه بر



 
 مگه؟ ی_کجا خدمت کرد

 
 ارتش. بندر عباس ییایدر روی_ن
 

 به کنارم آمد. آراز
 

 .ستمی_تو برو تنها ن
 

 ؟ ی_م مئن
 

 _آره برو.
 

گاه که ب ین ثل  یبه انقالب کرد  ما کفشتتش را در آورده بود و م به  فاوت  ت
 عاقبت گفت: یآمد ول یدودل م یداد. به نظر کم یرا ماساژ م شیپا رمردهایپ

 
 _باشه مواظب خودت باش

 
گذشت. انقالب هنوز در سکوت مشغول به کار  یاز رفتن آنها م ییا قیدق چند

 کردم. یخودش بود. من هم به دور و اطرافم نگاه م
 



گذشتتت. انقالب هنوز در ستتکوت مشتتغول به  یاز رفتن آنها م ییا قهیدق چند
 کردم. یکار خودش بود. من هم به دور و اطرافم نگاه م

 
ن آ گریو آمد و کنار من در گوشتته د دیبرخاستتت کفشتتش را پوشتت یاز مدت بعد

 من برخورد کرد. یبه بازو شیبزرگ درخت نشست. بازو یکنده 
 

نار کشتت یکم کهیا یو فقط برا یطور الک نیو هم دمیخودم را ک زده  یحرف ن
 باشم، گفتم:

 
 .هی_هوا چه عال

 
 نگاهم کرد و بعد پوزخند زد و گفت: هیثان چند

 
 _آره واقعا

 
تذل تر و پ نی. حرف از ادمیرا گز لبم که من بگو شیمب تاده تر نبود  و  میپا اف

اط ارتب یدر برقرار ییبود که من تجربه ا نیخودم را کوچک کنم. مشتتکل من ا
شتم. من با جنس مهالف ند سته  کیا شک شدم و بعد هم آنقدر دل شق  بار عا

 میرا به حر اوبهواهم  نکهیچه رستتتد به ا دمیرا ند یمرد چیه گریشتتتدم که د
 ادیکوتاه مدت و با فواصتتل ز یلیهم خ اریخودم راه بدهم. ارتباط من و شتتهر



و  یو مهمان رونیکه هر لحظه به ب مینبود یبود. ما مثل دوستتت پستتر و دختران
 .میگردش برو

 
گذراند  یرا در تهران م یخواند و مدت زمان کوتاه یدر مشهد درس م اریشهر

 مردان اتیبه روح ادیخاطر من ز نی. به هممیدید یرا م گریکدیکم  یلیو ما خ
نها مرد ت کیکه با  ی. آن هم زمانمیچه بگو دیدانستتتم که با یواقف نبودم. نم

صحبت م یشدم. ا یم سک یکاش از کار  صحبت  یبرا تمرد. آن طور من د
 در الک خودم فرو برد. شتریاو مرا ب یجمله بعد یبود. ول یکردن باز تر م

 
 ه؟یک اری_شهر

 
به من دوخته شتتتده بود. او  ینگاهش کردم. چشتتمانش با کنجکاو رتیح با

شهر میبهتر بود که بگو ایشناخت؟  یرا از کجا م اریشهر جا از ک اریاو درباره 
 خبر داشت؟

 
 ش؟یشناس ی_شما از کجا م

 
که طرم اول نیدیآ شیروز پ هی_ نه  چاپهو ته بودم   نیدیکه آ ییا هیبودم. رف

 که اون اومد اون جا نمیکرده بود رو بب یطراح
 



ته به من نگف یزیچ نیدیالوصتتف نگاهش کردم. چرا آ دیزا یرتیتعجب و ح با
ه و کوکب خانم ب اریبود؟ هر چند که بار قبل هم اگر تارا نگفته بود که شتتهر

 داد. یخبر را به من نم نیا یگریآمده اند کس د یخواستگار
 

گفتند؟  یبه من نم اریاز شهر یزینا خوداگاه در هم رفت. چرا آنها چ میها اخم
 کردند که ممکن است من به او برگردم؟ یفکر م

 
ه آنها که ب یبر گردند. مرد یمرد نیها عادت داشته باشند که به چن یلیخ دیشا
 را که باال آورده ام، دوباره نهواهم خورد. ییمن غذا یکرده است. ول انتیخ
 
شن کنم تا آن قدر به عنوان  ینکته را برا نیا شهیهم یبار و برا کی دیبا آنها رو

ند. ا زیهمه چ تیحما بان کس  یطور وقت نیرا از من پنهان نکن که آن را از ز
 وم.ش یم تیاذ شتریشنوم ب یم یگرید
 

 گفت؟ یم ی_چ
 

 کرد. یبه من نگاه م موشکافانه
 

 عاشق دلهسته شماست. شونیکه من متوجه شدم ا یی_خب تا اون جا
 



 گفت: یبدجنس یکه کردم از نظرش دور نماند و با کم یخنده دار پوف
 
 هم اوا خواهره نه؟ کمی_
 

 ام را فرو خوردم. خنده
 

 شد یطور نیکه زن گرفت ا ی_نبود از روز
 

 کرد و متفکرانه گفت: نگاهم
 

 ؟یکرده. دوستش داشت انتی_پس خ
 

نداشتتت که من بهواهم راج  به  یلیانداختم. دل نییکردم و ستترم را پا نگاهش
صحبت کنم. بنابرا اریشهر اوق  نبود که حتما م یاجینزدم. احت یحرف نیبا او 

 را از او بپرسم. انیجر
 

ت باهاش دس نیدیچون بحث باال گرفت و آ یکنم. ول یخواستم فضول ی_ نم
 یشد فکر کردم که خبر دار قهیبه 
 

 شده بوده است؟ قهیدست به  نیدیکردم. آ نگاهش
 



 یآن طرف تر از ما رو یکه کم یکوچک یرا از من گرفت و به پرنده  نگاهش
 زد، نگاه کرد. یرا نوک م نیزم
 

 خوادت. یهنوز م یبوده. ول نتونیب یدونم چ ی_من نم
 
 به من کرد و گفت: ینگاه مین

 
ضر م ی_مرد شه گفت که هنوز  یزن کتک بهوره م کیشه به خاطر  یکه حا

 خب..... یبه او زن داره. ول یحس مچهین هی
 

که  مدیرس جهینت نیو من به ا دیطول کش یرا ق   کرد و ادامه نداد. مدت حرفش
 متفاوت داشت. یفیتعر. در قاموس من عشق دمیکش یادامه نهواهد داد. آه

 
 یمظنون م نیبه ا یحت یازدواج کرد. گاه ایزود جا زد و بعد هم با رو اریشهر

هم با هم راب ه داشتتتند.  اریشتتوم که آنها قبل از دادن جواب رد بابا به شتتهر
 .ایزد. هم او و هم رو یمشکوک م یآن اوخر گاه اریشهر

 
 من مرده بود. چه عاشق و چه فارد. یبرا اریهر صورت شهر در
 



و  دیمن شتتکستتته شتتد. نگاهم کرد و آرام خند یبا ع ستته  نمانیب ستتکوت
 برخاست. دستش را به طرف من دراز کرد و گفت:

 
شو نوک ب شده. ب ینی_پا سا میما کم کم بر ایات قرمز   میارصبحانه رو برد لیو

 شهیم داشونیپ گهیبه کلبه اونها هم د میبرس میبر
 
 گرانمون نشن_ن
 

 خم شد و دستم را گرفت. خودش
 

 گم یزنم به طوفان م ی_نه نترس زنگ م
 

ستم ستش خارج کردم. نگاه د سکوت به راهش ادامه  یرا از د به من کرد و در 
 داد.

 
 _پاتون بهتر شد؟

 
 زد. یلنگ م هنوز

 
 شه. یهستم. به مرور بهتر م رشیدرگ یتا چند روز هی نی_نه ا

 



 او از من جلو افتاد. کهیاو آرام تر حرکت کردم. به طور یخاطر پا به
 

 ؟ی_عقب موند
 
 اشاره کردم. شیپا به
 

 یماشاال شما سالم تر از من نکهیمثل ا ی_به خاطر شما. ول
 

تا به من نگاه کند و من هم فاصتتله ام را با او کم کردم،  دیطور که چرخ همان
و ژاکت و  دمیکشتت ییخفه ا غیبرف ها ستتر خورد و من ج یرو شیناگهان پا

 .دمیکاپشن اش را گرفتم و به طرف خودم کش
 
 تعادلش را حفظ کرد و من هم کاپشن اش را رها کردم. یسهت به
 

 بودها. کی_نزد
 

 اشاره اش را به سمتم تکان داد. انگشت
 

 .نی. آفریعیسر یلی_خ
 



 خنده شانه ام را باال بردم. با
 

 .دیبر نییو تا پا دیگلوله برف بش هیبود مثل کارتونها  کی_آره نزد
 
 داد، گفت: یخنده و همان طور که به راهش ادامه م با
 

 ی. امانتمتریبگ یکنار من راه برو اگر سر خورد ای. بینش ی_بپا شما گلوله برف
 دست من خانم.

 
 گفتم:  نتیرا باال بردم و با ش میابرو کیافتهار  با
 

 آقا!! ،یفتیبود ب کی_فعال که شما نزد
 

 سرش را تکان تکان داد و گفت: یاش را هم زمان باال برد و با خنده آرام چانه
 

 ؟یچ گهی. دکالی_بار
 

 یکردم. من یم حیداشتم تفر یبود، ول بیخودم هم عج ی. برادمیخند ینهود
از خواهر و برادرانم مصتتاحبت آن  ریبه غ یمرد و زن چیبا ه اریکه بعد از شتتهر

 یاز او نداشتتتم صتتحبت م یکه شتتناخت چندان یبا مردنداشتتتم حاال  یچنان



ضا رامرد  نیخاطر بود که ا نیبه ا دینداشتت. شتا یکردم و احستاس بد  یاع
 خورده بود. دییمهر تا یخانواده ام قبول کرده بودند و به نوع

 
 ی ونیهم سن خودت ش یدختر ها هیمثل بق یاصال بلد نمیبکن بب ی ونی_ش
 یبکن

 
 گرد کردم. شیرا برا چشمانم

 
 کنم. یخانم رفتار م کیآقا. من خانمم و مثل  ستمین جریا نی_من که ت

 
شهن بود که با حرفهادیخند دوباره شا یم حیمن تفر ی. کامال م اگر  دیکند. 

غاز  کیصد من  میجوان به سن من برا کی یمن هم به سن او برسم، حرف ها
 کنم. حیتفر یباشد و با آن کل

 
. خانم ها هستتتن که چشتتم همه به ستتتیدرش ن یشتتک_خانم!! صتتد البته 

 جریا نیبه قول تو ت ایدنبالشونه. نه دختر بچه ها 
 
 تعجب نگاهش کردم. با
 

 ؟ی_ک



 
 یشده بود و خودم خبر نداشتم. به خدا اگر او خبر دایپ یگریخواستگار د نکند

 وم.ج یم ند،یایب نییکه پا یخواستگار به من بدهد خرخره آنها را وقت کیاز 
 

 ،دیخند ی. دستم را در دست گرفت و همان طور که مدیکرد و بلند خند نگاهم
 گفت:

 
 خانم. ای_ب
 

 و پر رنگ گفت. دهیرا از قصد کش خانم
 

 . همون اواخواهرهگهید گمی_عاشق دلهسته رو م
 

کته کند، س یگونه خ اب م نیپسرش را ا یکه کس مدیفه یکوکب خانم م اگر
 کرد. یم
 
 و آرام خنده اش را ادامه داد و گفت: دیگاهش کردم. نگاهم را دن یچشم ریز
 

عاشتتق  نیخواستتت که باهات حرف بزنه. ا یخواستتت. م ی_آدرس تو رو م
 شعور! یب ایپرواست  یب یلیخ ایدلهسته ات 

 



 نزدم. یحرف یدوم درست بود. ول نهی. گزدمیتعجب نگاهش کردم و خند با
 

 _چ ور مگه؟
 

ساس .... که ق   کرد را بدهد. چانه یخواهد ادامه آن ول یمکردم که حاال  اح
 اش را باال داد و گفت:

 
ست بود که د بهی_من اون جا غر ستم ول یمیصم نیدیمن با آ دیبودم. در  یه

عشتتقش رو تو خودش نگه  دیمرد با هیزد.  یمن م یرو جلو یهمه حرف دینبا
 کنه. فیهمه خودش رو خوار و خف یبره جلو دیداره. نبا

 
 همه؟ ی_جلو

 
 به من کرد و گفت: ینگاه مین

 
 . منظورم خود منه.ستی_منظورم برادرت ن

 
 یم یزیمقابل او چ دینبا ارینگفتم. خب او کامال حق داشتتت. شتتهر یزیچ

 گفت
 



خواستتت که به  یم یناراحت شتتد. حت یلیخ نیدی_من کامال درک کردم که آ
 بهیرمن که غ یکه اگر جلوکرد  یانگار نه انگار. فکر م یساکتش کنه. ول ینوع

 ده. یو آدرس تو رو بهش م ادیکوتاه م نیدیکنه آ یگر یهستم هوچ
 

رفت و دستش را به طرفم دراز کرد و  نییتند داشت. خودش پا بیش کی ییجا
 گفت:

 
 _دستت رو بده من

 
ود خودش ب یکه کنار پا ییپا یرا در دستتتش گذاشتتتم. با ستترش به جا دستتتم

 اشاره کرد و گفت:
 

 یمن که سر نهور یبزار کنار پا قای_پات رو دق
 
 .میگذاشتم و به حرکت ادامه داد شیرا کنار پا میپا
 

 نیدیاون گفت ستته تا آ یکی. ومدیخوشتتم اومد که برادرت هم کوتاه ن ی_ول
 اش قهیگذاشت تو 

 
 زدم. ییگشاده ا لبهند

 



برداشتتت  یزیدانم لبهند گشتتاده ام را به چه چ یکرد و پوزخند زد. نم نگاهم
 پوزخند را زد. نیکرده بود که ا

 
 نمشیخوام بب ینم گهیکرد. من د یکار خوب نیدی_آ
 

 کرد. یرا نگاه م شیپاها یحرف به راهش ادامه داد. تنها جلو بدون
 
را زد  یرا باز کرد و اشاره کرد تا سوار شوم. بهار نی. در ماشمیدیرس نیماش به

 گرفت. یبهار چهیو دستانش را مقابل در
 

کرد. احتماال  یصتتحبت م یکه با کستت دمیشتتد. د ادهیپ نیبعد از ماشتت یکم
خودش  یمن و هم برا یطوفان. از صتتندوق عقب فالستتتک را آورد و هم برا

 .هتیر یچا
 

 نکهیل ا. مثکشتتهیطول م کمیبرگردن  نهای. تا ایرو بهور تا گرم بشتت نی_فعال ا
 بهشون خوش گذشته.

 
 بود. یعال .دمیرا نوش یو چا دمیخند

 



 هستتتادیخودشتتان ا نیآن طرف تر از ما، کنار ماشتت یکه کم یدختر و پستتران به
 کردند، نگاه کردم. یم یو خنده برف باز یبودند و با شوخ

 
 کم گرم شدم و کاپشنم را در آوردم. کم
 
 
 
 
 
سط کتابهانه  نیا شت یمجاز یکتاب تو ساخته و wWw.98iA.Com) اینوده  )

 منتشر شده است
 
 
 
 
 

 ؟ی_گرم شد
 

 بود. یعال یی. چای_بله مرس
 

 را کم کرد. نیماش یبهار درجه



 
 داد و به من نگاه کرد. هیتک نیو به درب ماش دیچرخ کامال

 
شتتد. نگاهش کردم و  ینم ی. ولرمیبگ دهیاش را ناد رهیکردم تا نگاه خ یستتع

 جهت نگاهش را عوض کند. دیزدم تا شا یلبهند
 

ست به  یکار خوب نیدیکه آ ی_خب پس گفت سته ات د شق دله کرده که با عا
 شده، آره؟ قهی

 
ضوب را رها نم نیدانم چرا او ا ینم ست بگو یکرد. دلم م یمو که مرگ  میخوا

 بگذر. اریشهر ریمادرت از خ
 
 اخم گفتم: یکم با
 

 کنار؟ میرو بگذار اریشه موضوب شهر ی_م
 

 زد و سرش را تکان داد. یبر کی یلبهند
 

 راست؟ ایباشه؟ چپ  یکنار. کدوم ور دوست دار مشی_باشه گذاشت
 



 .دیتعجب نگاهش کردم و او خند با
 

سرش را تکان تکان م همان شد و در آن را  یطور که  شبورد خم  داد به طرف دا
 باز کرد.

 
 رو برداشته با خودش برده گارشیپسره هم س نی_َاه. ا

 
 گرفت. یم گاریاز طوفان س شهیکرده بودم که هم دقت

 
 د؟یریگ یم گاریاز طوفان س شهی_چرا هم

 
 را تنگ کرد و گفت: چشمانش

 
 ؟یریگ ی_همه رو تحت نظر م

 
 گفتم: یو به شوخ دمیخند

 
 _نه فقط مشکوک ها رو

 
 را باال داد. شیابرو کی

 



 _من مشکوکم؟
 

 ام را باال بردم. چانه
 

شناخت ی_برا شکوک نه ول یمن که  شما و خانواده تون ندارم م شناخته  یاز  نا
 .دیهست

 
 نگاهم کرد. هیثان چند

 
 .می. بپرس تا شناخته شده بشی_خب حق دار

 
 تفاوت گفتم: یب

 
 .هیشناخت کاف نی. همنمیب یشماها رو نم ادی_من که ز

 
 .هوم نسبتا بلند گفت کی تینگاهم کرد و در نها رهیخ گرید هیچند ثان دوباره

 
س نیا ی_برا شم. چون اگر تو ج ادیگذارم که ز ینم بمیتو ج گاریپاکت   بمینک

 کنم. یباشه ناخود اگاه استفاده م
 



 یدانستم که حاال برا یرا هم کنار بگذارد. م گاریکاش آراز س ی. ادمیکش یآه
اش همان  یرونیکار زود استتت. او حاال به قول خودش تنها منب  آرامش ب نیا

ندک ن کان ا میگرفت یبود. اگر آن را هم از او م گاریدرون ستت نیکوتیا  کهنیام
 بود. ادیدوباره برگردد، ز

 
 ده. یکشه. طوفان هم که اصال حرف گوش نم یم ادی_برادرت هم ز

 
 شد. یم دهیبرادرش د یبرا ینگران شیصدا در
 

 ینزده. من نم گاریتا به حال لب به ستت نیدیآ یکشتته. ول یم ادی_آره آراز هم ز
 شن یم داشیقدر واله و ش نیداره که مردها ا یچ گاریس نینم ادو
 

ست ی_فقط مردها؟ م سب شتریب یلیخ یگاریس یاالن آمار زنها یدون ت شده ن
 به چند سال قبل؟

 
 ام را جم  کردم. ینیب

 
 _آره متاسفانه.

 



حق  دیکردم که دمق شتده استت. خب شتا ی. احستاس مدیحوصتله خند یب
دختر بگو و بهند و خوش  یداشتتت. من نه هم ستتن و ستتالش بودم و نه حت

 بودم که از مصاحبت با من خسته نشود. یمشرب
 

ست دار ش ی_دو ش یچ ینیبب یخودت بک  شدایداره که همه به قول تو واله و 
 شن؟ یم
 

 ؟یچ گهی_د
 
 بار قبل. یخنده  یحوصلگ ی. نه به بدیبار بهتر خند نیا

 
 ه تون سر رفت._شما هم حوصل

 
 تفاوت گفت: یسرد و ب یبه من کرد و کم ینگاه مین

 
 _خب حرف بزن تا حوصله ام سر نره.

 
 بگم؟ ی_چ

 
 من قرار گرفت. یو رو به رو دیچرخ یکم دوباره



 
 مشیبذار میحرف نزن یعاشتتق دلهستتته که گفت نیفرق نداره. از ا ،ی_هر چ

 کنار.
 
متلک  تا فردا صبح مینگو اری. فکر کردم که اگر از شهردمیبار بلند تر خند نیا

قلقلک داده  شیبارانم خواهد کرد. کامال مشتتهن بود که به شتتدت کنجکاو
 شده است.

 
 مامانمه.... یپسر عمو اری_شهر

 
 را ق   کردم و گفتم: حرفم

 
 تونم بهورم؟ یم گهید ییچا هی_
 
 و به دستم داد. هتیر گرید یچا کی

 
 یکردم که عاشقش هستم. فکر م یبودم اون دانشجو بود. فکر مکه  رستانی_دب

 .نییکردم که آسمون سوراخ شده و اون از اون باال افتاده پا
 

 مرا نگاه کرد و گفت: نهیو دست به س دیخند
 



 .ی_عشق نوجوون
 

 را تکان دادم. دوباره گفت: سرم
 

 ؟یدونست یخام و افتضاحه م یلی_خ
 
 و گفتم: دمیرا نوش میقلوپ از چا کی

 
 حاال چرا ی_اون موق  نه. ول

 
 و گفت: دیصورتش کش یدستش را رو یآرام یخنده  با
 

شق زن سالم  یاز خودم بزرگتر بود. نم یشده بودم که کل ی_من عا دونم هفده 
 هجده سال. ایبود 

 
 .دمیتعجب نگاهش کردم و خند با
 

 شد؟ ی_خب چ
 
 به سمتم خم شد و گفت: یکم ،یلحن جالب با



 
نزن خواهشا.  زی. گرمیزد یدر مورد عاشق دلهسته تو حرف م می_آآآ..... داشت

 .زمیمن خودم استاد گر
 
برگشت و دستش را به نشانه ادامه دادن، تکان  شیخنده نگاهش کردم. به جا با

 داد.
 

 _ادامه بده
 
 گفتم: ییاخم و پررو یکم با
 

 حرف بزنم؟ دی_من چرا با
 
 رد و گفت:خنده چانه اش را باال ب با
 

 من سر نره. یحوصله  نکهیا ی_برا
 
 گفتم: یبدجنس با
 

شما خودتون حرف بزن صله ه یطور نیا دی_خب  سر نم چیحو  یکدوممون 
 ره.



 
 نگاهم کرد و گفت: هیثان چند

 
 ؟یبدون یخوا یم ی_چ

 
 ام را باال بردم. شانه

 
 شد؟ ی_اون خانمه چ

 
 .دیتر خند بلند

 
ست یم ی. چیچی_ه شه؟ نکنه فکر کرد یخوا سال  یمن با زن یب که ده دوازده 

 مثال گرفتمش؟ ایکردم  دایاز خودم بزرگ تر بود، راب ه پ
 

 شد و گفت: نهیدست به س دوباره
 

. اون خانم انهی_بگو ادامه بده. عاشتتق دلهستتته جالب تره. چون هنوز در جر
 یولکنه.  یکار م یچ ایدونم کجا هستتت  یمال گذشتتته استتت. اصتتال من نم

ضر خ سیک شاره از ما به  کیقراره ظاهرا. از تو به  یب یلیشما نه. در حال حا ا
 شده. دن،یسر دو



 
 شده بود. اریشهر تیحکا قایدق نیگفت. ا ی. راست مدمیخند شتریب

 
 من یوصلت بود و نه بابا نیبه ا ی_نه مادر اون راض

 
 آن زمانها برتاب شتتدم.نگاه کردم. ناخواگاه به  رونیرا از او گرفتم و به ب نگاهم

م. گرفت یحافظ دستتتم بود و فال م وانید مایکرده بودم. دا هیچقدر شتتبها گر
نداخته بودم و حاال آن گر یرا هم از خواب و زندگ چارهیحافظ ب  یها و ب هیا

 آمد. یچقدر به نظرم احمقانه م هایقرار
 

 نبودن؟ به خاطر کم بودن سن تو؟ ی_چرا راض
 
 زمان حال برگشتم و گفتم: به
 

 داشتتت که دهیمامانته. عق یگفت از خانواده  ینبود چون که م ی_نه بابا راضتت
شون روان یخانواده  ستن. به هم یمامانم هم صاب خورد کن ه خاطر  نیو ع

 هم از حرفش برنگشت. گهیگفت نه و د
 
ض یلیخ  یم گیبه د گید »تیشده بود حکا قایمامان و بابا. دق هیجالب بود ق

 رادیمامان ا یبابا خودش با آن ستتابقه درخشتتانش از خانواده .« اهیگه روت ستت
 گرفت. یم



 
به رو یکردم. پوزخند نگاهش لبانش بود. احتماال پوزخندش به  یآشتتکارا 

 حرف بابا بود.
 

 نبود؟ یراض یچ ی_مادر اون برا
 

س یمکث کردم. به نظر م یکم شناخته اند و خب یکه به اندازه کاف دیر  بابا را 
 مینبود که قابل پنهان کردن باشتتتد. مثال بگو یزیما هم چ یزندگ تیوضتتع

دانستتت که  یم نکهیفوت شتتده استتت. با توجه به ا ایمامانمان به خارج رفته 
 .میرا بگو قتیگرفتم حق میمامان و بابا متارکه کرده اند. تصم

 
 خوردن یها نمما به درد اون شیقاراشم ی_به نظرش خانواده 

 
 ام را باال بردم. شانه

 
 کرد. یکرده بود و با دقت کامل به من نگاه م اخم

 
از  ارهیاستتم منو ب گهیبابا گفت نه و مادر اون هم گفت که اگر د نکهی_بعد از ا

 ی. فکر مستتتادیبرام وا ایکنن و چه و چه و چه .... من دن یارث محرومش م
س ایکردم که آخر دن ست بمخو ی. دلم مدهیر صله چند ماه  ی. ولرمیا اون به فا



جور کرد  اباشکرد. بعد هم ب یدوستتتت من عروستت نیبعدش رفت و با بهتر
شون آلمان. تا هم ستاد ش نیفر . دمشیجنازه برادرم د  ییچند وقت قبل که تو ت

 من افتاده. ادیظاهرا زنش رو طالق داده و تازه به 
 

کرد و با دستتتش  ینزد. بعد همان طور که به من نگاه م یحرف ییلحظه ا چند
 داد، گفت: یچرم دور فرمان را فشار م

 
 ؟ییجورا هیکرد  انتی_پس دوستت هم بهت خ

 
هم  یزیاگر چ یکردم. حت یطور فکر م نیحداقل من ا ایرا تکان دادم.  ستترم

طر ابدهد. فقط به خ یجواب منف اریتوانستتت به شتتهر یم ایآنها نبود. رو نیب
ست شته امانیدو شت یی. به خاطر گذ  یوراحت به ر یلیاو خ ی. ولمیکه با هم دا

 پا گذاشت. زیهمه چ
 

 .ستین ینیب شیقابل پ یجور چیباهر، ه یآقا گهید هی_زندگ
 

ش یقیعم نفس ضا رونیو به ب دیک شمانش ینگاه کرد. به ف سر من. چ شت   پ
 تر گفت: بانهیکرده بود. با لحن غر دایپ بیغر یحالت

 
ه بودنشتته ک ینیب شیقابل پ ریغ نیوجود نداره. هم یزندگ نی_آشتتغال تر از ا

 دهن آدم رو ... یگاه



 
زمزمه کرد. نگاهش را به چشتتمان من داد  یزیلب چ ریرا ق   کرد و ز حرفش

 کرد. دوباره رنگ نگاهش عوض شد. یکه با تعجب نگاهش م
 
ساب اریبه دل نگ یول گمیم یزیچ هی_ سرد و گ نکهی. بزار به ح رم من بزرگتر و 

 ؟یترم. اوک دهیچش
 

 سرم را تکان دادم. فقط
 

 به سمتم خم شد و گفت: یکم
 

 _فراموشش کن.....
 
 و گفتم: دمیحرفش پر انیم به
 

 وقته که فراموشش کردم. یلی_من خ
 

نه نکرد ثل  ی. اگر کرده بودی_ تار م هیم مال رف  دل هی. االن یکرد یدختر نر
. یدوست دختر هم ندار یدوست. نه دوست پسر. تو حت هی. یداشت یمشغول

 و خانواده ات رو. یدرسته؟ تو فقط کارت رو دار



 
 چیبا من کرد. با ه ایکه رو یبعد از کار گریهدف زده بود. من د انیبه م درست

ستان یمیصم یدختر شگاه دو شدم. در دان شتم ول ین ل با آنها مث نکهینه ا یدا
 .دخترانه داشته باشم یها یدختران رفت و آمد داشته باشم و خوش گذران گرید
 

 را تکان دادم. سرم
 

 ؟یاعتماد ندار ی_به کس
 

 نزدم یحرف یتکان دادم. ول یرا به نشانه نف سرم
 

 یتو رو عوض کنه. باور کن زندگ یزندگ نکهیرو عوض کن. قبل از ا تی_زندگ
به خودت  یروز هیکنه که  یعوض کردن هاست. آن چنان عوضت م نیاستاد ا

کنه. هر  ینم یزندگ گهیکه د یعوضتت هی. یشتتد یکه عوضتت ینیب یو م یایم
 یمکه خودش  یزیکنه به اون چ یم لتی. تبدیبه جز زندگ یکنیم یدار یکار

 .یآدم زندگ یشیخواد. م
 

دل  از ته یکننده بود. جور جیداد. لحن اش حسرت بار و گ رونیرا به ب نگاهش
 او را عوض کرده است. یواقعا زندگ نکهیکرد، مثل ا یو اخ ار گونه صحبت م

 
 شما رو عوض کرده؟ ی_زندگ



 
 .دمیپرس ینه؟ ول ایسوال را بپرسم  نیدانم درست بود که ا ینم
 

 و کشدار. قیکرد. چند لحظه عم نگاهم
 

م از شد یوارد زندگ کهیو رو کرد. وقت ریمنو ز یمنو عوض نکرد. زندگ ی_زندگ
که فکر م کیکوچ یلیتو خ حاال   یبودم و چ یکه چ نمیب یکنم م یتر بود. 

شدم. ا یشدم. ول سته عوض  شت. من ناخوا  یزیچ نیخب مورد من فرق دا
شم. ول شتاقش با ست ینبود که من م  عوضخودت رو اگاهانه  ی. تو داریتو ه

 تو رو عوض کنه. ید یاجازه م یه زندگ. با بهتره بگم اگاهانه بیکن یم
 

سوخت. چه شده بود  شیکرد که دلم برا یقدر با غضه و حسرت صحبت م آن
 یب یطرز فکرش غلط نبود ول دیکرده بود. شتتتا دایپ یطرز فکر نیچن نیکه ا

 بود. دانهیو ناام رهیت اریشک بس
 

هستتت که تو  ییکه اون قدر حرفه ا ی. کستتدی_شتتما حاال انقالب باهر هستتت
شما  هی ییمایشرکت هواپ ستمیس شه. اون قدر که همه بهوان با  سم معتبر با ا

 ره. یکار کنن. چون وجه کارشون باال م
 



شتتتده بودم که بچه  یمن زد. مثل مادر ی انهیلحن دلجو نیبه ا یآرام لبهند
 دهد. یم یرا دلدار دشیناام

 
 . حرف هات قشنگ بود.ی_مرس

 
 بود. تی_واقع

 
 و گفت: دیکش یآه
 

 انقالب ..... هیها نبود به جاش  نیهمه ا ی_کاشک
 

پشت سرش خورد ق   شد و هر دو نفرمان را  شهیکه به ش ییبا ضربه ا حرفش
چستتبانده بود و با خنده به ما  شتتهیاش را به شتت ینیاز جا پراند. طوفان بود که ب

 کرد. ینگاه م
 

 ام گذاشتم و با ترس گفتم: نهیس یرا رو دستم
 

 .سادی_قلبم وا
 
 خشونت در را باز کرد و گفت: یکم با
 



 دختره که سکته کرد. نیصدا کردنت. ا نی_سرتو بهوره با ا
 

 به من نگاه کرد و با خنده گفت: طوفان
 

 ؟یدی_ِاِاِا.... دختره ترس
 

 و گفت: دیخند بعد
 

 .رمیازتون بگ یحال هیتو حس حرف زدن، گفتم  نیرفت یلیخ دمی_د
 

شن یزیلب چ ریز انقالب سارادمیگفت که ن سارا میصدا ی.  سمت   یکرد. به 
زدند. انقالب  یکه آنها با هم آهسته حرف م دمید یاز گوشه چشم م یرفتم ول

 عصتتاب یگفت و طوفان هم با پوزخند یبه طوفان م تیرا با عصتتبان یزیچ
 کرد. یخورد کن، فقط نگاهش م

 
کنم به انقالب  یگاهشتتان ممن ن نکهیبه ا ییکردم که طوفان اشتتاره ا احستتاس

 دفعه حرفش را ق   کرد و به من نگاه کرد. کیکرد. چون که انقالب 
 

 گرم کردم. یساناز و سارا یرا با حرف ها سرم
 



نظر  و آراز هم به دیخند یم  نتیبا شتت میگفته بود که نستت میبه نستت یزیچ آراز
 کند. یکه با توجه کامل نگاهش م دیرس یم
 

 گفت و به طرف من آمد. میبه نس یزیکردم. چ شیصدا
 

 _جونم؟
 

 بغلش حلقه کردم. ریو دستم را ز دمیخند
 

 رود ز دستم؟ ی_دل م
 
 خنده نگاهم کرد. با
 

 ؟یدیسوال پرس ای ی_االن شعر گفت
 
 گفتم: یشتریب یرا باال بردم و با خنده  میابرو کی

 
 کن. رشیتفس ی_هر جور که تو دوست دار

 
 فکر کرد و گفت: یکم
 



 ی_سوال
 

 _خب پس جوابمو بده
 

 _نه هنوز نرفته از دست
 

 .دمیخند
 

 حواست بهش باشه رهی_داره م
 
 گفتم: یزد. با شاد میمشت آهسته به بازو با
 
سر هی ادمهی_ شم که  یپ شق ب شپزخونه خونمون بهم گفت عا چند ماه قبل تو آ
سره تو انایرو هم بدبهت کنم. اح گهید یکی ؟یکه چ رمیزن بگ ؟یچ که  اون پ

 ؟ینبود
 

 :بلند گفت نیبا خنده از آن طرف ماش یسارا کهی. به طوردیبلند خند بلند
 
 شاالیبه خنده ا شهیجانم. هم ی_ا
 



 کرد. میتعظ یاش گذاشت و به سارا نهیس یدستش را رو آراز
 

 .می_مهلص
 

و آراز نگاه  یحستترت و خال به حرکات ستتارا یبه انقالب افتاد. با نوع نگاهم
 کرد. یم
 

 ؟یکن یدردونه؟ حسادت م رهیخواسته زن بگ ی_حاال ک
 

 احمقانه به آراز نگاه کردم و گفتم: یرا از انقالب گرفتم و با حالت نگاهم
 

 اون وقت؟ یچ ی_برا
 

زن  دنیاز خواهر شتتوهرا چشتتم د یلی_اوه اوه چه بهش هم برخورد. آخه خ
 برادرشون رو ندارن.

 
 را چرخاندم. چشمانم

 
 دارم؟ ی_من با ساناز مشکل

 



شا صال از کجا معلوم؟  ساناز که از خودمونه. ا شکل بهم بزنه.  دی_ اون با تو م
. من هم باالخره مجبورم که ینیخواهرت رو بب یبر یحق ندار گهیمثال بگه د

 .دیش یهم م یدشمن خون گهیرو حفظ کنم! اون وقت که د میزندگ
 
 .دمیا مشت به شانه اش کوبخنده نگاهش کرد. ب با
 
 عرضه. ی_ب
 

س مانیصدا انقالب سمت کلبه  یبرا گرید یریکرد تا در م صبحانه به  صرف 
ت خواستتتم اگر که دوستت یراه رفتم. م یی. از آراز فاصتتله گرفتم و به تنهامیبرو

بود که نگاه  یزیدانم چه چ یهم گام شتتود. نگاهشتتان کردم. نم میدارد با نستت
 بود. حتو نارا نیو خنده هم با آراز، غمگ یشاد در زمان یحت مینس
 

آستتان نبود.  میشتتناخت آدم ها برا گریکردم. د یطور فکر م نیهم من ا دیشتتا
م. فکر نکن یدادم که راج  به کستت یم حیخوردم. ترج ایکه از رو یبعد از رکب
فاوت م یچون وقت ظاهرشتتتان مت با  ها را  چار نوع دم،ید یکه ذات آدم  ید

 شدم. یم یسرخوردگ
 

شده بود. عاقبت بعد از  یکم هوا س گرید ییمایراهپ کیگرم تر  . میدیبه کلبه ر
س صبحانه را علم کردند.  میانقالب و ن ساط  ستا یکلبه چوب کیب بود  ییو رو



ه رف  ب هیاول لیاز دوستتتانش تعلق داشتتت. وستتا یکیکه به گفته انقالب به 
ود ب ییایو رو بایآن قدر ز کلبه در زمستتتان که نیحاجت در کلبه موجود بود. ا

 شد. یدر تابستان حتما بهشت م
 
 ییرنگ و جال چیبدون ه یجنگل غوریاز چوب سهت و  یچوب یکت میو ن زیم

 از آنها نشستم و به اطرافم نگاه کردم. یکیدرست در وسط کلبه بود. پشت 
 

شن م طوفان س یاجاق را رو ست به  ستانه هم د سارا نهیکرد و م صحبت  یبا 
 یفنجان چا کی یشد. دست یجدا م ییپرده از جا کیکرد. هال کوچک با  یم

سته فو کیو  س رینان و پن جیساندو یشده  دهیچیپ لیب شت.  رم را مقابلم گذا
ه و ب شتتستتتکرد و کنار من با فاصتتله ن یبه چا ییباال بردم. انقالب اشتتاره ا

اشتتاره کردم و کردم به پرده  یرا باز م لیفو کهیاش گاز زد. در حال جیستتاندو
 گفتم:

 
 ه؟ی_اون جا چ

 
 اتاق خواب کوچولو هی_
 

جا بگذرونه. خودتون تا حاال  نیشب رو ا هیآدم  دهی_چه جالب. چقدر حال م
 ن؟یشب موند

 



 .دیمن خند هیرا تکان داد و به ذوق زدگ سرش
 

 یلی_آره. خ
 

 .نمشیشه بب ی_م
 

 نیکنه . بعد برو بب یم خی تی_آره صبحانه ات رو بهور چا
 

پرده از هال کوچک  کیکه با  یاتاق خواب دنیاز صتتبحانه خودش مرا به د بعد
و  یرنگانگ پشتتم یپتو کیبا  کیبار ینفره  کیتهت  کیشتتد برد.  یجدا م
هت به اندازه همان ت بایکوچک بود. تقر یلیآن اتاق بود. خ ییتنها دارا میضته

 آمد. ییایقشنگ و رو یلیبه نظرم خ یجا داشت ول
 

 هییایرو ییجورها هیه. _قشنگ
 

به طرفم من خم شتتده بود و با دقت  یرا بلند کردم و نگاهش کردم. کم ستترم
 من است. حاتیتوض هیداد که منتظر بق یطور نشان م نیکرد. ا ینگاهم م

 
 ؟ییروستا یزندگ هی ؟یتو جنگل رو دوست دار ی_زندگ

 



 را به نشانه مثبت تکان دادم. سرم
 

ست ی_م ش یفقط برا نیکه ا یدون شهر ن  یداره؟ زنها و دخترها یها فانتز نیما 
 نی. مهصوصا جنگل نشستیدر کار ن یفانتز زیچ چیروستا کارشون سهته. ه

 دارن یسهت یزندگ یلیشمال خ یها
 

 ها نیما شهر نش یفقط به قول شما برا یجالبه. ول ی_آره ول
 
ستند نیخاطر آوردم که چند به شان داده بود.درباره زنان رو یسال قبل م  ستا ن

که در آب رودخانه  ییداد که هم سن من بودند و چوب ها یرا نشان م یدختران
شده بود را برم ستا م یافتاده  شان به رو شتند و همراه خود  یبردند. چوبها یدا

 نیهر چه آهن بود سنگ ازکه آب تا مغز استهوان آن رسوخ کرده بود و  یسیخ
 یانتزف زیچ چیه نانیجنگل نش یدر جنگل برا یتر شده بود. حق داشت. زندگ

شت. ا  میرفت یبه آن جا م یها متعلق به ما بود که هر از چند گاه یفانتز نیندا
نکرده  نگاه هیجنبه از قضتت نی. تا به حال به امیکرد یآن استتتفاده م ییبایو از ز
 بودم.

 
 یگدزن یجنگل یکلبه ها نیاز ا یکیکه بودم دوستتت داشتتتم که تو  کی_کوچ

 یندگکلبه تو جنگل ز هی یکارتونها که تو یتو یکنم. درست مثل کفش دوزکها
 کردند. یم
 



 من لبهند زد. یکودکانه  یفانتز به
 

شتتن. بچه که  یها دور تر م یستتادگ نیشتتن از ا یبزرگ تر م ی_آدم ها هر چ
ست سف زیرو تم زی. همه چمیه سمینیب یم دیو  صال معن یاهی. برامون  داره ن یا

سمیش یکه بزرگ م یوقت یول ش ادیهم برامون م اهی.  چه ب یجزو رنگها. به نقا
 شنیکه بزرگ م یقتو یکنن. ول یاستفاده نم اهیاصال از رنگ س ؟یها نگاه کرد

 .ننیب یهم م اهیرو س زیهمون بچه ها همه چ
 

 کردم. دییرا تا حرفش
 

 طوره نیهم قای_آره دق
 

ود که هم ب گرید ی. چند جامیکرد و گفت که بهتر است برگرد مانیصدا طوفان
آن  ییابیگردش ببرند. مهصوصا از آبشار کبود وال و ز یخواستند ما را برا یم

 میتها رف نی. به سمت ماشمیکرد یزودتر حرکت م دیکردند. با یجا صحبت م
ش ست. کنار  نیو بر خالف زمان آمدن، آراز در ما ش ستآنها ن س د ست مین ش  هن

 جا نبود. چیبود و آن چنان سرگرم صحبت کردن بودند که حواسش به ه
 
 
 



 
 

*** 
 
 
 
 
 

شده بود و همه با التیتع  شت یبه تهران برم دیتمام  ه . بر خالف آن چه کمیگ
 هم خوش گذشته بود. یلیکردم به من خوش گذشته بود. خ یفکر م

 
ستانه بود که  یمیصم شتریآنها ب یبا همه  التیتع  نیا در شده بودم. تنها م

صر روز ع کی کهیتر شده بودم. به طور یمیسرد بود. با طوفان صم یهنوز کم
اش کردم. آن چنان با شتتلنگ آب به جانش افتادم که به قول  سیخ اطیدر ح

 آب شده بود. سیهم خ رشیخودش تا لباس ز
 

خواندم که در آن  ینشتتستتته بودم و کتاب م اطیخودش بود. من در ح ریتقصتت
با  پذ وانیل کیعصتتر ستترد  نامرد ییرایآب از من  نکردم و  یکرد و من هم 

از خجالتش در آمدم. من زبر و زرنگ بودم و از دستش فرار کردم و در  یحساب
 شیموها زا دیایچشم بر هم زدن شلنگ آب را برداشتم و تا او به خودش ب کی

 .دیچک یآب م



 
و من هم چنان او را  دیخند ی. همه مهتندیر اطیحما همه به  ادیو فر غیج با

سل تعم شت ول زیدادم! به طرفم خ یم دیغ ش یغیج یبردا شت با دمیک با و پ
 اریروابط من با شتتهر یرو شتتهیتعجب آور بود. بابا که هم میشتتدم. برا یمهف

 گفت و یمن یزیحاال چ یما حستتتاس بود، ول یقبل تر از راب ه  یلیخ یحت
 .دیخند یم
 

به در ورد یکه ب یکستت تنها ما نگاه م هیتک یحوصتتله  به  کرد،  یداده بود و 
چون  میرا تمام کن هایدلقک باز نیگفت که ا هیانقالب بود. بعد هم زودتر از بق

 .میریگ یم هیهوا هر دو نفرمان ذات الر یسرما نیبا ا
 

 یها و خنده  یشتتوخ یخاغ نگاهش کرد. ول یبا حالت نیدیکردم که آ حس
 به من نداد. گرید یجالطوفان م

 
چند  نیجالب بود. در هم میاو برا تیشتتهصتت یخواستتتم اعتراف کنم ول ینم

ش یروز که او  میدید یم م،یصحبت کرده بود شتریو ب میبود نیکه با هم هم ن
ص شه ساناز  یتیاز لحاظ  سر  دانیم کیبه قول  توپهانه از خواهر و برادرش 

 بود.
 



امال مثل که ک دیرستت یبه نظر م میگرفتم. نستت یرا قلم م مینستت دیبا دیشتتا البته
 ود.ب یآرام و با ثبات داشت که دوست داشتن یتیخودش شده است. شهص

 
شدت دمدم میتحت نظر گرفتنها در ستانه به  شده بودم که م  کید. بو یمتوجه 

ص کیلحظه خوب بود و  شه ست بود که  ست  تیلحظه بد. طوفان هم در دو
را در  شیها یکه او هم ناراحت دیرستت یرم مبه نظ یگاه یداشتتت. ول یداشتتتن

 کیخنده ها  نیکه ا دیرستت یکند. به نظرم م یم یمهف شیپشتتتت خنده ها
 .شیها یناراحت یاست برا بنقا
 

 یگاه ه،یستتکوت من و قرار گرفتنم در حاشتت ی. ولستتتمیآدم شتتناس ن ادیز من
 به خرج بدهم. یشتریها دقت ب زیچ یبعض یشد که رو یسبب م

 
ص انقالب شت. هر چه کمبود در خواهر و برادرش بود به  یمحکم تیشه دا

رغم  یکه عل دیرستت یکه او آن را جبران کرده استتت. به نظر م دیرستت ینظر م
به  یول کند یرهبر یجم  را به خوب نیکند که نتوانسته ا یخودش فکر م نکهیا

 نظر من چندان هم بد عمل نکرده بود.
 
 یفکر م کهیگرفت. به طور یاحمقانه مستتتانه را م یکارها یبه موق  جلو او

به هتل آمده بود ممکن نبود بگذارد که  با آنها  کردم که اگر او همان روز اول 
 مستانه با آن وض  فاجعه بارش به استهر برود.

 



باز یجلو  یگرفت و هرجا متوجه م یطوفان را م یهایبه قول خودش دلقک 
کرد.  یرا عوض م رینگاه مستت کی ایحرف  کیکند با  یم یرو ادهیشتتد که ز

 .بود میندارد، نس یبا او مشکل یزمان چیه دیرس یکه به نظر م یتنها کس
 

با عالقه ا متوجه که  با او برخورد م ییشتتتده بودم   یکند. برخورد یمتفاوت 
که هنوز به هم  یو ستتارا نیدیبودم. برخالف آ دهیاو و مستتتانه ند نیب یعاطف

ه کردند ک یم جادیشتتک را ا نیا یاو و مستتتانه گاه ید. ولوابستتته بودن اریبستت
 بحث و نیبودند. معموال ا یاصتتال خواهر و برادر باشتتند. پر از بحث و ناراحت

 یم یداد. آنها اگر هم بحث یرخ م دیدر ستتن و ستتال آنها نبا گریها د یریدرگ
شتند با سب کیشد و حاال  یسن تمام م نیتا ا دیدا ردند. ک یم دایپ یآرامش ن

 بود. یریطور نبود. روابط شان پر از اخم و دلگ نیا یول
 
تش بودم که دس دهیداشت. د یقیعم یعاطف یراب ه  میخالف مستانه با نس بر

 شیابر شتتتریکه ب دیرستت یکرد. به نظر م یرا نوازش م شیگرفت. بازو یرا م
اش بود.   یهم دوستتتش داشتتت و م  میپدرانه داشتتت تا برادرانه. نستت یحالت
 یگارد م انمقابل طوف یبودم. گاه دهیبا طوفان ند شیکه در برخوردها یحالت

که به انقالب دارد به طوفان کمتر  ییکه آن عالقه ا دیرستت یگرفت و به نظر م
 است.

 



 یدودل است. به نظر م یبا آراز کم شیکردم که در برخورد ها یاحساس م اما
 یکه نم یزیچ کی ،یزیچ کی یکه از آراز خوشتتش آمده استتتت ول دیرستت

ستم آن را درک کنم، مان  بود.  سم یاگر م دیشا ایتوان ستم ا به  حیصح یخوا
بود  نیاکه جالب بود  یزیجور امتناب. و چ کیگفتم  یم دیآن بگذارم، با یرو

. از جانب ستتتین یامتناب از جانب کستت نیکه ا دیرستت یطور به نظر م نیکه ا
س ش یهم کنار م یگاه یشد ول یم یمیصم یبود. گاه میخود ن شادیک  دی. 

که مان  بود او به مرد  یقو یول ،یمیعشق کهنه و قد کیخواست.  یرا م یکس
 شود. کینزد یگرید
 
 نظرش یکامال مشهن بود که آرازهم تا حدود نکهیجالب بود. چون با ا میبرا

ست ول شده ا سبت به او جلب  صا جلو م ین ست به ع رفت.  یاو هم کامال د
 لیکه او به دل دیرس یبه نظرم م ینداشت ول ییراب ه عاشقانه ا یزمان چیهآراز 

 کرد. یمحتاطانه رفتار م یوض  و اوضاب خودش کم
 

س یبه نظر م انقالب ض نیچندان به ا دیر که  مدید یم ی. گاهستین یراب ه را
رد. ک ینو پا نگاه م یراب ه  نیغضتتب به ا یپر از شتتک و تا حدود ییا دهیبا د
شهن بود. چ یکه به او حق م دیبا دیشا نبود که  یزیدادم. حال و روز آراز م

شده بود ول یپنهان ست بود که درمان  شد. در رادر ب کینبود که  یزیچ نیا یبا
سادگ یبتواند برا شت که نگران ا یخواهرش به   نیاز آن بگذرد. انقالب حق دا

شد. اگر زبانم الل آراز دوباره برم شت. د یراب ه با آن زمان تنها خودش  گریگ



ت و گرف یرا هم با خودش م گرینفر د کیبار دست  نیشد. ا ینبود که نابود م
 .دیکش یبه قهقرا م

 
رفت.  یکرد که آن قدر محتاطانه جلو م یفکر م زهایچ نیآراز هم به ا دیشتتتا
 یو کنترل سفت و سهت ردیکرد که دهنه احساساتش را در دست بگ یم یسع

 داشته باشد. شیبه رو
 
به وجود آمده بود. هر چند  یبود که حس نیکه کامال مشهن بود ا یزیچ یول

سات آراز را  یزیچ کیباالخره  یو نوپا. ول فیضع سا سته بود اح بود که توان
 قلقلک بدهد.

 
 یسارا دیرس یکه به نظر م ی. حسدمیترس یهم خوشحال بودم و هم م شیبرا

 یکه تمام مدت در پ دمید ی. مدمید ینش را مهم به آن مبتال استتت. نگاه نگرا
شا ست.  شده بود انقالب  ینگران نیهم متوجه ا گرینفر د کیاگر  دیآنها ا ها 

خودش هم  چون دیشتتده بود. شتتا یمن و ستتارا یها یبود که متوجه دل نگران
 نگران و آشفته بود.

 
 
 
 



 
 ازدهمی فصل

 
ان که با بودم. آن چن ریبود که به هتل برگشتته بودم. به شتدت درگ ییهفته ا کی

را  یزو چند رو دیآراز تماس گرفتم و التماس دعا کردم و گفتم که به بابا بگو
شده بودم. گاهدیایبه کمک من ب سته  سرپا م ی. خ صبح  ه بودم ک یآن قدر از 

 برد. یخوابم نم میشبها از درد پاها
 

دوش من  یرا از رو یرستتتاند و با آمدنش بار بزرگبه ستترعت خودش را  آراز
ده مان یاریبستت یهتل نمانده بود و هنوز کارها ییبه بازگشتتا یزیبرداشتتت. چ

 .رمیجشن کوچک بگ کیخواستم  یبود. م
 

ول بزرگ. تح کیو  دیجد تیریمد کی. با میکه ما برگشت دندیفهم یم دیبا رقبا
شتتتد.  یمحستتوب م غیخودش تبل نهای. ادندیفهم یمردم بابلستتر هم م دیبا

ت به اضتتافه امکانا ییجشتتن باز گشتتا خیکه تار میچاپ کرده بود ییتراکت ها
 یمسافرت یها انسرقبا و آژ نیدر ب نهایهتل، در آن ذکر شده بود. و تمام ا دیجد

 ها پهش شده بود. یتلفن یو تاکس
 

ن م یدل نگران شتریب میکارمندان را هم با خودش آورد و ن یآمد و لباس ها آراز
بابت هم ها بود، از ب نیکه  باس  با طوفان تماس م نیل م. گرفت یبرد. هر روز 

 نیدیتوانستتت به موق  لباستتها را به آ یاش کرده بودم. اگر دوستتتش نم چارهیب



شود آن وقت م یبرساند که بر رو لباس داماد بعد از  تیاشد حک یآنها چاپ 
 خورد. یمنار م یکه به درد باال یعروس

 
لند ب ادشیزدم داد و فر یقدر به طوفان تماس گرفته بودم که هر بار زنگ م نآ
 شود." یبه موق  حاضر م یگفت که "تو مرا کشت یشد و با خنده م یم
 

کند. مهربان شتتده بود. من هم با  یگفته بود که پول جشتتن را او پرداخت م بابا
 کردم. یم یخواستم خرج تراش یهر چه تمام تر هر چه م یبدجنس

 
 ی. احتماال ستتاناز نمندیایهم ب یو ستتارا نیدیهتل آ شیبود که روز گشتتا قرار

 ینم گریماند. امتحاناتش شروب شده بود و د یم یعل شیپ دی. بادیایتوانست ب
آمدند. با انقالب  یو رضتتا م یو ستتارا نیدیآ ی. ولردیبگ یتوانستتت مرخصتت

 تماس گرفتم و شهصا دعوتش کردم.
 

اهد آمد. گفتم که شتتماره مستتتانه را هم بدهد تا او را هم که حتما خو گفت
. از دوستانش به گرگان رفته است یکی دنید یدعوت کنم. گفت که مستانه برا

 بهتر! نیچه از ا
 

 .ندیآ یم میکه خودش و نس گفت
 



س یکارها از شنده  نکهیو از ا دیهتل پر ض ییمایبهش دفتر هواپ یاز فرو  یرا
است و به کارش وارد است. احساس کردم  ینه؟ گفتم که دختر خوب ایهستم 

 .دیپرست هایکار زهیو ر اتیخواهد صتحبتمان را کش بدهد. از تمام جز یکه م
 نداشت. یاز هتل که اصال به او رب  ییکارها

 
 یو الب اطیها در ح یو صتتندل زیمانده بود. تمام م ییروز به بازگشتتا کی تنها

باالخ دهیچ عد از کلشتتتده بود.  بادل نظر ب یره ب به ا نیبحث و ت  نیمن آراز، 
شد. بنابرا دمیرس جهینت ست جشن روز با ساعت نیکه بهتر ا  ساعت جشن را 

صر اعالم کرد ست یطور م نی. امیسه تا پنج ع هم از مهمانها  اطیدر ح میتوان
 هم بود نیخب امکان ا ینبودند. ول ادی. هر چند که چندان هم زمیکن ییرایپذ

و تعداد د ن وریآمدند و ا یم یگریبا کس د میکه دعوت کرده بود یکه کستتتان
در  میتوانستتت یم بیترت نی. به امیکرد یفکر همه جا را م دیشتتد. با یبرابر م

صر هوا آن  نکهیبدون ا میکن ییرایهم از آنها پذ اطیح سرما بلرزند. تا پنج ع از 
 شب نبود. یقدر به سرد

 
 میمال یلیخ یستتاتن آب میها را که با آراز ستتفارش داده بود یو صتتندل زیم تمام

 شده بود. ونیبود که در پشت آنها پاپ
 

خواستتتم  یطور م نیشتتود. هم نییبا گل و شتتم  تز زهاینظر داشتتتم که م در
خواستم دست آراز را بند کنم. آن روز ق عا  ینم یهم پهش شود. ول یقیموس



شتم که بهواهد برود و پ یشتریب اجیبه آراز احت س انویدا ستانش ا یبزند. ک ز دو
 .دبزن انویرا از تهران دعوت کرد که هم در جشن باشد و هم پ

 
و رضا آمدند و انقالب و طوفان و  یو سارا نیدیروز مانده به جشن آ کی عصر

 .دیهم با انها آمدند و بابا هم صبح روز جشن رس مینس
 

س تههیبه هم ر یکه کار ما کم ییجا ستم نفس راحت دیبود کمک ر  یو من توان
 یخاطر بود که صنعت نیها به ا یدگیچیها و در هم ب یچارگیب نیبکشم. همه ا

شتتده  نیترک برداشتتته بود و خانه نشتت شیاز پله ها افتاده بود و قوزک پا چارهیب
 بود.

 
خورد. حاال متوجه شده بودم که  یقدر گره نم نیبود کار من ا یاگرصنعت دیشا

 آنکه خودم بفهمم. یتا چه اندازه کمک حال من بوده است، ب
 

به طور آن که وزن کم کرده بودم.  کار کرده بودم  به  کهیقدر در آن چند وقت 
 گفت که وزن کم کرده ام. یمتوجه شد و با ناراحت یسارا دن،یمحض د

 
سر خوراک همان شپز بحث و تبادل نظر  ییها یطور که بر  سرآ شن با  روز ج

 . با هم ازتهران حرکت کرده بودند.دندیکردم، آنها رس یم
 



 طاق گل مقابل درب هتل کیخواستم که  یسفارش گلها رفته بود. م یبرا آراز
 گذاشته شود.

 
 دهیبه ناهار هم نرستت یرفت. حت یم جیخستتته و گرستتنه بودم که ستترم گ آنقدر

کاپو  مدام در ت کارهابودم.  و درشتتتت  زیر یبودم. گرفتن مجوز و هزار جور 
 .گرید
 
شپزخانه ب یبرا شان از آ ستقبال ش جیسرم گ یآمدم. ول رونیا دم رفت و مجبور 

ظه رو مان لح با رستتنمیبشتت نیزم یکه ه ثل ا دنی.  ها م کهیآن  یروین کی ن
 مهیسرآس یکنم. خسته شده بودم. سارا هیخواست گر یمضاعف گرفتم. دلم م

 بلندم کرد و من در آغوشش فرو رفتم و بغضم را فرو خوردم.
 

 یکه م یمن بود خودش را نشتان داده بود. آن هم زمان یکه به رو یادیز فشتار
س ستم که ک ست که م یدان ستگ شیتوانم برا یآمده ا و مرا و ا میام بگو یاز خ
 مادر. کیدردناکم را ماساژ بدهد. درست مثل  یبهواباند و پاها

 
انقالب از  تیریقوه مد یوارد عمل شدند. جالب بود ول  یسر نیدیو آ بانقال

به   یانقالب ستتر یبود ول جیتا چند لحظه گ نیدیتر بود. آ یقو یلیخ نیدیآ
 کار سوار شد.

 



 یها کار هیگزارش کار کوتاه گرفت و بعد قلم و کاغذ برداشتتت و بق کیمن  از
شده را برا یکه کارها یکرد. وقت ستیمانده را ل یباق ردم با ک ستیل شیانجام 

 یبیشد و با لحن عج یو شگفت نیتعجب نگاهم کرد و بعد نگاهش پر از تحس
شاهکار کرده ام. کار ست، گفت که  ش سن من  یخترکه از د یکه به دلم ن به 

او گفت که کار عمده  یکردم که آراز هم کمک بوده است ول دیاست. تاک دیبع
 را خودم انجام داده ام.

 
ستم را گرفت و مرا به باال به اتاق خودم برد. خواباند و خودش رفت و  یاراس د
شدت درد  یآورد. کم کیو ک نیریش یچا میبرا سرم به  شدم.  خوردم و بهتر 
را ماستتاژ داد. آن قدر  میمستتکن به خوردم داد و دستتتان و پاها کیکرد.  یم

 روز داشتم. دکه در آن چن یخواب آرام نیآرامش بهش که خوابم برد. اول
 
آمد. برخاستم  یبلند بلند حرف زدن انقالب از راهرو م یکه شدم. صدا داریب

س سته باز کردم. ک س ینبود ول یو در اتاق را آه حبت ص یانقالب با تلفن با ک
باز  یدر را کم ی. جلو آمد. الدیدر سرش را چرخاند و مرا د یکرد. با صدا یم

 هتل در راهرو باشند. دانم که از کارمنکرده بودم. حجاب نداشتم و امکان داد
 

س یهل داد و به اتاق آمد. در همان حال که به من نگاه م یرا کم در  یکرد به ک
شتتب  ی. آنها براستتتیمد نظر آنها ن ییامام زاده ا یداد که چرغان یم حیتوضتت

 متیبا طرف مقابلش بر ستتر ق گرید یخواهند. کم یم یزریل ینورپرداز کی



 یتهت نشتتستتته بودم و نگاهش م یبحث کرد. رو ینورپرداز یها و مدل ها
 زد. یکردم. در اتاقم قدم م

 
 تهت نشست. یاش را خاموش کرد و آمد کنار من رو یگوش

 
 ؟ی_بهتر شد

 
 را تکان دادم. سرم

 
 _آره. خوبم

 
 بود. دهیرنگت بدجور پر میدی_ما رس

 
 ه؟یک ی دهیا ی_نور پرداز

 
اطراف روشن باشه که نشون بده هتل افتتام  نی_من. گفتم شب بعد از جشن ا

 شده. بده؟
 

 بود. دهی. چرا به ذهن خودم نرسهی_نه به نظرم عال
 

 کج زد و گفت: یلبهند



 
 .یتر هستم. تو به اندازه خودت شاهکار زد دهید ایمن دن نکهیا ی_برا

 
درونشتتان  یرا شتتانه کردم و دستتت میموها نهیو برخاستتتم و مقابل آ دمیخند
 برداشتم و سرم کردم. یصندل ی. شالم را از رودمیکش

 
نزد. تلفنش زنگ خورد. به شتتماره  یحرف یکرد، ول یبه من نگاه م موشتتکافانه

 نگاه کرد و برداشت.
 

 ه؟ی_چ
 

....._ 
 

 سونا هستم. شی_پ
 

....._ 
 

 _نه. تو اتاقش
 

....._ 



 
 تو؟ یگ یم ی_چ

 
....._ 

 
بود و خشتتن  یرا به فرانستتته گفت. عصتتب شیحرفها یمن نگاه کرد و باق به

 لحن یآوردم ول یسر در نم چیکرد. درست بود که من از فرانسه ه یصحبت م
بودن و حالت بحث داشتن حرف  یاز عصب تیهمه حکا شیصحبتش و صدا

 را داشت. شیها
 
تعجب نگاهش کردم. تلفنش را ق   کرد. چشتتمانش قرمز شتتده بود و رگ  با

 بود.متورم شده  یگردنش کم
 

 اومده. شیپ ی_مشکل
 
 خودش آمد و به من نگاه کرد. به سرعت خودش را جم  و جور کرد و گفت: به
 

 شه. یوقتها تا سر حد مرگ عصاب خورد کن م ی. بعضگهی_طوفانه د
 

 .دمیخند آرام
 



رو  شیاخالق سگ نیکه دور و ورشه ا یهمه دختر نیجاست که ا نی_جالب ا
 ..... ی افهی. همه به اون قننیب ینم
 
 باز بود. مهیکه به در خورد حرفش ناتمام ماند. در ن ییضربه ا با
 

را باال داد و داخل اتاق را نگاه  شیرا باز کردم. طوفان پشتتتت در بود. ابرو در
 کرد.

 
 محترم؟ ری_احوال خانم مد

 
ست یزدم. ول لبهند ستم. به داخل آمد و د  یآرام به گونه انقالب زد ول یدر را نب

 .دیبا خشم صورتش را کنار کش انقالب
 

 نگفتم. فقط گفتم.... یزیچرا؟ من که چ ی_چته داداش؟ ترش کرد
 

 که انقالب به او کرد. دهانش را بست. ینگاه
 

انقالب کلمه "خفه شتتو " را  یشتتده  دیکل یدندانها انیکردم که از م احستتاس
 کیبار یرا جم  کردم و قبل از آنکه کار دو برادر به جاها می. دستتت پادمیشتتن
ش سم. آنها هم از اتاق  یبه کار دیکردم و گفتم که با یشود عذر خواه دهیک بر



با هم فرانستتته  رونیب با خشتتم  تاق را قفل کردم. آن دو همچنان  مدند. در ا آ
س یصحبت م سه طوفان ب ض هکیبود. به طور فیضع اریکردند. البته فران  یبع

 گشت. یافتاد و به دنبال واژه ها م یجاها به لکنت م
 
 .استمیمشاجره آنها ب ینبود که بهواهم به تماشا حیرفتم. صح نییپا
 
شا اتییبودند و درباره جز ستادهیا انویو آراز کنار پ نیدیآ صحبت  ییروز باز گ
 کیاو ت گفت و یدر دست داشت و آراز نکته به نکته م یستیل نیدیکردند. آ یم
 زد. یم
 
س یم حاال که آنها آمده بودند  ینرود. ول شیم ابق برنامه پ زیکه همه چ دمیتر

 هیتوانم راحت به آنها تک یکردم که م یراحت تر شده بود. حس م یلیخ المیخ
را که در آن چند ماه  نیستتنگ تیریمد نیآنها بار ا یبدهم و اجازه بدهم که کم

 آن پشت خم کرده بودم، حمل کنند. ریبه ز
 
 سالم بچه ها-_
 
 زد و سرش را باال آورد و به من نگاه کرد. یگرید کیت نیدیآ

 
 ؟ی_بهتر

 



 ی_آره مرس
 

 ؟یدی_انقالب رو ند
 

 را آهسته کردم و گفتم: میصدا
 

 .نییبا طوفان بحثش شد. من اومدم پا کمی_باال بود. 
 
 و گفت: دیآهسته خند نیدیآ

 
 گرفتن هستن. شهیدر حال اره دادن و ت شهیدو تا هم نی_ا
 

 سرش را تکان داد و گفت: آراز
 

 یریگ یم یرو به شوخ یطوفان همه چ یول هیانقالب تو کار جد نکهیا ی_برا
 
 و رو به آراز گفت: دیخند شتریب نیدیآ

 
 زد تو سر طوفان؟ کایاون روز با لوله پل ادتهی_
 



 دمیتعجب پرس با
 

 ؟ی_ک
 

شون اون جا  یاز پروژه ها یکیسر  می_انقالب. با هم رفته بود ساز ساخت و 
فان نم نامرد یلودگ یدونم ستتر چ یطو له  یکرد. انقالب هم  با لو نکرد و 

 تو سرش دیکه تو ساختمون بود کوب ییکایپل
 

 کنن؟ ی_مگه ساخت و ساز هم م
 

امنار تو پ کیملک کوچ کیدو سال قبل  نکهیتازه شروب کردن. مثل ا ی_آره. ول
گه که ما نه  یرن. خود انقالب م یو ستتاختن. دارن قدم به قدم جلو م دنیخر

عال داره . فمیایرو دستتتشتتون ب میتون یو نه م میبا کله گنده ها کار کن میتون یم
 ره. یذره ذره جلو م

 
 را آهسته کرد و به آراز من گفت: شیصدا بعد

 
سود  شتریسودش ب نمیب یکه م یداره. وقت یسود خوب شیخدا ی_ول  کیاز 

 شه یسال چاپهونه است حالم گرفته م
 

 کرد و گفت: یبه در ورد ینگاه مین آراز



 
 یتکون خورده. گفت که اگر بشتته باد ها ی_آره بابا هم شتتاخک هاش حستتاب

 ساخت و ساز یده برا یفروشه م یرو م تونیز
 
 :دیبا تعجب پرس نیدیآ

 
 ؟یعنی_با انقالب 

 
 هیها شتتناخته شتتده تر هستتتن و حداقل  نیگفت. گفت که ا یم یجور نی_ا

 چند تا پله از ما جلو تر هستن.
 

 اش را باال برد ادامه داد. شانه
 

س یگفته. بابا رو که م یزیچ هی_البته حاال  شب  هگیم یزیچ هی. امروز یشنا
 کنه یشه حرفشو عوض م یخوابه صبح بلند م یم
 
 تعجب به آنها گفتم: با
 

 .رهیپذ سکیر یکارها نیا ه؟ی. چه کارمیندار ی_ما که مشکل مال
 



 سرش را تکان داد. نیدیآ
 

. هیعال گهیخب اگر هم بشتته د یباالستتت ول کشی_آره ستتاختمون کال رستت
 .یکن یکاملش م یریگ یبعدش وام م یزن یسقف م ریاسکلت رو تا ز

 
 ؟یهست ی_تو راض

 
 اش را باال برد. چانه

 
طرف  هی. از یدون یمحافظه کارهستتتم. خودت که م کمیبگم. من هم  ی_چ

 تر باشه. نیتام یعل ندهیداره که آ یاگر خوب باشه چه مانع نمیب یهم م
 
 ندهیپدر نمونه. حق داشتتت که نگران آ کیپدر بود.  کیدادم. او  یاو حق م به

به  یول مینداشت یمشکل یپسرش باشد. درست بود که حاال هم ما از نظر مال
 کند؟ یهم بهتر زندگ نیاز ا یداشت که عل یقول خودش چه مانع

 
 اعتماد کرد. یشه به کس یدست به عصا راه رفت. نم دیخب. با ی_ول

 
 صحبت انقالب حرفش را تمام کرد. یصدا دنیشن با
 

 .ستادیآمد و کنار ما ا انقالب



 
با ا قا من  چه نور پرداز نی_آ که  ماس گرفتم. گفتم  مد نظرمون  یمردک ت

 هست.
 

 :دیبه من کرد و با خنده پرس رو
 

 ؟یخوا ی_دود که نم
 

 _دود؟
 

 ادیخواننده ها م ییپا ریکه تو کنسرتها ز نهای_آره از ا
 
 .دیغش غش خند نیدیآ

 
 نه. مگه چه خبره؟ ی_وا

 
 .دیخند

 
 یدوست داشته باش دیمن هم گفتم شا دیپرس اروی نیدونم واال ا ی_نم

 



 در هم بود. شی. اخم هاوستیهم به جم  مان پ طوفان
 

شه م نیبد دیندار ی_آقا کار ط شورم. فق یمن انجام بدم براتون؟ توالت هم با
 .دیتنها نذار نیمنو با ا

 
شاره کرد. انقالب خند با صتش به انقالب ا ش شت  شهن یول دیانگ  کامال م

 است. یبود که پر از حرغ و ناراحت
 

 و دست طوفان را گرفتم و گفتم: دمیخند
 
 خودم دستت رو بند کنم. ای. بیاخو ای_ب
 

د. را باال بر شیانقالب کوتاه و ق   شد. طوفان نگاهش کرد و هر دو ابرو خنده
 اش شده بود. یصورت پر از نار احت یاخم هم جاشن یحاال کم

 
ه، صحبت ن ای میبهتر هست که طاق بزن نکهیو درباره ا میرفت اطیطوفان به ح با

صا که قرار نبود افتتاح یاجی. به نظر طوفان احتمیکرد صو شب  هینبود. مه در 
اق و . اگر طمیبهره را ببر نیاز نور روز بهتر میتوانستتت یباشتتد. در روز بود و م

 همیدرون خ یهم برا یپرداز ورن کیکه  میآن زمان مجبور بود میزد یبرزنت م
 .میداشته باش

 



 شدند. یجم  م یمهمان ها در همان الب شتریبه نظر طوفان ب البته
 
 مشغول بودند. یشب همه به کار تا
 

ضوب مثل  نیکردم که ا یشد. حس م یراحت م المیخ فردا  یبار به رو کیمو
شا میشانه ها ست. فردا که هتل باز گ  یم نیبار را به زم نیشد ا یم ییمانده ا

 گذاشتم.
 
 
 
 
 

*** 
 
 
 
 
 



به  که یوقت یبند نبودم. ول میپاها یبه رو یو از شتتدت خستتتگبودم  خستتته
باز مانده  مانیشتتد. دهان رقبا یکردم روم و روانم تازه م یلحظات قبل فکر م

 بود.
 
تل درجه  از ما یکه در آن نواح یکیدو ه مده بود.  ندهیبود دو ن ها  یکیآ از آن

 ود.آمده ب ابتیآن جا به ن یحسابدار تیریمد یگریپسر صاحب هتل بود و د
 

عداد که فکر م ت چه  ها بر خالف آن مان که  ادیکردم ز یمه مان طور  نبود و ه
جم  شتتتدند. تمام مدت  یکرده بود تمام مهمان ها در الب ینیب شیطوفان پ

ه حواسشان ب شترینواخت که همه ب یم بایکرد. آن قدر ز ییدوست آراز هنر نما
شرم  انشیرا برا راتییهتل و تغ یخواستم برنامه ها یکه م چارهیاو بود تا من ب

 دهم.
 
 یزیچ چیبه موق  بود. ه زیبرگزار شتتد. همه چ یعال زیهم رفته همه چ یرو به

 خارج از برنامه نبود.
 

عال برخورد که فکر م یها  قد یبود. آن طور  پدر  یمیکردم، نبود.  که  ها  تر 
خوشحال بودند که ما  یلیهتل را به خاطر داشتند، خ نیبزرگم و دوران شکوه ا

 شگفت زده شده بودند. راتییها هم از تغ دتریو جد میدوباره برگشت
 



خواهند  گانیشتتتب اقامت را کیما  نیمستتتافر نیاعالم کردم که اول همانجا
داشتتت که بالفاصتتله همه با خنده اعالم کردند که شتتب را همان جا خواهند 

 ماند!
 

. مثل کردند ینگاه م دیشک و ترد دهیا هم بد نبود. گرچه به من با درقب برخورد
به تنها میگو یداشتتتند که برخالف آنچه که م دهیعق نکهیا  نیا ییمن خودم 

 کارها را انجام نداده ام.
 

ردند. ک یطور فکر م نیو آراز و بابا آن جا بودند ا نیدیآ نکهیا لیهم به دل دیشا
با عصا آمد. هر چند که به او گفته بودم که خودش را به زحمت  چارهیب یصنعت

ندازدین مد و از ا ی. ولا کهیآ ها ن مک  خاطر ک به  مه از او  بل ه  شیمن در مقا
 تشکر کردم تا سر حد جنون خوشحال شد.

 
ست و با یکاف گریبا تحکم گفت که د نیدیاز اتمام کار آ بعد را  یروز چند دیا

 انم.و استراحت بگذر یبه مرخص
 

ظر هم از ن نیخب ا یرا جم  کنم و با آنها به تهران برگردم. ول لمیکه وسا گفت
 یهنوز کامال خوب نشده بود و من نم یخاطر که صنعت نینبود. به ا یمن شدن

 توانستم هتل را به امان خدا رها کنم.
 



که د نیدیآ یول مه هم قبول نم کی گریگفت  تل د یکل که ه ند. گفت   گریک
که  دیایهم ب یغلتک افتاده است و اگر مسافر یبه رو زیرد. همه چندا یمشکل

 .ندیآ یآن بر م یدانست، کارمندان از عهده  یم دیاو بع
 

 یکم یرا به آرامش و استتتراحت بگذرانم ول یآمد که مدت یهم بدم نم خودم
تواند فرزندش را رها کند و  یشده بودم که نم یزد . مثل مادر یهم دلم شور م

 به مسافرت برود .
 
به ا یم نکهیا با  ینم شیرها یباز هم دلنگران یدارد ول اجیستتفر احت نیداند 

 کند.
 

مادر را داشتتتت. ول حال مان  به  گرید یمن حکم ه حث نکردم. خودم هم  ب
 داشتم. اجیاحت یکاوریر نیشدت به ا

 
شا یفردا نیبنابرا ستم، تا چند مدت هتل بارو بنه ییروز بازگ را در تهران  یام راب

ز خواهد را با شیگچ پا گریگفت که هفته د یدر آرامش بگذرانم. البته صتتنعت
 داد که نگران نباشم و راحت به استراحت بپردازم. یکرد و دلگرم

 
 
 
 



 
 ازدهمی فصل

 
 ینیریجعبه شتت کی ابانیستتر خ یفروشتت ینیریشتتدم تا از شتت ادهیپ نیماشتت از

ت رفتم دوستت یو چون داشتتتم تنها م میبود ی. شتتام منزل ستتارارمیبگ یناپلئون
 بروم. یدستم باشد. دوست نداشتم که دست خال یزیداشتم که چ

 
شده بود و برف ر هوا سرد  شدت  شروب به بارش کرده بود. اول یزیبه   نیهم 

 کیبرگشتتتم. هوا هنوز کامال تار نیرا گرفتم و به ماشتت ینیریبرف آن ستتال. شتت
کنم  استراحت یتوانستم کم یمانده بود. م یباق یادیا شب زمان زنشده بود. ت

 و بعد از مدتها به خودم برسم. رمیبگ یدوش حساب کیو 
 

به آن  یکه عالقه چندان یگذرانده بودم. کار شتتگاهیآن روز عصتتر را در آرا تمام
 بود و از آن دهیرستت میگوش ها ریرا که تا ز مینبود. موها ییچاره ا ینداشتتتم ول

شده بود، مرتب کردم. ول سرانه خارج  شان نکردم. د یحالت پ  یافک گریکوتاه
شتم که کمدبود که کوتاه بودن میسال و ن کیبه  کیبود. نزد ست دا تنوب  ی. دو

ه صورتم ب یلیشده بود و خ نتونیکل یالریه یبه موها هیداشته باشد. حاال شب
 آمد. یم
 



 هنکیهم یگذاشتتتم. ول یصتتندل یرا رو ینیریعقب را باز کردم و جعبه شتت در
ش سوار ما ستم  س نیخوا شوم ک ستم را گرفت. دق یب شت د ست آرنج د قایاز پ

ست د ستم را. و بعد د شت  گرشیرا را به دور کمرم حلقه کرد و خودش را از پ
 به من چسباند.

 
 .را بلند کردم تا به صورتش بزنم فمیو ک دمیترس و خشم خودم را کنار کش با
 
 .میه سونا. بذار با هم حرف بزن_ن
 
 .دمینفرت خودم را کنار کش با
 

 _احمق نفهم. ولم کن
 

ته مثل گذش ده،یداشت و ابروانش پر و کش زیالتماس آم یحاال حالت چشمانش
 در آمده بود. یاز آن حالت به قول انقالب، اوا خواهر گریشده بود. د

 
 اری_دستت رو بکش کنار شهر

 
طر به خا ابانیدرد گرفت. خ کهیدستتت راستتتم را محکم تر گرفت. به طور مچ

 بود. شهیبارش برف و سرما خلوت تر از هم
 



 . باشه؟یتو بگ یبعد هر چ میحرف بزن کمی_بذار 
 

 _نباشه!
 
 غضب نگاهم کرد. یکم با
 

 _سونا جان خواهش
 

 جانش پر از حرغ و خشم بود. سونا
 

 جا بگو. دستت رو هم بکش کنار نیهم یبگ یخوا یم ی_چ
 

 دستم را رها نکرد. یاز من فاصله گرفت ول یکم
 
 خلوت تر. یجا هی میبر ایجا نه. ب نی_ا
 
 گفتم: زیتمسهرآم یحالت با
 

 .امیوقت؟ من با تو بهشت هم نم هی ی_واقعا؟ رودل نکن
 



 _سونا.
 

دانستتتم.  یشتتتده اش گفت. اخالقش را م دیکل یدندان ها انیرا از م ستتونا
زد. عقل  یم یادیاحمقانه ز یشتتد دستتت به کارها یم یاگر عصتتب اریشتتهر
مام ت تینشتتده بود. به محض عصتتبان یبود که عصتتب یفقط تا زمان اریشتتهر

 رتیزد که آدم را به ح یم ییکرد و حرف ها یم ییشد و کارها یم لیعقلش زا
 داشت. یم او
 

ما نگاه م ینفر چند ا نبود. آن ج زیجا نیاز ا ترشتتیتعلل ب گریکردند. د یبه 
. درستتت بود که میآبرو بود یو دارا یمیما بود. ما در آن محل، قد یمحل زندگ

ساب ست و ح کدام از ما بچه ها،  چیه یسرمان نبود ول یباال یپدر و مادر در
 یهم از زمان چارهی. آراز بمیبود امدهیو مزاحم مردم بار ن یخالف کار و الابال

کرد. مگر در موارد  یبه آن جا رفت و آمد نم ادیز گریمواد شتتده بود د ریکه درگ
 خودش بود. یدر خانه  شتری. بییاستثنا

 
 _ کجا؟

 
 ام کردم و با خشم گفتم: یبه ساعت مچ ینگاه

 
 .یمهلت دار قهیفقط ده دق یبزن یخوا یم ی_هر حرف

 



نه آنچنان که بهواهد آن گونه دل  یجذاب بود ول اریاش آرام تر شد. شهر چهره
شتتتدم که چه  یکردم متوجه م یمرا به باد دهد. حاال که خوب دقت م نیو د

 .یبوده است. به قول انقالب چه عشق خام و افتضاح ییعشق احمقانه ا
 
 اشاره کرد و گفت: نمیماش به
 

 گذارم. یجا م نیرو هم نمی. من ماشمیتو بر نی_با ماش
 
 تمسهر گفتم: با
 
 آره؟ ،یباند عالقه دار مزیج یها لمیهنوز هم به ف ؟یکرد یم بیمنو تعق_
 

 من سوار شد و گفت: کنار
 

 آدرست رو....... تیکه اون داداش روان یوقت نمتیبب یذار یکه نم ی_وقت
 
به ستتمتش چرخ با به تهم  کینزد یلیرا خ نیماشتت چییو ستتو دمیخشتتم 

د آور یسانت سرش را جلو تر م کیکه اگر  یچشمانش تکان تکان دادم. جور
 رفت. یبردم در چشمش فرو م یرا عقب تر م چییمن سو ای

 



 .... راج  به برادر من درست حرف بزن.ی_اوهو
 

 زد. یزیتمسهر آم پوزخند
 

 ت.ا ونهید یاون بابا یاونها برات مهم تر بودن. حت شهیبود. هم نیهم شهی_هم
 

ه حس برادران و خواهرم به او مشتتاب ینداشتتتم. چون حستت یبه بابا نظر راج 
 نکهیا یابر یعشق دخترانه. ول کیداشتم. نه  یعالقه معمول کینداشتم. به بابا 

 پررو نشود، گفتم: اریشهر
 
 من درست صحبت کن. یگم راج  به افراد خانواده  یبهت م گهیبار د هی_
 
 خشم به فرمان اشاره کرد و گفت: با
 

 خلوت. یجا هی می_روشن کن بر
 
ما را در آن محل با هم  یخواستتتم که کستت یم نکهیا ایدانم حماقت بود  ینم
 داد رفتم. یکه او م یکه روشن کردم و به آدرس ندینب
 

استتم آن را هم  یبه درستتت یکه حت یابانیخ کیشتتده بود. در کیکامال تار هوا
کامال مشجر بود. درختان تنومند چنار. درست مثل  ابانینگه داشتم. خ دم،یند



خاطر چنارها ستتر درهم  نیبود. به هم کیاما بار ابانیعصتتر. خ یول یاچناره
 شده بودند.

 
ازه ت نکهیرا روشتتن کنم. مثل ا نیرفت تا دوباره ماشتت چییبه طرف ستتو دستتتم

 شده بودم. ابانیخ یعابر یو ب یکیمتوجه تار
 

ش اما شت ما ستم را گرفت و نگذا شن کنم. در تار نیمچ د شن  کیرا رو و رو
 شده بود. شهینگاهش کردم. چهره اش جذاب تر از هم ابانیخ
 

 _سونا جان.
 
س با ست به  شا نهیاخم و د چون دلم قرغ و محکم بود که  دینگاهش کردم. 

حماقت بوده  نیمتوجه شتتدم که ا هیدر عرض چند ثان ی. ولمیهستتت ابانیدر خ
ست . او م ست همان لحظه مرا ب یا  ببرد و یگرید ییهوش کند و به جا یتوان

 .اوردیکه خواست به سرم ب ییهر بال
 

 یجلو یبغلم شتتروب به لرزش کردند. ول ریکردم که دستتتانم در ز احستتاس
با که من ترستت یم دیخودم را گرفتم. ن که او متوجه شتتود  ام.  دهیگذاشتتتم 

 بودم! دهیبه قول ساناز مثل سگ ترس کهیدرحال
 



ضر مح میریو م یریگ یبرگه م هی. از دادگاه میکن یخودمون عقد م میر یم ای_ب
 به مامان ندارم ی. منم اصال کارمیکن یعقد م

 
شهر یکم شد.  سم کمتر  سناک نبود.  نیکه تا ا یوقت اریتر حد احمق بود، تر

عقد بدون  یروم و اجازه  یکرد من به خاطر او به دادگاه م یکه فکر م یاحمق
ازدواج کرده بار  کیکه  یمرد یاو. برا ی. آن هم برارمیگ یپدرم را م تیرضتتا

 کرد که من هالو هستم؟ یفکر م اریاست. شهر
 

 مغز خر خوردم؟ ایمن خرم؟  یکن یتو فکر م نمی_بب
 
 خشم در صورتش داد زدم. با
 

 تو؟ یکار رو بکنم. اون هم برا نیتو مهم خورده که ا لی_مگه من ب
 
 دادم و پوزخند زدم. شیرا نما کلشیتمام ه زیدستم مسهره آم با
 

 یشمگرفته بود. خ هتهیمهار گس یرا خشم شیرفته بود و جا نیترسم از ب حاال
 بود. ایشدن من توسط او و رو ریتحق دهییکه زا

 
 _سونا جان.......

 



 شد. یشدم او آرام تر م یچه من آتش م هر
 

 گفتم: یرا ق   کردم و با ناراحت حرفش
 

سونا جان چ که  یبگ یخوا یم یچ ؟یکه جبران کن یبگ یخوا یم یچ ؟ی_
 ره؟یو بگ یکه درست کرد یناراحت یجا
 

شمانش ستم را که رو یرا به رو چ شت د ستش را دراز کرد و پ شرد. د  یهم ف
 گذاشته بودم، نوازش کرد. میپاها

 
 ؟یفهم ی_من عاشقتم. نم

 
 .یریرو بگ ایرو یرفت ی_نه! چون چرته. اگر چرت نبود نم

 
 حرف نزد. هیثان چند

 
شتم د شتم تهران. زنگ  ینم گهیشدم. د یم وونهی_دا ستم تحمل کنم. برگ تون
به رو  یواردیبه من ام یجور هیبکنه که تو  یکار هیتا بلکه اون بتونه  ایزدم 

 ..... یاگر بابات نهواد و نذاره. ول ی. حتیپشتم هست نکهیبه ا یدواری. امیبد
 



 را ق   کرد. پوزخند زدم و حرفش را کامل کردم. حرفش
 

 تو تارهاش، آره؟ یره افتادحش هی_مثل 
 

 و ناراحت شده بود. یقبل عصب یکرد. نگاهش بر خالف چند لحظه  نگاهم
 

رو  رهایکه نرفته؟ پس خواهشتتا همه تقصتت ادتینبود.  ی_ مامان تو هم راضتت
 گردن من ننداز

 
 خشم گفت: با
 

ض ست. ول ی_مامان من را ض ینبود در  نیکردم. همون طور که ا یاش م یرا
 شد؟ اون یبار چ نیا ی. ولیاش کردم که بلند شد اومد خواستگار یبار راض

به  گهیکه مامان د ی. جورهتیمن رو بهم ر یات کاسه و کوزه  یداداش مفنگ
 شه...... ینم یراض یصراط چیه
 

 گونه اش یچ ور مشتم را پر کردم و به رو دمیشدم که نفهم نیقدر خشمگ آن
دستتت خودم هم درد گرفت و  یفرود آوردم. آن چنان محکم که استتتهوان ها

شهر شد. خودم هم ازا اریصورت  شم و قدرت ز نیکج  شده  ادیهمه خ شوکه 
 بودم.

 



باشد، دست  یندارم. اگر هم ناراحت یگر یهستم. هوچ یمعموال آدم آرام من
س نه. یدگر آزار یزنم ول یم یو خود آزار یبه خود خور دعوا  یتا به حال با ک

 .یهم نکرده بودم چه رسد به کتک کار
 

ص کی حاال شه ست مثل  کار  یو رزم یزنان قو یها تیمرد را زده بودم. در
 یها عل لمیف نیگفتم که چقدر ا یو م دمیخند یم شتتهیها، که هم لمیدرون ف

 است. یوودیبودن، بال یوودیرغم هال
 
خ اب  یاو آراز را مفنگ نکهیاز ا دهیکار را کردم. خشتتم زا نیدانم چرا ا ینم

به برادرم؟  ایکرده بود؟  تاه یجبران برا یحت ایعشتتق  ند  یکو که خودم چ
کارم را  نیهر جور که بود ا دیبا نکهیدر حق آراز کرده بودم. حس ا یصتتباح

ثل  یآراز جبران کنم. حت یبرا که م به صتتورت  تدختر ال کیاگر بهواهم 
 پسرسابقم مشت بزنم.دوست 

 
شده بود. گونه اش چارهینگاهم کرد که خنده ام گرفت. ب یرتیچنان ح با  شوکه 

ه ک یانیقرمز شده بود. همان طور که استهوان دست من، مهصوصا انگشت م
 استهوان را داشت، به شدت درد گرفته بود. نیدرشت تر

 
 یداد. برا خودش را به خشتتم یکم کم در هم رفت و آن شتتوک جا شیها اخم

 .دمیدوباره ترس ییلحظه ا



 
بتوانم پلک بزنم با هر دو دستتتش هر دو  یحرکت و قبل از آنکه من حت کی با

 مرا در دست گرفت. یبازو
 

 ؟یکرد یادیچه غلط ز ؟یخورد ی_چه گه
 

 گرفتم و جهیستترگ ییلحظه ا یداد. آن چنان محکم که برا یتکان تکان م مرا
شدت  یحلزون  ی. مادمید ییرا دوتا زیهمه چ شم به  شده  ت*م*ر*ی*کگو

 بود و حالت تهوب به من دست داده بود.
 

. دیبرد کثافتتون ی. به اون بابایعوض وونهیمشت د هی. دی_ همتون مثل هم هست
ص هیندار که فقط  یچیاون ه ستش به  ست. با غهید ه بزارمت ک دیکردن زنها ا

ص فیکث یکی شه تا بفهم بتیتر از اون بابات ن ست چقدر ک هی یب  یره ممن ما
 .ادمیده. من از سرت ز

 
داد. آن چنان وحشتتت کرده بودم که  یگفت و همچنان مرا تکان تکان م یم او
 بکشم. غینمانده بود ج یزیچ
 

رفتم. به گ شگانیرا ن شیافتاد و نا خواگاه ران پا شیپاها یرو اریاخت یب دستانم
ضع ییرها یبرا یهر پر کاه ش ییخفه ا ادیزدم. فر یچنگ م تیاز آن و و  دیک

ومنگ به عقب رفتم و پشتتت ستترم  جیمرا به ستتمت در هل داد. همان طور گ



ش ش شهیمحکم به  صدا نیما  کرد و دیتول یبلند یخورد. آن چنان محکم که 
 .دمید میپشت پلک ها ییطال ینق ه ها ییلحظه ا یبرا
 

 کرد. کیخورد. خودش را به من نزد یزنگ م میگوشها
 

 _سونا؟
 
شب به ظر به ن دهیترس یاو کم یبه مرده ها شده بود که صدا هیگمانم حال روزم 
 .دیرس یم
 

 .دمیکش یسرم گذاشتم و آخ بلند یرا رو دستم
 

 جدا کرد. کامال به من شهیدستش را پشت گردنم گذاشت و سرم را از ش آهسته
 شده بود. کینزد

 
 .نمی_بذار بب

 
 را پس زدم. او
 

 _گمشو ....



 
 یکند. شتتالم را کنار زد و به دنبا نهیقدرت نگاهم داشتتت تا ستترم را معابا  اما

و دردناک شتده  نیکردم که ستترم ستتنگ یو رو کرد. حس م ریرا ز میزخم موها
 است.

 
 نشده یزی_چ

 
 یکرد با خشم و صدا یم نهیطور که سرم را بغل کرده بود و گردنم را معا همان
 اش گفتم: قهیدر  ییخفه ا

 
 هیشتتده. ستترم اندازه  یزیچ یکه متوجه بشتت دیترک یم دیبانشتتده؟  یزی_چ

 هندونه شده.
 

نار ک یو دوباره پسش زدم. ول شتری. با خشم بدیب*و*سرا  میموها یرو آهسته
 نرفت.

 
 _برو کنار.

 
 .دیخند ییخفه ا یصدا با
 
 را بکش لیجانم اوما ترومن. ب ی_ا



 
 هم به صورتش بکوبم. گریمشت د کیخواست که  یم دلم

 
صورتم خم شد و کنج لبم را  یمن به رو یرغم تقالها یرا رها نکرد و عل سرم

 یاش چنگ زدم. همچنان آرام م قهیو به  دمیکش ینسبتا بلند غی. جدیب*و*س
 کرد. یتر م یمرا آتش نیو هم دیخند

 
صدا میکش و واکش بود در ش ریآژ یکه ابتدا   سیپل نیو بعد چراد چرخان ما
 .دیصورت او و احتماال سر من تاب یرو
 

 نیا به یزیها کور بوده باشتتند که چ سیپل نکهیمگر ا یمرا رها کرد. ول  یستتر
ضح شند. هرگز در عمرم از د دهیرا ند یوا شحال  سیپل کی دنیبا آن قدر خو

 نشده بودم.
 

 حالت بهم خورده می_بگو نامزد
 

م خورده بود از دست داده که به سر ییکردم. مگرعقلم را در اثر ضربه ا نگاهش
 یکه حماقت کرده و با او به آن جا نیرا به آنها بزنم. هم یحرف نیباشتتم که چن

 مسهره و شرم آور بود. یخلوت آمده بودم به اندازه کاف
 



 ایطور شتتد.  نینشتتود که ا یزیآبرو ر هیخواستتتم که در مقابل در و همستتا یم
شهر یهم احمقانه فکر م دیشا  ی. نمستیچنان هم ترسناک نآن  اریکردم که 

شا شتم. اطم نانیهم به او اطم دیدانم  ش یکه تتمه  ینانیدا شق آت ود که ب ینیع
 به او داشتم. یزمان

 
ستم ستگ د شهر رهیرا به د شود در را باز کردم. ب اریگرفتم و قبل از آنکه  ه مان  
 یزیچ پرت شتتدم و رونیبه ب بایداده بودم تقر هیتک نیبه درب ماشتت نکهیعلت ا

به رو پا  به هر بافتمیب نیزم ینمانده بود که چهار دستتتت و  ود که ب یچارگی. 
لمس کردم. به اندازه  اخودم را جم  و جور کردم. با کف دستتتم پشتتت ستترم ر

کوچک ورم کرده بود و باال آمده بود و به شتتدت دردناک بود. مثل  ینارنگ کی
 نشده است. یزیگفت که چ یم اریزد. آن وقت شهر ینبض م

 
شد.  ادهیپ نیدرجه دار از ماش کینگه داشت.  میمقابل پاها قایدق سیپل نیماش

 مسن بود.
 

 _اون جا چه خبره؟
 

 نبود. زیانکار جا گریشد. د ادهیپ نیهم به ناچار از ماش اریشهر
 

. آستتم داره. نفستتش ستتتیحالش خوب ن کمیجناب ستتروان خانمم  یچی_ه
 گرفته بود.



 
شتتده بود و به  ادهیبود پ فهیستترباز وظ کیدار جلوتر آمد. راننده هم که  درجه

کند، به ما  ینگاه م یینمایس لمیف کیبه  نکهیداده بود و مثل ا هیتک نیدرب ماش
 کرد. ینگاه م

 
تعجب  یقدم به ستتمت درجه دار مستتن جلو رفتم. با کم کیخوارن  تلوتلو

 و به من نگاه کرد. ستادیا
 

 .ستی_حالتون خوب ن
 
 جواب داد. اریمن شهر یجا به
 

 _نفسش گرفته بود. آسم .....
 

 را ق   کردم و با خشم نگاهش کردم و گفتم : حرفش
 

کنه. منو کتک هم زد. پشت  تیخواست منو اذ یآقا م نیا سیپل یآقا ری_نه خ
 نیماش شهیسرم ورم کرده. خورد تو ش

 



شهر شتریب شا اریاز درجه دار  صال فکر نم دیجا خورده بود.   کرد که یچون ا
 خودم هم موجبات دردسر یبرا دیکه شا یقتی. حقمیرا به آنها بگو قتیمن حق

 کرد. یرا فراهم م
 

 را گرفت. اریشهر یدار جلو آمد و بازو درجه
 
 ؟یکار داشت یبا خانم چ نمیبب میبر ای_ب
 

 :دیشده بودم کرد و دوباره پرس ادهیبه من که از سمت راننده پ ینگاه
 

 مال کدومتونه نی_ ماش
 

تعجب به من نگاه کرد.  یبا شصتش به من اشاره کرد. درجه دار با کم اریشهر
 من هنوز مشغول ماساژ سرم بودم.

 
 ؟یرو سوار کرد شونیا یچ ی_شما برا

 
صم حاال شروب کرده بودم ت ست و  میکه  شتم که تا آخرش بروم. آن هم در دا

 صادقانه.
 



من هم هست. حاال  میمادر منه و در ضمن خواستگار قد یآقا پسر عمو نی_ا
صدا  نکهیا یراه انداخته. من هم برا یزیما آبرو ر یاومده جلو در خونه  سر و 

 ساکت باشه. یجا هیدادم که  حینکنه ترج
 
 نگاه کردم و ادامه دادم. شیکوچه و دارو درختها واریدر و د به
 

 .امیب یتخلو یجا نینداشتم که چن الیاصال خ ی_ول
 

فل را ق نیبرد. به من هم گفت که ماش نیو به داخل ماش دیرا کش اریشهر دست
 .میایب یکنم و مدارکم را بردارم و همراه آنها به کالنتر

 
شده بود. به طور یکالنتر در شمانم باز نم کهیسردرد من بدتر   میراشد. ب یچ

ه ها ک ین کالنترقراضتته و داغان بود. از آ یکالنتر کیآوردند.  خی ستتهیک کی
 کی میبود برا نیکه راننده ماش یبود. همان سرباز ییملک اجاره ا کیاحتماال 

 سرم بگذارم. یآورد تا رو خی سهیک
 

صدوم آن جا نبودم. ب من سته هم بود که با  کی رونیتنها م شک  هیچف کیسر 
شته بود و هنوز هم داد و ب یرو یلبنان سرش را نگه دا کرد. ظاهرا  یم دادیزخم 

ستاجر بودند. و جناب مالک که کل سروقت زن  یدکی دیمالک و م شته بود،  دا
د به مشت و لگ کارو  دهیمستاجر رفته و مستاجر هم سر به زنگاه رس یو بچه 



ر پاره آجر بلند کرده و به فرق س کیمستاجر  تیو در نها دهیو سر شکستن کش
 بود. دهیمالک کوب

 
 یکرد. درجه دار نگاه ینشسته بود و به من نگاه م یصندل یبا اخم رو اریشهر

 به هر دو نفر ما کرد و رو به من گفت:
 

 _زنگ بزن پدر و مادرت.
 
 گفتم: یتفاوت یب با
 

 تهران. ستین شهی_بابام ک
 

 _مادرت
 
 جواب داد اریمن شهر یجا به
 

 هیاز مادر شوهرش رفته ترک ینگه دار ی_مامانش برا
 
 به ما نگاه کرد. یسردرگم یبا کم سیپل
 

 _مادر و پدرم متارکه کردن.



 
ش یآه شهر دیک ساس کردم که باور کرده بود که ما  اریو دوباره به  نگاه کرد. اح

 .میهست لیفام
 

 ؟یندار ییا گهی_بزرگ تر د
 

ست بگو یم دلم ستم. من مثل آن  یدان یتو چه م میخوا که من خودم بزرگ ه
 ی. زمانمستین ،یکن یسرشان بازداشت مکه آنها را با دوست پ یدختران سوسول

شا بیشهر غر کیهتل را در  کیکه  شدم.  گریکردم، د ییباز گ  دیاش ایبزرگ 
به من ستتپردند و ن ینیکار ستتنگ نیهم بزرگ بودم که چن ر به بزرگ ت یازیرا 

 نداشتم.
 

 به من گفت: یتفاوت یبا ب اریشهر
 

 .نیدی_زنگ بزن آ
 

 .رانیا ستیآلمانه، ن نیدی. آدییشما بفرما ستی_خودم بلدم. الزم ن
 

 زد و گفت: یپوزخند
 



 .هی_زنگ بزن به اون مفنگ
 

سر و حت حرارت ساس م ینیب یآتش را درون  ست  یکردم. دلم م یام اح خوا
 .افتمیبلند شوم و با چنگ و دندان به جانش ب

 
 به من گفت: یعصب سیپل
 

 ؟یندار یزی. چیبرادر ای یاهرخو هیزنگ بزن به  هی ؟ی_خانم ما رو االف کرد
 
پا زشیم یتلفن رو به به  رفتم و تلفن را  زشیم یاشتتتاره کرد. برخاستتتم و 

وصا بود. مهص ینه؟ آراز آتش ای رمیشماره آراز را بگ نکهیبرداشتم. دودل بودم. ا
 تر از قبل شتتده بود. ریپذ ت*م*ر*ی*ک یلیخ یلیحاال که ترک کرده بود. خ

 قهیدست به  وآورد  یکردن طرف مقابلش جوش م ادیکم و ز کیبا  کهیبه طور
 شد. یم
 
 شدم. آراز هر مانیآخر پش یلحظه  یگرفتم. اما برا یکاش با رضا تماس م یا

باز هم خواهرم در خانه اش  ینبود ول یچه نبود باز برادرم بود. رضتتا پستتر بد
 بود.

 
 بار هم اوضتتاب کی یبرا یندارد. رضتتا حت یاخالق نیدانستتتم رضتتا چن یم

بود که بهواهد  نهایبود. عاشتتق تر از ا اوردهین یستتارا یما را به رو یخانواده 



ستم حت یباز هم من نم یرا برنجاند. ول یسارا صد هم احتمال  کی یخوا در
 .اوردیب یسارا یموضوب را به رو نیباشد که او ا نیا

 
آراز را گرفتم. بعد از چند زنگ برداشتتت. دور و اطرافش شتتلود و پر از  شتتماره

 سر و صدا و خنده بود.
 

 د؟یی_بفرما
 

 _آراز
 

تر  یخواستم او را آتش یلرزان نباشد. قرغ و محکم. نم میکردم تا صدا یسع
 کنم.

 
 ؟یی_سونا تو

 
 بود. یپر از شگفت شیصدا

 
 زنگ زد نگرانت بود. یاراچرا خاموشه؟ س تیگوش ؟یزن ی_از کجا زنگ م

 
 داده بودم. لیتحو ،یام را خاموش کرده بودم و در بدو ورود به کالنتر یگوش



 
 شم؟یپ ییایب یتون ی_آراز م

 
 شده؟ یچ ؟یی_کجا

 
 و ترس شد. یپراز نگران شیصدا

 
 ؟یهست یسارا شیپ ؟یینگو. کجا یزیچ ی_به کس

 
 کردم و با زحمت گفتم: یمکث

 
 یکالنتر ای_ ب
 
 گفت: ینسبتا بلند ادیفر با
 
 ؟یکن یکار م یچ یخدا کالنتر ای_
 

 :دیپرس یآرام یلحظه صدا نیهم در
 

 شده آراز؟ ی_چ
 



 انقالب باهر بود. یصدا
 

 ؟یزد یشده؟ به کس یچ ؟ی_کدوم کالنتر
 
 نیبه ا یکه من به خاطر ندانم کار دیرستت یآراز اصتتال به فکرش هم نم چارهیب

شم. به خاطر شهر یندانم کار روز افتاده با شم   کرد که ی. فکر ماریخودم و خ
 تصادف کرده ام.

 
 رو با هم گرفتن. اری_نه. منو شهر

 
 من بود. یسکوت کرد. به نظرم مشغول هضم حرف ها هیثان چند

 
 _سونا.....

 
 لرزان شده بود. یپر از خشم و تا حدود شیصدا

 
 ؟ی_چه کار کرد

 
 بغض گفتم: با
 



 بشه. یطور نیخواستم ا ی_تو رو خدا آراز من نم
 

 آمد. د،یرس یانقالب که حاال نگران به نظر م یصدا دوباره
 

 شده؟ یگم چ ی_آراز دارم م
 

 به انقالب نداد و در عوض پر از خشم به من گفت: یجواب
 

ناموس رو مشهن کنم. شما هم به  یب اریاون شهر فیتکل امی_آدرس بده تا ب
 موق  اش برات دارم.

 
 بود، آدرس را به او دادم. میال آشکار تر در صداکه حا یبغض با
 

شهر یصندل یرو ستم. نگاهم به  ش کرد.  یبه من نگاه م یافتاد. با ناراحت ارین
 ناخواسته ام را پس بزنم. یچند بار پلک زدم تا اشک ها

 
گلوله آتش  کیکردم خودش را رستتاند. مثل  یتر از آن چه فکر م  یستتر آراز

 ریو او را ز ردیرا بگ اریشتتهر ی قهینمانده بود همان جا  یزیبود. آن چنان که چ
 از او وارد اتاق ییا هیفاصتتله دو ثان کیمشتتت و لگد بکشتتد. اما انقالب که با 

که آراز تلوتلو خورد  کم،. آن چنان محدیشد، دستش را گرفت و او را عقب کش
 شد. دهیو به عقب کش



 
 خودش کرده بود. ونیکارش مرا مد نیم. با اب*و*سخواست او را ب یم دلم

 
به تو دختر  میما اگر نهوا ؟یخوا یم ی_مردک تو آخه از جون خواهر من چ

 م؟ینیبب ویک دیبا میبد
 

 خشکم زده بود. یصندل یبه من کرد که همان جا رو رو
 

 بگم آخه من به تو، هان؟ یچ ؟یکرد یم یچه غل  نی_تو با ا
 

 را گرفت و او را به آرامش دعوت کرد. شیدوباره بازو انقالب
 

 دار بلند شد و به آراز گفت: درجه
 

 کنم. یآقا خواهش م دی_آروم باش
 

سمت رد انقالب شاند و کنار من  یصندل فیآراز را به  سته بودم ک ش که من ن
 نشاندش.

 
 به من ارائه بده. ییکارت شناسا هی_خب شما 



 
درجه دار گذاشت و دوباره کنار من  زیم یاش را رو یبرخاست و کارت مل آراز

 نشست. درجه دار کارت را نگاه کرد و گفت:
 

ش نی_خواهرتون با ا هم پر  که پرنده کیکوچه تنگ و تار هیبودن تو  نیآقا تو ما
شون  یآقا جلو نیا نکهیکنن به خاطر ا یزد. خواهرتون ادعا م ینم سراغ خونه 

کرده به اون کوچه  نیرو ستتوار ماشتتنشتته اون  یزیآبرو ر نکهیا یاومده بوه و برا
 شهیزده و سرشون رو به ش کشونآقا کت نیادعا دارن که ا شونیرفتن. بعد هم ا

 میشتتما و خواستتتگار قد لیآقا فام نیکه ا دیکن یم دیی. شتتما تادهیکوب نیماشتت
 خواهرتون هست؟

 
 را در دست من خی ی سهیتازه ک نکهی. مثل ادیبه سمت من چرخ رتیبا ح آراز

کرد. و من احمقانه  یدرهم به من نگاه م یبود. انقالب هم حاال با اخمها دهید
 در دست خشکم زده بود. خی سهیهمان طور ک

 
شهر ردیرا بگ شیاز انکه انقالب بتواند جلو قبل سمت  شت و برد زیخ اریبه  ا

 انداخت. شیدست در گلو
 

 کشمت.... ی_م
 



 تید. درجه دار با عصتتبانو درجه دار از پشتتت ستتر دستتتانش را گرفتن انقالب
 گفت:

 
آقا رو  نیبرادر من. خواهرت خودش زده ا یآقا شتتما که از خواهرت بدتر ی_ا

 مشت زده. شونیآقا ادعا داره که اول خواهر شما به صورت ا نیناکار کرده. ا
 

 کبود شده بود، نگاه کرد. یکه حال کم اریبا خشم به گونه شهر آراز
 

 که تو رو زده؟ یبکن یخواست یم ی_دستش درد نکنه. چه غل 
 

 با پوزخند گفت: اریشهر
 

 تو صورتم. دیات کوب ی. فقط چون گفتم آقا داداش مفنگیغل  چی_ه
 
 .دیآراز کوب ی نهیخشم به س با
 

داد.  یم حیهمه شتتما رو به من ترج شتتهیطور بوده. ستتونا هم نیهم شتتهی_هم
گه من ب نستهیباباجونش وا یتو رو یجا بکشه ول نیحاضر شد که کارمون به ا

 خوام. یرو م اریشهر
 



 با خشم گفت: آراز
 

 یدونست که تو ارزشش رو ندار یم نکهیا ی_برا
 

 درجه دار بسته شد. یعصبان یبا صدا اریشهر دهان
 

 .ستیدروازه غار ن ه؛یجا کالنتر نیبازداشتتون کنم. ا دیمجبورم نکن ونی_آقا
 

باره انقالب به  یبا کنجکاو اریاو را نشتتتاند. شتتهر دستتتت آراز را گرفت و دو
 کرد. یانقالب نگاه م

 
ارجاب بدم به  دیبودنش من با یشتتما دو مورد داره. در مورد منکرات ی_ پرونده 

 دیتون یم دیدر خصتتوغ ضتترب و شتتتم دار یتیاگر شتتکا یول ییا گهید یجا
 کامل پرونده رو بدم. لیتشک نکهیا ایو  دیرو جلب کن گریهمد تیرضا

 
 هول و نگران گفتند: اریآراز و هم شهر هم

 
 ؟ی_نه جناب منکرات چ

 
 :گفتم

 



 ستی. حرف زدن که جرم نمیحرف بزن میخواست ی_ما فقط م
 

 شه. یمنجر به جرم هم م کیکوچه خلوت و تار هی_حرف زدن تو 
 

 گفت: اریشهر
 

 .ومدیحرفمون به هم خوش ن یول میزد یکه ما فقط حرف م دی_جناب باور کن
 

 کرد. اریبه من و شهر ینگاه
 

 گفتم: مظلومانه
 

نباشتته حاال بهوام باهاش  نیخوام ستتر به تن ا یمن م ؟ی_آخه آقا چه منکرات
 منکرات هم داشته باشم

 
 نزند. یداد که حرف حیترج یبا خشم چشمانش را تنگ کرد. ول اریشهر

 
 لیفام ؟یکرد نیآقا رو ستتوار ماشتت نیا ی_آخه دختر جون تو رو چه حستتاب

 هایباز لیفام نیواال با هم افتهیهزار جور اتفاق م یدرست. ول
 



 پر از خشم به من کرد. ینگاه آراز
 

 _حماقت
 
ساکت بود،  یرا محکم تر رو خی سهیک شتم. انقالب که تا آن لحظه  سرم گذا

 گفت:
 

شما ل ف کن . حاال میش یما ممنون م دیو پرونده رو ارجاب ند دی_جناب اگر 
و جرو بحث  دعوا شترینبوده. ب یموضوب واقعا منکرات یافتاده. ولکه  هیاتفاق کی

 بوده.
 

 .اریبه من کرد و بعد به شهر ینگاه
 

 بدم؟ لیپرونده رو تشک د؟یاز هم دار یتی_شکا
 

کند. چون با آن گونه  یخواستتتت پرونده را منکرات یخودش هم نم نکهیا مثل
شهر سر برآمده  اریکبود  شد که  یهم که بود متوجه م یگریمن هر کس د یو 

 نبوده است. یموضوب منکرات
 

 به من نگاه کرد. اریشهر
 



 ندارم. یتیمن شکا ری_نه خ
 
 یدانستتتم که برا ینکن. م تیگفت که شتتکا یآراز نگاه کردم. نگاه او هم م به

 هدیکش کیبار یخواست که کار به جاها ینم یدارد. ول الیخواب و خ اریشهر
 .میبود لیمشود. باالخره ما فا

 
حل  یشتته به شتتوار یپرونده ارجاب داده م دیداشتتته باشتت تی_اگر شتتما شتتکا

 اختالف
 
 و گفتم: دمیکش یآه
 

 ندارم. تیمن هم شکا ری_نه خ
 

 را تکان داد و گفت: سرش
 

به منکرات. ول نیتونم هم ی_ من م بدم  به  یحاال پرونده رو ارجاب  با توجه 
 .دیهم هست لیطور نشه. مهصوصا که فام نیدم که ا یم حیها ترج دهید
 

 یمنکرد. ن یکند ول یتوانستتتت که پرونده را منکرات یبود. واقعا م یجالب مرد
 هدیآن قدر آدم خالف کار د یبه قول ای. دید یرا م تیچون واقع دیدانم چرا؟ شا



 دهیفهم دیزد. شا یرا تا به آخر حدس م یهر کس ینگاه، پرونده  کیبود که با 
 در کار نبوده است. یزیه واقعا چبود ک

 
ر خود س افتهیراه نم بهیو چه غر لیمرد، چه فام هیمواظب باش. آدم با  شتری_ب

سن دختر من نیبره ا سوخت، پرونده رو  نیهم ی. برایور و اون ور. تو هم  دلم 
 نکردم. یمنکرات

 
کرد هم با توجه به حال و روز هر دو نفر ما با  یم یاگر پرونده را منکرات دیشتتا

به پستمان  یخدا رو شکر آدم منصف یشد ول یحل م زیتهعد ساده همه چ کی
شب را با صبح در ا دیخورده بود و گرنه آن  و  یو آن کالنتر یکالنتر نیتا خود 

 .میشد یمنکرات سرگردان م
 

ضا شهر یینامه ا تیر س اریاز من و  شدت درد گرفت و پرونده را ب سرم به  ت. 
 کرد. یم
 

 ببرد. نیبه انقالب اشاره کرد که مرا به ماش آراز
 

و ر ادهیو روشن پ کیهوا و در تار یب یکانتر اطیآن طرف تر از ح یکم خودش
 ادیخرخره او گذاشت. فر یچسباند و دستش را از ساعد رو واریرا به د اریشهر

 و به طرف آنها رفتم. دمیکش ییخفه ا
 



 را گرفت و نگذاشت. میانقالب بازو اما
 

 _ولم کن.
 

. همان طور که نگاهم به آراز بود تلوتلو خوردم و به انقالب برخورد دیکشتت مرا
 کردم.

 
 کشتش ی_م
 

 مردونه رو به مردها واگذار کن. ی_نه نترس. الزمه. کارها
 

کرد.  یستتر هم م یرا باال بردم و با خشتتم نگاهش کردم. او چه خزعبالت ستترم
شد قاتل. آن  یمرد و برادر من م یکرد که او م یم ادیاگر آراز فشار دستش را ز

 مردونه! " یگفت "کارها یوقت باز هم م
 
نده و کش  یسر انیغل نیاست؟ هم یخبر نداشت که چند درصد قتلها اتفاق او

 خشم.
 

 گفت: یبار جد نیمحکم تر مرا گرفت و ا ی. ولدمیرا کش دستم
 



. بذار آروم بشتته. هیکار کنه. االن عصتتب یدونه چ یبذار خودش م. ای_ستتونا ب
 خوره ها یترکشش بهت م

 
ش مرا سمت ما شان به  شان ک ش نیک ست من بود و در  نیخودش برد. ما آراز د

را نبرده باشتتند. آن هم در آن  نیهمان کوچه پارک شتتده بود. دعا کردم که ماشتت
 کشت. یخلوت. آراز مرا م یجا
 

را باز کرد و همچنان مچ دستتت مرا در دستتت  نیدر ماشتتلحظه آخر که  در
را که به خرخر افتاده بود رها کرد و با مشت  اریشهر یکه آراز گلو دمیداشت، د

 .دیاش کوب ینیبه ب
 
ش ادتی نکهیا یهم برا نی_ا سونا ن گهید یبا سو ک یسونا ب ؟یایسمت  ار ک

 آشغال ستین
 

ش انگشتان دست یاش را گرفته بود. از ال ینیشکم اش خم شد. ب یرو اریشهر
 .دیخند یوار م وانهید ی. ولدیچک یم نیزم یخون به رو

 
داشتتت جونت  ،یاون بار که اومدم خواستتتگار ادمهی رزاد؟یآراز پ ی_آدم شتتد

 اومد. یباال م
 



بار قبل از آنکه آراز ضتتربه  نیاش برد و بلندش کرد. ا قهیآراز دستتت به  بازهم
. آن چنان دیبا همان مشتتتت خون آلوده اش به چانه آراز کوب اریبزند، شتتهر

 اکشن تلوتلو خورد و در باغچه افتاد. یها لمیمحکم که آراز مثل ف
 
ش ییخفه ا غیج سع دمیک ست انقالب ب یو  ستم را از د شم ب رونیکردم تا د ک
حرکت مرا بلند کرد و در  کیاو نگذاشت. دست در کمر من انداخت و با  یول

 بلندش انداخت. یشاس نیماش
 

 .دیرا زد و به طرف آراز دو یقفل مرکز چ،ییتر و فرز با سو یلیهم خ بعد
 

س یآن قدر حال خودش بد بود که به نظر م اریشهر ندارد دوباره  الیکه خ دیر
 بلند کرد. نیزم یآراز را گرفت و او را از رو یبه طرف آراز برود. بازو

 
ب نگاهش کرد و آراز آب دهان احتماال خون . انقالدیمال یچانه اش را م آراز

اده د هیتک واریرفت که به د اریآب تف کرد. به سمت شهر یآلوده اش را در جو
 اش را مشت کرده بود. ینیبود و سرش را باال گرفته و ب

 
در  آورد. نیرا گرفت و کشان کشان به سمت ماش شینگذاشت و بازو انقالب

 ر من باال انداخت.عقب را باز کرد و او را هم کنا
 



پاره شتتده بود. انقالب ستتوار شتتد و جعبه  یکردم. گوشتته لبش کم نگاهش
 آورد و به سمت من گرفت. رونیرا از داشبورد ب یدستمال کاغذ

 
 کنار دستت آب بردار بده دهنش رو آب بکشه. هچالی_از تو 

 
 را روشن کرد. نیماش

 
 بود.. سرد ندمیکش رونیرا ب یرا باز کردم. آب معدن هچالیلرزان در  یدستان با
 
 نگرفت. یطرف آراز گرفتم ول به
 

ر به شدت سرش را کنا یکردم و به سمت لبش بردم، ول سیرا با آب خ دستمال
چنان  بار برادرانم آن کیو با خشم به من نگاه کرد. تا به حال فقط و فقط  دیکش

 بود. اریشهربا خشم با من رفتار کرده بودند و آن مرتبه هم باز به خاطر 
 

به  اریمن و شتتهر یبه راب ه  یبود که آنها پ یقبل هم زمان بار بردند. خوب 
 تی. آن نهانیشتده بود که مرا هل داد. هم یآن قدر عصتب نیدیخاطر دارم که آ

بود که آنها در برابر من به کار برده بودند. و حاال آراز با خشتتم به من  یخشتتونت
 بود. اریشهر کرد. هر دو بار به خاطر ینگاه م

 



صال تحمل ا هیگر به شت یرفتار نیبا من چن نکهیافتادم. من ا شود را ندا . من ب
ش یدختر شق مادرانه را نچ شق پدرانه هم کم دهیبودم که طعم ع  یبودم و از ع
بودم که  رابیآن قدراز محبت خواهرانه و برادرانه ستت یبرده بودم. ول بینصتت

 خشم شان را نداشتم. نیتحمل کوچکتر
 
شت. چرخ یم هیصدا گر یب سرم را  دیکردم. انقالب نگه دا و به من نگاه کرد. 

 که او همراهمان بود، چندان خوشحال نبودم. نیانداختم. حاال از ا نییپا
 

 _آراز تمومش کن.
 

را باز کرد و  نیتر شد. در ماش دیام شد هینشان نداد. گر یآراز عکس العمل اما
س ادهیپ شآتش زد و با خ یگاریشد.   یکردم. ب یم هی. من همچنان گردیشم ک

 داشتم. یی. چه برنامه ازیصدا و رقت انگ
 
ستم به حمام بروم و بعد موها یم شوار کنم و کل یخوا س شگل ام را  از  یخو

مقابل  کیتار ابانیحاال در آن خ یلذت ببرم. ول یستتتارا یقربان صتتتدقه ها
 کردم. یم هیگر یبود، زار زا دهیمرا محکم د شهیکه هم یچشم مرد

 
با او صتتحبت کرد. بعد به  یشتتد. به ستتمت آراز رفت وکم ادهیو پ دیکشتت یآه

 بود، یصتتندل یرو میرا که کنار پا یآب معدن یآمد و بدون حرف ب ر نیماشتت



ست آراز داد. آراز کم شت و به د طرف و آن  نیآب در دهانش کرد و به ا یبردا
 و انقالب دتف کرد و بعد دهانش را باز کر رونیطرف دهانش فرستتتاد و به ب

 درون دهانش را نگاه کرد.
 

هم زبانش زخم شده بود. با  دیشا ایشکسته بود.  شیاز دندان ها یکی احتماال
 نبود. دیبع یزیچ چیآن ضربه محکم ه

 
 ارگیکرد و ستت گرشیدستتت د هیزد و دستتتش را ستتا شیبه بازو یدستتت انقالب

 آراز آتش زد. یبرا یگرید
 
 که چند لحظه قبل آراز ییبرگشت و در عقب را باز کرد و کنار من جا نیماش به

 نشسته بود، نشست.
 

شک م یچنان ب هم ستمال کاغذ ییا انهی. با لحن دلجوهتمیر یصدا ا را  ید
 گرفت و دم،یکشتت یام را باال م ینیب ییبه ستتمت من که به طور مضتتحکانه ا

 گفت:
 

 ؟یکن یم هیشکسته، تو گر گهید یکیزخم شده، دماد  گهید یکی_دهن 
 

 در خودم فرو رفتم. شترینزدم و ب یحرف
 



 دستم گذاشت. یرا رو دستش
 

 _سونا؟
 

 را ندادم. جوابش
 

 به سمتم خم شد و گفت: یکم
 

 .نمی_بذار سرت رو بب
 

شانه نف سرم سرم را  شتریتکان دادم. ب یرا به ن شد. آن قدر که اگر  به طرفم خم 
 رفت. یام در چشمانش م ینیچرخاندم احتماال ب یم
 

 شالم را کنار زد و به صورتم نگاه کرد. گوشه
 

 .نمی_بذار بب
 

و ادکلن و  گاریستت یاز بو ی. نفس و ع ر تنش، مهلوطدمیرا کنار کشتت خودم
 صابون بود. ینوع

 



 .نمی_آراز گفت که سرتو بب
 

شمانش از نزد یرا به نرم سرم س کیچرخاندم و نگاهش کردم. چ  اهیجذاب و 
آن  یاهیکرد که هر لحظه امکان دارد که در س یآدم احساس م کهیتر بود. طور
 غرق شود.

 
شهن بود. چه اتفاق کیاش از نزد یشانیابرو و پ یرو زخم  شیبرا یکامال م

ود و ب قیمشتتده بوده. کامال ع میستترش از وستتط به دو ن نکهیافتاده بود؟ مثل ا
 داد. یتر نشان م قیگوشت اضافه در کناره ها، آن را عم

 
کردم. از فرصت استفاده کرد و شالم را کنار  یکه من زخم اش را نگاه م یزمان

شتش رو سرم را نگاه کرد. با انگ ش یزد و  سرم ک ست  فتم و گ ی. آخ بلنددیپو
 .دمیمچ دستش را کش

 
سته ما یکم صله گرفت و به درب ب س هیتک نیشاز من فا ست به  مرا  نهیداد و د

 نگا کرد.
 

 کرد. یداده بود و با اخم به ما نگاه م هیتک یبه آراز افتاد. به درخت نگاهم
 

 . حق بده که از دستت ناراحت باشه .یکرد ی_کار بچگانه ا
 



 شد. شتریام نا خود اگاه ب هیگر
 

 نشه. یزیخواستم که آبرو ر یبشه. من م یطور نیخواستم ا ی_من نم
 

 طور بوده. نی_حتما هم
 
 آراز نگاه کرد. به
 
 شه. یبه کارش نداشته باش، درست م یکار کمی_
 

 ؟یکرد یکرد باهاش قهر م یم یکار نیچن می_اگر شما هم نس
 

 زد و چند لحظه به صورت من نگاه کرد. یتله لبهند
 

 کردم. یکار رو م نی_آره هم
 

 گه؟ یم نیدی_به آ
 

 .پر رنگ تر شد لبهندش
 



 .ارهیتو ن یکه به رو گهیبهش م ی_احتماال آره. ول
 

 و گفت: دیکش یپوف
 

 گهیعه دتا دف رهیبهت ستتهت بگ یکنه که به اندازه کاف یفکر م نی_احتمال به ا
 در کار نباشه. ییا

 
با  یصتتتدا به خودش جلب کرد. احتماال  ما را  با تلفن توجه  حرف زدن آراز 

 زد. ینگران، حرف م شهیهم یسارا
 

 مچش را چرخاند و به ساعتش نگاه کرد. انقالب
 

 خانمه. یشد. فکر کنم سارا ری_اوف د
 

 را به من داد و گفت: یآب معدن یمانده  یباق
 

شور. آب بگ صورتت رو ب شو برو  شمت رو توش باز و  ری_بلند  شتت چ تو م
 .هنیکنه تو رو بب یاش خوب بشه. خواهرت سکته م یبسته کن تا سرخ

 
 ؟ی_لب آراز چ

 



 را باز کرد. نیماش در
 

 زخمش داشته باشه. یعذر برا هیتونه  یم شهیمرد هم هی_آراز مرده. 
 
بود  ادهستیشدم و همان طور که او گفته بود، صورتم را شستم. کنار آراز ا ادهیپ

 کردند. یو آهسته صحبت م دندیکش یم گاریو س
 

ش یاز لحظات بعد ست. بمیشد نیسوار ما ش از هم بدون . آراز رفت و جلو ن
 .یحرف چیه
 

 کجاست سونا؟ نتی_ماش
 
 م.را داد نیبه مغزم فشار آوردم و بعد آدرس ماش هینگاهم کرد. چند ثان نهییآ از
 
رفم به ط ریو آراز بعد از آن سکوت نفس گ دمیرس کیهمان کوچه تنگ و تار به

 در کنترلش داشت، گفت: یلرزان که سع ییو با خشم و صدا دیچرخ
 
 آره؟ ،یپدر و مادر اومد یجا با اون ب نی_ا
 

 داد. یرا م شیو نشان از خشم باال دیلرز یم نشیمنهر



 
 م؟یفتگر یبه ستتر م یچه گل دیاون وقت ما با اره؟یستترت ب ییبال هی ی_نگفت
 خراب شده؟ نیتو ا یباهاش اومد یکه راه افتاد یرو کرده بود نیفکر ا

 
 گفت: ی. انقالب با لحن آرامدیدوباره ترک بغضم

 
 .شیآراز. تموم کن. کشت گهی_بسه د

 
 سرش به من اشاره کرد. با
 

شد و دستش را به سمتم دراز  ادهیپ نیداد و از ماش رونینفسش را محکم ب آراز
 کرد.

 
 چیی_سو

 
ستان با سهت ید ستش دادم. احتماال ا دایرا پ چییسو یلرزان به   نیکردم و به د

 داد. یاش را به من م نیبود که او ماش یبار نیآخر
 

 ینگفت. به جا یزیاو چ یخواست که با او بروم. ول یشد. دلم م نیماش سوار
 آن انقالب گفت:

 



 !رنیبا هم نگ گهی. ما رو دنیجلو بش ای_بلند شو ب
 

 رفتم و جلو نشستم. زانیو خ افتان
 

 یپ رهیشتته م یآروم که شتتد، ازش عذر بهواه تموم م کمی_بستته ستتونا. بذار 
 کارش.

 
 غصه گفتم: با
 

 _باهام قهره.
 

 .دیخند آرام
 

شت ی_آره ول شون رو خارهیکنه. دلش طاقت نم یم یآ  یم یلی. برادرها خواهرا
 خشن هستن. کمیخوان. فقط 

 
کردم و  یم یکه آن زمان ها به او کم محل نیکردم. ا یحس آراز را درک م حاال

س س یراب ه ام را به او به حداقل رسانده بودم، چه ح شت. ح که آن قدر به  یدا
 شتتهیکرده بود. آن هم آراز که هم تیشتتکا یاو فشتتار آورده بود که به ستتارا

 و شکننده بود. یاحساس



 
 یستتنگ قبر آرزوها مینزد. مرا به حال خودم گذاشتتت. آهنگ مال یحرف گرید

پر از  یبه طور وحشتناک یآهنگ بودم. ول نیاشق اآرتوش را گذاشته بود. من ع
من و آراز  یآهنگ متنفر بود ول نیاز ا ایکه رو دیآ یم ادمیستتوز و گداز بود. 

 .میعاشقش بود
 
ه نگذاشت یآهنگ فرانسو دمید یبار اول بود که م یکرد. برا یلب زمزمه م ریز

 است.
 
داشتتت. چون چند بار آن را تکرار کرد.  یآهنگ ارادت خاصتت نینظرم به ا به

 . آراز مقابلمان بود.میستادیپشت چراد خ ر ا
 

 آهنگ بود. نی_بابام عاشق ا
 

و سرد و ناراحت، به شمارش معکوس چراد خ ر  رهیکردم. نگاهش خ نگاهش
 بود.

 
 _من هم دوستش دارم.

 
 به من کرد. ینگاه مین

 



 مبل یتن و با هم دست تو دست روگذاش یآهنگ رو م نیبابا و مامان ا ادمهی_
 شستن. یم
 

 و دیکش یچشمانش گذاشت. آه یفرمان برداشت و به رو یرا از رو دستانش
 گفت:

 
که بابا زندان بود صتتبورانه همه  ییکرد. زمانها یم یبابا همه کار ی_ مامان برا

 کرد. یرو تحمل م یچ
 

 بعدش؟ ای_قبل از انقالب 
 

 گفت: ییله احوص یکرد و با لبهند ب نگاهم
 

 انقالب پنجاه و هفت؟ ای_قبل از کدوم انقالب منظورته؟ من 
 
 .دمیبار در آن شب خند نیاول یبرا
 

 .یباهر هست ی_نه انقالب پنجاه و هفت. شما که آقا
 

 را باال برد. شیابرو



 
 _خب چرا من هم نشم انقالب هان؟

 
 .دمیخند شتریب

 
 شه ی_نه نم

 
 اش را باال برد. چانه

 
 مانعه؟ ی_چ

 
سن باال یزیدانم چه چ یام را باال بردم. نم شانه ه ک یاحترام ایاو  یمان  بود. 

که او را به نام کوچک  دمیکشتت یخجالت م نکهیا یحت ایگذاشتتتم؟  یبه او م
 صدا بزنم.

 
 _سن شما

 
 .میخنده دار نگاهم کرد. چراد سبز شد و به راه افتاد یتعجب و حالت با
 

 د سالمه دختر خانم؟مگه من چن ؟یچ گهی_د
 



 .دیدوازده سال ازمن بزرگتر هست قایوهفت سال. دق ی_شما؟ س
 

 .دیخند آرام
 

 _چه حسابگر.
 
 عوض کردن بحث گفتم: یبرا
 

 بعدش ایقبل از انقالب  دی_نگفت
 

به دن . بعد از دیکشتت یزندان یلیاومدن من، خ ای_نه قبل از انقالب و قبل از 
کنار گذاشتته شتدن. بعد از  ونیمذهب یخب عمال مل یانقالب زندان نرفت ول

با و خ با بازرگان،  با خونه  گهید یها یلیکنار رفتن مهندس  با هم کنار رفتن. 
ش س نیشد. هم نین سالها جنگ یداغونش کرد. ک ش دهیکه  ده ش نیبود، خونه ن

 هیکار مورد عالقه اش نبود. بابا مبارز بود نه  ی. ولسیبود. شتتروب کرد به تدر
ما پر از  یخونه  شهیداشت که هم یتیبود آن چنان شهص یهر چ یاستاد. ول

ن. بکن یدانشجوهاش بودن. عاشقش بودن. حاضر بودن به خاطر بابام هر کار
امونش  یضتتی. بعد هم که مرادد یالملل درس م نیو حقوق ب یاستتیعلوم ستت

 نداد.
 



 لرزان و آرام تر شده بود. یکم شیرا ق   کرد. صدا حرفش
 
شجوهاش پ نیتا آخر_ شت ییها هیچه گر یدون یبودن. نم ششیلحظه دان  پ

ها  یهبمذ یمل شتریکردن. ب یسر جنازه اش م یو باال مارستانیدر اتاقش تو ب
 ستیها. کمون ییها و توده ا یجنازه اومده بودن. روشنفکرها و چپ  ییتش یبرا
ستاش بودن. حت ییتوبه کرده ا یها شرنمهندس بازرگا یکه از دو  ی. از همه ق

ست ها دیو همه جور آدم با عقا شت که مر ییمتفاوت، دو  یبودن. ول دشیدا
سن نوجون ستم بب یهم م یمن تو همون  صال نهایکدوم از ا چیکه ه نمیتون  یت

 ی. مامان همون روز که بابا رو خاک کردن مرد. ولستتتیمامان ن یبرا یخاطر
 شد. ییا گهیاش زمان د یرسم خیتار
 
ن و روش کیدر آن تار ینگفت. رنگش حت یزیچ ییچند لحظه ا و دیکش یآه
 آمد. یبه نظر م دهیهم پر ابانیخ
 

ص شه شت. گاه یبزرگ تی_ سرت ا یدا کدوم  چیخورم که چرا ه یرو م نیح
به اون نرفت ما  با میاز  گاه و  قدر آ با مناعت طب . اون  قدر بزرگ منش و  . اون 

 ادعا. یو ب یخاک یسواد ول
 

ود مقابل خانه پارک ب نیدیآ نیطوفان و ماش نی. ماشمیدیرس یخانه سارا مقابل
 آمده بودند. هیداد که بق یم نیو نشان از ا

 



 به اطرافم کردم. یگرفتم. نگاه نیماش رهیرا به دستگ دستم
 

 _پس آراز کو
 

 داشت، گفت: یرا برم لشیو موبا فیک کهیدرحال
 

 .بهره گاری. احتماال رفت سدستایچراد زد و ا ابونیسر خ یسوپر ی_جلو
 

 کرد. میصدا
 

 _بله؟
 
ش کیشدم و در تار ادهیپ شن ما ش نینگاهش کردم. در هم نیو رو  نیلحظه ما

 مکث کرد و گفت: ی. کمدیچیآراز هم داخل کوچه پ
 
 حساسه. درکش کن. یلیمراعاتش رو بکن. االن اون خ کمی_
 

بود. سرم را تکان دادم.  نیآشکار آراز هم تی. تمام اشاره او به وضعنیهم فقط
به ا کی یبرا یقلب از او متشتتکر بودم که حت میاز صتتم نکته  نیلحظه هم 

 نکرد. ییبارها و بارها آن را تکرار کرد، اشاره ا اریکه شهر یواضح و آشکار



 
گفت که "  یطور نبود او هم م نینداشتتت. که اگر ا یکوچک تیشتتهصتت اوهم

 ات." یبرادر مفنگ
 
 گفت: قرغ و محکم یلیخ
 

 ده یبهم دست م یریحس پ یطور نی_منو انقالب صدا کن. من راحت ترم. ا
 

 ادهیپ نیام گرفت. او هم به خنده افتاد و سرش را تکان تکان داد و از ماش خنده
 شد.

 
س مقابل را  ینناپلئو ینیریش یجعبه  یحرف چی. بدون هدیدر خانه، آراز به ما ر

 به طرفم گرفت.
 
دستتتش به انقالب اشتتاره کرد و ابتدا او را به خانه دعوت کرد. انقالب هم با  با

 لبهند تشکر کرد و زودتر از ما رفت.
 

 .داد یتر نشان م ییاش قهوه ا یچشمان عسل یکیرا گرفتم. در تار دستش
 

 خوام. ی_معذرت م
 



 یاز آن خشتتم جنون آستتا گریداد و به من نگاه کرد. د هیچهار چوب در تک به
 .دیبلندش کش ینبود. دستش را درون موها یقبل خبر یاعاتس
 

 ؟یچه کار کرد یدون ی_خودت م
 

 لباسش نگاه کردم. یرا تکان دادم و به دکمه باال سرم
 

 نیبشه. فقط هم یزیخواستم تو محل آبرور یدونم. فقط نم ی_اشتباه بود م
 
 .دیکش یآه
 

 یم ستترت ییبال هیبود که  نیرفت بهتر از ا ی_اگر هزار بار تو محل آبرومون م
 اومد.

 
ر کا حیتوانستتتم در توج یم یزیفقط نگاهش کردم. چه چ یحرف چیه بدون

نه م یحیهر توج م؟یخودم بگو قا به شتتعور خودم و او  یبه نظر احم مد و  آ
 شد. یم نیتوه

 



حال یدون ی_م حال یدون یشتتتدم؟ م یچه  چه  به کالنتر یبا   یخودم رو 
نبود االن همه مون تو  یاگر طرفمون آدم درستتت و حستتاب یدون یرستتوندم؟ م

 سونا.... م؟یمنکرات آواره بود
 

 هم فشرد. یرا ق   کرد. چشمانش را به رو حرفش
 

 هستن. ریاشتباه ها جبران ناپذ یاشتباه ها نکن. بعض نیوقت از ا چیه گهی_د
 

 _متاسفم!
 

م. چند لحظه نشتتان بده میرا در صتتدا یکردم که عمق تاستتف و ناراحت یستتع
 زد و دستش را پشت کمرم گذاشت. ینگاهم کرد. لبهند کم رنگ

 
 نگران هست. شهیهم ینگو. به اندازه کاف یزیچ ی. به سارامیبر ای_ب
 

 را تکان دادم. سرم
 
 و میکردند. نستت یورق م ی. همه جم  بودند. چند نفرشتتان بازمیداخل رفت به

ود ب ستادهیا نهیدر آشپزخانه بودند و انقالب هم جدا از همه، مقابل شوم یسارا
آن  ییبایز یبرا یکه سارا نهیشوم یکرد. به آتش پر شعله  یو دستانش را گرم م

 است. یگرید یکه در جا دیرس یشده بود و به نظر م رهیکرده بود، خ شتریرا ب



 
داشت. کامال مشهن بود که ذهن و روم و روانش در  یکیزیفقط ف یحضور

شده بود. آن قدر ز شیکند. لبها یم ریس گرید ییایدن  لیبدکه ت ادیفرو خورده 
شت و  یشده بود. کم کیخط بار کیبه  شمانش را تنگ کرده بود. اخم دا چ
 ود.ش دهتر نشان دا قیعم شیو ابرو یشانیپ یباعث شده بود که زخم رو نیهم

 
خاطرات در ها و  مان حرف  ماال در فکر ه  فیمن تعر یکه برا یفکر بود. احت

ستتوخت. کامال مشتتهن بود که به پدر و مادرش عالقه  شیکرده بود. دلم برا
زد اندوه و غصه کامال  یکه از آنها حرف م ییداشته است. زمانها یادیز یلیخ

 شد. یدر کالم و صورتش مشهن م
 
هم از محبت پدر و مادر جدا مانده بود. او به  . اومیبه هم بود هیشتتب ینوع به

 پدر و مادرمان. اریجبر زمانه و ما به اخت
 

کند و  یتواند با پدرمان زندگ ینم نیاز ا شتتتریب گریگرفت که د میتصتتم مامان
ه ساله دارد که ب کی یدوقلو کیمهم نبود که  شیگذاشت و رفت. اصال هم برا

ش اجیاو احت ستند. و هم ریدارند و هنوز  ساله  کیطور  نیخواره ه سر چهار  پ
 د.بو یکی شهیهم ودشدارد. بابا هم که بود و نب ازیبه او ن شتریدارد که ب

 



. اگر بهواهم ستتتتیطور ن نی. نه ادمیند یمحبت چیکه ما از بابا ه میگو ینم
 نیآن قدر ا یکرد. ول یبود که بابا به ما محبت م ییزمان ها م،یمنصتتفانه بگو

 شتتتریشتتد و ب یا کوچک و کوتاه و کم بود که در گذشتتت زمان محو ممحبته
 ه بود.ماند ادمانیدر  شیها یحوصلگ یبابا و استبدادش و ب یطوالن یبتهایغ
 
اوت کرده بود. تنها تف ریبه ما بود. او هم در گذشته گ هیشب یبه نوع دیهم شا او

بود که آنها، مهصتتوصتتا انقالب و مستتتانه که  نیتفاوت ما با آنها ا نیو تلخ تر
شان و زندگ ادیبزرگتر بودند در آن محبت ز شتند گ یخوب یپدر و مادر  ریکه دا

شت مایکرده بودند. دا شتند. روزگار هفلش بک روزگار خوش گذ که  یشان را دا
ست مثل گرامافون سوزنش گ یهمه با هم بودند. در  کرده و تکرار و تکرار ریکه 

گشتند  یآهنگ به عقب برم کیخوش آن زمانها با  یوز هم در خاطره دارد. هن
اقل . حدمیکه با آن به عقب برگرد مینداشت یزیما چ یخورند. ول یو حسرت م

 .یخاطره دوست داشتن کینه 
 
 یها یدانم کدام ستتهت تر بود. گذشتتته نه چندان شتتاد ما که پر از دور ینم

ان که مام ییزاریطور نفرت و ب نیبود و همما بچه ها  یها ییمامان و بابا و تنها
 ی گذشته پر از خاطره ایکرد،  یابراز م یگریپشت سر هم به آن د شهیو بابا هم

 یتادناف ریافتاده بودند؟ گ ریگ نکه آنها در آ ییخوش مادر و پدر از دست رفته ا
شا شا دیکه  شا نیاز سر عالقه بود. ا دیناخواسته هم نبود.   دیتکرار گذشته ها 

 داد. یبود که به آنها آرامش م یزیچ
 



صدا یصدا با سابقه دعوت م یبلند یطوفان که با   یرکرد و کرک یآراز را به م
 .دیخواند، به خودش آمد و از جا پر یم
 
 نیو منگ به طوفان دوخت. از ا جیچشمان گشاد شده اش را گ ییلحظه ا یبرا
صال د دنیشدن و از جا پر جیگ شهن بود که ا ست. ایدن نیراکامال م  نبوده ا

شمانش را به رو سالم یچ شرد. من هم  کردم و به کنار  هیبه بق یلب ریز یهم ف
 او رفتم تا دستانم را گرم کنم.

 
 :گفت یلب آراز با نگران دنیآمد. با د رونیاز آشپزخانه ب میبا نس یسارا

 
 شده؟ ی_خدا مرگم بده چ

 
 داد، گفت: یم یآن را به دست سارا کهیکاپشن اش را در آورد و درحال آراز

 
 داشتم. یریدعوا و درگ هینفر  هی. با ستین یزی_خدا نکنه! چ

 
 کرده. تیطور نیا یکدوم وحش ؟ی_ک
 

 بدون آنکه به من نگاه کند، گفت: آراز
 



 نفر تو چاپهونه. هی_با 
 

و همان فردا کوکب خانم مقابل خانه  دیبه مادرش بگو اریشتتهر نکهیا احتمال
 یلیهم حواله ما بکند، خ نیو چند آه و ناله و نفر دیو به او بگو دیایب یستتارا

ض یآراز م یبود. ول ادیز شب آن ق ست که آن  سکوت بماند. البته ا هیخوا  نیم
برخالف  االخره. چون بدینگو یزیچ اریاحتمال هم وجود داشتتتت که شتتهر

 یگفت احتماال مادرش م یحرف و نظر مادرش به ستتراد من آمده بود و اگر م
 گفت که " نوش جانت حقت بود."

 
 یرو ینیریآورد. نگاهش به جعبه شتت یچستتب زخم م شیگفت که برا یستتارا

 افتاد. زیم
 

 _دستتون درد نکنه. کار کدومتونه
 

 با سرش به من اشاره کرد. آراز
 

سرم کهیبود جلو آمد و بغلم کرد. در حال دهیکه تازه مرا د یسارا  یم شال را از 
 گفت: د،یکش

 
 ؟یچه کرد نمی_دستت درد نکنه فدات شم. بب

 



 اخم کرد. یکم
 

 قدر قرمزه؟ نی_چشمات چرا ا
 

 زدم و گفتم: یلبهند
 

ردم. ک دایپ تیبود. فکر کنم حستتاستت شتتگاهیکه تو ارا ییرنگ موها ی_مال بو
 کننده بود. وانهید
 
 نگفت. احتماال باور کرد. یزیچ
 

 نییاز ستترم پا یبا ستتهت یدنم گره خورده بود کمدور گر نکهیبه خاطر ا شتتال
 شود. شتریشد و باعث شد که درد سرم ب دهیکش

 
 دست بردم و شال را باز کردم و دور گردنم انداختم. خودم

 
سونا. خ یعال ی_وا شده. خ یلیشده  شده  یلیخوب  کج و کوله و کوتاه بلند 

 بود.
 

 زدم. لبهند



 
 _واقعا؟

 
 _آره فدات شم.

 
شپزخانه رفت. ب جعبه شت و به آ ستان او،  یرا بردا ستانم را کنار د صله د حو

 مقابل آتش گرفتم.
 

 _سرده
 

 کردم. نگاهش هم چنان به آتش بود. گفتم: نگاهش
 

م دون ینم یول شهیسردم م یحساب نکهی. با اادیمن از سرما خوشم م ی_آره. ول
 از گرما دوست دارم. شتریچرا سرما رو ب

 
که از جنس  یمقدستت مین کرد و بعد نگاهش را به مجستتمه مربه م ینگاه مین

 قرار داشت، دوخت. نهیشوم یبود و باال کیسرام
 
 خانم از کجا آورده؟ یدونه داشت. سارا هی. مادر من هم هیمیمجسمه قد نی_ا
 

 بود. یمیقد یلیمجسمه خ نیداشت، ا حق



 
 _مال مادر رضاست. اون بهشون داده

 
 را تکان داد. سرش

 
 دوستش داشت. یلی_مادر من عاشقش بود. خ

 
 _حاال کجاست؟

 
 .یو طوالن قیعم هیرا چرخاند و نگاهم کرد. چند ثان سرش

 
ست. اون دو  یزهایچ شتریمنه. ب ی_تو خونه  ستانه ا ست منو م مادر و پدرم د

 از اونها ندارن. یخاطره آن چنان ادیتا ز
 
رده بود. ک ریسوخت. حدسم درست بود. او واقعا در گذشته گ شیدلم برا شتریب

 آرام گفتم:
 

 _متاسفم.
 



مانش ظه ا یرا برا چشتت نگ کرد. در ا ییلح لت کشتت نیت گوشتتته  یدگیحا
 دیوبگ یزیشد. دهانش را باز کرد تا چ یم یگریاز هر زمان د شتریچشمانش ب

باره  ییحوصتتله ا یحرفش را خورد. لبهند محو و ب یول به آتش نگاه زد و دو
سارا شام دعوت کرد و او هم برا یکرد.  ستانش مرا ت یهمه را به  ستن د  نهاش
 گذاشت.

 
رم س هیکرد. آهسته و دور از چشم بق یحوصله بودم و سرم به شدت درد م یب

هنوز  یورم اش کمتر شتتده بود ول یکم دیرا لمس کردم. هنوز متورم بود. شتتا
س شدت دردناک بود. انقالب از د شوهم به  ستمال از  رونیب ییت آمد و چند د

. تنها تمفر ییو دستانش را خشک کرد. من به سمت دستشو دیکش رونیجعبه ب
عد از آن هم  کیخواستتتت  یکه دلم م یزیچ خواب  کیدوش آب گرم و ب

با جوراب بود. من عاشتتق ا زیتم یملحفه ها انیم یراحت وطوالن  نیهمراه 
م ه یجفت جوراب بامزه عروسک کیبودم که در زمستانها با جوراب بهوابم. 

هش ب ذتبه شدت ل میبا جوراب برا دنیداشتم که مهصوغ خوابم بود. خواب
 .دمیخواب یتر و بهتر م نیو آرام کننده بود. سنگ

 
 _سونا؟

 
 انداخت. ییرایبه سالن پذ ینگاه میو نگاهش کردم. ن دمیچرخ

 



رار گرفت. دستتتش را دراز کرد و پشتتتت ستترم را لمس کرد. مقابلم ق کامال
شتانش موها سرم را پ یرا به نرم میانگ کرد  دایلمس کرد و عاقبت بهش متورم 

 گفتم. یفی. آخ ضعدیآن دست کش یو آرام به رو
 

 کنه؟ ی_هنوز درد م
 

 _اوهوم
 

 آرامش بهش زد. یلبهند
 

 شه یبذار روش. بهتر م خیهم  گهید کمیمسکن بهور،  هیخونه  ی_رفت
 

 و تشکر کردم. دمیرا کنار کش سرم
 

 ی_باشه مرس
 
ده پر از مو خور یهم درون موها یرفتم و صورتم را شستم و دست ییدستشو به

ش ستانم پر از موهادمیام ک شب با یچیق ی. کف د شد.  ما حت دیشده و کوتاه 
 گرفتم. یدوش م

 



بند را  شیکرد که پ دییبار تاک چند شتتگریآرا نکهی. با ادیخار یگردنم م پشتتت
و  رفته بود نییخورده پا یچیکوتاه و ق یباز هم موها یمحکم بستتته استتت ول

 کرد. یم تیگردنم را اذ
 
شو از ست که عجب  کردم یفکر م کهی. در حالوستمیپ هیآمدم و به بق رونیب یید

شب. اگر اتفاق یشب ستم آن طور در یافتاد حاال من نم یم یشده بود آن   توان
قط ف هیخدا را شکر کردم که قض ییلحظه ا یخانواده ام باشم. برا یکنار اعضا

سالن رفتم و کنا ریسر متورم ختم به خ کیبا  سارا رشد. به  ش یآراز و  ستم. ن
سارا یعیکردم که طب یسع شم. تا به آن لحظه هم اگر   زانیمتوجه حال نام یبا

 بود. یمهمان دار ریه ستترش شتتلود بود و درگعلت بود ک نیمن نشتتده بود به ا
نداشتتتم که نگرانش کنم. کم به آن  یزیآرامش چ یدوستتتت  ما  بود که همه 

 .میداشت اجیاحت
 
 
 
 
 

 زدهمیس فصل
 



شت سارا پ سته بودم و به برف یپنجره بلند اتاق  ش ساعات ین شروب  یکه از  قبل 
ردم ب پرافتادم. سر دکتا ادیکردم. درشت و پر مانند بود. به  یشده بود، نگاه م
 و خسته بودم. یهنوز عصب یبهتر شده بود. ول

 
 ادیحوصتتله بودم.  یگذاشتتتم و زانوانم را بغل کردم. ب یصتتندل یرا رو میپاها

کرد. من با تماس  یتر هم م یحوصتتله تر و عصتتبان یچند روز گذشتتته مرا ب
در  خواهد به حج عمره برود به هتل برگشتم. تا یم نکهیبر ا یمبن یصنعت یتلفن

صنعت ص ینبود  سرد بود و ف ست بود که هوا  شم. در سافرت نبو لآن جا با د. م
 رد.ک یسر کارمندان نظارت م یباال یهم کس دیماند و با یباز م دیهتل با یول
 

هفته بعد از آمدن من، بابا و آراز هم به هتل آمدند و من را تا ستتر حد  چند
و کالفه بودند و  یکردند. هم آراز و هم خودش به شتدت عصتب یعصتب جنون

که چند روز بعد از آمدن آنها با  یوقت کهیمرا هم در فشتتار گذاشتتتند. به طور
. فتمیب هیتلفن به گر ینمانده بود که همان پا یزیصحبت کرده بودم چ یسارا
 آمد و من دلتنگ. یدور م یلیبه نظرم خ یسارا

 
طور که خودش گفته بود تا بابلستتر ستته بار دعوا و  نیجار بود. ادر مرز انف آراز

شده بود. در حد شان  زند و  یبار آراز کنار م کی یظاهرا حت یجنگ و مرافعه 
 افتاد. یبه راه م ادهیشود و پ یم ادهیپ نیاز ماش

 



را که ظاهرا مجهول  یخواستتتند ملک یدر هتل با پدر رضتتا قرار داشتتت. م بابا
ند یداریالوارث بود از دولت خر ند. چ گه نیکن مه آ به در روزنا ند مرت  یو چ

کس به عنوان وارث مراجعه نکرده بود و دولت هم ملک  چیداده شتتده بود و ه
 گذاشته بود. دهیرا که مهروبه شده بود، به مزا یمیقد
 

 یریچه ع ش ستت نیدانم ا ینوب ملک ها بود. نم نیبه دنبال هم شتتهیهم بابا
 بود که بابا راج  به ملک و امالک داشت. یریناپذ

 
سر چ یدعوا یول بود. ظاهرا هفته قبل از آمدن آنها به آن  یگرید زیآراز با او بر 

باهر هم دعوت شتده  یبوده و خانواده  دهیجا بابا بستاط کباب در باد تدارک د
خود بابا هم بودند و البته چند نفر از دوستتتان  نکهیبودند. عالوه بر آنها مثل ا

سر عموها یکی سامورا ییدابابا که ما به او  یاز پ سر  نی. امیگفت یم ییجان  پ
سامورا ییعلت به دا نیبابا به ا ییعمو شده بود که زمان ییجان  ه ک یمعروف 

 یها تند شتتده بود و همه برا یرانیا انیقبل، تب رفتن به ژاپن در م یدر ستتالها
را به ژاپن رفته بود و از آن به بعد و  یرفتند او هم چند صتتباح یکار به ژاپن م

 معروف شده بود. ییجان سامورا ییبرگشت اش به دا زبعد ا
 
جان ناپلئون معروف  ییکه احتماال اسمش از همان دا ییجان سامورا ییدا نیا

سامورا شده بود  شده بود و به خاطر ژاپن رفتنش  ش کی ،ییگرفته  سر دا ت که پ
آن روز موضوب را  یبوده است. فردا دهیو پسند دهیرا د مینس یدر مهمانظاهرا 

ستگارخواهد که به خو یبه بابا عنوان کرده بوده و آدرس م س یا بابا  بروند. مین



به آنها م یآدرس و شتتماره  یزیچ چیهم بدون در نظر گرفتن ه  یانقالب را 
 دهد.

 
 یازدواج ندارد ول الیکه خ دیگو یم میشتتود و ظاهرا نستت یها گرفته م تماس

 یکنند که حاال اگر م یم یادیکوتاه آمدن نداشتتتند اصتترار ز الیآنها هم که خ
و  با پسرشان صحبت کرد و خوشش آمد مینس دیشا ندیایب یشود به خواستگار

 بله را گفت.
 

صال در آن روز مهمان چارهیآراز ب انیم نیا در ست و  یهم که ا در تهران نبوده ا
ستانش به اجرا یکیکمک به  یبرا سرت در ک یاز دو س شیکن ت از رفته بوده ا

 شود. یماجرا خبر دار م
 

س یم یسارا ست که آراز هنوز جنس حس اش به ن ست ا  یرا نم میگفت در
موضتتوب شتتوکه و ناراحت شتتده بوده و با بابا بحث و  نیاز ا یلیخ یداند ول

 فن داده است.کند که چرا بابا به آنها آدرس و شماره تل یم دایپ یریدرگ
 

 نیهم تو را بهواهد من ا میاگر نس یکند که حت یراحت عنوان م یلیهم خ بابا
ضعیدختر را بدبهت کن کیدهم که  یاجازه را به تو نم ت خود تی. تو هنوز و

 و چه و چه و چه ..... یستی. هنوز معلوم الحال نستیمشهن ن
 



 هتهی. اوضاب در خانواده به هم رهتیر یگفت و اشک م یها را م نیا یسارا
 بابا. یبود. باز هم به خاطر ندانم کار

 
که بابا را  دیبه پا کرده بود. آن قدر شتتتد یجارو جنجال حستتتاب کیهم  آراز

 یکرده بود که همراه او در ظاهرا برا بیترسانده بود و خودش شهصا او را ترغ
آراز هنوز که هنوز  ی. ولدیایآرامش، به آن جا ب یدر باطن برا یول نیمعامله زم

 آتش بود. یگلوله  کیبود و بعد از دو هفته 
 

د هم برس ییبه جا میاو اصال نهواهد که با نس یبود که اگر حت نیهم ا حرفش
 یبهواه که ستتتیخودت مشتتهن ن فیکه تو تکل دیرا بگو نیا دیبابا نبا یول
 .یرا هم وارد مشکالتت کن گرینفر د کی

 
سارا یطرف از رست د انشیطرز ب یگفت. ول ینم راهیبابا هم چندان ب یبه قول 

 یدارپس حق ن ستیکه واضح به آراز گفته شود که تو معلوم الحال ن نینبود. ا
 نبود. حی. اصال صحیکن تیرا هم وارد زندگ گرینفر د کیکه 

 
مدت بود که پاک بود. به قول خودش  نیآراز هم حق داشتتت. او چند یطرف از

 ینم یتوانسته بود. به شدت تحت فشار بود. افراد خانواده حت یبود ول سهت
هندوستان  ادیاش  لیکه مبادا ف ندیبب ادیمستند هم درباره اعت کیگذاشتند که او 

 کند.
 



صدمه د یسهت نیکه او با ا یوقت پس شقت و آن هم  رک ت یچارگیو ب دنیو م
او  که از ینبود که به دختر نیارفاق نبود. ستتزوار ا یستتزاوار کم ایکرده بود، آ

 اعتماد از جانب ما نبود؟ یخوشش آمده است، فکر کند؟ سزاوار کم
 
ص نیا یهمه  با صل ا لیتفا شده بود جنگ و دعوا نیماح بابا و آراز و  یماجرا 

 ما از بازگشت آراز. یترس و نگران
 
 ییجان سامورا ییظاهرا پسر دا یهم قاطعانه نه گفته بود. ول میآن طرف نس از

 هم سرراه او قرار گرفته بوده و خواهشش را دوباره تکرار کرده بوده است.
 
خودش را  فیتکل دیخواهد با یرا م میداشتتتت که اگر آراز نستت دهیعق نیدیآ

 .ستیطور پا در هوا بودن درست ن نی. ایزنگ ایو  یروم ایمشهن کند. 
 

ساس کم یگفت. او م یم یگرید یزیطفلک اما چ آراز سبت یترسد. او اح  ن
 یگلدختر خوب و خوش میکرده بود. باالخره از سنگ که نبود. نس دایپ میبه نس

س یعیبود و طب و نظرات  قیسال نکهیکند. با توجه به ا دایبه او پ یبود که آراز ح
از  یادیز زیکه چ دیرس یبود و به نظر م یدختر آرام میهم داشتند. نس یکسانی

ساز زدنهاخواهد ینم یزندگ شاد م ی. با  ستند  یشد و به نظر من م یآراز  توان
 آرامش کامل در کنار هم برسند. کیبه 
 



ساس م یول ست خودش را درگ یکردم که آراز نم یاح کند. نه حاال که  ریخوا
از  علت نینبود که او آن را انکار کند. او به ا یزیچ نیتازه روبه راه شتتده بود. ا

ه بابا ندارد ک یلیداشت که دل دهیاو اعتماد نداشت. او عقبابا ناراحت بود که به 
ه شده بود ک نیا جهیرا که خودش به آن واقف است در سرش بکوبد و نت یزیچ

تمام خانواده در شتتور و هراس بودند که مبادا آراز دوباره برگردد. و  یدو هفته 
 بکند. دیداند که چه با یکه خودش هم نم دیرس یآراز به نظر م

 
د. بودن یریتمام مدت پر از دعوا و بحث و درگ یو آراز با هم آمده بودند ول بابا

ام نمانده است. آن قدر  یوانگیبه د یزیکردم که چ یمن هم حس م کهیبه طور
اوضتتاب را  و دیایکه به آنجا ب میو بگو رمیتماس بگ نیدیداشتتتم به آ میکه تصتتم

 کنترل کند.
 

 یآرامش به آن جا برگشتتت. من هم دلم برا یرضتتا کم یبا آمدن بابا ستترانجام
 یتمام مدت انتظار م کهیبه شدت تنگ شده بود. به طور رایو الم یو عل یسارا
 برگردد و من بتوانم به تهران برگردم. یتا صنعت دمیکش

 
خواست همان  ی. دلم مدمینفس راحت کش کیآمد و من هم  یصنعت باالخره

 را ببندم و به طرف تهران حرکت کنم. میروز چمدانها
 
 بابا و آراز که هنوز پر از قهر و کدورت بودند، به تهران برگشتم. با
 



ستق سارا میم شتم. تمام راه میرفت یبه خانه  سردرد دا شدت  سته بودم و به  . خ
د. بند با بابا بحث و دعوا کرده بو کیگذاشته بود و باز هم  وشیبند دار کیآراز 

 بزنم. ادینمانده بود که برسرشان فر یزیچ کهیبه طور
 

و در را بست تا من  دیمرا به اتاق خواب خودش فرستاد و پرده ها را کش یسارا
 بتوانم در آرامش استراحت کنم.

 
 کیو حاال  دیبار یشتتدم. متوجه شتتدم که برف م داریاز آنکه از خواب ب بعد

 شتم.رفتن را ندا نییحوصله پا یبود که کنار پنجره نشسته بودم ول یساعت
 

 کیتهت انداخت و  یبه در خورد و آراز به داخل آمد. خودش را رو ییا ضربه
 دستش را ستون سرش کرد و به من نگاه کرد.

 
 ؟ی_بهتر شد

 
 ؟ی_آره. تو چ

 
 کنم. ی_من آخرش از دست بابا سکته م

 
 .دمیچرخ یصندل یرو یکم



 
 شد؟ ی_چ

 
 آوردم و گفتم: نییرا پا میصدا

 
 _کجاست؟

 
 اشاره کرد و گفت: نییسرش به پا با
 

 کنن. یو انقالب حساب کتاب م نیدی_با آ
 
 :دمیتعجب پرس با
 

 ؟یشد؟ حساب کتاب چ داشی_انقالب از کجا پ
 

 آورد و گفت: نییرا پا شیاو صدا حاال
 

حرف  زهایچ نیاومد. دارن درباره ستتاخت و ستتاز و ا یدیخواب ی_تو تازه رفت
 زنن یم
 

 بشه؟ کیخواد باهاش شر ی_بابا م



 
 را تکان داد. سرش

 
 _آره

 
 .ستادیو آمد کنار من؛ پشت پنجره ا برخاست

 
 هم اومده. می_نس

 
 زدم. لبهند

 
 ور دل من؟ ی_خب تو چرا اومد

 
 .دیکرد و آرام خند نگاهم

 
 ؟ی_پس برم وردل ک

 
 گرد کردم و گفتم: شیچشمانم را برا  نتیش با
 

 _دلبر جانان من برده دل و جان من ؟



 
را  شیشتتانه ها یطوالن ینزد. بعد با مکث یحرف یی. چند لحظه ادیتر خند بلند

 باال برد.
 

 دونم. یدونم. هنوز نم ی_نم
 

 گه؟یم ی_اون ته ته دلت چ
 

 داد. رونیرا به ب نگاهش
 

 _ته دلم؟
 

 و به من نگاه کرد. دیچرخ
 

گه که تو  یته عقلم م ی. ولهیگه ازش خوشتتم اومده. دختر جالب ی_ته دلم م
ست نییهنوز خودت پا در هوا ست  ستی. در ا ب یریرو هم بگ گهید یکیکه د

 رو هوا. یخودت ببر
 

 ؟یرو هوا چ ادی_ اگر خودش دلش بهواد با تو ب
 

 را تکان تکان داد. سرش



 
 خواد یرو نم نی_خودش هم که بهواد. انصاف من ا

 
 حرفش را ق   کرد. ییپا یصدا دنینش با
 

 آمد. مینس فیآرام و ظر یشد و متعاقب آن صدا کیپا نزد یصدا
 

 ؟یستی_صاحب خونه؟ ن
 

 باز بود، کامال باز کردم. مهیو در اتاق را که ن برخاستم
 

 زمیتو عز ایجان. ب می_سالم نس
 

 .میکرد یب*و*س دهیرا گرفتم و با هم د دستش
 

 سونا جان؟ ی_چ ور
 

 ؟یتو خوب زمیعز ی_مرس
 

 هم آراز را مهمان کرد. یمیرا تکان داد و لبهند مال سرش



 
 کرده بوده، آره؟ یما ازت خواستگار ییجان سامورا ییانگار پسر دا دمی_شن

 
 به من نگاه کرد و آراز به خنده افتاد. رتیبا ح مینس
 

 ؟یچ یچ یی_دا
 
که  بلند به خنده افتاد یدادم. آن چنان با صدا حیتوض شیخنده موضوب را برا با

جم  مان جم  شده بود و همه  ی. حسابوستندیو ساناز هم به جم  ما پ یسارا
اب را بکشند که واقعا جو میزبان نس ریکه شده ز یقیداشتند که به هر طر یسع

 نه؟ ایبه آنها داده است  یو منف یق ع
 

آنها  یبه آنها داده استتتت ول یو ق ع یطفلک هم گفت که جواب منف مینستت
 است. کرده ریگ مینس شیپ شانیگلو یها هستند و ظاهرا حساب نیسمج تر ازا

 
شمگ یم او صب یریگفت و آراز به طور چ صله تر م یتر و ب یع ه شد. ب یحو

 میبنوشتت یحستتاب ییچا کیتا  میبرو نییمن که گفتم به پا تیبا پاراز کهیطور
 تر شد.آرام  یجو و حال و روز آراز کم

 
ردند. ک یو رضا و بابا کنار هم نشسته بودند و با هم صبحت م نیدیو آ انقالب

 جلو رفتم و سالم کردم.



 
حال و  ییاحترامم برخاستتتت. دستتتش را به طرفم دراز کرد و با خوش رو به

 احوال کرد.
 

 به آشپز خانه رفتم. هیبا او کردم و همراه بق یکوتاه یو احوال پرس سالم
 

آنها  ی. آراز هم به جم  مردانه میشتتتد و همه کنار هم نشتتستتت هتهیر یچا
 .دمی. احوال مستانه و طوفان را پرسوستیپ

 
 رفته است و مستانه هم خوب است یگفت که طوفان با دوستانش به دوب مینس

 مودبانه تشکر کردم. یرساند. هر چند شک داشتم! ول یو سالم م
 

به اصت الم  ای. از قستمت باز دمینوشت یرا م میطور که جرعه جرعه چا همان
 هیقب کهیاوپن آشتتپزخانه نگاهم به انقالب افتاد. به مبل لم داده بود و درحال

 شده بود. ابروانم ناخواگاه باال رفت. رهیمشغول بحث و گفتگو بودند به من خ
 

کند و بعد به همان سرعت که آن فکر  یم ییفکرها کیخودش  شیآدم پ یگاه
س سرش جا گرفته ا سرش خارج مدر   تیحکا قایدق نیشود. و حاال ا یت از 

 من بود.
 



که همه شتتان از  دمیرستت یم جهینت نیبعد به ا یکردم. ول یم ییفکرها یگاه
 گرفتم. یدنباله فکرم را نم گریخنده دار و چرند است و د شهیر
 

صم و درهتل به آنها اجازه داده بودم که  میها ییکه در تنها یگرفتم به افکار میت
 بار اجازه نیا گریدر مغزم شتتروب به دادن شتتاخ و برگ کنند را کنار بگذارم و د

تا جلو تر از ا ند نیندهم  نه بود. پوزخ قا ند. احم مد،  یکه بر رو یبرو لبم آ
صدا سته بود. با  ست که برا یناخوا  کیاو هم  یآراز که مرا به نام خواند و خوا

ببرم از هپروت خارج شتتتدم. به جم  مردانه شتتتان نگاه کردم و  یافنجان چ
 .دمیدوباره نگاه او را متوجه به خودم د

 
س کیباهر  انقالب ساله بود. محال ممکن بود که به دنبال  یمرد   کیو هفت 
شد. من اگر مرد ستیدختر ب ساله با سن او بودم محال ممکن بود  یو پنج  به 

 به سن خودم جلب شود. یبه دختر هیصدم ثان کی یبرا یکه توجه ام حت
 
م توانستتت یتصتتور آن را هم نم یبزرگ بود. قابل احترام بود و من حت یادیز او

شد. نم یعاطف یبکنم که او بتواند خالق لحظات  یبرا بود. یجور کیدانم  یبا
 سهت بود. یمرد جا افتاده و بزرگ نیمن عاشقانه داشتن چن

 
به صتتورت مرموز صتتحبت  یبودم که او با تلفن با کستت دهیند یبه حال حت تا

 یزن م کیکرد و خب  یبه صورت مرموز صحبت م یکرده باشد. طوفان گاه
. دهد نیزن تشتته کیمرد را هنگام صتتحبت با  کی اتیتوانستتت لحن و ادب



س یکار یاز تماس ها ریبودم که به غ دهیهرگز ند  ایند. صحبت ک یتلفن یبا ک
ش ش یسرش در گو شد. به نظرم زندگاش با شغول با ست ید و م  یکامال رورا

 از جنس ییها یکه او ستترگرم دیتوانستتت بگو یم یداشتتت. آدم به طور نستتب
نه در زندگ ه ن ن،ی. همشیازهایرف  ن یفقط برا دیکم دارد. شتتتا یلیخ شیزنا

 .ی. نه عاشقانه و نه عاطفشتریب
 

 گاهشیگاه و ب یتوجه او و نگاه ها نیکردم که ا یمن به خودم گوشزد م نیبنابرا
 یفقط م دینگاه بود. شتتا کیفقط  دینشتتان از توجه با آن مفهوم عام ندارد. شتتا

ما برستتد. باالخره او که کور و  یدرباره خانواده  یخواستتت به شتتناخت بهتر
شده بود.  یاحمق نبود. ق عا او هم متوجه نگاه ها و توجه ها آراز به خواهرش 

 کند. دایپ یشترینسبت به ما شناخت ب بیترت نیه اخواست ب یم دیشا
 

لفن بود و با ت ستتتادهیآراز بردم. انقالب نبود. کنار پنجره ا یو برا هتمیر یچا
کرده  خی شیاو را عوض کنم. چا یاشتتاره کرد که چا نیدیکرد. آ یصتتحبت م

 بود.
 

 شیهم ق اب داد تا برا یکم یرا به آشتتپزخانه بردم و عوض کردم. ستتارا یچا
 گذاشتم و به سالن بردم. یببرم. ظرف ق اب را کنار فنجان چا

 



که کنار پنجره بود،  یراک یصتتندل یبه جم  آنها برنگشتتته بود. حاال رو هنوز
را  شیمتفکرانه آرنج ها یاو با حالت ینشتتستتته بود. تلفن اش تمام شتتده بود ول

گذاشته بود و دستش را کنار گونه اش برده بود و انگشت  یصندل یدسته  یرو
 کرد. ینگاه م یو آسمان برف رونیکوچکش را به لب گذاشته بود و به ب

 
 را مقابلش گرفتم. یرفتم و چا کنارش

 
ب به ل یزورک یتکان خورد. مشتهن بود که در فکر بوده استت. لبهند یکم

با او  یمقابلش که کم یعستتل یرا برداشتتتت. ظرف ق اب را رو یآورد. چا
 .دمیرا جلو کش زیفاصله داشت گذاشتم و م

 
 _زحمت نکش

 
 کنم. ی_نه خواهش م

 
 ره؟یم شی_هتل چ ور پ

 
 کوچک را در بغلم گرفتم و ینیدادم. ستت هیکنار پنجره تک واریو به د ستتتادمیا

 نگاهش کردم. چشمانش قرمز و خسته بود.
 

 .دیرا نوش شیاز چا یا جرعه



 
 ؟یهست ی_از فروشنده شرکت ما راض

 
 . سرش به کار خودشه.هی_آره دختر خوب

 
 زد و سرش را تکان داد. یپوزخند

 
 _خوبه.

 
 _آره خوبه.

 
ر تفاوت به نظ یاو همچنان ب یام گرفت. صتتحبت ما رو به ابتذال بود ول خنده

 .دیرس یم
 

 به آشپزخانه برگشتم. یحرف چیبرداشتم و بدون ه واریام را از د هیتک
 

 یدو هفته  یعنوان که احتماال برا یبعد او به جم  آنها برگشتتتت ول یلحظات
 رود. یبه اصفهان م یسفر کار یبرا ندهیآ

 
 گفت: یبا ناراحت مینس



 
 دوباره سفر. ی_وا

 
 به او کرد و سرش را تکان داد. یزینگاه محبت آم انقالب

 
 مونم. ی_من تنها م

 
 .دیپرس یسارا

 
 ست؟یمگه مستانه ن_
 

 سرش را تکان داد. مینس
 

 ره سفر. ی_نه اون هم داره با دوستاش م
 

 دانستم که در ذهن اش ینزد. م یحرف یکرد ول میبه نس ینگاه پر تعجب یسارا
در کنار  و اندازدیب ریتواند سفرش را به تاخ یکه مگر مستانه نم دیچرخ یم نیا

 خواهرش بماند.
 

 .دمیپرس میاز نس آهسته
 



 ؟یکن یم یباهر زندگ ی_با آقا
 

 .دیخند یکرد و نهود نگاهم
 

 _انقالب منظورته؟
 

 و سرم را تکان دادم. میخند یهم نهود من
 

 _آره
 

 ؟ی_طوفان و مستانه چ
 

صال با انقالب تو  یما ول شیپ ادیم ی_طوفان گاه شون ا ستانه نه. آب جوب  هیم
 ره. ینم
 

شمانش غمگ نگاهش را خوب درک  گریمن و او همدشد. حداقل  نیکردم. چ
انند تو یدرد مشتتترک دارند بهتر م کیدو نفر  ی. وقتمی. هم درد بودمیکرد یم

 هم را درک کنند.
 



سرش را پا یحرف ستش را گرفتم. با تعجب نگاهم  نیینزد و  سته د انداخت. آه
به دست من وارد کرد. انقالب همان طور  ییلبهند زد و فشار آهسته ا یکرد ول
صحبت م نیدیآکه با  سفرش  ست یکرد، نگاهش گاه و ب یراج  به  ان گاه به د

 افتاد. یمن و خواهرش م یدر هم گره کرده 
 

 خودش گفت: یذات یو مهربان یبا نگران یسارا
 

 ؟یمون یجان پس واقعا تنها م مینس ی_آخ
 

 زد و گفت: یلبهند مینس
 

 ندارم، عادت کردم. ی_مشکل
 

 به من کرد و گفت: رو
 

 .میستین ی_من و سونا جان نازک نارنج
 

 زدم و در جوابش گفتم: لبهند
 

 .می_آره ما محکم
 



حرف متوجه شتتد و به بابا که  نیرا به آراز دادم. به نظرم او منظور مرا از ا نگاهم
 داد، نگاه کرد و سر تکان داد. یانقالب گوش م یبه حرف ها یالیخ یبا ب
 
 تعارف گفتم: با
 

 شت؟یپ امیب یخوا ی_م
 

 .دیهوا آن را قاپ یرو
 

 گذره. یبهمون خوش م یخوبه. کل یلیآره خ ؟یایم ی_وا
 
 تعجب نگاهش کردم. چشمانش شاد و خوشحال بود. با
 
. اخم داشتتت ی. چشتتمانش کمستتتیکه نظر او چ نمینگاه کردم تا بب نیدیآ به
 .ستین یکه چندان راض نکهیا یعنی

 
که اخم آ به بود دستتتش را پشتتتت کمر خواهرش  دهیرا د نیدینظرم انقالب 

 گذاشت و گفت:
 

 جان مزاحم سونا نشو. می_نس



 
 خجالت فراوان گفتم: با
 

 یکنم چه مزاحمت ی_نه خواهش م
 

س یدرصد هم فکر نم کی یحت  موضوب را یآن چنان با خوشحال میکردم که ن
 و با سر قبول کند. ردیبگ یجد

 
سر  یسر انقالب آمد کوتاه و یلب ها یکه به رو یلبهند  نگاهش را  یبود. 

 داد که گفت: نیدیبه آ
 

سستین ی_نه مزاحمت شه م می. اگر ن شته با ست دا  شیپ ادیخواد ب یجان دو
 .مینس شیتونه بره پ یسونا. سونا هم م

 
ض نیدیآ به  نیشد کرد. به هم ینم یکار گرید ینبود. ول ینگاه کردم. هنوز را

 داده بود. تیخاطر ظاهرا رضا
 

 به بابا و آراز نگاه کرد و گفت: مینس
 

 _ هر طور سونا جان راحت باشه
 



شهن بود که در خانه  یول شا یکامال م شان راحت تر بود.  هم حق  دیخود
شت. بابا وقت شم ب یدا سر م شتریکه من تنها با  شتریزند و آراز هم ب یبه خانه 

 مانم. یمواق  در خانه است و در مجموب اگر من در تهران باشم، تنها نم
 

به من کرد و  نیکه متوجه ا نیدیآ ینزد ول یحرف انقالب ته شتتتده بود رو  نک
 گفت:

 
 .مینس شی_سونا شما برو پ

 
 کرد و لبهند زد. نیدیبه آ زیتشکر آم ینگاه مینس
 

جا بروم. انقالب و نستت قرار به ان به محض رفتن انقالب من  که   میشتتتد 
 گفت: یخشم و ناراحت یبا کم نیدیکردند و رفتند. آ یخداحافظ

 
 ؟یبود که تو زد یچه حرف نی_آخه دختر ا

 
 به دفاب از من گفت: ساناز

 
 ؟هیسونا چ ریرو هوا گرفت. تقص مینگفت. تعارف کرد، نس یبد زهی_چ

 



 .دیکش شیدرون موها یدست نیدیآ
 

 گفت: یبا نارحت یسارا
 

 یر بدهم دخت میهستتت. نستت میخواد بره توهم. فقط نستت ی_حاال مگه کجا م
 .ستین

 
اون  ادیاگر طوفان زودتر از انقالب برگرده ب ه؟یدختر بد می_مگه من گفتم نستت

 ی. اگر انقالب بود من باز هم مشکلگهیداره د دیشب نصف شب. کل ؟یجا چ
شتم ول ش یندا سش خورده  شش م شهیطوفان جن سرو گو جنبه. خ ر  یداره. 

 داره.
 

گرده. تا اون بهواد برگرده انقالب رفته و برگشتتته.  یبرم گهیماه د کی_گفت 
تاک یدیمگه ند بار   یبر م گهیماه د کیکرد که طوفان  دییخود انقالب چند 

 خواست دلگرمت کنه. یتو نگران دی. فهمهیگرده. خودش آدم با شعور
 

 که تا آن لحظه ساکت بود گفت: بابا
 

 داره. گ*ن*ا*هنها نمونه. ت چارهی_اشکال نداره سونا جان بابا برو. دختر ب
 
 گفتم: یناراحت با



 
ت که صحب یدونم وقت ی. من نمدیشم اگر نظر خود منو هم بپرس ی_متشکر م
عقلم  یعنی گهیدرباره مسائل د یشم و مستقل. ول یمن بزرگ م شهیاداره هتل م

 د؟یکن یرسه فکر م ینم
 
سارا نیدیآ شده بودم، نگاه  یو  شان  شف راز کردند. آبا تعجب به من که کوه آت

 با خشم نگاهش کرد. نیدی. آدیآهسته خند
 

 .گهیگه د ی_چته؟ خوب راست م
 

 گفت: یبا ناراحت یسارا
 

 نکهیا ای میبهت اعتماد نداشته باش نکهی. نه امی_سونا جان ما فقط نگرانت هست
 رسه. یکه تو عقلت نم میفکر کن

 
 که گرفته بود خارج شد و گفت: ییاز آن گارد نیدیآ

 
خودت  ادمهی. ستتتین یپستتره اعتماد نیکه به ا یدون ی_ستتونا خودت هم م

شش م نیا یبار گفت نیاول سرو گو سره  ن جنبه. گفتم که اگر انقالب بود م یپ



شکل شه هم بر یم صال انقالب که با شتم. ا س شیپ یندا  یرفمن ح یبمون مین
 پسره نه. نیا یندارم. ول

 
 گفتم: یناراحت با
 

به ا یکنم. من تعارف کردم فکر نمچه کار  یگ ی_حاال م ستترعت  نیکردم 
 خودمون راحت تر هستم. یقبول کنه. و گرنه خودم هم خونه 

 
 من گفت: یناراحت دنیو د یبا اشاره سارا نیدیآ

 
 مدویباشه تعارف اومد ن ادتی ی. برو. ولینیخواد لب ور بچ ی_خوبه حاال نم

 داره.
 
ا و بابا ر یسرزنش بار سارا یاخم از آنها فاصله گرفتم و در همان حاال صدا با

 کردند که چرا مرا ناراحت کرده است. یرا شماتت م نیدیکه آ دمیشن
 
 
 
 
 

*** 



 
 
 
 
 
نه مدرن و  کیهفته بود که در منزل انقالب بودم. برخالف تصتتورم  کی خا

 بودم انتظار دهیکه از انقالب شتتن یفیبا تعار یدانم چرا ول یبود. نم یامروز
ا آنه یملک پدر نینو ساز. ق عا ا یخانه  کیرا داشتم. نه  یمیقد یخانه  کی

ساز تر ا شد یها بود که بتواند ملک پدر نینبود. خانه نو  ه . در عجب بودم کبا
شتتده  یکرد چ ور راضتت یکه به پدر و مادرش م ییانقالب با آن ابراز عالقه ا

 مدرن تر بهرد. یخانه  کیآنها را بفروشد و  یاست که خانه 
 
س با شا یمیصم مین با او  ایکه بعد از رو یدختر نیتر یمیصم دیشده بودم. 

 ینستتبت به او حس خوب یدانم چرا ول یکرده بودم. نم دایراب ه دوستتتانه پ
همستتر برادرم  یآرزو داشتتتم که او روز ایکردم و  یچون فکر م دیداشتتتم. شتتا

 شده بودم. یمیمبنا با او صم نیهمبر  دیشود. شا
 
به خر با . میخورد یم رونیو شتتتام را ب میکرد یگردش م م،یرفت یم دیهم 

 بود. ی. دختر پاک و ستتتالمرمیبود که او را تحت نظر هم بگ یفرصتتتت خوب
شغول ساده و پاک بود.  شیها یدلم شق ها یکیهم مثل خودش   نیا شیاز ع



اش  یسرگرم گریدر بالکن و در سرما بنوشد. د میمال کیبود که قهوه را با موز
 کیو غذا درستتت کردن بود. دستتت پهتش حرف نداشتتت و ک دنیکتاب خر

 معرکه بودند. شیها
 

را به دستتتور پهت  ییزهایو او مبتکرانه چ میکرد یبا هم غذا درستتت م یگاه
 نیگفتم که ا یخودم م شیشتتد و پ یتعجب من م هیکرد که ما یغذا اضتتافه م

صرف  یخب خوشمزه م یشود لب زد ول ینم غذا را شتها آن را  شد و آدم با ا
 کرد. یم
 

شدت بزرگ ییرایسالن و پذ یسه خوابه بود ول خانه شت. به طور یبه   کهیدا
مهمان  نکهیبزرگ را آن جا برپا کرد. بدون ا یمهمان کیشتتد  یراحت م یلیخ

 ها در هم گره بهورند و نتوانند قدم از قدم بردارند.
 

 شتتترشتتانیاول ورودم متوجه لوازم و استتباب منزل شتتدم. ب یهمان لحظه  در
مثل همان  یمیقد ینیو چ یکیستترام یبودند. مجستتمه ها قهیو عت یمیقد

به آن اشاره کرده بود  یکه انقالب آن شب در منزل سارا یمقدس میمجسمه مر
 .گریو با ارزش د یمیقد یزهایچ یلیو خ

 
اتاق انقالب بودم که حد واندازه  دنیکاو به دکنج یبه قدر یدانم چرا ول ینم

ضول شت. من معموال آدم ف شت یول ستمین یندا و  اتاق خواب دنید یبرا اقمیا
ص میحر صو س یاز اندازه بود. ول شیاو ب یخ شان ییتنها جا مین  را که به من ن



تاق قفل نبود. چ بودم که  دهیبارها د وننداد، همان اتاق خواب انقالب بود. ا
انقالب  ی شسته شده یگذاشتن لباسها یمثال برا ای یزیبرداشتن چ یبرا مینس

 رفت. یبه اتاق م
 

س کی نیبنابرا ش میروز که ن ساله و  به  ن ایدر حمام بود. مثل دختران چهارده 
تاق او رفتم. خودم هم از ا ته بود. خ نیا نده ام گرف نه  یلیکار خودم خ قا احم

ام در خواهد  نهیکردم که قلبم از ستت یبود. احستتاس م جیحال مه نیدر ع یول
 کیهم رفتن به اتاق  آننکرده بودم.  یکار دزدک کیآمد. تا به حال در عمرم 

ستم کار خ یم نکهینفر. با ا باز هم در ذهنم بر  یدهم ول یانجام م یبد یلیدان
 انجام آن اصرار داشتم.

 
اده به مراتب س یونیاتاق بزرگ و ساده و دکوراس کیدر اتاق نبود.  یخاص زیچ

 و یمیکرد. تهت قد یکه توجه آدم را به خودش جلب م یزیچ نیاول یتر. ول
دو نفره بود. کامال مشهن بود که تهت متعلق به پدر و مادرش  یعیچوب طب

ام  دیجد یاتهت ه نیاز چوب گردو بود. نه ا یمیقد یاستتت. از آن تهت ها
 اف. ید
 

ه پدر و که متعلق ب یاند در تهتبتو یبود که کستت نیستتهت و ستتنگ میبرا یکم
اگر من هم آن قدر به  دیدانم شا یداشته باشد. نم یمادرش است، خواب راحت



شان  میتوانستم در تهت قد یلذت بهش را م یپدر و مادرم عالقه داشتم خواب
 تجربه کنم.

 
از  یمیو قد یچوب یهر چه تمام تر پر از قاب ها هیقگیاتاق با خوش ستتل تمام

 .بایز اریمرکب بود. بسخط قلم و 
 
س ینم ض یدانم متعلق به چه ک شهن  یبود. چون بع ها نو تر بود و کامال م

 کاغذ درون یبود و حت یمیاز قاب ها قد یبعض یاست ول یبود که قاب امروز
 بود. دهیشان هم رنگ پر

 
کتابهانه بزرگ اشتتغال کرده بود. کتاب ها با نظم  کیاتاق را  یشتتمال ضتتل 
ص شانیشده بود. ب دهیچ یخا سف یهیتار یکتاب ها شتر در  یبود. ول یو فل

ض یشد گفت که از همه نوب کتاب یم تینها  سبک ها یدر آن موجود بود. بع
 .شتریسبک ها ب یکمتر و بعض

 
ار . و مقدلدورانتیو خیگفت زرتشتتتت، پله پله تا مالقات با خدا، تار نیچن

 یبود. دوره چند جلد ابیو کم  یمیقد اریکه بستت ییاز کتاب ها دوره ا یادیز
ستان یکتابها سر یزیپار یبا  یمیقد یبا چاپ تیصادق هدا یکامل کتابها یو 

ست ف یی. نه از آنهانالیو اورج شگاه تهران د  یشده  یها کپ روشکه مقابل دان
جالب بود.  میکنند. برا یخدا به ملت غالب م متیها را به ق نالیهمان اورج

 داشته است. یعال ییا قهیکتابها را جم  کرده، سل نیکه ا یکس



 
سل از سان  یکیزیدر آن بود. از کتاب متاف ییا قهیهمه نوب کتاب و با هر نوب  ان

 یتا کتاب یعتیشر یروم است نه جسد گرفته تا کتاب سه تفنگدار. از کتاب ها
 .سمیمارکس و مارکس دیدرباره عقا یمیقد اریبس
 

داد. آراز و ستتهند  یمرد منظم و مرتب م کینشتتان از  و مرتب بود و زیتم اتاق
آورد و  یکه ستتهند شتتلوارش را در م دیآ یم ادمیروزگار بودند.  یه ل*خ*تشتت

کرد و شتتب دوباره آن را از همان  یهمان طور وستتط اتاق به امان خدا رها م
 .دیپوش یداشت و م یوسط اتاق بر م

 
اعف مض یفضول گریکار د نیشدم. ا دهیخوداگاه به سمت کمد لباسش کش نا

 قابل کنترل شده بودم. ریدانم که چرا غ ینم یبود. ول
 

زمستتتانه اش با نظم و  یدر کمد را باز کردم. کت و شتتلوارها و پالتوها لنگه
با نظم در کنار هم بود.  دهیکنار هم چ بیترت شتتتده بود. کف کمد کفش ها 

ندها و حت از  یکی یهم رو دیمدل جد یکاله شتتتاپو کی یکراواتها و کمر ب
 ها گذاشته شده بود. یچوب لباس

 
گذارند.  یکه خواننده ها بر ستتر م ییکالها نی. از ایمیقد یاز آن کالها نه

 یکردم انقالب را در آن کاله تجستتم کنم. خنده دار بود. به کالس او نم یستتع



متعلق به طوفان  دیمثل کاله آرش خواننده بر ستتر بگذارد. شتتا یآمد که کاله
 بود.

 
 ها و یتک، کتان ییپارچه ا یکمد را باز کردم. در آن شتتلوار ها گریلنگه د در
شتتده  دهیو مرتب کنار هم چ زیتک، تم یها راهنیها و تک پوش ها و پ نیچ

 بود. رهایپوشها و لباس ز ریکنارش هم جوراب ها و ز یبود. در کشو
 
 زن بودم از کیمن که  ی. حتبیتعجب کرده بودم، از آن همه نظم و ترت یلیخ

 ه تر بودم.ل*خ*تاو ش
 
 یکس هاع یبرداشتم و نگاه کردم. کم اطیبود. با احت یمیآلبوم قد کیکمد  ته
شانیبود و ب یمیقد صفحه ا یمیخود آلبوم قد یبود. ول دیجد شتر ول بود. در 

 پدر و مادرش بود. یاز عروس یآلبوم عکس
 
 ظیغل یشتتیآرا . عروسیمیقد یها یو از آن عروستت یمیقد یآن عکس ها از

همه  بلند بود. مثل حاال نبود که نیو آست دهیپوش اریداشت و لباس عروسش بس
طور بود. لباس مامان هم  نیمامان و بابا هم ا یدکلته باشتتتد. عکس عروستت

به  یزرگکاله ب اوبود که  نیبلند. تنها تفاوت او با مامان ا نیبود و آستتت دهیپوشتت
 خورده بود. شیطرف موها کیگل سر بزرگ به  کیسر داشت و مامان 

 



همان چشتتم و ابرو و  قایبه پدرش داشتتت. دق یادیز اریشتتباهت بستت انقالب
ش ینیهمان فرم ب شمان خواب  یو لبها دهیک شت و برآمده. همان چ سبتا در ن

 بود. ییبایاز ز یتیمادرشان آ یآلود و خمار. ول
 

 و سال تر از پدرشان.کم سن  یلیزنده و آشکارا خ یمثل عروسک درست
 

 اریس. و طوفان هم بمیبا مادرشان داشت تا نس یتر ادیز اریشباهت بس مستانه
 مردانه تر و زمهت تر. یدر ابعاد یبود. ول هیشب
 

 را بستم و کنار گذاشتم. آلبوم
 
 هنوز در اتاق میآمدم. نس رونیاز اتاق انقالب ب میدرب حمام اتاق نس یصدا با

ستم. به اتاقش رفتم. رو  یخودش بود. به گمانم فکر کرده بود که من در هال ه
 کرد. یرا خشک م شینشسته بود و موها شیآرا زیم یصندل

 
 می_نس

 
 _هوم؟

 
 اد؟یم ی_داداش انقالبت ک



 
 به من نگاه کرد. نهیآ از
 

 ؟ی_خسته شد
 

 _نه.
 

آن قدر  یدختر چیبه حال با ه تا ایتهت چهار زانو نشتتستتتم. بعد از رو یرو
واقعا به من خوش گذشته بود و  میچند روز با نس نیخوش نگذرانده بودم. در ا

 شده بود. یام عال هیروح
 

 ؟یاسک میگم بر ی_نه م
 

 _تنها؟
 

شمانش ش چ شدیدرخ شان نم  انی. او هم کم  کامال  ییا هیداد. روح ینبود. ن
ود. من من جور ب هیدخترانه داشت. که با روح ی نتهایاز ش یرپوستیو ز یپنهان

که د یطور بودم. ول نیهم هم ها بود  خ ر و  یب یها  نتیآن شتت گریستتتال
آمده  شیپ یفرصتتتدخترانه را در درونم ستترکوب کرده بودم. و حاال با او دوباره 

شتم. و  نتهایش نیاز ا ایبه درون خودم برگردم. من با رو یبود تا کم  یلکم ندا
س گریاو دبعد از  صله ک شتم. افکارم آن چنان ت یحو کر شده بود که ف رهیرا ندا



س یم ست. ول یزیچ یشود برا یم کیکه به نزد یکردم هر ک س یا  میخب ن
به من نزد رخاط یکرد. او اگر هم برا یموردش فرق م شتتتده بود من  کیآراز 

همسر  یآمد که او روز ینداشتم. او را دوست داشتم و اصال بدم نم یمهالفت
 آراز شود.

 
 گفتم: دیترد یکم با
 

 _تنها؟
 
 و همان طور که برس در دستش بود گفت: دیبه سمتم چرخ جانیه با
 

 .میگذرون یخوش م میر یم میدار یانقالب رو بر م نیتنها. ماش گهی_آره د
 

. او هم برس را به سمت من دمیباال پر جانیگرد کردم و با ه شیرا برا چشمانم
خال جا  که من  مد و  یپرت کرد  به ستتمتم آ تاق خورد.  به در ا دادم و برس 

 .میدیر*ق*صو دور اتاق  میرا بغل کرد گریهمد
 
شد او کالس داشت و من  ی. فردا که نممیکرد یزیوار شروب به برنامه ر وانهید

 پس یدادم. ول یانجام م نیدیآراز و آ یرا برا یبانک یکارها یسر کی دیهم با
. در تهران هنوز برف بود و ق عا در میشتتو یدغدغه راه یب میتوانستتت یفردا م



. چه میکرد یزیر برنامهشتتروب به  جانیبود. تا شتتب با ه یشتتتریبرف ب نیزید
 یم ایآ و میحرکت کن یچه زمان م،یچه کار کن م،یچه بهور م،یچه بپوش م،یببر
 حرف نداشت. میشد که از نظر نس یاگر م م؟یکه شب هم آن جا بمان میتوان

 
که اگر خانواده ها بفهمند مهالفت خواهند کرد.  میدانستتت یهم او و هم م یول

دانستند.  یرا دست خودشان امانت م مینس یمهصوصا خانواده من که به نوع
صم یول و  میرفت یو بدون اجازه هم م میرفت ی. ممیخودمان را گرفته بود میما ت
جلو  زیچ چیم که هیرفتن را داشتتت جانی. آن چنان هدمیگذران یخوش م یکل

 دارمان نبود.
 
 شتریتا ب میچه کن نکهی. امیبه نقشه مان اضافه کرد یشتریب اتییروز بعد جز تا

گردش دخترانه  کیاستتتفاده را از  تیکه نها میخواستتت ی. ممیخوش بگذران
سمیببر هم به ما  رشتیبود. آن زمان ب شتریکاش که تعدادمان ب یا می. به قول ن

 گذشت. یخوش م
 
 
 
 
 

*** 
 



 
 
 
 

هر دو نفرمان از شتتدت خنده خم شتتده  کهیدر خانه را باز کرد و در حال مینستت
سراز میبود شکمان  ست خنده و میشده بود به داخل خانه رفت ریو ا . آن قدر م

که  میوجه متوجه نشتتتد چیکه به ه میکه گذرانده بود میبود یلحظات خوشتت
ست و از همه باال تر انقالب را با آن ه یچراد ها شن ا  دمیاش ند بتیخانه رو

 یاخم و تعجب به ما نگاه م یداده بود و با کم هیکنار آشتتپزخانه تک واریکه به د
 کرد.

 
که تمام راه را راج  به خاطرات آن روز  میخوش گذرانده بود نیزیقدر در د آن

ه که ستتر کار رفت ی. از پستتران میکرد یمو تکرار مکررات  میصتتحبت کرده بود
دن من و کله پا ش سمیبودند و تمام روز به دنبال ما بودند، گرفته تا سر خوردن ن

و  میبود دهیقبل تدارکش را د بکه از دو ش یفراوان یها یدر برف ها. از خوراک
عال که  یرغم آن همه خوراک یو عل میکه در رستتتوران آن جا خورد یناهار 
نه بود میدخورده بو  یو م میکرد یم فیو تعر میگفت ی. ممیهنوز هم گرستت

 .دمیخند
 



 یم نفر بداند که ما کجا کیکه اگر  میدیرستت جهینت نیقبل از رفتنمان به ا روز
. قرعه دیایب شیپ یبفهمد و ناراحت یاستتت که کستت نیبهتر از ا میبرو میخواه

 یهترب نانیسوپاپ اطم یداشت که سارا دهیعق میافتاد. نس یفال به اسم سارا
 یگفتم نه نم یم نیدیآ هاگر ب دیشتتود که او را قان  کرد. شتتا یاستتت و بهتر م

ست یچون تنها م یآورد ول ساس بود.  یرانندگ یاو رو میبرو میخوا در جاده ح
صوصا جاده ها شت آ گریعلت د کی. و یبرف یمه  رداوینه ب نیدیکه امکان دا

را حستتاس تر کرده بود.  نیدیآ نیدستتت ما امانت بود و هم میبود که نستت نیا
ا . که البته آراز احتماال بمیهم با خودمان ببر اکرد که مثال آراز ر یعنوان م دیشا

 کی. ما مینبود یهمراه نیبه ا لیما مینستت ینه من و نه حت ی. ولدیدو یستتر م
ست یدخترانه م یدو نفره  حیتفر س یب  نتیش کی. میخوا شتت دخ ر. دو  میا

ش ش یها یکه خنده ها و در گو شته با ستمیدخترانه دا صدا می. و اگر خوا  یبا 
به  هیانضبط شده سه ث ینباشد که مثل صدا یکس میاوریو ادا در ب میندبلند به
 ی. ممیاوریو ناز و ادا درن میاعالم کند که زشتتته استتت و بلند نهند هیستته ثان
. همان هم شده بود. آن قدر به ما خوش گذشته میخوش بگذاران یکم میخواست

 .میبود دهیبود که تمام مدت خند
 
صحبت کرده بود بیو به ترت میتماس گرفته بود یسارا با ابتدا  یسارا .میبا او 

سهتانه مقاومت کرد ول سارا یسر سهت گریبود د یخوب  سر ه ک ی. به همان 
چانه زدن  یعد از کلشتتد. عاقبت ب یبود . مهربان هم بود و به ستترعت رام م

از ما قول  ی. ولدینگو یزیچ یکه به کستت میکن یکه او را راضتت میموفق شتتد
 .می. قول دادم که قبل از ساعت نه شب منزل باشمیگرفت که شب زود برگرد



 
و  میبود که ما به منزل برگشت قهیراس ساعت هشت و چهل و نه دق قایحاال دق و

شد شته بود مواجه  سمیبا انقالب که برگ ته بود با او تماس گرف می. روز قبل که ن
بر خواهد گشتتت. و  یکه چه زمان ستتتیمشتتهن ن قیگفته بود که به طور دق

 ینگاه م میبلند بلند ما به من ونستت یمتعجب از خنده ها ییحاال او با چهره ا
 کرد.

 
که تمام روز به  یهم چنان راج  به دو پسر می. نسدمیاو را د میزودتر از نس من

بال ند ول دن مده بود ها یما آ ندیفهم تیدر ن ما خ د ند و  کار بود  الیکه ستتر 
 .دیخند یکرد و م یصحبت م م،یبا آنها را نداشت یهمراه

 
 یم نییچکمه اش را پا پیکه خم شده بود و ز مینس یچنان محکم به پهلو آن

 شد. دهیخورد و به در کوب یسکندر چارهیکه ب دمیکوب د،یکش
 

 .یوحش ی_او
 

شم و تعجب خارج  یلحظه ا ی. چهره انقالب برادمیرا گز لبم از آن حالت خ
ا به سرعت خودش ر یلبانش آمد. خنده اش گرفته بود. ول یشد و لبهند به رو

 جم  کرد.
 



 شوم. یکردم که هر لحظه قرمز تر م یم احساس
 

شت  ا؟ ونیش یگفت؟ گفت ا یخانم. خب پسره چ مینس یداد یادامه م ی_دا
 جمله ملوس نینگرفت موق  گفتن ا شگونیون رو که نلپت انایاح
 

 کرد. یهاج و واج به انقالب نگاه م چارهیب مینس
 
 ؟ییتو ی_ا
 
ش کی شلوار پو ست گرمکن و  ستش بود.  کیبود و  دهید فنجان قهوه هم در د

آمدن از اشتتپزخانه بوده استتت که ما وارد منزل شتتده  رونیاحتماال در حال ب
 نم دار بود و مشهن بود که تازه دوش گرفته است. شی. موهامیبود

 
 ؟یبود ییا گهیآره منم. منتظر کس د ی_ا
 

 _هان نه!
 

مرا که  یگذاشتتت و بازو یاش را از پشتتت اش باز کرد و کنار در ورود کوله
 خشکم زده بود در دست گرفت و به داخل کشاند.

 
 ؟یچرا تماس نگرفت ؟یاومد ی_ک



 
 نگاهش به من بود، گفت: کهیبه سمت مبلمان رفت و درحال انقالب

 
 .دیباش ی_تماس گرفتم. گفت در دسترس نم

 
 .میحق داشت. آنتن نداشت چارهیدستش به هر دو نفرمان اشاره کرد. ب با
 

 زنگ بزنم. نیدیداشتم به آ الیخ نیاومد یم رترید کمی. اگر دمی_تازه رس
 

شته بود. چقدر خنیدیآ ی. وادمیرا گز لبم شد که زود برگ شمیوب  دم . متوجه 
 که هنوز به او سالم نکرده ام.

 
 _سالم

 
 اش گرفت و گفت: خنده

 
 .رزادیسالم سرکار خانم پ کی_عل

 
 .دمیخند

 



 د؟ی_کجا بود
 

 خونسرد گفت: مینس
 

 .نیزی_د
 

 با اخم گفت: انقالب
 

 ؟یبرف یآب و هوا و جاده ها نی_تنها؟ تو ا
 

 سرش را تکان داد. بدون آنکه پالتو و شالم را باز کنم گفتم: مینس
 

 برم خونه. ریمن بگ یبرا یتاکس هیجان  می_نس
 

ش یم حیترج صا به دهان  شه سر و کله  ریدادم که خودش  برود و با انقالب 
 گفت: میبزند. انقالب برخاست و قبل از حرف زدن نس

 
 بود؟ نی_کجا؟ قدم من سنگ

 
 پا شدم.پا و آن  نیا یکم
 



 گهید یبرم. شما که اومد گهی_نه د
 

 گفت: مینس
 

 رفت؟ ادتی نمیآواز برنادت رو بب مینی_کجا تو هم حاال؟ قرار بود بش
 
 آواز برنادت لمیکه هر دو نفرمان عاشتتق ف میبود دهیبود. روز قبل فهم ادمی نه

عد از  میدانلود کرده بود نترنتی. آن را از امیهستتت که آن شتتتب و ب و قرار بود 
ار ک نیا گریحاال با وجود انقالب د ی. ولمیبرگشتتت به خانه آن را تماشتتا کن

 نبود. یشدن
 

 .نمی. بعد بده منم ببنیخودت تنها بب گهی_شرمنده د
 

 مرا باز کرد. یپالتو یبا اخم به سمتم آمد و دکمه ها مینس
 
 هری. اون میدار یانقالب مشکل . اگر بایمون یجا م نیخود. امشب شما ا ی_ب
 
 .داد، نگاه کردم یگوش م میحرف نس نیخنده به انقالب که با دهان باز به ا با
 
 ره؟ من خسته و خورد اومدم کجا برم؟ یانقالب م یچ یعنی_



 
 گفت: یبا حالت خنده دار مینس
 

 _خب سونا سهتشه.
 

 طلبکارانه رو به من گفت: یشد. انقالب با حالت شتریام ب خنده
 

 سهتته؟ مگه من لولو خورخوره ام؟ یچ ی_خانم شما برا
 

 و گفت: دیکش رونیمرا به زور از تنم ب یپالتو مینس
 

 .ی_کم هم ندار
 

 به من کرد و گفت: رو
 

 یاجازه ات رو م نیدیزنم به آ ی. بمون. خودم زنگ مگهی_ستتونا لوس نشتتو د
 .رمیگ
 

مرا در دستتت داشتتت، نگاه  یکه همچنان پالتو میمبل نشتتستتتم و به نستت یرو
 کردم.

 



شتم که آ یچندان نانیآنکه اطم با ض نیدیندا شد ول یرا س یبا ستم د میچون ن و
ام را  ندهیآ یشتتده بود و اصتتال دوستتت نداشتتتم که دوستتتم و زن برادر احتمال

 نارحت کنم، گفتم:
 

و منکر شتتب  ری. خودت هم که مثل نکیمنو گرفت ی_مگه چاره هم دارم. پالتو
 . جرات دارم بگم نه؟یسادیسرم وا یقبر باال

 
ن را روش ونیمبل نشست و تلوز یو از ما فاصله گرفت. رو دیآرام خند انقالب

 کرد.
 

 .دیدست مرا گرفت و به اتاق خودش کش مینس
 

 هگیشتتم. االن که د یاگر ستتهتته انقالب اومده بگو. ناراحت نم می_جون نستت
 .میخودمون دو تا هست

 
 برم؟ یذار ی_اگر بگم آره م

 
 لبانش را جلو داد. یدلهور با
 

 _آره.



 
 .دمیخند

 
 .رمیبگ نیدیتماس با آ هیبذار  یمونم. ول ی_نه م

 
ش با سترس نم یتماس گرفتم. م نیدیآ یگو شترک مورد نظر در د  یگفت که م

سته جر شد. با آراز تماس گرفتم و آه دودل  کردم. به نظر فیتعر شیرا برا انیبا
ست  یآمد ول یمن  نیدیهم به من بدهد. گفت که آ قیجواب مثبت دق کینتوان

 را به او خواهد گفت. انیخواهد کرد و جر دایرا پ
 

رم هم شدم شام را بهو یسفارش داد. گفت که اگر رفتن رونیرا انقالب از ب شام
کرد. به خنده ها  یما نگاه م یزد و در آرامش به کارها یحرف نم ادیو بروم. ز

کردم که ناراحت  یدانم چرا حس م یما. نم یها  نتیما. به ش یها یو شوخ
ستگ شمانش عالوه بر خ ست. چ س یا شتند. ن شغول  شپزخانهدر آ میغم دا م

شد که انقالب از رستوران سفارش داده بود. به سالن رفتم و  ییغذا ها دنیکش
بود و او  دهیبه انتها رس گارشیس مبل فاصله نشستم. در فکر بود. کیکنار او با 

 از هال زل زده بود. آهسته گفتم: ییهمچنان به گوشه ا
 

 .لتریرسه به ف یداره م گارتونی_س
 



س رتیپر از ح یخودش آمد و نگاه به ستش کرد.  گاریبه من و بعد به  درون د
ل مب یو به پشتتت دیکشتت یکنار دستتتش خاموش کرد. آه یگاریستت ریآن را در ز

 دستانش را در پشت سرش به هم قالب کرد و به من چشم دوخت. داد. هیتک
 

 _خوش گذشت؟
 

 را تکان دادم. سرم
 

 یلی_آره خ
 

 زد. یآرام لبهند
 

س نمیب ی_خوشحالم م صم مین شما  س یمیبا  ص میشده. ن ا داره ب یاخالق خا
 .رهیگوشه گ کمی. رهیگ یهمه کس گرم نم

 
شباهت ز یم شده بودم. ما  ستم. متوجه  شت یادیدان شه میبه من دا . من هم گو
که داشتم  یمحدود یهمان روابط اجتماع گریبودم. من هم بعد از سهند د ریگ

 را هم از دست داده بودم.
 

 .هیدختر خاص می_نس



 
 لحظه به من نگاه کرد. چند

 
 یهست ی_تو هم دختر خاص

 
 آرامش ...... یصدا یبود. ول ینگاهش معمول حالت

 
ازشگرانه نو شیصدا ینکته تا سر حد مرگ ابا داشتم ول نیآنکه از اعتراف به ا با

 بود. آرام و بم.
 

روابط  دی. درست است که شاستمین یانداختم. من دختر خجالت نییرا پا سرم
هم  ینداشتتته باشتتم ونستتبت به ستتنم ستتر و زبان آن چنان یچندان قو یعموم

 نیکردم مثل اول یحاال حس م ی. ولستتتمیهم ن یخجالت ینداشتتته باشتتم ول
" یشیدختره تو چرا روز به روز خوشگل تر م یبه من گفت" ه اریکه شهر یبار

 سرخ شدم.
 

ابا ب نکهیمامان و بابا و ا یبه خاطر داشتتتم. به خاطر اختالف ها قیروز را دق آن
ضا خیاز ب شت ما ارتباط چندان یخانواده  یو بن با همه اع شکل دا  یمامان م

 یچند ستتال، ما خانواده  بای. و بعد از مدتها، تقرمینداشتتتمامان  یبا خانواده 
. آن جا بود که میبود دهید میها ییاز پستتر دا یکی یمامان را در مراستتم عروستت



جمله را به کار برده بود و من احمقانه  نیبود ا دهیکه بعد از سالها مرا د اریشهر
 کردم. یم ریاو شده بودم و تمام شب را در هوا س یجمله  کیعاشق همان 

 
کردم که من  یاداوری. به خودم اورمیکردم تا آرامش خودم را به دستتت ب یستتع

 .ستمیدختر شانزده ساله ن کی گرید
 

 که سرم را بلند کردم، آرام و برخود مسلط بودم. یوقت
 

 .دی_شما ل ف دار
 

 و موشکافانه بود. قیدق نگاهش
 

 _سفر شما چ ور بود؟
 

 نگاهش را ادامه داد و گفت: گرید هیثان چند
 

 خواستم شد یکه م یزی_خوب بود. اون چ
 

کرد و به  ییمودبانه ا یانقالب را صتتدا کرد. عذرخواه ییلحظه ا یبرا مینستت
 آشپزخانه رفت.



 
االد س یکه برا دیپرس یشد. م یم دهیاز هال شن شانیآهسته صحبت ها یصدا

ه هم گفتند ک یگرید زیُسس با ماست درست کند؟ چ ایخورد  یُسس را م نیا
 .دمیمن نشن

 
را انتهاب کرد و بدون فاصتتله با من  یبعد انقالب برگشتتت. مبل کنار یکم

 نشست.
 

 کرد و گفت: ونیبه تلوز ییا اشاره
 

 د؟یآواز برنادت رو نگاه کن دیخواست ی_مگه نم
 
 تعجب نگاهش کردم. با
 

 _حاال؟
 
 را باال برد. شیابرو کی

 
 ؟ی_پس ک

 
 از آشپزخانه بلند گفت: مینس



 
ست ندار ی_تو ک سونا موندن ؟یزن یچرا چونه م گهید یدو شد ما شب  یاگر 

 .میکن یتو اتاق نگاه م
 

 خنده دار گفت: یاش را باال برد و رو به من با حالت چانه
 

 _من گفتم دوست ندارم؟
 

 .دمیتکان دادم و خند یرا به نشانه نف سرم
 

 گه؟ یم یچ نی_پس ا
 

 دمیپرس انهیموذ
 

 د؟یدوست دار یعنی_پس 
 
 یم یجونز باز فری. جنیمیو قد دیستتف اهی. ستتدمشیچهار د نمایبار تو ستت هی_

 کنه. آره؟
 

 _آره



 
. التیا تهکنم ت یارتباط برقرار م شتریب یواقع یزهای. من با چهی_داستانه واقع

 کنم. یحال نم ادیاست ز ژهیو یکه پر از جلوها دیجد ینمایبا س
 
 گفتم:  نتیش یکم با
 

 _پس بذارمش؟
 

 .دیخند آرام
 

 ادهیدختر؟ من حوصله ام ز یترسون یم وی_بذار. ک
 
 خنده و با منظور گفتم : با
 

 هشیم ادی. منم به سن شما برسم حوصله ام زگهی_مناسب سن و سالتونه د
 

کردم که هر لحظه  یبود. خنده ام را فرو خوردم. احستتاس م یدنیاش د چهره
در  که یادیز یگل کرده بود. خوش  نتمیمنفجر خواهم شد. از صبح آن روز ش

ستترحال آورده بود. شتتده بودم همان  یداشتتتم مرا کم میچند روز با نستت نیا
 ها. یو خنده ها و شوخ  نتهایبودم. همان ش رستانیکه در دوران دب ییسونا

 



فتم و ر ونیو به طرف بهش و تلوز دمیدزد فتمیرا قبل از آنکه به خنده ب نگاهم
م به سمتم خ یخودم برگشتم. کم یرا در دستگاه گذاشتم و به جا ید یو ید

 بودم، گفت: دهیخاغ که تا به حال از او نشن یشد و با لحن
 

ر دختر به سن تو چقد هی یها ی ونیکه ش یفهم یتازه م ی_به سن من که برس
 تونه لذت بهش باشه یم
 

کامل نگاهش کردم که خنده اش گرفت. توق  هر  رتیبا دهان باز و حچنان  آن
کردم و در الک  ینیحرف را. به ستترعت عقب نشتت نیرا داشتتتم به جز ا یحرف
ابروانم نشتتستتت. او حق  یاخم، ناخواگاه به رو یخودم فرو رفتم. کم یدفاع

 را بزند. یحرف نینداشت چن
 
 نیجازه را به او داده بودم که چنحق و ا نیدست خودم ناراحت بودم. خودم ا از

 یرا حفظ م میحر نیرا بزند. اگر حد خودم را نگه داشتتته بودم او هم ا یحرف
 .یگرید زیبود. نه چ یو شاد حیتفر یکرد. من فقط قصدم کم

 
زده  رتیجا خورد. نگاهش ح ینگاهش کردم که کم یآن چنان اخم و تشتتر با

 .دمیبه طرفم خم شد. نا خوداگاه خودم را کنار کش شتریب یشد و کم
 

 زنگ نزد. نیدیبرم. آ گهی_با اجازه تون من د



 
 . مچم را گرفت.برخاستم

 
 _کجا؟

 
شت. اخم و جد شتریصورت او ب حاال شده بود تیاز من اخم دا  کی. واقعا 

 و هفت ساله. یمرد بزرگ س
 

 رم خونه.... ی_م
 

 ؟ی_قهر کرد
 

سرد  ی. کامال جدرمیبگ دهیصدا و چهره اش را نادکردم که ابهت  یسع و خون
 به من نگاه کرد.

 
 نیدختر خانم. ا یکن یرو باز م یباب شتتوخ یعنی یکن یم یکه شتتوخ ی_وقت

 ؟ینکته نشد نیاصل ساده است. هنوز متوجه ا هی
 

 .دمیکش رونیرا از دستش ب مچم
 



شوخ ادی_ من ز شوخ یزی. چستمین یاهل   بود. عذر ییجا یب یهم که گفتم 
 کنم. یهم م یخواه

 
 زد و گفت: یخند پوز

 
 دهیمن تو گرگان موش آب کشتت یالیو اطیکه برادر منو تو ح ی_واقعا؟ پس اون

 آره؟ یکرد البد شما نبود
 
و چهره  شیداشتتت؟ صتتدا ینگاهش کردم. او چه گفت؟ چه منظور رتیح با

 خاغ داشت. یاش حالت
 
 تمام تر گفتم:هر چه  یفکر یو با ب یعصب یحالت با
 

شما احترامتون برا بای_طوفان تقر شما نه.  سن منه.  ه من واجبه. گفتم ک یهم 
 خوام. یعذر م

 
س صدا مین س یبگو مگو یبا  سرا گاه به من ن یبه هال آمده بود و با نگران مهیما 

 کرد. یم
 



 به جلو یکه داشت و کم یهتگینگاهش عوض شد. از آن حالت بر انگ حالت
 داد. هیخم شده بود، خارج شد و به مبل تک

 
 به من نگاه کرد. متفکرانه و با دقت هر چه تمام تر. هیثان چند

 
 طور. نی_که ا

 
 من قرار گرفت. یو روبه رو برخاست

 
 _ممنون از احترامت.

 
 را برداشت و به اتاقش رفت. گارشیس پاکت

 
 کلمه گند زده بودم. یعواق یمبل ولو شدم. گند زده بودم. به معن یرو
 

 شد؟ ی_چ
 

 کنارم نشست. مینس
 

 . متاسفم.میزدم نس یحرف بد یلی_خ
 



 را دور گردنم حلقه کرد. دستش
 

 .دمیمن همه رو شن یکه نگفت یزی_چرا؟ چ
 

 کردم. یادب یباهر از دستم ناراحت شد. ب ی_آقا
 
 خنده نگاهم کرد. با
 

 انقالب بگو خالغ. هیتو رو خدا.  نیباهر نبند به ناف ا یباهر آقا یآقا ی_ه
 

 زدم. یحوصله ا یب لبهند
 

 _زشته. من هم سهتمه.
 

 دفعه. هی ونمیدفعه ش هی_مرگ 
 

 .برخاستم
 

 باشه. یراض دیکه هنوز زنگ نزده شا نیدی_کجا؟ آ
 



کنه البد من از طوفان  یگند زدم. حاال داداشتتتت فکر م ی_برم. به اندازه کاف
 ماست. نیب یزیچ ایخوشم اومده 

 
 نگاهم کرد. عاقبت دستم را گرفت و گفت: یتعجب و حالت خاص با
 

. بمون یخواد شتتتال کاله کن یکنه. تو هم نم ینم یفکر نیهمچ هی_انقالب 
 لوس هم نشو.

 
 نشاند. میمحکم سر جا مرا
 
 دونم و تو یمن م یبرم برم راه بنداز یبلند ش گهیبار د هی_
 

 ام گرفت. خنده
 
 یم آمد. با تلفن صحبت رونیکه انقالب از اتاقش ب میبه دو بود کهیمشغول  ما

 را به طرفم گرفت یکرد. به سراد من آمد و گوش
 
 نتهیدیداداش آ ای_ب
 

ته با انقالب تماس گرف نیدیصتتحبت کردم. ظاهرا آ نیدیرا گرفتم و با آ یگوشتت
شته ول یبوده که حال و احوال شده و برگ  یکند که انقالب گفته بود کارش تمام 



 یزیاگر او اجازه بدهد من آن شتتب آن جا باشتتم چون من و خواهرش برنامه ر
ب ردک دیتاک نیدی. در آخر هم آمینیبب لمیکه ف میکرده بود ه خانه که فردا حتما 

 گرید نداشتم. ینبودم. دوست داشتم به خانه برگردم. حس خوب یبرگردم. راض
ش ینم ستم آن جا بمانم. تمام خو  یرفته بود. ول نیآن چند روز از ب یها یخوا

س ینبود. دلم نم یچاره ا ست ن ساس.  نیدیرا ناراحت کنم و هم آ میخوا را ح
به آ حاال  ک یم نیدیاگر  ما  یخواهم برگردم، شتتتک م یم هگفتم  که حت کرد 

 افتاده است. تلفن را ق   کردم. یاتفاق
 

س انقالب شه هال ا میو ن سته با هم بحث م ستادهیگو ه کردند. ب یبودند و آه
ش شان رفتم و گو ش یطرف  یرا گرفت. کم یرا به انقالب دادم. نگاهم کرد و گو

 با خنده نگاهم کرد. ناخوداگاه من هم لبهند زدم. یاخم داشت ول
 

 یبپز یخواست ی. اگر م یبپز یخواست ی. خوبه نمگهیبده اون شام رو د می_نس
 .دیکش یطول م چقدر

 
 اشاره کرد. زیبا دستش به م مینس
 

 تو اتاقت. ی_شام حاضره. شما رفت
 

 به من نگاه کرد و گفت: انقالب



 
 .ایدوستت که اصرار داره منو زودتر بفرسته اون دن نی_از دست ا

 
 ام گرفت. خنده

 
 _نه خدا نکنه.

 
 من حلقه کرد. یدستش را دور بازو مینس
 

 یهمکار خودت؟ تو باهاش شراکت دار ای_دوست من 
 

به من تعارف کرد و بعد از نشتتستتتن من  دیبنشتت زیقبل از آنکه پشتتت م انقالب
 نشست.

 
 شن آخه؟ ی_ همکارها اونقدر بد اخالق م

 
 به من بود و صد درصد هم منتظر جواب از من بود. نگاهش

 
 _من بدم؟

 
 _من گفتم بد؟



 
 تکان دادم. یرا به نشانه نف سرم

 
 ....کمی. فقط یما خانم و مستقل و دانا و عاقل_ش

 
با آرامش برا حرفش ج برن میرا ق   کرد و بشتتقاب مرا از مقابلم برداشتتتت و 

و بعد بشتتقاب خواهرش را پر کرد و بعد هم خودش شتتروب به خوردن  دیکشتت
 گفت: میحرف او بود. نس یهم منتظر ادامه  میکرد. نه تنها من بلکه نس

 
 اش؟ هی_خب بق

 
 به من و گفت: ینگاه کرد و بعد با خونسرد مینس به
 
. نه یشونده ام رو بذارم تو خمار یسنه منه که با زرنگ اتیاز مقتض گهید نی_ا

 سونا؟
 

 .دمیفقط نگاهش کردم. بعد خند هیثان چند
 

 گفت: مینس ینزدم. ول یحرف
 



 گهی_ِا.... لوس نشو انقالب بگو د
 

 بشقابش گذاشت و گفت: ینزد و قاشق و چنگالش را رو یحرف هیثان چند
 

 ؟یکه بر یشال و کاله کن یافت ی_اگر بگم دوباره راه نم
 

 تکان دادم. یو سرم را به نشانه نف دمیخند
 
 ایکنن  یرو م یکار یمنظور بد هیکه همه با  یکن ی. فکر میحستتاستت کمی_

 زنن یرو م یحرف
 
 تعجب نگاهش کردم. یکم با
 

س حس ش یکم میکردم که ن شانیب یکرد. نگاه ینیعقب ن شد ول ن  یردو بدل 
 نزدند. گفتم: یحرف

 
 کم حساس هستم. هی_آره من 

 
 دادم و گفتم: هیتک یصندل یغذا را متوقف کردم و به پشت خوردن

 



ضا ری_من به غ س یاز اع سته یاعتماد م رید یلیخ یخانواده ام به ک  کنم و واب
 هم شد. شتریفوت برادرم بحس بعد از  نیشم. ا یم
 
ست و  ینگفتم که البته منظور از اعضتا گرید خانواده، فقط خواهر و برادرانم ا

اعتماد نداشتتتم. نه به او و نه به مامان. آنها در  ینه پدرم. من به بابا ستترستتوزن
 .ستندین لیارزش قا زیچ چیه یعمل نشان داده بودند که برا

 
صم ییکه به تنها یزمان ش میت ساله بچه چه کیو  رخوارهیگرفتند که دو بچه  ار 

به ام به امان خدا و فقط  را از  دمانیهمه ما ام گریدو نوجوان رها کنند د دیرا 
 یکه فقط خودمان برا میگرفته بود ادی. ما خواهر و برادرها میآنها ق   کرده بود

سع نی. به هممیمان یهم م سهت تر میدکرده بو یخاطر  هم  طیشرا نیکه در 
 .مینکن یپشت هم را خال

 
نگاهم کرد و دستم را در دست گرفت. دستانش سرد و  یقیعم یبا ناراحت مینس

 کرده بود. دستش را فشردم. خی
 

 یتو برف ها افتاد ینکنه سرما خورد ؟ی_چه سرد
 

 را تکان داد. سرش
 



 _نه خوبم.
 

 کرد. ینگاهم م قیبا اخم و دق یکم انقالب
 

 _ اعتماد ....
 

را ق   کرد و قاشتتق و چنگالش را برداشتتت و دوباره شتتروب به خوردن  حرفش
 کرد.

 
ماد چ ته من دارم نظر دهیخوب زهی_اعت نظر خود من  نیگم. ا یرو م گرانی. الب

 از حد نباشه. ادیخوبه که ز یهمون هم به شرط ی. ولیدون ی. خودت مستین
 
 به من کرد و ادامه داد. ینگاه مین

 
 کنه. یو رو م رینفر رو ز هی یها تمام زندگاعتماد  نیهم ی_گاه

 
 کرد و از جا برخاست. ییسرفه ا مینس
 

 _کجا؟
 

 به من زد و دستش را سر شانه ام گذاشت. یلبهند



 
 خوره. ی. انقالب نوشابه نمارمی_برم دود ب

 
 آشپزخانه رفت. به
 

به خاطر  ای شتته؟یبه خاطر اون شتتازده عاشتتق پ ؟ی_حاال تو چرا اعتماد ندار
 دوستت؟

 
 یب نیا ی شتتهیر دیکه شتتا میتوانستتتم بگو یرا به بشتتقابم دوختم. نم نگاهم
ماد مادرم بر م یاعت پدر و  به ه یبه  نه  کار رویگریکس د چیگردد.   ای ای. 

تماد عدم اع نیبه ا دنیسرعت و قدرت بهش یشد برا یزوریفقط کاتال اریشهر
 در وجود من.

 
 .دیدونم شا ی_نم

 
 یرگید زیچ یرا باال بردم و نگاهش کردم. چشمانش سرخ و خسته بود ول سرم

 آن بگذارم. یبه رو یتوانستم اسم مناسب یکه نم یزیهم در آن بود. چ
 

 .یاعتماد ی_شما چرا؟ شما هم ب
 



 جهیشتتد که به نت یو شتتروب به خوردن کرد. ستتکوتش آنقدر طوالن دیکشتت یآه
س س یحرف دمیر ست. پارچ دو مینهواهد زد. ن ش ست آمد و کنار من ن د به د
ر دو نف نیا یو به دستتتش داد. راب ه خواهر و برادر هتیبرادرش ر یبرا یکم
رغم  یعل وفانتفاوت. ط یآنها بود. مستانه سرد بود و ب هیملموس تر از بق میبرا

 دارد. یدو وجه یتیکردم که شهص یخوش سر و زبان بودن، حس م
 
را با  شیبود. برخوردها انیاطراف یفقط برا یینظر آن ستتر و زبان و خوش رو به

 هدیو خشتتن بود. با انقالب اختالف عق زیبودم. ستترد و تحکم آم دهید مینستت
شت ول ضمن احترام را حفظ م یدا ست  نیروابط ا یکرد. ول یدر  دو نفر را دو

ه پدران یها یرانپدرانه و پر از محبت و دلنگ م،یداشتتتم. حس انقالب به نستت
 بود.

 
 _tobe or not tobe that's the question ایبودن  نی. مستتئله ستتر همنهیهم قایدق 

 هگیرفته، د نیکه از ب یزیچ یهستتت، خب هستتت. ول زیکه چ ینبودنه. وقت
 .ندارم یاعتماد یبه کس گهی. من دستیرفته. ن نیرفته. اعتماد من هم از ب

 
شمگ یکم صب یم نیغمگ شتریبه نظرم ب یبود. ول نیخ  نکهیا . مثلیآمد تا ع

 او گذاشته بود. یژرف به رو یاش اثر یزندگ تیواقع نیا
 

سهت  یلیخ گهی. درهیگ یاعتماد رو از تو م نیشه و ا یم دایپ یکه کس ی_وقت
 .یهم اعتماد کن یگریبه کس د یتون یم



 
 کرد. یم انیآشکار و واضح را ب قتیحق کی نکهیا مثل

 
 رفته. گم شده. نی. از بستیباشه، ن دیکه با یبود نیمن هم ا ی_برا

 
س  یو ناراحت م گنیزد. به نظرم او هم غم ینم یسکوت کرده بود و حرف مین

 بود که: نیکه گفت ا یزیآمد. تنها چ
 

. غذات رو بهور ستتونا میبحث. همه مون از اشتتتها افتاد نیبستته ا گهی_خب د
 جان از دهن افتاد.

 
 مینزد و من هم سکوت کردم. بعد از شام ظرف ها را با نس یحرف گرید انقالب
ش شت نیدر ما سر یمبل کم ی. انقالب رومیو به هال رفت میگذا سمت جلو   به 

گذاشته بود و چشمانش  یشانیپ یخورده بود و دست راستش را از ساعد به رو
 سرش رفت. یباال میرا بسته بود. نس

 
 بلند شو برو بهواب. یی_انقالب خسته ا

 
س یخودش آمد. به نظر م به ستگ شتریب دیر و در خواب بودن، در فکر  یاز خ

 بوده است.



 
 برداشت و گفت: زیم یاش را از رو ییمبل صاف نشست و فنجان چا یرو
 

 .گهید مینیرو بب لمتونیف نی_نه هستم فعال. بذار ا
 

 شروب شد. لمیرا زد و ف یدکمه پل مینس
 
ا نشتتستتت و با م لمیف یما ردو بدل نشتتد. انقالب هم تا انتها نیب یحرف گرید

 به بدنش داد و گفت: یهم کش و قوس لمیتماشا کرد. آخر ف
 

 _آموزنده بود.
 

 چپ چپ نگاهش کرد. میو نس دمیخند
 

 بگم؟ ی. چگهیگم آموزنده بود د ی_چته؟ خب دارم م
 

ست شپزخانه رفت. از  برخا شب به خ هچالیو به آ گفت و به  ریآب خورد و 
 اتاقش رفت.

 
 میس. ندمیخواب ی. من شبها در اتاق مهمان ممیرفت میهم به اتاق نس میو نس من

گاه یم که  که طوفان  تاق م دیآ یبه انجا م یگفت  بد. ول یدر آن ا آن  یخوا



س رد و پتو پهن ک نیزم ی. رومیاتاق بهواب کیگفت که با هم در  میشب آخر ن
 .دمیکنار هم دراز کش

 
 _سونا

 
 _هوم؟

 
 و روشن نور چراد خواب به من نگاه کرد. کیو در تار دیچرخ

 
 هنوز؟ ی_از دست انقالب نارحت

 
 گفتم؟ او خواهرش بود. یم دیلحظه مکث کردم. چه با چند

 
 _حرفش .....

 
 و به سقف چشم دوخت. دیرا ق   کرد و به پشت دراز کش صحبتش

 
 _ولش کن اصال.

 



ست.  ی. ولدیبگوخواهد  یرا م یزیکردم که چ حس  یهم نم دیشا ایدودل ا
هت و به شدت س شیبرا یموضوع انیکه ب یکند. مثل کس انیتوانست آن را ب

 طاقت فرسا است.
 

 بگو خب ؟یبگ یخوا یم ی_چ
 

 .ستین یکن یکه فکر م ی_انقالب اصال اون آدم
 
 تعجب نگاهش کردم. با
 

 کنم؟ یفکر م ی_مگه من چ
 

 شانه اش را باال برد. یکم
 

 انقالب.... یداشت از حرفش. ول یکه خب منظور یفکر کن دی_شا
 

 و گفتم: دمیحرفش را ق   کرد. خند دوباره
 

نکردم. حرفش  ی. من راج  به انقالب فکر خاصتتیکن یصتتحبت م یی_پوآرو
 بود. به قول خودش یمنظور بود. شتتوخ یبه نظرم ب یخب البته خوب نبود ول

 و محکمه. تیآدم با شهص هیبه نظرم رو باز کردم. انقالب  یمن باب شوخ



 
 گونه اش گذاشت. ریو دستش را ز دیسمتم چرخ به
 

سنگ سبک و  کنه.  یم نی_انقالب عادت داره که با حرف هاش همه رو خوب 
 شترهیشناخت ب کمیبه نظرم هدفش فقط 

 
 یم یکه اصال متوجه حرفش نشده بودم چه نظر ی. وقتمیدانستم چه بگو ینم

 باشم.توانستم داشته 
 

همکار؟ دوباره و  کی یبرا ؟یچه کست یبرا ؟یزیچه چ یبرا شتتریب شتناخت
و  من قیشتتناخت آراز از طر یکردم به تئور یدوباره افکارم را کات کردم. ستتع

 خ ر. یساده و ب هینظر کیمن بچسبم.  یخانوداه 
 

 تو؟ یبرا ؟یچ ی_شناخت برا
 
 شد. نگاهم کرد و گفت: زیخ میتعجب ن با
 

 ؟یچ ی_من برا
 



او  ادیو باال رفتن کرد. تعجب ز نییدر ستترم شتتروب به پا یفکر موذ کی دوباره
گاهانه د کیگفت. باز هم  یم یگرید زیچ در افکارم از جانب  گریپس زدن آ

 خودم.
 

 دمیسوال پرس کیجواب به سوال او  یمکث کردم و بعد به جا یکم
 
اگر جواب  یاصال جواب نده خب؟ ول یپرسم اگر دوست ندار یسوال م هی_
 کنم صادقانه باشه یخواهش م ید یم
 
 به من نگاه کرد و سرش را به نشانه مثبت تکان داد ادیز رتیح با
 

 _تو از آراز خوشت اومده؟
 

 نزد. یحرف چیرا گم کرد و چند لحظه ه شیجالب بود. دست و پا واکنشش
 

 .هی_آراز پسر خوب
 

 شدم. شیحرف ها هیزدم و منتظر بق لبهند
 

 _خب؟
 



 .دیخند آهسته
 

 _اصال صحبت من بود بدجنس؟
 
 باال انداختم و گفتم:  نتیرا با ش میابرو کی

 
 . گفتم کهینزن یحرف یتون ی_م
 

 شد. رهیسر من خ یدر باال یخال یفضا کیبه  یکم
 

 دونم. ی_نم
 

 کردم. یزیمسهره آم پوف
 
 گهینه د ایآره  ایدونم.  ینم یچ یعنی_
 
 گفت: یمن گرفت و با دلهور یاز بازو یآرام شگانین

 
که من بهوام از حستتم  ستتتی. احمقانه نیبگم؟ تو خواهرشتت ی_خب من چ

 نسبت به اون به تو بگم؟



 
 هر چه تمام تر گفتم: ییپررو با
 

 .ستیاصال هم احمقانه ن ری_نه خ
 
 دستم را ستون سرم کردم و گفتم: کی جانیشدم و با ه زیخ مین

 
داره رو خانواده  نیهم یکنم که انقالب هم موضوب رو گرفته. برا ی_من فکر م

 . کارگهید یاونها ای. حاال از من شتتتریشتتناخت ب کمیکنه.  یم قیما تحق ی
 منظور گرفتم. نیامشبش رو من به ا

 
هر چه تمام تر به من نگاه کرد. چهره اش با مزه شده بود. برخاست و  رتیح با

 خودش نشاند. یدست مرا هم بلند کرد و روبه رو چهار زانو نشست.
 

 .ستین یطور نی_سونا اصال ا
 

 آسمان گرفت و گفت: یرا به رو سرش
 

 خدا جون ی_وا
 

 .دیپرس یبه من نگاه کرد و با نگران دوباره



 
 ؟یزد یات حرف یبکر و عال هینظر نیهم از ا ییا گهی_به کس د

 
 ه؟ی_نه. مگه چ

 
. هیحرف هامون عاد شتتتریبه من نزده. ما ب یحرف چی_ستتونا اوال که آراز هنوز ه

ست هی س یلیبا اطالعات و خ یلی. آراز خمیساده دار یدو سا شق هیاح . من عا
شعرها ستم. ب یادیز یآهنگ هاش و   صحبت شتریکه بلده از حفظ بهونه، ه

 یمشتغولدل  یستر کیراب ه استت.  نیدر هم میکه با هم هستت یما وقت یها
باال تر از  یحت ایهم بزنه  ی. دوما اگر آراز حرفمیکه هر دو نفرمون دار ییها

درباره خود آراز به شناخت  دیهم انقالب با یخواستگار دیایاون، اصال شما ب
 به تو داره آخه یبرسه. چه رب  یشتریب

 
 یها هینزدم و فقط نگاهش کردم. اصتتال دوستتت نداشتتتم که نظر یحرف چیه
 نیمن ا زیعز میبگذارم. اصتتال دوستتت نداشتتتم که بگو زیم یرا به رو یگرید

دهم که  یم حیمن ترج یدانم ول یرا من هم م یکن یکه تو عنوان م ییها زیچ
ضوب نگاه کنم. از ا دید نیاز ا سبتا ب دید نیبه مو به من  که دین دیخ ر. از ا ین
 .نیخواستم خودم را کنار بکشم. فقط هم ینداشته باشد. من م یرب 

 
 و موشکافانه به من نگاه کرد. قیعم هینزد. چند ثان یحرف



 
ه گم ک یکه از برادرم دارم م یبا شتتناخت یعنیکنم که .....  ی_خب من فکر م

..... 
 

 گفتم: دم،یکش یبه پهلو دراز م کهیرا ق   کردم و درحال حرفش
 

 .ی_آره جالب بود. تو حق دار
 

 پر التهاب، گفتم: یدرون یآرام ول یو با ظاهر دمیکش ییا ازهیخم
 

به نظر  هیکنم. من عاشتتق نظر یهم فکر م گهید یها هی_بهواب. فردا راج  
 هستم. یپرداز

 
 .نمیهم گذاشتم تا چهره سرشار از تعجب او را نب یرا به رو چشمانش

 
ش به ست از بهت رفتار من خ دینظر چند لحظه طول ک شود و بتا او توان ه ارج 

 و در کنارم دراز بکشد. دیایخودش ب
 

 مینس یداشتم. تمام مدت حرف ها یناآرام و پر از دلواپس یخواب یول دمیخواب
شم بود. ول ستم حت ینم یدر گو به  گریبه آن فکر کنم. د ییلحظه ا یبرا یخوا



ار ب کیکنند.  یباف ایخودشتتتان ول بچرخند و رو یافکارم اجازه ندادم که برا
 بود. یافک یتمام عمر هر انسان یشدن برا چارهیو ب یباف ایرو
 
سته ا یصدا با ستم کردم.  یشدم. نگاه داریاز خواب ب ییزمزمه آه به کنار د

س ساعت  ینبود. نگاه مین شده بود.  شن ن ساعت کردم. هوا هنوز کامال رو به 
رو  درست میشش بامداد بود. آهسته برخاستم و در را باز کردم. درب اتاق نس

 شد. یبه هال باز م
 

د به ستتربن کیمثل  یزیچ کهیکاناپه نشتتستتته بود و انقالب درحال یرو مینستت
ناپه دراز کا یگذاشته بود و رو مینس یپاها یاش بسته بود سرش را رو یشانیپ

ش ستش را رو کیبود.  دهیک شته بود و آهسته ناله م یشانیپ ید کرد.  یاش گذا
 آهسته زمزمه کرد. مینس
 

 .ارمیب گهیمسکن د هی_بزار برات 
 

 _نه. تازه دو تا خوردم.
 

 ینداشت یوقت بود که سردرد عصب یلیخ ؟یشد یطور نی_چرا ا
 

 آرام بود. ییانقالب ناله ا جواب



 
 _سونا خوابه؟

 
 سرش را تکان داد. مینس
 

 _آره.
 

 .رونیب امدیحرف از تو اتاقت م یوقت صدا ریتا د ن؟یگفت یم ی_چ
 

 نزد. یحرف هیچند ثان مینس
 

 بعد. یحاال باشه برا یچی_ه
 

س یپاها یسرش را رو یکم انقالب صورت ن نگاه کرد  میاو جابه جا کرد و به 
 و گفت:

 
 نه؟ اینزد که نارحت شده  ی_حرف

 
 گرفته. گهی_نه به منظور د

 
 ؟ی_چه منظور



 
 .دیآرام خند مینس
 

 .یداد ریسرت گ نیولش کن حاال تو هم با ا یچی_ه
 

 انقالب دوباره گفت: اما
 

 ؟ی_چه منظور
 

 واقعا متوجه نشده. نکهیخواست وانمود کنه که متوجه نشده. نه ا ی_به نظرم م
 
 و گفت: دیکش یآه
 

 .هیخوش قلب یلی_من دوستش دارم. دختر خ
 

 کرد و گفت: یمکث انقالب
 

 طور. نی_که ا
 



 یلینگفت. اما لحن پر از محبت اش که گفت من دوستش دارم خ یزیچ مینس
شتتد در  یدر آن نبود. محبت خالن را م یو دروغ ایر چیبه دلم نشتتستتت. ه

 کلمه به کلمه اش حس کرد.
 

 زنه؟ ی_پس داره خودش رو به خواب م
 

نزد.  یحرف گریاو هم د یول دینگفت. انقالب آرام خند یزیباز هم چ مینستت
سکوت ب یلحظات شانیبود که  صبر کردم. در را  ن شده بود. چند لحظه  برقرار 

 رفتم. رونیکامل باز کردم و ب
 

 شده؟ یزی_چ
 

 شد. زیخ مین انقالب
 

 .زهیر یشه وضعش به هم م یکه م یطور نی_سرش درد گرفته. ا
 

 کیبودم،  دهیکه د یکامل برخاستتت. حاال متوجه شتتدم که ستتر بند انقالب
 ود.راک شده ب یاش بسته بود. مثل خواننده ها یشانیپ یرو کراوات بود که به

 
 آره؟ میکرد دارتی_ب
 



 و کنارشان نشستم. آمدم
 

 .ستین ی_نه مشکل
 

 بود. یبه آسمان کردم. هوا رو به روشن ینگاه
 

 انقالب؟ ی_بهتر
 

 گفت: مینگاهش به من بود به نس کهیحال در
 

 یاجبار قی_بهترم. صبحونه رو حاضر کن زودتر بهورم برم. توف
 

 به طرف آشپزخانه رفت و در همان حال به من گفت: مینس
 

 _سونا جان تو برو بهواب زوده حاال
 

 بر نهاستم. میمن از سر جا اما
 

 بره. یکه بشم خوابم نم داری. بگهی_نه د
 



 من بود. ادامه دادم. یانقالب هنوز به رو نگاه
 

برم چاپهونه. دوباره  دی. باییجا هیرم تا  یباهر م یخورم با آقا ی_صتتبحانه م
 کمی ه،یقیروزها سرش گرم موس نیداره. آراز هم ا یبانک یکارها یسر هی نیدیآ

 کنم. یدارم کمکش م
 

انقالب نگاهش را از من جدا کرد و با همان ظاهر مضحکش به اتاقش  باالخره
 رفت.

 
 چیار کرد و تا چاپهانه رستتاند. ستتکوت کرده بود. هاز صتتبحانه مرا ستتو بعد
 .کیدرباره آب و هوا و تراف یزد. حت ینم یحرف

 
به رو نگاه م یهم با حالت من  یکردم. اصتتال حس خوب یکامال معذب به رو

 نداشتم.
 

شت. چرخ مقابل شدت قرمز  دمیچاپهانه نگه دا شمانش به  شکر کنم. چ تا ت
 که هنوز سر درداش خوب نشده است. دیرس یبود. به نظر م

 
 .دیدیزحمت کش یلیخ ی_مرس

 
 تمسهر نبود. ایخند و  شیاز ن یاثر چیآرام زد. در لبهندش ه یلبهند



 
 .یکن یخوشحالمون م مینس شیپ ایکنم. باز هم ب ی_خواهش م

 
بار که خواستتتم برگردم  نی. اصتتال اادی. اون بمهیبار نوبت نستت نی_حتما. اما ا
 اون جا باشه. یچند روز هی ادیهتل با من ب

 
 ؟یگرد یبرم ی_ک
 

رفتم  یسر هی گهیهفته د هی دیهست. احتماال شا یدونم. فعال که صنعت ی_نم
 و برگشتم.

 
 نزد. عاقبت گفت: یحرف یکرد ول نگاهم

 
 و آراز سالم برسون نیدی_به آ

 
 جواب لبهندش من هم لبهند زدم. در
 

 _حتما. خداحافظ
 

 خم کرد و رفت. یرا به نشانه خداحافظ سرش



 
 
 
 
 

 چهاردهم فصل
 

ند و  یبه رو ژنیاکستت ییذره ا یکه برا یقرمز یها یماه به مده بود آب آ
که کوچک  یزمان دیآ یم ادمیکردند، نگاه کردم.  یدهانشتتان را باز و بستتته م

سارا را  نیاجازه ا شهیو من هم میرفت یم یماه دیخر یبرا نیدیآ ایو  یبودم با 
ها  یذوق به ماه باانتهاب کنم.  یستتهند و آراز هم، من ماه یداشتتتم که برا

کردم و فروشتتنده  یکدام که تک تر از همه بود اشتتاره م کیکردم و به  ینگاه م
ه انداخت. ب یمن به دام م یرا برا یکه شتتتده آن ماه یبیبه هر ترت دیبا چارهیب

تا ستتر فروشتتنده ها  میکرد یم هییمان را ته یزود ماه شتتهیخاطر ما هم نیهم
شد. در زمان بچگ شتند. خوب به  یشتریها هم عمر ب یهمن ما یخلوت با دا

 یماه یماند. ول یبه طور متوسط تا خرداد ماه زنده م یماه کیخاطر دارم که 
 ماندند. یزنده م دیکردند تا شب ع یهنرم یلیحاال خ یها
 

 یفقط برا ی. و ستتارامینداشتتت دیکدام ع چیستتهند هقبل به خاطر فوت  ستتال
 دیکجا هم به ع چیو ه دیستتفره نچ یبود. ول دهیکوچک خر یماه کی رایالم

 نرفت. یدنید



 
و  . دوباره نگاهمیبود که بعد از ستتهند قرار بود داشتتته باشتت یدیع نیاول امستتال

. شب قبل دوباره خوابش را میایب رونیها دادم. تا از فکر او ب یحواسم را به ماه
ست زمان ادمی. میرفته بود ریبودم. با هم به کو دهید  یلیخ ملیکه زنده بود ف یه

 لمیف دنیو همان زمان بعد از د میکرد اشابار تم نیاول یرا برا کینزد یلیدور خ
 .میکرد و حرکت میو همان شبانه بار و بنه بست میبرو ریکه به کو میکرد ه*و*س

 
شته بود که تمام لحظه به لحظه آن در خاطرم به هر  آنقدر دو نفرمان خوش گذ

و مدرو  یبام کاهگل یکه باال دمیثبت شتتتده بود. شتتتب قبل هم در خواب د
سرا فت " گ یرفته بود و ازآن باال به من م م،یکه در آن اقامت کرده بود ییکاروان

در آسمون رو بغل کنه اونق مثل بهشته. آدم دوست داره ن،یجا رو بب نیا ایسونا ب
 " نییپا زهیفشارش بده. تا همه ستاره هاش بر

 
سماع وانهیگفت و من د یم او صوف یوار مثل حالت وجد و   یبه خود م انیکه 
زدم و  ی. قهقهه مدمیخند یو ستترخوشتتانه م دمیچرخ یبه دور خود م رند،یگ

 .دمیکش یم ادیفر
 
 داشتم. جهیعت ها سرگتا سا دمیکه از خواب پر یآنکه وقت بیعج و
 



 یقرمز سه دم و آن چشم تلسکوپ یها یفروشنده گفتم تا از هر کدام از ماه به
 یبودم به راحت دهیتدارک د شتتانیکه برا یبامزه ستته دانه بدهد. در آن ظرف یها
ماندند به  یتوانستتتند شتتنا کنند و بعد هم اگر خدا خواستتتت و زنده م یم

کوار  بردم و دوباره به نیشتتبه ما دمیکه آنها را خر یشتتدند. وقت یمنتقل م ومیآ
که  یحال و هوا را دوستتتت داشتتتم. حت نیقدم زدن پرداختم. ا اگر قرار نبود 

آمد. از  یمردم پر از عجله راه بروم، خوشم م انیدر م نکهیهم بهرم. از ا یزیچ
 بردم. یدست فروش ها لذت م یاهویه یصدا

 
 ادهیام فرو کردم و در پ یباران بینم را در جشانه ام انداختم و دستا یرا رو فمیک

 شد. یمن آرام م ی هتهیاعصاب درهم ر نیا دیهدف قدم زدم. با یرو ب
 
سته م یآن قدر راه م دیبا شتم. فک یشدم و بعد به هتل برم یرفتم تا خ رم به گ

 که سر نخ آن را گم کرده بودم. یبود. مثل کالف سردگم هتهیشدت درهم ر
 
 یخلوت تر یود شتتهر که پر از فروشتتگاه و مغازه بود به جاآن قستتمت شتتل از

 یبایابهت و ز یبودند و هنوز منظره زمستتتان ل*خ*ت. هنوز درختها دمیرستت
هنوز هم  یبه بهار نمانده بود ول یزیچ نکهیخودش را از دستتت نداده بود. با ا

 کرد. یم یستادگیا یزمستان با سرسهت
 

نبود. هفته ها بود که دوباره به هتل برگشتتته  یستترد و باران ادیز یابر بود ول هوا
ش نیبودم. ا شتند و برا یخودم. همه پول به رو نیبار با ما  دیراپ کی میهم گذا



آن قدر خوشحال شده بودم که چند لحظه فقط به  دمیکه آن را د ی. وقتدندیخر
 که من دوست داشتم. اشترا د ییکردم. همان رنگ نقره ا یآن نگاه م

 
ش از سر سراز بیباهر، به ج ییمایکه دفاتر هواپ یارسود  رد ک یم ریچاپهانه 

. دمیهتل کشتت یایاح یکه برا یبردم. گفتند به خاطر زحمت یمن هم ستتهم
شته بود و حت بیعج سهم خودش را گذا سارا یآن که بابا هم   یآن طور که از 
شان هم ب دمیشن شته بود. و زمان دادن هد شتریاز همه  قدر ذوق  نهم آ هیگذا

داشت که از من هم خوشحال تر بود. مرا در آغوش گرفت و فشارم داد و سر و 
 .دیب*و*سام را  یشانیپ

 
وب شود شر التیتر تع   یکرد که سر یکسل کننده شده بود. دعا م میبرا هتل

 برود. نیکه بر هتل حاکم بود از ب یرکود و سست نیتا ا
 

زدم. از  یهم قدم م گرید یبه ستتاعت دستتتم کردم. هنوز زود بود. کم ینگاه
شنه ها یصدا سفالت لذت م یچکمه ام بر رو یبرخورد پا ساعت یآ  یبردم. 

 بابلسر قدم زدم و در انتها به هتل برگشتم. یابانهایهم در خ گرید
 
که مقابل هتل پارک کرده بود،  یبه هتل متوجه آمبوالنستت دنیمحض رستت به

 شدم. ادهیبا عجله پارک کردم و پشدم. 
 



 بود. ستادهیمقابل در ا طاهر
 

 شده؟ ی_چ
 

 _سالم خانم.
 

 شده؟ ی_سالم چ
 
 رونیب یهم از در ستتالن غذا خور یدهانش را باز کرد صتتنعت نکهیمحض ا به

 خودش را به من رساند. دیآمد و تا مرا د
 

 شده؟ یچ یصنعت ی_آقا
 

 .میشد چارهی_سونا خانم ب
 
که  یبود. وقت یو آرام الیخ یمعموال آدم ب یبه او نگاه کردم. صتتنعت رتیح با

 .میحتما شده ا م،یشد چارهیکه ب دیگو یم یصنعت
 

 شده؟ ی_چ
 

 از او طاهر گفت: زودتر



 
 مرد ی_خانم فراهان

 
اراده  یو ب دیباره لرز کیمحکم تکانم داد. زانوانم  یکردم که کستت احستتاس

 دادم. هیدستم را به در هتل تک
 
 خدا. ای_
 
 نگاه کردم. یصنعت به
 

 ؟یچ ور نکهیمنظورم ا یعنی_چرا؟ 
 

 کاغذ هم از خودش گذاشته. کیخودش رو کشته.  شهی_خانم جان باورتون م
 

 _هان؟
 

زل بزنم.  یو به صنعت میهان بگو کیکرده بودم که فقط توانستم  رتیقدر ح آن
 .میشده بود چارهیحق داشت، ب یصنعت

 
 _آخه..... آخه چرا؟



 
د . البته چنمیلکنت زبان افتاده بودم. همان روز صتتبح با هم حرف زده بود به

 نیهم متوجه ا یصتتنعت کهیبود که در خودش بود و ناراحت بود. به طور یوقت
 خودش را بکشد..... نکهیا ینکته شده بود. ول

 
مورد  کیخواستتتم خاطره مرگ ستتهند را فراموش کنم  یم نکهیبه محض ا چرا

 شد تا دوباره به عقب برگشت کنم؟ یشد که باعث م یم دایپ گرید
 

 منظورم.... یعنی_حاال کجاست؟ 
 

شده بود که از  هنوز ش کیجمله من کامل ن س سیپل نیطرف ما و از  دیسر ر
به  یاز ملحفه ها یکی کهیرا در حال یخانم فراهان یجنازه  گریطرف د هتل 

از مقابل من با برانکارد به آمبوالنس منتقل  قایشتتتده بود، دق دهیآن کشتت یرو
 کردند.

 
تا به حال  یزیچ ییلحظه ا یو برا واقعا ر با کینمانده بود که غش کنم. من 

 بودم، آن هم جنازه برادر جوانمرگم را. دهیجنازه د
 

 خورد. یمانده بود و در هوا تاب م رونیملحفه ب ریاز ز دستش
 



ستم و همان جا رو گرید ستم. آقا نیزم ینتوان ش  یصنعت یو در کنار باغچه ن
 سرم آمد و گفت: یباال

 
 بابا جان؟ یشد ی_خانم سونا چ

 
 کرد، گفت: یبه طاهر که هاج و واج ما را نگاه م رو
 

 اریآب ب وانیل هیطرز خبر دادنه؟ برو  نی_سرت رو بهوره بچه آخه ا
 

ود د انیا از مر زیکردم که همه چ یام گذاشتم. احساس م یشانیپ یرا رو دستم
 .نمیب یو مه م

 
 برس نهای_شما برو به ا

 
 شدند. ادهیپ نیدرجه دار و سرباز انداخت که از ماش کیبه  ینگاه

 
 ها خبر داده؟ نیبه ا ی_کس

 
 شد. یکه نشده. فردا برامون دردسر م یبابا مرده. زخم نی_من خانم جان. ا

 



آب قند برگشتتت.  وانیل کیها رفت. طاهر هم با  سیرها کرد و به ستتراد پل مرا
 .دمیرا گرفتم و نوش وانیزد، ل یرا به هم م وانیکف ل یتوجه به او که قند ها یب

 
صنعت گرید یکم ستم و به  سپس برخا ستم و  ش ستمیپ یهم ن سو  نیر از ا. درد

 .میبود دیع یکه ما در تدارک و آماده شتتدن برا یشتتد. آن هم زمان ینم شتتتریب
به هم ر  التیتع  امیدر ا نکهیا یهمه زحمت من برا بود. آن هتهیاعصتتتابم 

 رفته بود. نیاز ب میداشته باش یبازده
 

. دست میبود ریگ یو پزشک قانون یدر کالنتر روقتیآن شب تا د یو صنعت من
 کی بستگان درجه دیآخر هم موضوب به روز بعد موکول شد و گفتند که فقط با

بر به باهر خ دیمراجعه کنند. با یجنازه به پزشتتک قانون لیتحو یآن مرحوم برا
کردم. به هر حال خانم  یم دایپ یاز خانم فراهان یزیچ یدادم تا از او آدرس یم

 باهر بود. ییمایکارمند دفتر هواپ یفراهان
 
 بود.ن ییچاره ا یتماس را داشته باشم ول نیآنکه اصال دوست نداشتم که ا با
 

ست یصندل یرو کهیحال در سفت و یکیپال شت و  ش یسهت کالنتر ز سته ن
ش شماره او را پ یبودم. در گو ساعت هم با  میدر حدود ن یزیکردم و چ دایام 

سونا ستم  ض یخودم کلنجار رفتم تا عاقبت توان  نیا دیکنم که با یدرونم را را
که به او  میگوو ب رمیآراز تماس بگ ای نیدیتوانستتتم با آ یتماس گرفته شتتود. م

 ینم یامکان را داشتتتت که در کنار هم باشتتند. ول نیاطالب دهند. اصتتال ا



به برادرانم نداشت، آنها را دل نگران  یرب  چیکه ه یخواستم به خاطر موضوع
 کنم.

 
 .ستادمیاسمش را لمس کردم و منتظر ا عاقبت

 
 _سونا؟

 
 و تعجب بود. یپر از شگفت شیصدا

 
 باهر ی_سالم آقا

 
 شده؟ یزی_چ

 
 جواب سالم مرا هم نداد. یقدر متعجب بود که حت آن
 

 ایاز خانواده و  یآدرست ایشته شتماره  یاومده. م شیپ یمشتکل هیجا  نی_بله ا
 .دیبه من بد یکس و کار خانم فراهان

 
 شده؟ یسونا چ ؟ی_خانم فراهان

 



ست بگو یدلم م یلیخ شکر. ول یندارد آقا یکه به تو رب  میخوا  یاز خود مت
 گرفته بودم، گفتم: شیکه از ابتدا گفتگو پ ینزدم. با سرد یحرف

 
هان نه خانم فرا با لیتحو یفوت شتتتده. برا ی_متاستتفا از  یکی دیجنازه هم 

 خانواده اش باشه. یاعضا
 
 همان قایتوانستتتم حالش را درک کنم. دق ینزد. خنده ام گرفت. م یحرف چیه

 که خود من چند ساعت قبل تجربه کرده بودم. یحال
 

 خدا! ی_وا
 

 .گریسکوت د کی بارهدو
 

 چ ور فوت شد؟ یعنی_آخه چرا؟ 
 
و منگ بود.  جیدادم. ستترم هنوز به شتتدت گ هیتک یو به صتتندل دمیکشتت یآه

تاق م نیبود و از ا ریهنوز درگ یصتتنعت چارهیب به آن ا تاق  به  یا رفت. چقدر 
 خاطر داشتنش خدا را شاکر بودم.

 
 _خودش رو کشته.

 



 .گرید یسکوت دوباره
 

 ؟یچ ی_آخه برا
 

 .میداد سیپل لیتحو یول میکرد دایکاغذ پ هیدونم  ی_نم
 

 .دیکرد ی_کار خوب
 

شکر م دیهم با باز تکه کاغذ از خودش  کیکردند که او  یخانواده اش خدا را 
را چ نکهیکرده بود. ا غیرا هم از ما در نیا یبر جا گذاشته بود. سهند من که حت

 واسته است که خودش را بکشد.خ ینم دیاصال شا ایخودش را کشته است؟ 
 

 را دوباره منحرف کردم. فکرم
 

 ؟یی_االن کجا
 

 ی_کالنتر
 
. شده بود دهیجور جاها کش نیمن به ا یعمرم امسال پا یاز تمام سالها شتریب

 ... یقانون یبهشت زهرا، پزشک ،یکالنتر



 
 شته؟یپ ی_صنعت

 
 _آره

 
 شت؟یپ امیب یخوا ی_م
 

 کرد. دایانعکاس پ میدر صدا کهیمحکم زدم. به طور یپوزخند
 

 .دینگ یزیچ هیشه به بق ی_نه ممنون. فقط اگر م
 
 کامال مشهن و واضح بود. دیکه کش یآه
 

 _باشه
 

 _پس من منتظرم.
 

 _سونا....
 



رد، ستت یبار با لحن نیاو هم ستتکوت کرد و ا ینگفتم و منتظر ماندم. ول یزیچ
راحت کرد که روانه هتل شدم و که آنقدر مرا نا یحرفش را ادامه داد. لحن سرد

 به تهران برنگشتم. گرید
 

 دم. ی_بهت خبر م
 

 از خودش جواب دادم سردتر
 

 _بله ممنون.
 

را محکم به کف ستتالن  یخواستتت که گوشتت یرا ق   کردم. دلم م یگوشتت
 بکوبم. یکالنتر

 
بود که تمام مدت ذهنم را به  یستتوال نیخودش کرده بود؟ ا شیپ یچه فکر او

 کنم. دایآن پ یبرا یخودش مشغول کرده بود و هنوز نتوانسته بودم جواب
 
گذراندم و به خانه خودمان  میکه با نستت یدرستتتت بعد از آن چند روز نکهیا

شتم رفتار او از ا شد. چند روز نیبرگ  کهینبود. به طور داشیرا پ یرو به آن رو 
قات را مال گریبود و بعد که برگشت و دوباره همد هم نگرانش شده نیدیآ یحت

ده ش گریآدم د کیاو  صالا نکهیمثل آنکه او را عوض کرده بودند. مثل ا میکرد



جا بود که رفتارش با همه همان بود که قبال بود و فقط با من  نیبود و جالب ا
 عوض شده بود.

 
. هتیم را هم برانگشک برادران یکه حت ادیاعتنا. آن قدر ز یشده بود و ب سرد

با هم بحث کرد ما  ند که  باعث شتتتد که آنها فکر کن باره چه میاو  . بحث در
با هم دارند راج  به چه  یخانوادگ یکه فقط دوست بهیزن و مرد غر کی ؟یزیچ
 می. براهتیکار او اعصتتتاب مرا به هم ر نیکنند؟ هم یبا هم بحث م یزیچ

من  نیدیکار او و رفتارش باعث شد که آ نکهیا یکند. ول یمهم نبود که او چه م
باهرها  یدر خانه  یمشکل ایبسپارد که از من بپرسد که آ یبه سارا میمستق ریغ
 نینه؟ ا ایکند  یو ستترد برخورد م یبا ستتونا عصتتب یآمده که انقالب کم شیپ

که باعث شتتده بود که خانواده ام را نگران  نیمن گران تمام شتتد. ا یحرف برا
 کند.

 
ض به مح یدر جم  بهتر بود ول دیگرفت. شا یاز من کناره م یلیدل چیه یب او
 .دیکش یاو به سرعت کنار م میشد یآمد که تنها م یم شیپ یتیموقع نکهیا

 
صال هم رغبت ینم شده بود و ا شتم برا یدانم چه   بهواهم بدانم که نکهیا یندا

د که کر یبود که او فکر م نیخودم داشتم و آن ا شیپ ییا هیچه شده است. نظر
شم و ابرو شق چ ست بود که آن اواخر به طور احمقانه  شیمن عا شده ام. در

ص نیا یکردم. ول یاحمقانه تر نزد خودم م ییفکرها ییا ه شد ک ینم لیدل الا



صله  شهیخودش کند. چون من هم شیپ یفکر نیاو چن با او و در راب ه با او فا
 را حفظ کرده بودم.

 
شتم که چه چ ینظر چیه شان داده بود که من به او توجه دارم  یزیندا  ایبه او ن

 از او خوشم آمده و در دامش گرفتار شده ام.
 

شم گ البته سته م یریبه طور چ شده بود. به نظر خ  یانقالب کال با همه عوض 
 دیخند یکه در قبل م ییدر جم  ها یحوصله. حت یکسل بود و ب شهیآمد. هم

شاد بود. حاال آ شده بود و به نظر مو  س یرام  صله خودش را  یکه حت دیر حو
و اطرافش بود و  ورد ماینگران تر از همه بود. دا مینستت انیم نیهم ندارد. در ا

مستتتانه هم  یکنند. حت یکه با هم آهستتته آهستتته صتتحبت م دمید یم یگاه
اد که د یرا انجام م ییداد و کمتر کارها یبه او توجه نشتتان م شتتترینگران بود. ب

نکرده بود. همان که  یرییاو را ناراحت کند و باعث رنجش اش شود. طوفان تغ
 ها و خنده ها. یبود. همان شوخ شهیهم

 
به هم ر او قدر  کردم که نکند او  یحس م یلحظات یبرا یبود که حت هتهیآن 

صرف م یزیهم چ شتم.  یکند. زمان یم که آراز گرفتار بود را خوب به خاطر دا
صعود ز یحالت ها نیاز ا یهاو هم گا شت. زمانها ادیافول و  ست  ییدا سرم

شاد بود و زمانها ست مثل حالت ییو  سرده. در ست انقالبکه به  یسرد و اف  د
 برد. یکه در دوران افول به سر م دیرس یداده بود. به نظر م



 
ه هم او را ب ادیمفرط و کار ز یگفت که خستتتگ یرا بهانه کرده بود. م شیکارها

تهیر تارش  نیمن ا یمن مهم نبود. برا یبرا یاستتتت. ول ه که او رف مهم بود 
شده بود و هم سارا نیعوض  شده بود که  به من نگاه کند و  یبا نگران یباعث 

تارش رف کمیگم.  یم یاومده؟ کار شیپ یتو و انقالب مشتتکل نیکه " ب دیبگو
 شیتل پکار تون تو ه یبرا یرستته که دلهوره. مشتتکل یعوض شتتده. به نظر م

 اومده؟ "
 
موضتتوب  یستتارا نکهیها همه اش حرف استتت. ا نیدانستتتم که ا یمن م یول

را ها م ینگران نیبود. ا گرید یزیدر نهان نگران چ یکرد. ول یرا بهانه م یکار
شته بود. ا ضربه  یآنها فکر م نکهیک شق  ست من دوباره از ع کردند که ممکن ا

 یآنها فکر م هبدتر آن بود ک یکرد. ول یم یبهورم، مرا تا ستتر حد مرگ عصتتب
ست. اگر آنها چن شم آمده ا کردند،  یرا م یفکر نیکردند که من از انقالب خو

هم آنها فقط  دیکند. شتتا یفکر نیپس دور از ذهن هم نبود که انقالب هم چن
ل خودشان عالج واقعه قب الیکه من گرفتار شوم و به خ نینگران بودند. نگران ا

 دادند. یام ماز وقوب انج
 
به  هم گریراه انداختم و به حالت قهر به هتل برگشتتتم و د یحستتاب یدعوا کی

با ها  با یم ادی دیتهران نرفتم. آن ها  ند. آن ماد کن به من اعت که  ند   یم دیگرفت
مرد خودم را  کیآن قدر احمق نهواهم شتتد که به خاطر  گریکه من د دندیفهم
 ببرم. نیاز ب



 
دانستتتم که با او بد حرف  یتماس نگرفت. خودم هم مچند روز اول را  نیدیآ

 یشک و نگران نیکردند با ا یم وانهیآنها هم مرا د ی. ولیزدم. هم او و هم سارا
 کنم. یباز هم تماس نگرفتم تا عذر خواه ی. ولشانیها
 
تک زنگ زد و ق   کرد. خودم  کی نیدیکه در هتل بودم آ یروز پنجم نکهیا تا

عذر  دیاتنگ شده ب تیزنگ بزن دلم برا یعنی نیدانستم که ا یتماس گرفتم. م
نگ زدم و حرف زدمیو حرف بزن یکن یخواه عذر خواه ی. ولمی. ز  یمن 

 فقط از نباشتتد. م یعذر خواه ستتتهینکرده بودم که شتتا ینکردم. به نظرم کار
شاره ا چیخودم دفاب کرده بودم. البته او هم ه ضوب نکرد. فقط حرف  ییا به مو

مان را زد یها باهرها و  یعیطب یبرا ی. او حتمیخود جلوه دادن موضتتوب از 
 دهیخر یمیخانه کوچک قد کی نکهیمهصتتوصتتا انقالب هم صتتحبت کرد. ا

 نیکار زم زهایه چیبعد از گرفتن مجوز و بق یشده است و قرار است که به زود
 زدن خانه و ساخت مجدد آن شروب شود.

 
. خودش گفت که وام دیایکار قرار استتتت که از کجا ب نیکه پول ا دمینپرستت

بابا  گذاشتتته شتتود و یبانک قهیخواهند گرفت. چاپهانه قرار بود که به عنوان وث
شد و همه  ییها نیتکه از زم کیهم قرار بود که  سته بود را بفرو که به جانش ب

مام ه تگفت ک ین بود. میخوش ب اریبس نیدیکنند. آ یگذار هیکار سرما نیدر ا
باهرها را ز به آنها تحق ریمدت  و پرس و  قینظر گرفته و از چند جا هم راج  



 چیتجارت ستتابقه شتتان پاک و درخشتتان بود. ه نهیجو کرده استتت. آنها در زم
 در کار به او نارو ایکه انقالب باهر پول او را خورده استتت  دیکس نبود که بگو

 زده است.
 
 شدم. یتر م یعصب ییا ندهیاگفت و من به طور فز یاز انقالب م او
 

س یحت سش را با من ق   کرده بود و فقط گاه مین آن  داد. در یم امیپ یهم تما
ها  لیو تحل هیخودم تجز یبا خودم خلوت کرده بودم و برا یلیچند مدت خ

بودم که احتماال انقالب آن روز  دهیرس جهینت نیانجام داده بودم و بعد از آن به ا
 انشتتیو به حرف ها تمهستت داریمتوجه شتتده بود که من ب دهیستتپ کیصتتبح نزد

دانستتت که به قول خودش من خودم را به خواب زده ام.  یدهم. او م یگوش م
 میکرده بود. باالخره نستت ییهم متوجه شتتده بود و صتتبحت ها میاحتماال نستت

بود بازهم  یم یمیهر چند هم که با من صتتم تیخواهر او بود نه من. در نها
 کرد و نه من. یم یش دل سوزبرادر یبرا
 

 شیباشتتم که بروم و به پاها دیمن با نیخودش فکر کرده بود که ا شیاو پ والبد
واستتت خ یخودش م الی. حتما به خافتمیو البد مثل ستتگ به التماس ب افتمیب

تا من جلو  دیخاطر خودش را کنار کشتت نیکند. به هم داریکه مرا از خواب ب
 بروم.

 



شدت قوت م هینظر نیا یگاه سته  یگرفت و گاه یها در ذهنم به  که چهره خ
 یدر ذهنم شتتکل م یگرید هیآوردم، نظر یحوصتتله اش را به خاطر م یو ب

ار و فش یکار یگفت خستگ یاو واقعا همان طور که م دیشا نکهیگرفت و آن ا
کج خلق شتتود.  یبود باعث شتتده بود که کم شیشتتانه ها یکه بر رو یکار

ه ب یو درشتتت کارمندان آن امپراطور زیر تیبود تمام مستتئولهر چه ن االخرهب
گذراند. او  یم یدوش او بود. طوفان عمال فقط وقتش را به خوش گذران یرو

 کرد. یم یدگیرس زیبود که به همه چ
 

 نیکه ب یهم که به تفاوت یو گاه دمید یخواهرانش را م یها یکه نگران یزمان
قالب که او ان نیگرفت. ا یقوت م شتریب هینظر نیکردم، ا یمن و او بود فکر م

م دختر جوان نسبتا خا کیو هفت ساله، با من که  یمرد پهته س کیباهر بود. 
ساله بودم، چه کار م ستیب شته ب یو پنج  ست دا شد؟توان ه ک یآن هم زمان ا

 نیکند را مجرد گذرانده بود. ا اریاخت یتوانستتته بود همستتر یکه م ییستتالها
 .ستیبود که او کال اهل تاهل ن نیه اخودش نشان دهند

 
 نیچه؟ ا یبرا اورد؟یمرا به زانو در ب نکهیا یکند برا شهیپ یو سرد دیایوقت ب آن

سنش بع س دیکار از او و  سا شت چه پاک و ب یبود. او اگر هم اح شاعبه و  یدا
راحت آن را عنوان کند. جوان هجده  یلیتوانستتت خ یم ف،یچه با منظور و کث

 گونه بود که نیبفهماند. ا نرا به م یزیکارها بهواهد چ نیکه با ا ستتتاله نبود



کردند و اعصابم را از چند جهت  یافکار مهتلف در ذهنم شروب به رژه رفتن م
 .هتندیر یمهتلف به هم م

 
را از ارتباط با من من  کرده بود؟  میکردم که چرا نستت یفکر م نیهم به ا یگاه
ار و گرفت ریدرگ میطور نباشتد و خود نست نیا دیکردم که شتا یهم فکر م یگاه

 کی توانست ینم یآن قدر گرفتار شده بود که حت مینس یعنی یشده است. ول
شد. آن هم زمان شته با شده بود یتماس کوچک دا ست  و آن  میکه ما با هم دو

د که گفته بو زیبا آن لحن محبت آم میکه نستت ی. وقتمیقدر خوش گذرانده بود
 توانست یم یزیهستم چه چ یبه نظرش من دختر خوش قلب مرا دوست دارد و

. ازمن بپرستتتد یحال و احوال امیحد دگرگون کند که فقط با چند پ نیاو را تا ا
 ؟یفقط گرفتار

 
سبت به شد. ن یم شتریخشم من روز به روز نسبت به او و خودم ب بیترت نیا به

به ا که چه فکر نیاو  که ا شیپ یخاطر  حرکات را انجام  نیخودش کرده بود 
ه او انجام داده بودم ک ییکه چه حرکت نا به جا شتریداده بود و نسبت به خودم ب

چرا اصتتال  نکهیهم فقط به خاطر ا یخودش کرده بود. و گاه شیفکر را پ نیا
 موضوب حساس شده بودم و تمام فکر و ذکر من شده بود. نیا یقدر به رو نیا

 
بودم فرو رفته  دهیکه به دور خودم کشتت یکبه ال اریتمام مدت بعد از شتتهر من

شان نداده بودم. فکر م یبرقرار یبرا یرغبت چیبودم و هرگز ه کردم  یبا مردان ن
 یحاال م یباشتتد. ول دیرفتارم با انقالب هم همان بوده که با وهیکه روش و شتت



 یرا نشتتان م یگرید زیچ نم یها یفکر ها و نگران نیکه نبوده استتت. ا دمید
 داد.

 
که گفت "  یصتتنعت یکندم با صتتدا یهمان طور که گوشتته ناخنم را م یعصتتب

جا تمومه" به حال برگشتتتم. به ستتالن  نیفعال کارمون ا میستتونا خانم پاشتتو بر
 .یکیسفت و سهت پالست یها ی. به همان صندلیکالنتر

 
 را به خانه رساندم و خودم هم به هتل برگشتم. ی. صنعتبرخاستم

 
ب ش فتیکه ش یبود و کارمندان امدهیبه وجود ن یشگیهمهتل هنوز آرامش  در

 نیهمه شتتان منتظر ا نکهیبرنگشتتته بودند. مثل ا شتتانینبودند، هنوز به خانه ها
را  یبار. تنها اخمیبه آنها بده یو اخبار میبه هتل برگرد یصنعت ایبودند که من 

 دانستم به آنها هم گفتم. یکه م
 
کرده استتتت. بعد هم  یردن قرغ خود کشتتبا خو یظاهرا خانم فراهان نکهیا

 ستتوال نرود. ظاهرا ریتا اعتبار هتل ز ندینگو یزیچ یخواهش کردم که به کستت
حاال  یبماند ول یخودمان باق نیب دیراز با نیکردند که ا دییکه همه قبول و تا

 یدا مخ گریتا چه حد حرفشان درست باشد و بتوان به آن اعتماد کرد را د نکهیا
 دانست.

 



خواستتتم. خواب. به  یم زیچ کیقدر خستتته و تحت فشتتار بودم که فقط  آن
 هوش شدم. یرختهواب رفتم و خسته ب

 
شتتماره تلفن خانواده  ایاش تماس گرفته بودم تا آدرس  یصتتبح با گوشتت از

 ینه؟ ول ایبا آنها گرفته استتت  یخودش تماستت ایکه آ نمیبب ای رمیرا بگ یفراهان
 ینبود. عاقبت مجبور به انتظار شدم. صنعتاش در دسترس  یتمام مدت گوش

 یخانم فراهان هپارچه نوشتتته رفته بود. باالخر کیهم به دنبال ستتفارش گل و 
ستم که حت یکارمند هتل بود. من فقط نم س یخوا انم خ نکهیاز ا یاالمکان ک

مقابل هتل نصب شود و  ییپارچه ا نکهیا یچ ور مرده با خبر شود. ول یفراهان
. مینجام دها میتوانست یبود که ما م یگفته شود تنها کار تیبه خانواده اش تسل

 کردم. یحال آنها را درک م یمن بهتر از هر کس دیشا
 

را  طرف آن کیکه  یتیتستتل یبودم و پارچه  ستتتادهیبود که من ا ازدهی ستتاعت
 یکردم که او و مرد جوان یآن را طاهر گرفته بود طراز م گریو طرف د یصتتنعت

 .دندیرس
 

و  رهیت یبلند خاکستتتر یبود. پالتو دهیپوشتت یمشتتک راهنیو شتتلوار و پ کت
 ینگاهش کردم. لباستتش با آنکه لباستت رتی. با حیبراق مشتتک نیکراوات ستتات
 که آن مرد یآمد. وقت یو مجلستت کیشتت یادیبه نظرم ز یبود ول رهیمناستتب و ت
ش به خود یشترینظر قوت ب نیا دمیشد و من ظاهر او را د ادهیپ نیجوان از ماش

 گرفت.



 
 
 
 
 
سط کتابهانه  نیا شت یمجاز یکتاب تو ساخته و wWw.98iA.Com) اینوده  )

 منتشر شده است
 
 
 
 
 

شت یجاهل ماب بود و حالت کامال شت. احتماال  یداش م  یکاله مهمل کیدا
درست در  شود. صریق لمیبه داش فرمون در ف هیبند کم داشت تا شب شیپ کیو 

 .لمیف نیسکانس آغاز
 

ن از داش فرمو یبود که او را کم یزیتنها چ دیاش شا یدسته موتور یها لیسب
ا که ت ییها لیبیکرده بود. ستت دیجد یبه جاهل ها هیکرده بود و شتتب زیمتما

 رنگ و رو رفته به تن داشت اهیس راهنیپ کیشده بود.  دهیچانه اش کش کینزد
شته بود و اگر کم سه دکمه اول آن را باز گذا شهن  یخم م یکه  شد نافش م



او به من دست داده  دنیکه از د یادیز رتیکردم که تعجب و ح یشد. سع یم
 بود را پنهان کنم.

 
نباشتتد.  یکس و کار خانم فراهان دیشتتک کردم که اصتتال شتتا ییلحظه ا یبرا

سمان با او فرق م نیزم یخانم فراهان ن انقالب به عنوا یبا معرف یکرد ول یتا آ
 یشتتکم برطرف شتتتد. چشتتمانش قرمز بود و حال خوب یبرادر خانم فراهان

نداشته  یسکردم که در رفتارم انعکا یسع یتعجب کرده بودم ول ارینداشت. بس
 باشد. به داخل دعوتشان کردم.

 
زد و فقط  ینم ی. حرفیودم چااو و خ یانقالب قهوه ستتفارش دادم و برا یبرا

صاب خورد کن صل و شیها دیآن به کل یکه انتها یفیظر ریبا زنج یبه طور اع
 زیم یباره به رو کیکرد و بعد  یکرد. آن را در مشت اش جم  م یم یبود، باز

مغز من  یبه رو قایدق نکهیکرد و مثل ا یصتتتدا م نگیجر ریکرد. زنج یرها م
 آورد. یرها شده باشد، سرم را به دوران در م

 
. اشتتاره را دیایبه انقالب کردم تا همراهم ب ییبرخاستتتم و اشتتاره ا عذرخواهانه

 . به طاهر ستتفارش کردم کهوستتتیکوتاه به من پ یفاصتتله زمان کیگرفت و با 
 مواظب داش فرمون باشد تا من برگردم.

 
 اتاق خودم رفتم. به
 



 شده؟ ی_چ
 
س ستد شدت  هینگاهش کردم. تک نهیبه  شمانش به  اش را به در داده بود و چ

 ته باشم.آن داش یبرا یفیتوانستم توص یکه نم یخسته بود. خسته و ..... حالت
 
ه عقب ب یقدم میدانم حرکت مرا چ ور برداشت کرد که ن یسمتش رفتم. نم به

شا شت. خنده ام گرفت.  س یم دیبردا  نم. به زورک ت*ج*ا*و*زکه به او  دیتر
تفاوت دستتت دراز کردم و در را  یستترد و ب یخنده ام را گرفتم و با حالت یجلو

 بستم.
 
 د؟یبا خودتون آورد دیکه برداشت هیک نی_ا
 

 هر چه تمام تر گفت: ینگاهم کرد. بعد با سرد هیثان چند
 

 _برادر مرحومه
 

بل دهان و ب دستتتم بار نفس عم ینیرا مقا  لی. مدمیکشتت قیام گرفتم و چند 
 نهیداشتم که او را کتک بزنم. دستم را مشت کنم و محکم به س نیبه ا یدیشد

ضالن یهم به بازوها دیشا ایاش بکوبم.  شت کردم و در  یع ستم را م اش. د
 بغلم پنهان کردم. ریز



 
 ؟یبابا به نظر شره. اگر برام دردسر بشه چ نی_ا
 

 به سمتم برداشت. یکرد. قدم اخم
 

و کوپاله. بعد هم  الی یب ریاالن عزاداره. مثل شتت چارهیب نیشتته. ا ینم یزی_چ
 کنه که به ضرر من باشه ینم ی. کارونهیبه من مد

 
 زدم. پوزخند

 
 _ضرر شما البته. نه ضرر من .

 
 مبل اتاقم نشست. یهم فشرد و رو یرا به رو چشمانش

 
 ؟یبگ یخوا یم ی_چ

 
 هتل یگم که دردسر نشه برا ی_م
 

 را باال برد و به من نگاه کرد. سرش
 

 زدم همراهش اومدم؟ میمن از کار و زندگ یچ یبرا ی_پس فکر کرد



 
 گفتم: یعصب

 
شون که  لیاز فام گهید یکینبود. اگر  یاجی_احت ستادف یبهتر بود م کمیها  یر

 نبود که خودتون .... اجیاحت
 

 بودم، گفت: دهیکه از او ند تیعصبان یرا ق   کرد و با کم حرفم
 

ش شت. کس د هی نیفقط هم یکه خانم فراهان دی_ببه نبود  ییا گهیبرادر رو دا
کارمند پر از جد و آباد رو استهدام  هیگردم  یحتما م گهیکه بفرستمش. دفعه د

 کنم که اگر ُمرد بتونم قدرت مانور داشته باشم. یم
 

فقط  یکرد. خانم فراهان دایدر وجودم راه پ یبیباز مانده بود. حس عج دهانم
تهت نشستم. حس بد عذاب وجدان داشتم.  یبرادر را داشت؟ رو کی نیهم

 .کرده بودم دایاو پ یبود که به خاطر لحن صحبت ها یاما بدتر از آن حس بد
 

 تهت نشست. یو آمد کنار من رو برخاست
 

 دمشیرو نداره. روز اول که د یکس و کارش رو از دستتت داده. کستت ی_همه 
کارش رو خوب  دمیبعد که فهم یلم براش ستتوخت، استتتهدامش کردم. ولد



جام م با  دهیاواخر فهم نینگهش داشتتتم. ا گهیده. د یان که  از  یکیبودم 
 کیاز من  نکهیکرده بود. هم به خاطر ا دایپ یاحستتاستت یریمرد درگ یکارمندا

ج اون رو از اون حال و هوا خار نکهیو هم به خاطر ا یکارمند خوب خواستتت
 بشه. یطور نیکردم که ا یجا. اصال فکر نم نیکنم فرستادمش ا

 
نگاهمان در هم گره خورد و من به  هیرا باال بردم و نگاهش کردم. چند ثان ستترم

 انداختم. نییسرعت سرم را پا
 

 کرده بود؟ دایپ یاحساس یریدرگ ی_با ک
 
 از کارمندها یکی_
 

 گفتم: رم،یدهانم را بگ یاز آنکه بتوانم جلو قبل
 

 _شما؟
 
 هر چه تمام تر نگاهم کرد. رتیح با
 

 ؟یفکر رو کرد نی_چرا ا
 



 نیدانستتتم که چرا ا ینزدم. چون خودم هم نم یحرف یام را باال بردم ول شتتانه
 .دیحرف را زده ام. آرام خند

 
 ؟یگ یم ی_اگر اون شهن من باشم چ

 
 گفتم: یتفاوت یب با
 

باه ی_م کار اشتتت چه  که  ند دیکرد یگم  . دختر نیکه اون رو از خودتون رو
 بود. یخوب

 
 نگاهم کرد. یو طوالن قیاش را باال برد و عم چانه

 
 طور. نی_که ا

 
م و تفاوت نبود. گر یکه بعد از جمله اش بر لبانش نشتستت سترد و ب یلبهند

و  دیکشتت یشتتد. آه یفاصتتله حفظ م نیا دیانداختم. با نییآرم بود. ستترم را پا
 گفت:

 
 خودش رو کشت؟ ی_با چ

 



 _قرغ.
 

 _سونا؟
 

 کردم. نگاهش
 

 شه. ینم یزی_چ
 

 را تکان دادم. سرم
 

 د؟ینگفت یزیکه چ ی_به کس
 

 .انهی_نه. فقط طوفان در جر
 
سر ینگفتم. دلم م یزیچ ست که هر چه  شود و هم  نیا عتریخوا گفتگو تمام 

 خواست. به دل و افکارم دهنه زدم و برخاستم. یم یگرید زیدلم چ
 

 بنده خدا بگو. نیرو به ا اتیجز یدون ی_باشه هر طور که خودتون صالم م
 

تهت من نشتتستتته  یاو همچنان رو یرا تکان داد. به طرف در رفتم ول ستترش
 .رونیب دییکه بفرما یعنی نیبود. در را باز کردم و نگاهش کردم. ا



 
هم به من نگاه کرد و بعد از جا برخاستتت و همراه من به طبقه  گرید هیثان چند

هنوز آن جا نشسته بود و هنوز هم مراسم جم   ی. برادر خانم فراهانمیرفت نییپا
ه ب ییکرد. اشتتاره ا یاجرا م زیم یدرون دستتتش را به رو ریزنج دنیکردن و کوب

به راحت ند  تا بروم و او بتوا ه صتتحبت کند. ب یخانم فراهان دربا برا یمن کرد 
شت د شپزخانه رفتم و از پ ض یبه آنها نگاه کردم. آرام آرام برا واریآ  یم حیاو تو

مات و مبهوت به انقالب زل  چارهیسوخت. ب یبرادر خانم فرهان یداد. دلم برا
 یاز او حساب م ییمحله ا کیاش  بتیکه احتماال با آن سرو ه یزده بود. کس

سرش را  یانقالب گوش م یط به حرف هافق چارهیو ب ونبردند، حاال زب داد و 
 داد. یتکان م

 
و در انتها انقالب به آشتتپزخانه به ستتراد من  دیطول کشتت یلیخ شتتانیها حرف

 آمد.
 

 شهب اجیهتل به تو احت ریبه عنوان مالک و مد دی. شامیبر ای_سونا تو هم ب
 
 .دمیپرس ینگران با
 

 شه؟ یهتل هم بد م ی_برا
 



که بر لب داشت لبهند  یگذاشت و آن را فشرد. لبهند میبازو یرا رو دستش
 رونیتش بدس ریبود. دستم را از ز شیبزرگتر به دختر کوچولو کیدلگرم کننده 

ش سرد دمیک س یو به   دیهمف یم دیاو با یاطرافمان نبود. ول ینگاهش کردم. ک
ست بزند. نم دیکه نبا ست خودم به من د ستم رفتارش را که ب یبدون خوا ه توان

 شدت مرا ناراحت کرده بود فراموش کنم.
 

 _انشاال که نه.
 

 من حاضرم. می_باشه بر
 
 اجی. من به داخل نرفتم. انقالب گفت که اگر به من احتمیرفت یپزشتک قانون به

بدتر  یخبر یشده بودم. ب یکه من عصب دیکند. آن قدر طول کش یشد خبرم م
ش یزیاز هر چ ست. از ما شدم و درها را قفل کردم و به داخل رفتم.  ادهیپ نیا

از  یکی یکراواتش را باز کرده بود رو کهیانقالب در حال ینبود ول یفراهان یآقا
 یبه جلو خم شتتده بود و هر دو دستتتش را رو یها نشتتستتته بود. کم یصتتندل

 زانوانش گذاشته بود.
 

 شد؟ ی_چ
 

 کهیبود. به طور دهیرا باال گرفت و به من نگاه کرد. رنگش به شتتدت پر ستترش
 رنگ شده بود. یو ب دیلبانش هم سف



 
 تو؟ ی_چرا اومد

 
حال  رنگ صورتش و یتفاوت باشم. ول یخواستم سرد و ب ینشستم. م کنارش

 و روزش منصرفم کرد.
 

 شده؟ ی_چ
 
 اشاره کرد و گفت: یاتاق به
 

 یادار یهای_کاغذ باز
 

 ده؟ی_رنگتون چرا پر
 

ده اش عرق کر یشانیسرد پ ی. در آن هوادیصورتش کش یدستش را به رو کف
 بود.

 
 یام ج ومینیتو داشبورد شربت آلم نیاز تو ماش یری_معده ام درد گرفته. سونا م

 ؟یاریمنو ب
 



 شده؟ یزی_چ
 

ست مرا هم گرفت و بلند کرد و با هم به  ینگاه ست و د به در اتاق کرد و برخا
 .میرفت اطیطرف ح

 
علت هم معده درد  نی. احتماال به همیقرار است و عصب یکردم که ب احساس

 گرفته بود.
 

 بوده زیچ یگن که خانم فراهان ی_م
 
 تعجب نگاهش کردم. با
 

 بوده؟ ی_چ
 

 گفت: آهسته
 

 _ظاهرا باردار بوده.
 

 کرده بودم که فقط به دهان او زل زدم. رتیح آنچنان
 

 _باردار؟



 
ست.  گانهیزبان ب کی نکهیکلمه را ادا کردم مثل ا نیچنان ا آن  میهامن گوش ایا

 کرده است. سرش را تکان داد. دایپ رادیا
 

 آخه؟ ی_چه جور
 
 چند وقته حالش چ ور بود؟ نی_ا
 

 ینشتتانه ها یکردم تا در خانم فراهان یو منگ بودم، ستتع جیهنوز گ کهیدرحال
 .اورمیرا به خاطر ب یباردار

 
 وقت دختر شتتلود پر چیتو خودش بود. البته ه کمینداشتتت. فقط  ی_مشتتکل

 آورد. یباال نم یداد. ول نیرو تشه یزیشد چ ینبود. نم ییاهویه
 

ش خنده مرا هم گرفت و  یرفت و بازو نیاش گرفت. در همان حال به طرف ما
 شتتهیهمراه خودش کشتتاند. آنقدر بهت زده بودم که توان اعتراض نداشتتتم. شتت

 خورد. یآورد و کمشربت اش را از داشبورد در 
 

 آخه دختر؟ ارنی_مگه همه حامله ها باال م
 



 و در جنگل به خاطر میشد که در گرگان بود یمثل زمان ییلحظه ا یبرا لحنش
 دختر گفتن مثل آن زمان بود. نیخودش کنار من ماند. ا ینفس من و پا یتنگ

 
 سوخت. شیاز درد جم  شد. دلم برا صورتش

 
 جا بود. نیاون که همه اش ا ؟یبا همون مرده راب ه داشته؟ آخه ک یعنی_
 

 چشمانش را تنگ کرده بود، گفت: کهیحال در
 

 رگیجا همد نیاومده ا دیگرفت. شا یاز من مرخص یبابا چند بار نی. انهی_هم
 ومد؟یسراغش ن ی. تو هتل کسدنیرو د

 
ستم نه. ول یکه من م ییجا تا که من تهران بودم  ییدر زمانها نکهیامکان ا یدان

 دور از ذهن نبود. یلیآن مرد هم به مالقاتش آمده باشد خ
 

 که من تهران بودم. یزمان دی_شا
 

شار  رونیرا تکان داد و نگاهش را به ب سرش ستش به معده اش ف داد. با کف د
 آورد. یم
 

 د؟ی_برادرش فهم



 
 به من کرد و گفت: ینگاه مین

 
 درد گرفت؟ یچ یمن برا چارهیب یده مع نیا ی_پس فکر کرد

 
 گفت؟ ی_چ

 
 و نگاهم کرد. چشانش ناراحت بود. دیچرخ کامال

 
ارم ذ یاون م یخودم رو جا یوقت ی. ولنیو بب ایراه انداخت ب یی_محشتتر کبرا

سکته استین ییابرو یحق داره. کم ب نمیب یم شد یی. اولش که مثل  ه بود. ها 
س سه  ستش رو گرفته بود به قف شده بود د . بعد هم دمیترس یلیاش. خ نهیکبود 

شک قانون دادیداد و ب شت م یداره درود م یراه انداخت که پز  یگه. بعد هم دا
 انیجر یناموس شتتده که مجبور یانداخت گردن هتل که خواهر من اون جا ب

 رو بهش گفتم.
 

 داره. یهتل؟ به ما چه رب  یچ ی_برا
 

 داشبورد را باز کرد و داخل آن را نگاه کرد. در
 



 اتفاق افتاده خانم خانما. نیتو هتل ا نکهیا ی_برا
 

 را روشن کرد. نیکردم. اخمم را با اخم جواب داد و ماش اخم
 

 _کجا؟
 

 بهرم. گاری_س
 

 برگشت. گاریسوپرمارکت نگه داشت و با س کی مقابل
 

 که. کشهیرو م ارویره  ی_حاال م
 
 بود گفت: نییهنوز سرش پا کهیروشن کرد و در حال یگاریس
 

مان تیموقع نیآدم، االن در ا نی_اره. از ا خب  ی. ولادیبرم یبگ یهر چ یز
هان یکه اون آدم چ دید دیبا که اون دختر ب یبه خانم فرا ته  قدر چارهیگف  اون

شد.  یهتل دردسر م یکار رو کرده. به هر حال داشت برا نیدرمونده شده که ا
 شه.ب دهیکش کیبار یمجبور شدم. وگرنه اصال دوست نداشتم که کار به جاها

 
شت. کار خانم فراهان سکوت ست یاوج درماندگ یکردم. حق دا  کی صالیو ا

شان م ست برادر  یدختر جوان را ن ست بود که عمال د شدم. در داد. ممنونش 



 یمدت یکه برا نیهم یند نبود. ولب ییهتل به جا ایاعتراض به من  یبرا یفراهان
 یروزها وصتتابود. مهصتت یهتل را فراهم کند، کاف یو بدنام یموجبات ناراحت

 ما باشد. یکار یقرار بود که اوج روزها ندهیآ
 
 اولمان برگشت. یسر جا به
 

 تهران؟ دیبر ی_جنازه رو با خودتون م
 

 خودشون. یجا دفنش کنه. تو روستا نیخواد هم ی_نه م
 

ش گارشیس صندلدیرا کامل ک ستش را رو یرا کم ی.  معده اش  یخواباند و د
 شیبود. موها دهینگاه کرد. رنگش همچنان پر نیگذاشتتت و به ستتقف ماشتت

بود  اهیس دیسف شیها قهیکه در تهران بودم شده بود. کنار شق یکوتاه تر از زمان
 جذاب ترش کرده بود. یول
 

 .ادیخواست ب ی_طوفان م
 

 ودم.ب دهیکه منظور حرفش را نفهم یگفتم وقت یم دینگاهش کردم. چه با تنها
 



نزدم.  یگرفت و به چشتتمان من داد. باز هم حرف نیرا از ستتقف ماشتت نگاهش
جانم  یه " اک میبپرم و بگو نییباال و پا یتوق  داشت که از خوشحال نکهیمثل ا

 ."یطوفان آمد یکه خودت به جا یکرد یچه کار خوب
 

چرخاندم.  گریز قبل نگاهش کردم و پوزخند زدم و ستترم را به طرف دا ستتردتر
 بود و مرا آزموده کرده بود. یمن کاف یمرد برا کیبار ضربه خوردن از  کی

 
 ؟ی_ناراحت

 
کامال محافظه  یبه او کردم. چشتتمان او هم ستترد شتتده بود و حالت ینگاه مین

 کارانه به خودش گرفته بود.
 

 خوبم. ؟یچ ی_نه ناراحت برا
 

 نگاهم کرد. قیدق دوباره
 

ا خانم گفت که بهت گفته که م یتهران. ستتارا یدفعه برنگشتتت نیستتفر ا ی_برا
 گرگان. میر یم میدار

 
 تفاوت گفتم: یب

 



 _آره گفت.
 

سارا نیا البته ست بود.  روند و  یباهرها در گرگان م یالیگفته بود که به و یرا
 من قبول نکردم. هر چه اصرار کرد که با آنها همراه شوم

 
 ؟یومدی_پس چرا ن

 
 _دوست نداشتم.

 
 یسع شهیمن هم یکرد ول یم ییها ییخود نما یوجود لجبازم که گاه مهین ان
 کردم که به آن تسلط داشته باشم، خودش را نشان داد. یم
 

 .دیلحظه با تعجب به من نگاه کرد. بعد خنده اش گرفت و آرام خند چند
 

 طور. نی_که ا
 

 گفت: د،یخند یهم چنان م کهیحال در
 

 .نمیبگو بب ؟یدوست نداشت یچ ی_حاال برا
 



کرد.  یآمد. مثل بچه ها با من رفتار م یلحن حرف زدنش خوشتتم نم نیا از
 بود فکر کنم. نمانیکه ب یبه اختالف سن شتریشد که ب یباعث م نیهم

 
کوت او هم ستت هیچرخاندم. چند ثان یگریرا ندادم. ستترم را به طرف د جوابش

 بود در دست گرفت. میزانو یکرد و بعد دستم را که رو
 
ا خورد. . جدمیکش رونیشدت برگشتم و نگاهش کردم و دستم را از دستش ب با
 شد و به من نگاه کرد. نهینکرد. تنها دست به س یحرکت یول
 

 و نگاهش کردم. دمیچسب نیشدم و به در ماش نهیهم دست به س من
 

 ؟یقهر بود ؟یومدی_چرا ن
 
 تمسهر گفتم: با
 

 ؟ی_قهر با ک
 
 دارد، گفت: یکه کامال مشهن بود قصد شوخ یلحن با
 

 _با من.
 



 تفاوت گفتم: یب
 

 مونهنیب یزیمثال چ ای م؟یبا شما قهر کنم؟ مگه هم سن و سال هست دی_چرا با
 که بهوام قهر کنم؟

 
 نزد و بعد با خباثت گفت: یحرف هیثان چند

 
 باشه؟ نمونیب یزیچ ی_دوست دار

 
 نگاهش کردم. تیعصبان با
 

 ؟ییبود نه آرزو ی. جمله ام سوالدمی_من پرس
 

 .دیخند آرام
 

 باشه. نمونیب یزیکه چ یدوست داشته باش دی_گفتم شا
 
 نگاهش کردم. رتیح با
 

 ندارم. ییعالقه ا نی_نه همچ



 
ر که نگاهش به پشت س دیبگو یزیاش را باال برد. دهانش را باز کرد تا چ چانه

شک قانون ش یحرف چیه یافتاد. ب یمن، در مقابل در پز با  را باز کرد و نیدر ما
 یبود و با حال ستادهیو نگاه کردم. داش فرمون مقابل در ا دمیعجله رفت. چرخ

 .سوخت شیکرد. دلم برا ینزار و داغان با او صحبت م
 
 یابعد برگشتتتند. آق یبرد. کمبار کمتر زمان  نیاو به داخل رفت. کارشتتان ا با

گرفت و رفت. آن چنان ظاهر  یاصال با ما همراه نشد. همان جا تاکس یفراهان
صب شن و ع ش یخ ساس کردم که همان لحظه ما شت که من اح خواهد  نیدا

 یلگرفت و به تهران برخواهد گشتتت و شتتکم طرف را ستتفره خواهد کرد. و
ستا شان رفته یانقالب آمد و گفت که به رو سم کفن و دفن خود . گفت که مرا

 فرداست.
 

 هست؟ یطرف نامرد ک نیکه باالخره ا ی_نگفت
 
 در هم گفت: ییاخم ها با
 

 ش؟یشناس ی_حاال بگم. مگه تو م
 

 _نه
 



 فکش منقبض شد و گفت: عضالت
 
 .گهید یصف ها یب هیصفت مثل بق یآدم ب هی_
 
با او هم عق یزیچ من هم  دیخواستتتت بگو یبودم. اگر او نم دهینگفتم چون 

 مرده را به خط کنم. کی یزندگ اتیینداشتم که تمام جز یاصرار
 
 طرف هتل راند. به
 

 ه؟یخوابم خال یکه من توش م ی_اتاق
 

شتم بپرسم که ک یلیرا تکان دادم. خ سرم ست دا ا گردد. چون ظاهر یبرم یدو
نه آن  برگشت نداشت. حداقل الیاو هم ظاهرا خ یآن جا نداشت. ول یکه کار
 روز را.

 
ا هم ب یکنجکاو را به من حواله داد. صتتنعت یهتل به اتاقش رفت و صتتنعت در

 رتیرا از من بپرسد. دست آخر هم با ح اتییکرد که تمام جز یسع یکنجکاو
 شنوه" یکه آدم نم ییها زیدوره زمونه چه چ نیگفت که "عجبا! تو ا

 



شب از اتاقش ب انقالب شب داغان تامدین رونیتا  ه که به داخل رفت یر از زمان. 
سته طور نبود. خ نیا یسرحال آمده باشد. ول دیآمد. فکر کردم که با رونیبود، ب

صب یریبود و به طور انکار ناپذ ست، کمیع ش او  یعنی. میغذا خورد ی. آمد ن
ست و به ح یحرف چیکرد. بعد هم بدون ه یم یباز شیبا غذا شتریب  اطیبرخا

 به من گفت و دوباره به اتاقش برگشت. یریآتش زد و شب به یگاریرفت. س
 

فت بر نگشت. گ یکردم که به تهران برخواهد گشت ول یروز بعد فکر م صبح
جنازه خواهد رفت. من هم در ستتکوت آماده شتتدم و همراهش   ییکه به تشتت

. درستتتت نبود که در میبا هم کار کرده بود یرفتم. باالخره من و خانم فراهان
ش شم. دوباره تاج گل  ییت شته با ضور ندا تل ه فکوچک، از طر یجنازه اش ح
 باهر سفارش داد. ییمایبزرگ به اسم دفتر هواپ ی. او هم تاج گلدمیخر

 
ضا ستا دلگ یف خوشم  یلیبود. خ بایباد ز کینبود. درست مثل  ریقبرستان رو

به ده نفر نداشتند. همه عزا داران سر جم   یآن چنان لیخدا فام یآمد. بنده ها
هم زن بودند. آن قدر تعداد مردها کم بود که  شتتترشتتانیکه ب دندیرستت یهم نم

دن مر بانهیستتوخت. غر ینخانم فراها یمانده بود. دلم برا نیزم یتابوت به رو
 اصال خوب نبود.

 
کنم و  نتوانستتتم تحمل گریکرد. د یم یتاب یاز روز قبل ب شتتتریحاال ب برادرش

جنازه   ییبرگشتتتم. مرا به روز تشتت نیرا از انقالب گرفتم و به داخل ماشتت دیکل
ش ینم نییباال آمده بود و پا میگرداند. بغض تا گلو یسهند بر م  نیرفت. از ما



ود و شده ب نیخشمگ اریبس اوکرد.  یصحبت م یکه با برادر خانم فراهان دمید
در آرامش او  یسع کهیکرد و انقالب هم در حال یم فیرا تعر یزیبا حرارت چ

 کرد. احتماال یدستش را سر شانه او گذاشته بود و آرام صحبت م کیداشت، 
هان خانم فرا بت م یبرادر  با هم د یاز آن مرد صتتح بت هم  عاق  دهیکرد. 

 برگشت. نیکردند و او به ماش یب*و*س
 

 استتت. لیقا یادیاو احترام ز یبرا یمشتتهن بود که برادر خانم فراهان کامال
 یزیچه؟ چ یبرا یاستتت. ول ونیهمان طور که خودش گفته بود که به من مد

بار  نی. امیحرکت کرد. به هتل برگشت یحرف چیاز آن نزد. بدون ه یبود که حرف
شب برنم رونیکرد و ب ادهیمرا پ  ای نیدیر آکه اگ فتگردد. گ یرفت. گفت که تا 

ست نیکه او ا میآراز با من تماس گرفتند نگو شب جا شت  ساعت ه . رفت و 
 ود.پر از غصه ب یریبود که برگشت. خسته بود و نگاهش به طور انکار ناپذ

 
خواندم. کنارم نشست و جلد  یخلوت بود و من هم کتاب م یآمد. الب یالب به

 شد. هریکتاب را نگاه کرد. دستانش را پشت سرش به هم قالب کرد و به من خ
 

 الیظاهرا خ ینگاه کردن بردارد. ول رهیخ نیدستتت از ا دینکردم. شتتا نگاهش
 را نداشت. یکار نیچن
 

 _معده تون بهتر شد؟



 
ستش به رو مایصبح همان روز دا تا شانه  ید سرش را به ن معده اش بود. تنها 

 مثبت تکان داد.
 

 ؟یبهتر ی_تو چ
 

 نبود. میزی_من که چ
 

 زد. لبهند
 

 ی_چرا قهر بود
 
کرد که من  یم یکار شیضمن با حرف هامغزم بود. در  یاز اندازه به رو شیپ

کنم. عصتتابم را به هم  یخواستتت از او دور ینتوانم به آن صتتورت که دلم م
ست پاها یرفت. دلم م یحاال م نیکاش هم یبود. ا هتهیر را مثل بچه  میخوا

 بکوبم. نیزم یها به رو
 

 . قهر مال بچه هاستستمی_من قهر ن
 

 یجوونو  بایخانم ز هی. یستی_نه شما بچه ن
 



. دیوبک یقلبم به شتتدت م ینگفتم. ول یزیرا پنهان کنم. چ رتمیکردم ح یستتع
 سرم را به کتابم گرم کردم.

 
به من نگاه  میزانوانش گذاشت و مستق یطرف جلو خم شد و ساعدش را رو به

 کرد.
 

 م؟یشام بهور رونیب میبر ادیخانم جوون م نی_حاال ا
 
 بزند. رونینمانده بود که قلب وامانده ام از دهانم ب یزیچ
 

 .میرستوران رو دار نی_ما که خودمون بهتر
 

 بود. قرارینگاهش اصال آرام نبود. ب یآرام بود ول لبهندش
 

 هوا بهورم. کمی_دوست دارم 
 
داد. دوستتت داشتتتم که دعوتش را رد کنم. در  هیعقب برگشتتت و به مبل تک به

به دنبال رد تا بتوانم مودبانه دعوتش را رد  یم یکردن کلمات فیذهنم  گشتتتم 
 بود که چه بپوشم! نیاز ذهنم به فکر ا یگرید میدر همان حال ن یکنم. ول

 



 غلبه کنم. یذهن یآشفتگ نیکردم تا به ا یسع
 

 ؟یای_م
 

 .دیش ی_نه واقعا خسته ام. اگر ناراحت نم
 

تا ا جانم مد  ها یحرف را زدم. حس م نیباال آ که از گوش  حرارت  میکردم 
جا م گرید یزد. اگر کم یم رونیب تادیا یآن  مال ا ستت کهیاحت حرفم را پس  ن

 اصال کم نبود. رم،یبگ
 

 نگاهم کرد. قیاش را باال برد و دق چانه
 

 _چرا؟
 

 کردم. نگاهش
 

 ؟ی_چرا چ
 

 ؟یکن ی_مقابله به مثل م
 



صب رتیح با سع ینگاهش کردم. ع سرد کردم که لح یشده بود.  نم کامال خون
 باشد.

 
 ؟ی_مقابله به مثل با ک

 
 بود. یهم عصب پوزخندش

 
 _من .....

 
ست و به طرف پنجره  حرفش ض یبلند الب یرا ق   کرد. برخا  میهرفت. پرده 

 شب چشم دوخت. یاهیرا کنار زد و به س
 

صد نی_نه من چن ست دارم که بدونم چرا  یلیخ یرو ندارم. ول یق دفعه  هیدو
 رفتارتون عوض شد

 
ردم که ک یقصد را نداشتم. چون که حس م نی. اصال ادمینتوانستم و پرس گرید

من مهم بوده است که  یموضوب چقدر برا نیپرسشم او فکر خواهد که ا نیبا ا
 خواستم علت را بدانم. یمن فقط م کهیفکر کرده ام. در حال یراج  به آن کل

 
 _چرا برات مهمه؟



 
 شده به شما یاحترام یزدم که ب یزیچ ،یمن حرف دیدونم گفتم شا ی_نم

 
 مبل نشستم. دستم را گرفت. یطرف آمد. کنارم رو به
 

 ؟یاحترام نباش نیقدر فکر ا نیشه ا ی_دختر عاقل، م
 

 نمانده بود که غش کنم. یزی. چدمیکش رونیرا از دستش ب دستم
 

 باشم؟ ی_پس فکر چ
 

 .دیخند
 

 .رونیب میبر ای_فکر شام. ب
 

سرم را تکان دادم و برخاستم و  اریاخت یحالت خواهش داشت. ب یکم لحنش
مانتو باال رفتم و  با  یبه  پا میضتته یپالتو کینازکم را  به   نییعوض کردم و 

شتم. در حال ش یتمام مدت کهیبرگ صرف پو از پله ها  آمدن نییپالتو و پا دنیکه 
 چیه یود. بب ستادهیگفته بودم. مقابل درب هتل ا راهیکرده بودم را به خودم بدو ب

هتل را به طاهر ستتپردم و با او همراه شتتدم. او هم ستتکوت کرده بود. به  یحرف
 یم هازیهم فقط خسته بود. خم دیشا ایدر فکر است.  قایکه عم دیرس ینظر م



ش شت هر خم دیک صرف کباب  یبرا ییکرد. جا یم یاش عذر خواه ازهیو پ
 .ویباز و باربک یا. در فضمیرفت
 

ندازه که نشتتود تحمل کرد. رو یستترد بود ول هوا از تهت ها  یکی ینه آن ا
 .اوردمین رونیرا ب میچکمه ها ی. خودم را جم  کردم. ولمینشست

 
 چارهیب یاون سفر فکر کنم رضا  یخانم دلش برات تنگ شده بود. تو ی_سارا

 رو جون به لب کرد از بس از تو گفت.
 

 .دیخند یکردم. چشمانش م نگاهش
 

 .یرضا هست ی_فکر کنم تو هوو
 

 .دمیهم خند من
 

 رو دوست داره. ی. ساراهی_رضا مرد خوب
 

ورده پر تونیو نان و ز یظرف ماست و سبز کیآمد و  یبا لباس محل یگارسون
 مقابلمان گذاشت. آهسته و نرم نرمک با همان ها خودش رامشغول کرد.

 



 _سونا
 

گاهم به او ن گاه و  یجد یلیدادم. خ را  حالتش، ن گاه و  حاال ن گاهم کرد.  ن
از  یبا حالت یکه گاه یو هفت ستتاله را داشتتت. نه مرد یمرد ستت کیحالت 
شتتد. نه در ظاهر بلکه در  یجوان م یشتتکستتت و کم یآن غالب را م یشتتوخ
 رفتار.

 
هم  هنوز یعنیخستتته و گرفتار بودم.  کمینداشتتتم. خودم  ی_من با تو مشتتکل

 هستم.
 
خواستتت ستتکوت کنم و با  یداد و مرا تحت نظر گرفت. دلم م هیعقب تک به

لجباز من  هیآن روح ی. ولستتتتیمهم نبوده و ن میستتکوتم نشتتتان دهم که برا
 نتوانست.

 
 .ی_شما فقط با من مشکل داشت

 
او  کهیمتهم کننده بود. به طور یبا لحن یجمله خبر کینبود.  یام پرسش جمله

سرش  یرا به خنده انداخت. چند لحظه طوالن و کش دار مرا نگاه کرد. عاقبت 
 نزد. یرا چند بار تکان تکان داد. به سمت مهالف چشم دوخت و حرف

 
 با تو مشکل دارم. یکه فکر کرد یخوشحال باش دی_با



 
 اش نامفهوم بود. جمله

 
 ؟یچ یعنی_
 
 . یخوداگاه اخم کرده بودم. نگاهم کرد. کوتاه و سر نا
 

 .ستیبه نف  آدم ن زهایچ یاوقات بعض ی_گاه
 

 .دمینفهم یزیهم چ باز
 

 یگیم یفهمم شما چ ی_من نم
 

 زد. ییحوصله ا یب لبهند
 

 کنم. یم یکه من ازت دور یخوشحال باش دی_تو با
 
 گفتم: رتیح با
 

 _چرا؟



 
س یم نکهیا با ست. اما پر شتباه ا ستم ا ض ی. من گاهدمیدان  یواقعا نفهم و عو
 اطالب نبودم. یموضوب ب نیشدم. خودم از ا یم
 

 آرام شد. ییبه خنده ا لیحوصله اش تبد یلبهند ب حاال
 

ستم. م هیمن  نکهیا ی_برا ل مث یمرد هیاگر  یدون یمرد به قول خودت بزرگ ه
 من شتته؟یم یچ ادیخوشتتش ب کترهیاز خودش کوچ یلیکه خ یدختر هیمن از 

سته جوون ن گهید شق دله که بتونم بگم حاال حاالها زمان دارم.  ستمیمثل عا
 یچ بعد نمیتا بب میکن یم یباز نگولکیج کمیشتتم و  یاول باهاش دوستتت م

کنم. تا ته ازدواج و بچه دار شدن  یبهش فکر م ی. من اگر دل بستم. جدشهیم
 ست؟یبه نظرت ترسناک ن نیرم. ا یهم م

 
ابراز  نیباره به سمت صورتم پمپاژ شد. ا کیکردم که خون تمام بدنم  احساس

ه ب اری" که شهررمیم یاو از هر چه " فدات بشم و برات م میمستق ریعالقه من غ
 یاصتتخ زیچ یکه حت ییجمله ا کی نیگذار تر بود. هم ریمن گفته بود هم تاث

من هستتتم،  شا یشتتد گفت که مهاطب ق ع ینم یرستتاند و حت یرا هم نم
آن  نیبود که او دست برده بود و از ب نیسابقه بود. مثل ا یبا من کرد که ب یکار

 را، نوازش کرده بود. شیخود قلبم را، رو چه،یو گوشت و ماه هیهمه دنده و ر
 



سرم را پا یم دلم ست  ستم. مثل احمق ها به او  ینم یول اندازمیب نییخوا توان
 قرار بود. یزل زده بودم. نگاهش اخم داشت و ب

 
به هم ی_برا ون . چنی. فقط همرمیخاطر گفتم کنار بگ نیمن ترستتناک بود. 

 .ینیدوست ندارم تو صدمه بب
 

 کردم. زمزمه
 

 _صدمه؟
 
 نگاهم کرد. یجد یلیخ
 

 ؟یکتریچند سال از من کوچ یدون ی_م
 

 و گفت: دیکش یفقط نگاهش کردم. آهرا ندادم.  جوابش
 

 یها یکه عالقه و نگران ی. مهصتوصتا وقتتهیمن ترستناک و پر مستئول ی_ برا
 .نمیب یخواهر و برادر هات رو م

 
 گفتم: یآرام یصدا با



 
 _صحبت از منه؟

 
 تواند جلو یزند تا چه اندازه م یبودن م یاو که حرف از جد نمیخواستم بب یم

 و سرد نگاهم کرد. خشک هیبرود. چند ثان
 

که به اون هوش  ی_بله ستترکار خانم صتتحبت از شتتماستتت. نگو متوجه نشتتد
 کنم. یشک م ادتیز
 

اق کردم که تمام بز یبزنم. حس م یتوانستتتم حرف یانداختم. نم نییرا پا ستترم
تا  دیرس یکه به نظر م یرفته است. دهانم خشک شده بود. خشک نیدهانم از ب

 کرده است. دایحلقم ادامه پ
 

 عذاب آور بود. شتریسکوت ب نینزد. هم یحرف چیلحظه ه چند
 

ش یآه عاقبت ستان  یو کم دیک ست خودش گرفت. د ستم را در د شد و د خم 
 زده؟ خیدستان من سرد و  ایاو داد بود؟ 

 
 دستم را پوشاند و شروب به گرم کردن دستم کرد. یرو گرشیدست د با
 

 .یکرد خی. میبهور نیتو ماش میبر چدشیبرم بگم بپ یخوا ی_م



 
 نگاهش کنم فقط سرم را تکان دادم. نکهیا بدون

 
 _نه خوبم.

 
شتر شت  شهیکه هم ییطال انگ شتر در انگ شت را نگاه کردم. انگ ست دا به د

 رنگ. اهیس ینیطال، با نگ نیانگشتر سنگ کیدست راستش بود.  یحلقه 
 

 .میخور یخودم گفتم بهتره که کنار بکشم. ما به هم نم شی_پ
 

 بود. نیرا باال بردم. نگاهش خسته و غمگ سرم
 

 ن؟ی_پس چرا برگشت
 

 نگاهم کرد. یطوالن
 

 .هی_سوال خوب
 

 را تکان تکان داد. سرش
 



 شه ینم دایپ یسوالها جواب خوب یبعض یبرا ی_ول
 

شد ول مانیغذا شغول  ست.  یرا آوردند. م شتها شهن بود که بدون ا کامال م
معده اش  ی. دستتتش را رودیغذا دستتت از خوردن کشتت انینهورد و در م ادیز

 گذاشت و برخاست.
 

 گردم. ی_االن برم
 
 رفت تا احتماال شربتش را بهورد. نیماش به
 

 د؟یر ی_چرا دکتر نم
 

 تهت در کنار من نشست. یرو دوباره
 

 تا درمون بشه هاتیهم که کهنه بشه ه یدرد کهنه شده. درد نی_رفتم. ا
 
 نهورد. یزیچ گرید
 

 جا هستم؟ نیکه من ا ینگفت یزیچ ی_به کس
 

 تکان دادم. یرا به نشانه نف سرم



 
 .یکرد ی_کار خوب

 
 .دمیکرده بود را پرس ریذهنم را به خودش درگ یلیکه خ یکردم و سوال نگاهش

 
 با من در تماس نباشه گهیکه د دیگفت می_شما به نس

 
 سرش را تکان داد و گفت: یجد یلیخ
 

 م_آره من ازش خواست
 

 _چرا؟
 

به خواهرش  ینداشتتتن او چه رب  ایزده بود. دوستتت داشتتتن  رتیح میصتتدا
 داشت.

 
 بهت بگه. یزیخواستم چ ینم نکهیا ی_برا

 
 و ادامه داد. دیکش یآه
 



شمت هم م هوامیهم م ه؟یحال من چ یدون ی_م شته با خوام که االن  یکه دا
ونم از ج یچ یستتن برادر بزرگ منو دار کهیمرت یو بگ یبه من بزن یتو دهن هی
و ر ییمایو منو به ستتالمت. بعد هم او دفتر هواپ ری. برو تو رو به خیخوا یم

 رو الزم نداره. تییمایکه هتل من دفتر هواپ یو بگ یبترکون یبزن
 

 آتش زد. یگاریاز من فاصله گرفت و س یکم یعصب
 

 مشکل بزرگتر بشه نیا ندهیترسم که در آ یمشکل منه. م نیا ینیب ی_م
 

س یمحکم پک س گارشیبه  شت و از ب نهیزد. دودش را در   اش ینیاش نگه دا
 خارج کرد.

 
؟ شتتن یم یهم بکنم برادرات راضتت یکه اگر من خواستتتگار یکن ی_تو فکر م
 یم یچ یدون یم ندهیدر آ یاالن خودش رو نشون نده ول دیما شا یتفاوت سن

 شه؟
 

 گفت: یآرام یبه طرفم خم شد و با صدا یکم
 

ستتنم اونقدر باال رفته که  گهیکه من د یخانم خوشتتگل و جوون هی_تو هنوز 
 .میمسهره خاغ و عام بش

 



 آرام و لرزان گفتم: یصدا با
 
 .ستین یطور نی_ا
 

که من  یعنیبود  یاراد ریحرف من که کامال غ نیزبانم را گاز گرفتم. ا بالفاصه
 .ستیمهم ن میاصال برا نیصد درصد دوستت دارم و ا

 
نگفت. در حدود  یزیسترم را باال نبردم. چ یشتده بودم که حت یقدر عصتب آن

ه و من ب دیکشتت یم گاریبود. او ستت انیما در جر نیستتکوت کامل ب قهیپنج دق
 کردم. یکرده بود، نگاه م خیکه  ییغذا

 
دستتتم را گرفت و به  یبرخاستتت پول غذا را حستتاب کرد و بدون حرف عاقبت

به جهت عکس آن حرکت کرد. مشتتهن  میبرو نیبه طرف ماشتت نکهیا یجا
 خواهد قدم بزند. یبود که م

 
 . باز هم سکوت و سکوت.دمیکش رونیاز دستش ب یرا به نرم دستم

 
 ست؟ی_برات مهم ن

 
 نکردم. جوابش را هم ندادم. نگاهش



 
فت تونم از حر یم یریگ جهینت هیمن فقط  ستتتیطور ن نیا یگ یکه م ی_وقت

 .ستیکه برات مهم ن نهیاون ابکنم و 
 

 نگفتم. یزیهم چ باز
 

هم  نیا یخانواده ات مهالف هستتتن. که البته حق دارن. ول ادی_به احتمال ز
 ست؟یبرات مهم ن

 
سرد بود و  سرم صورتش  را باال بردم و نگاهش کردم. نگاهش به روبه رو بود. 

 .یحس چیخشک. بدون ه
 

 بود. ییا گهید زیم چ_خانواده ام برام مهم هستن. من منظور
 
 به من کرد. ینگاه مین

 
سن من د یبده. نم حیتوض ؟ی_چ  نیا هگیخوام احمق به نظر برسم. گفتم که 
 دونم که تو یبندم. م یطلبه. من اگر دل بستتتم کامل م یها رو نم یباز یقرت
 نیو اهم ت یکم ناز و ناز کش هیکه  یسنت دوست داشته باش یبه اقتضا دیشا

 .ستمیمن آدمش ن یباشه ول ونهیم
 



 و کامل نگاهم کرد. ستادیا
 

 یگم که ازت خوشتتم اومده، اگر آره که برا ی_صتتاف و پوستتت کنده بهت م
کم اخالق هم  هیتا  میگذرون یرو با هم م یجا هستتتم. چند روز نیا نیهم

زنم. اگر هم  یگردم تهران با برادرات حرف م یبعد هم من بر م ادیدستتتمون ب
هم  گهیرم تهران. د یکنم م یحاال من ستتر و ته م نیهستتت که هم جوابت نه

اد اعتم یزمان هیشتته که  یدرباره اش گفته نم یحرف چی. هیدیند یدیشتتتر د
 من خدشعه دار بشه. ایآراز نسبت به تو  ای نیدیآ

 
که  یفکر نم هرگز قه ا کیکردم  جد ییابراز عال قدر  مه  یو من ق یآن  آن ه

گل و بادکنک  یو با کل کیرمانت اریباعث تحول من شتتود. ابراز عالقه شتتهر
از  یکیلرزان، در  یو با صتتدا کیرمانت یلیدوستتتانش خ انیهمراه بود. در م

اش  یدگو زن یاعتراف کرد که من عشتتق و تمام هستتت مان،یها داریمعدود د
 هستم و بدون من ناقن است.

 
ف غرق در لذت شتتده بودم. به نظرم اصتتال بد نبود اعترا نیآن زمان از ا چقدر

شود، در م نیدر نهان و ب دیکه با یزیکه او چ شق به آن اعتراف   جم  انیدو عا
با  یکرده بود و باعث شده بود که دوستانش دست بزنند و هو بکشند و حت انیب

سن کم ضوبمو نیبد به من نگاه کنند. آن زمان متوجه ا یحالت شده بودم.   ین
شمانم را به رو شتم چ ست ول یم یقتیهر حق یکه دا شدم  یب بعد که عاقل تر 



 ابراز عالقه نیچقدر احمقانه بوده است. و حاال با ا اریمتوجه شدم که کار شهر
 تا آسمان است. نیاو متوجه شدم که تفاوت از زم ی
 

تمام  نکهیبا وجود ا یکه حاال به من دستتت داد قابل وصتتف نبود. حت یحستت
ب که انقالب فقط مدت  خانوادگ کیه خودم اعتراف کرده بودم  و  یدوستتتت 

 یآن زمان حس یبزرگ تر و قابل احترام است. ول یلیهمکار است که از من خ
 .ردمک یطور فکر م نیحداقل من که ا ایداشتم عشق م لق بود.  اریکه به شهر

 
 آن همه کوبش متالطم قلبم گفتم: انیو در م یسهت به
 

نه مه چ دیخوا یم یباشتتته. چ ور _اگر جوابم  لت اولش  زیه حا به  رو 
 یشتته. چ ور م یمثل اولش نم یچ چیحرف ها زده شتتده. ه نیا د؟یبرگردون

 ؟یببر نیحستون رو از ب دیخوا
 

گاهم تار  ن ند  به خود م مئن. دستتتت دراز کرد و چ گاهش آرام بود و  کرد. ن
 شال فرستاد و گفت: ریزده بود به ز رونیرا که از کنار شال ب میموها

 
با  میگرده به قبل. ما دار یبرم زیبره. فقط همه چ نیاز ب ستتتی_حس من قرار ن

سوتفاهم میکن یهم کار م شون  ست ندارم که برا . من و برادرات منظورمه. دو
 کنم. ی. خودم درستش مادیب شیپ

 



به  نگاهش به جز  کامل و جز  بان بود و پر از توجه.  کردم. نگاهش حاال مهر
 کرد. یمام صورتم نگاه مت

 
 برگردم؟ ایبمونم  ه؟ی_نظرت چ

 
ه ک یوقت میتوانستتتم بگو یخواستتت. من چه م یرحمانه اعتراف م یب چقدر

گاه . مثل خودش. قینداشتتتم. نگاهش کردم. دق یهنوز از حستتم به او کامال آ
ص زیاو چ یچهره  شت. ول یخا ش یندا آمد و  نیبه نظرم از همان ابتدا هم دلن

 داشت که قابل تامل بود. یمحسنات
 
تم دانس یبودم. م ریکه خودم در گ یآن هم زمان میبگو دیدانستم که چه با ینم

 یگردد و پشتتت ستترش را هم نگاه نهواهد کرد. آدم ینه او برم میکه اگر بگو
الف دختر به ستتن من شتتود. اگر گفت تو را  کینبود که به قول خودش عالف 

ست نه براخو یازدواج م یخواهم، برا یم ش یا سر و دختر  یناز ک ست پ و دو
 .یباز
 

ض یم اگر ستم بهتر به ق سنا گرید یکیهم  نینگاه کنم خب ا هیخوا تش از مح
سرعت وارد زندگ یم نکهیبود. ا ست به  رد. ک یشود و وقتش را تلف نم یخوا

سناک بود. او را تا حدود یبرا نیا یول . نه کامال یشناخته بودم ول یمن هم تر



انستم د یدر هتل بودم. م اکه او در کنار خانواده ام گذرانده بود ر یوقت رشتیمن ب
 .ستین ه*و*سو  یهو یزند از رو یم یو اگر حرف ستیکه مرد خود ساخته ا

 
که از من خوشتتش آمده ق عا آمده استتت چون به قول خودش،  دیگو یم اگر

 یگریامروز را با من باشد و فردا به سراد کس د نکهیا یبرا ییوقت و حوصله ا
ده شتت جیمن گذاشتتته بود. گ یپا شیرا پ یبد یخب دو راه یبرود را ندارد. ول

دم هم که خو یوقتنبود.  یگفتم آره که به نظرم کار چندان درستتت یبودم. اگر م
گاه از حس خودم. و اگر جواب منف از دلم  ییدادم گوشه ا یم یدودل بودم و ناآ

 کرد. یدانستم چرا حسش مبهم است مرا سرزنش م یه نمک
 

 دونم. ی_نم
 

 .میبرگشت نی. دستم را گرفت و با هم به سمت ماشدیخند آرام
 

 .هیاز نظر من جواب خوب نی_خب ا
 

ش در ش نیما سوار ما ستم را گرفت تا  شوم. در همان حال آرام  نیرا باز کرد. د
 زمزمه کرد.

 
 مونم. ی_م
 



پا حس بدانم که  ینگفتم. دلم م یزی. چهتیر نییکردم که قلبم  خواستتتت 
 یم یاگر کستت ستتتت؟یچ میگذارن یرا با هم م یچند روز نکهیمنظورش از ا

شتم که  یبد م یلیخ دیفهم ست ندا شد. برادرانم به من اعتماد کرده بودند. دو
 یبرا یاز اعتمادشتتان ستتو استتتفاده کنم. در ضتتمن روش خوب گریبار د کی

 او بود. اختنشن
 

 د؟یمون ی_هتل م
 

 را تکان داد. سرش
 

 یو آراز هم خودم تماس م نیدیجاستتت. به آ نیکار ا ی_نترس به همه بگو برا
 ارهیبرات حرف در ن یجا هستم که کس نیکه ا گمیو م رمیگ
 

 ؟یگیم ی_بهشون چ
 

 را روشن کرد. نیشد و ماش سوار
 

 جا هستم. نیکار خودم ا یگم که برا ی_م
 

 فشرد. ییلحظه ا یرا در دستش گرفت و برا دستم



 
 کنم. ی_نگران نباش، درستش م

 
 یگب یخوا یکه م یگی. بعد االن خودتون میجا هست نیکه نگم ا ی_اخه گفت

 ؟ییجا نیا
 

 زد. یمیمال لبهند
 

دونم.  یکردم جوابت نه هستتتت؛ نه نم یبود که فکر م ی_خب اون مال زمان
شم جوابت چ دیدونمه با یاالن که جوابت نم  یمن گهی. دهیبمونم که م مئن ب

شب برگردم. دل ینگفت. م یزیشه چ ستم ام س یلیخوا شت که ک  یزیچ یندا
 لیلد هید یحاال با یآمده بودم. ول یجنازه خانم فراهان  ییتشتت یبدونه. من برا

 چند روز اقامتم داشته باشم. یبرا
 

 نزدم و او در سکوت به سمت هتل راند. یحرف
 
 
 
 
 

 پانزدهم فصل



 
. من فتادیکردم که چشتتمانم به چشتتمانش ن یم یصتتبحانه ستتع زیستتر م بر

آرام تر از شتتب  یلی. حداقل خدیرستت یاو به نظر آرام م یاضتت راب داشتتتم ول
شت که مرد جوان کیقبل. هتل  شت  یمهمان دا ه صبحان زهایاز م یکیبود و پ

 کرد. یماش را صرف 
 
 را مزه مزه کردم. میچا ییاشتها یب با
 

 _چته؟
 

 یچی_ه
 

 درون دستش باال آورد و نگاهم کرد. یرا از روزنامه  سرش
 

 ؟یشد مونیپش ؟یقرار یقدر ب نی_چرا ا
 
 گفتم: یبدجنس با
 

 نداره. یمونیدونم که پش یدونم؟ جواب نم یجواب نم ؟ی_از چ
 



 و گفت: دیخند آرام
 

 .ستیتونم جوابت رو بدم، االن وقتش ن ی_فکر نکن نم
 

 .دیداد و قهوه اش را نوش هیتک یبه صندل دیخند یهمان طور که م بعد
 

 ؟یبگ یچ یخوا ی_مثال م
 

 اش را باال داد. چانه
 

 _حاال بماند.
 

 به سمتم خم شد. یکم
 

هم شک داشتم، االن  یتمام شده است. من اگر سرسوزن ی_از نظر من همه چ
 م خانم خانما.جا نبود نیا

 
 .دیگذاشت. اخم کردم. خند شیزد و فنجان قهوه اش را سر جا یچشمک

 
 یبر یتون ی_حاال هم م

 



 شد. شتریاش ب خنده
 

شوخ تم گرف یکردم بابا. من تا جواب مثبت از تو نم ی_چه بهش بر هم خورد. 
 خوردم. یجا ُجم نم نیاز ا

 
 سپر کرد. نهیداد و س هیعقب تک به
 

 گهیکه د یریبگ ادی دینه؟ تو کوچولو با ایاقتدارم رو حفظ کنم  یجور هی دی_با
 .یجا افتاده رو به رخش نکش یآقا هیسن و سال 

 
 نگاهش کردم. دوباره به سمتم خم شد و آهسته گفت: رتیح با
 

شوخ شم اومده و واقعا تا جواب مثبت نگ ی_از  شته من ازت خو  نیاز ا رمیگذ
 رم. یجا نم

 
 گفتم: ییآهسته ا یصدا با
 

 ؟ی_اگر جوابم مثبت نباشه چ
 

 نگاهم کرد. هیثان چند



 
داده که صبور باشم. باالخره  ادیبه من  ی. زندگادهیکنم. من صبرم ز ی_صبر م

 شم. یم روزیمن پ
 

 ؟یازدواج کنم چ ییا گهی_اگر اصال با کس د
 
 :دیخنده و چشمک پرس با
 

 نکنه عاشق دلهسته؟ آره؟ ؟ی_ک
 

 _تو فکر کن که آره
 

 عا ق یخواستتتگار ادیبار اگر اون ب نیا ی_برادرات ممکنه من رو قبول کنن. ول
 بندتش به رگبار! یآراز م

 
 عوض کردن بحث گفت: یداشت. خنده ام گرفت. برا حق

 
 رون؟یب میبر ی_دوست دار

 
 _کجا؟

 



آشپزخانه کرد و آهسته  یبه پشت سر من و پنجره  یاش را باال برد. نگاه چانه
 گفت:

 
 حرف زد. یکه بشه درست و حساب یی_جا

 
 گذاشت و گفت: زیم یرا رو روزنامه

 
 زنگ بزنم به چند جا هی. منم می_برو بپوش بر

 
ا مشتتغول حرف زدن ب اطیبرگشتتتم. در ح نییاتاقم رفتم. آماده شتتدم و به پا به

. به میور یبه شتتهر م یکار یباهر برا یگفتم که با آقا یتلفن بود. به صتتنعت
 .میو به راه افتاد میشد نی. ماشمیاشاره کرد که برو رفتم. اطیح
 

 رود. یشدم که به خارج از شهر م متوجه
 

 م؟یر ی_کجا م
 

 آن که نگاهم کند گفت: بدون
 

 از دوستام. یکی_خونه 



 
 گفتم: رتیباح

 
 .امی_نه من نم

 
 دیکرد و با خنده پرس ینگاه مین

 
 _چرا؟

 
 _سهتمه خب

 
 .میگرد یو برم میخور یناهار م هی. فقط دوستمه. ستین ی_کس

 
 _نه

 
 گنیپارک نیبار کامل نگاهم کرد. ستترعتش را کم کرد و راهنما زد و در اول نیا

 کنار جاده نگه داشت.
 

 م؟یصحبت کن یخوا ی_چرا؟ مگه نم
 

 حرف زد. شهی_تو هتل هم م



 
 تعجب نگاهم کرد. با
 

 ؟ی_به من اعتماد ندار
 

ا که ب هیدختر ک نیگه که ا یتتون نمدوستت نی. استتتی_موضتتوب ستتر اعتماد ن
شت شت ن یبرا ؟یآورد یخودت بردا شت ن ست؟یمن ز  ست؟یخودت بگو ز

 اد؟یبرام حرف در نم
 
 گفت: یو ناراحت رتیح با
 

و  نایخانم از آشتتنا هیهتل هم  سیی_ستتونا به دوستتتم گفتم که هتل هستتتم و ر
. خودش تو رو هم دعوت کرد. خودش گفت پس با خانم هیدوستتتان خانوادگ

 هیا گهیکه اون حرف د ی. اگر اعتماد ندارایب
 

م توانستتت یبود که نم تیاو آن قدر آقا و با شتتهصتت م؟یتوانستتتم بگو یم چه
 بودم. دهیاز او ند یراه کج چیکه ه یبه تو اعتماد ندارم. آن هم زمان میبگو

 
 .ستین نی_نه موضوب ا

 



 نگاهم کرد. بعد سرش را آرام تکان داد. هیثان چند
 

 .مییآ یکه نم گمی_باشه م
 

 اش را در آورد تا تماس را برقرار کند. تلفن
 

 .میزود برگرد ی. ولستین ی_نه مشکل
 

 را روشن کرد و راه افتاد. نیسرش را تکان داد و ماش یو جد خشک
 

بود. خودش هم مقابل در به  ییخانه کوچک روستتتا کیدوستتتش  ی خانه
س یبود. به نظر م ستادهیانتظار ا شانه و  دیر شد. چهار  که از انقالب بزرگتر با

 یآرام و موقر یچهره  اریبستت یبود ول یرو به طاستت یقد بلند بود. ستترش کم
 یستتالم و احوال پرستت کیکرد و با من  یب*و*ستت دهیداشتتت. با انقالب د

 .نیمحترمانه و سنگ
 
داخل دعوتمان کرد. من جلو جلو حرکت کردم. او و انقالب آهستتته حرف  به
 یها یمرتب و منظم داشت. پشت یخانه ساده ول کی. دندیخند یزدند و م یم

کوچک که  ونیتلوز کیدستتت باف.  یقرمز الک یشتتده و قال دهیکنار هم چ
سل کی یبررو شده بود. همه چ یع شته   قساده و بدون زرق و بر زیساده گذا

ست. تعجب کرده بود که ا یبه دل م یبود. ول ش ست  نین دو از کجا با هم دو



ستتاده دارد  نیچن نیا یکه زندگ یخورد که با مرد یبودند. به انقالب باهر نم
 .یمیهم دوست باشد. آن هم آن قدر صم

 
نشتتستتتم. انقالب هم آمد و کنار من با  نیزم یآوردم و رو رونیرا ب میها کفش

 ییاریپذ یتنها گذاشتتت تا البد برا یلحظات یفاصتتله نشتتستتت. مرد ما را برا
 آماده کند. یزیچ
 

 ؟ی_راحت
 

کرد که آن را نشان ندهد.  یم یسع یکردم. نگاهش پر از توجه بود. ول نگاهش
 خواست تا من آرام باشم. یم نکهیا یبرا دیشا
 

 ی_آره مرس
 

 برگشت. انقالب رو به من کرد و گفت: وهیو م یچا ینیبا س دوستش
 

 .می_آقا آرش از دوستان خوب من هست که خدمت با هم بود
 

 کرد. یهم به آرش معرف مرا
 



ستان خانوادگ رزادی_خانم پ شر یاز دو شون  ستن. با برادرا  یراب میشد کیه
 که برات صحبتش رو کرده بودم. یآپارتمان

 
شتتده و  ای. گفتم که هتل احدیکرد و درباره هتل پرستت یاظهار خوشتتحال آرش

هتل و  یهم درباره  گرید یاز مستتتافران هستتتت. کم ییرایآماده پذ دیع یبرا
 .میکه انجام شده بود، صحبت کرد ییکارها

 
 یبرم یتازه. و او هر از چند گاه ریستت یآمد. بو یم یمحل یخوش غذا یبو

 شیصحبت ها شتریزد. ب یسر م شیخانه دار به غذا یخاست و مثل خانم ها
ها کار گاه یبا انقالب حول و حوش  مت  یانقالب و  خد خاطرات  هم 

هانه او به گل یگشت. به من تعارف کرد که اگر خسته شدم سر یم شانیسرباز
 بزنم. تشکر کردم و برخاستم.

 
 بودم. مستتاحت دهیبود که تا به حال د ییجاها نیتر بایاز ز یکیاش  گلهانه

گلهانه مجهز و  کیشده بود.  جادیداشت و در پشت ساختمان ا یادیز اریبس
 .ابیکم یو حت بایز یپر از گلها

 
 یداد ول ینم ییبو چی. هدمییرز درشتتت اش را بو یدر آن زدم. گلها یگشتتت

 یلها. گدیدرشت سف یها ومیلی. لیرز مهمل یو درشت بود. گلها بایز اریبس
 .نیپر از برگ و رنگ یصدتومان

 



ستم و با لذت به اطرافم  یکوتاه ی هیچهار پا یرو ش سط گلهانه بود ن که در و
 نگاه کردم.

 
 جا چقدر قشنگه نی_ا
 

 همچنان کهیکرد. جلو آمد و در حال یبود و به من نگاه م ستادهیا یدر ورد کنار
 .ستادینگاهش به من بود، کنارم ا

 
 _کار دوستت پرورش گله؟

 
ص یول ده. ی_آره. پرورش گل هم انجام م شته تح شک شیلیر ز . بعد اهیدامپز

 یدست از زندگ ییجورها هیکنه.  یم یجا زندگ نیفوت همسرش، با دخترش ا
 .ینیب یغم و غصه نم یداره. آدم ب یغم هی شیتو زندگ یاست. هر کس دهیکش

 
 گفتم: یناراحت با
 

 _پس دخترش کو؟
 

 دختر ده ساله است. هیهاشونه.  لیفام شی_پ
 



 با باال بردم و نگاهش کردم. سرم
 

 رسه. یبه نظر م ی_مرد خوب
 

 م؟یقدم بزن کمی ی_دوست دار
 

ستش ستم را  د ستم. د شتم و برخا ستش گذا ستم را در د را به طرفم دراز کرد. د
 ونریرها نکرد و انگشتتتانش را در انگشتتتانم قفل کرد. قدم زنان از گلهانه ب

 نبود. ی. دوستش در آن حوالمیآمد
 

 _پس دوستت کجاست؟
 
 اشاره کرد و گفت: ییسرش به جا با
 

 روستا یاز گاوها یکی مانیزا ی_رفت برا
 

 رون؟یب میزد یجور نی_زشت نباشه ما هم
 

 را تکان داد. سرش
 



 هی م،یبزن یگشتتت هی. گفتم هیطوالن یلیگاو خ مانیکشتته. زا ی_نه. حاال طول م
 م؟یبا خودمون چند چند مینیبب م،یبزن یحرف

 
سمت در در صله کممیبه راه افتاد ایسکوت به   ادهیپ قهیده دق باینبود. تقر ی. فا
را دراز کرد و هر دو  شی. هوا خوب بود. پاهامیماسه ها نشست ی. رومیکرد یط

 دستش را از عقب، ستون بدنش کرد.
 

 ه؟ی_نظرت راج  به من چ
 

 _اول شما
 

 کرد. نگاهم
 

 یهم بگ یتا شتتب عروستت یخوا یم انقالب؟ نکنه ایباهر  ی_شتتما؟ من؟ آقا
 باهر؟ یآقا
 

 و ادامه داد. دیخند
 

سرورم، آقا، منم م م؟یاش کن یمیقد یخوا ی_م ضع یتو بگو  ه . چ ورفهیگم 
 هان؟



 
لند . بدمیلباستتش پاشتت یگرد کردم و با دستتتم ماستته به رو شیرا برا چشتتمانم

 .دیخند
 

 خوب. ی_خودت خواست
 

 را صاف کردم و گفتم: میصدا
 

 _اول تو
 

نگاهم کرد و چانه اش را باال  قیدستش را ستون سرش کرد و دق کیو  دیچرخ
 داد و گفت:

 
شگل، تو دل برو، محکم و مت سنت خنی_خانم، خو سبت به  تر و  پهته یلی. ن

 .یکن یعاقالنه تر رفتار م
 

 و گفت: دیخند
 

به طور دا یدون ی_م از  جور واجور در ارتباط هستتتم. یبا دخترها میکه من 
 هیباور کن که همشتون  یگم. ول ی. کارمند ها رو میهمه ستن و از همه قشتر

 یستتر کیپستتندم.  یدارند که من نم یخاصتت یاخالق ها هیهستتتن.  یجور



و هشتتت  ستتتیاعصتتابه منه. دختره ب یدن که رو یبچگونه انجام م یکارها
 کنه. یم جم،یعج جم،یموق  حرف زدن عج یول لشهسا
 
م. آن بود دهیجنبه از انقالب باهر را ند نی. تا به حال ادمیخند یبلند یصدا با

 که او را هم به خنده انداختم. دمیقدر خند
 
ص نی_ا ست. باور کن که منو خواهرت هم از ا تیخا ها  یلوس باز نیما زنها

و  کیکوچ یو تا حدود یفانتز شتتهیهم زیکه همه چ می. ما دوستتت دارمیدار
شه. ممکنه من در برا ساله که نم هیبر دخترونه با سمش ا یخانم چهل   نیشنا

و  هاحرف  نیاز ا میکه دوستتتمه و هم ستتتال میبا نستت یحرف ها رو نزنم ول
 .میدار ادیدخترونه ز ی نتهایش
 

 کرد و با اکراه گفت: نگاهم
 
 جم؟یعج یگ یکه تو هم م یبگ یخوا یم یعنی_
 

 شد. خودش هم به خنده افتاد. شتریام ب خنده
 

 _خب تو بگو
 



 کردم. نگاهش
 

. یشتتیموق  ها کج خلق م ی. بعضتتیمرد محکم و خود ستتاخته هستتت هی_تو 
ض ض یرسه که غم عالم تو دلته. ول یوقت ها به نظر م یبع تر وقتها هم به یبع

سئول یلی. آدم خیشیم ست یریپذ تیم  دیشا ای یکن یاعتماد م رید یلی. خیه
 .یکن یبهتره بگم اصال اعتماد نم

 
 :دمیدادم و پرس ایرا به در نگاهم

 
 _چرا؟

 
 کرد. یطوالن یسکوت

 
 نه؟ ایهستم  پیخوش ت ی_نگفت

 
 و چانه ام را باال دادم. دمیکردم. خند نگاهش

 
 .هیچهره ات معمول یول یهست پی_خوش ت

 
 را باال برد. شیابرو

 



 طوفان بودم؟ تیبه جذاب ی_دوست داشت
 

 را تکان دادم. سرم
 

نه چهره  ه ی_ فان از اون چهره  یاطو  شینیب یبار اول م یبرا یکه وقت هی
 یره . چهشهیم یتکرار گهیبعد از چند جلسه د ی. ولرهیگ یآدم رو م تشیجذاب

 طوفان فقط جذابه، مالحت و آن رو نداره.
 

 .زنهی_بفهمه خودش رو دار م
 

 شد. رهیخ ایو به در دیخند آرام
 
 نیکه بابا از بهتر هیداره. مال گذشتتته استتت. مال زمان شتتهیمن ر یاعتماد ی_ب

لو  سیدوستتتش جاش رو به پل نیدوستتتاش رکب خورد و به زندان افتاد. بهتر
 شد. دیو تبع دیداده بود. به خاطر اون بابا حبس کش

 
 کرد. چهره اش سهت شده بود. سهت و خشک. نگاهم

 
 ؟یدیرو د دیناخدا خورش لمی_ ف

 



 را به نشانه مثبت تکان دادم. سرم
 

 یاسیس یها یاز زندان یبعض یزندگ تیواقع نیا یول لمه؟یف ی_البد فکر کرد
ها و  یشتتتدن. با جذام یم دیجا تبع هیها تو  یکه با جذام ییها یبود. زندان

 اعتماد. هیها رو از سر گذروند به خاطر  نیها. پدر من ا یدزدها و قاچاقچ
 

 هم فشرد و گفت: یبود. چشمانش را به رو دهیبه شدت پر رنگش
 

ها به  کار هم خودم ضتتر مال یی_تو  که د یاز نظر  ذره  هیهمون  گهیخوردم 
 رفت. نیکه داشتم هم از ب یاعتماد

 
را  دادم که بحث حیسوخت. ترج شینگفتم. حالش خوب نبود. دلم برا یزیچ
 کنم. یچیق

 
 ؟یاومده بود ای_اون موق  تو به دن

 
 ایکه من از مامان  هییزهایها چ نیها رو تحمل کرده بود. ا نی_نه. مامان تنها ا

 .دمیخاله و پدر بزرگم شن
 

گفت باهرها بعد از فوت پدر و  یرا به خاطر آوردم که م یصتتنعت یها حرف
به خاطر  قیها. دق هیما نیدر هم یزیچ ایکردند.  یمادرشون باخاله شون زندگ



شا شتم.  صادف کرد و خاله اش او را به خارج  دیندا هم گفته بود که انقالب ت
 فرستاد.

 
 د؟یکرد یزندگ ی_بعد از فوت پدر و مادرتون با ک

 
گاهش به در ن باره  که فقط حضتتور یداد. ول ایرا دو  یکامال مشتتهن بود 

 بود. یگرید یآن جا دارد. هوش و حواسش جا یکیزیف
 
خاله ام فوت شتتد و بعد  یمدت هید از بع یمدت با پدربزرگ و خاله ام. ول هی_

 عموم. شی. پمیما به فرانسه رفت
 

گاه نا هیرخش کردم. فکش محکم و زاو میبه ن ین جذاب  ییدار بود. انح
 داد. یداشت که چهره اش را سهت تر نشان م

 
 ه؟یزخم مال چ یجا نی_ا
 

 .دیآن دست کش یکرد. به زخمش نگاه کردم. ناخوداگاه به رو نگاهم
 



سهت هی_مال  صادف  صادفه. ت ستانیبود. من چند ماه تو ب یت تمام  افتادم. مار
شته بود  سته بود. حت ایتنم ترک بردا   زخم مال اون موق نیجمجمه ام. ا یشک
 است. نوجوون بودم.

 
 را تنگ کرد و گفت: چشمانش

 
 ؟یدار ی_باهاش مشکل

 
 تکان داد. یرا به نشانه نف سرم

 
زنم، ناخوداگاه نگاهشتتون به  یکه باهاشتتون حرف م ییزنها دمید ی_آخه گاه

 شه. یم دهیزخم کش نیا
 

 که به نظر من جذابش کرده بود. نگفتم
 
 من زد و گفت: یکف دستش سر زانو با
 

 از زخم دختر کش من. تو از برادرت بگو می_بگذر
 
 دمیتعجب پرس با
 



 _برادرم؟ کدومشون؟
 

 _اون که فوت کرد.
 
در حدود ستته  یزیشتتدم. چ رهیخ ای. نگاهم را از او گرفتم و به دردمیکشتت یآه

با بردن نام ستتهند هم به آن شتتتب شتتوم  ینزدم. حت یحرف چیه قهیچهار دق
 شد. یآوردم معده ام آشوب م یکه م ادیبود. به  یبرگشتم. چه شب

 
 یخواد بگ ی_اگر سهتته نم

 
 دم.صورتم کنار ز یبود از رو هتهیکه باد بر هم ر ییموها

 
شت یریام بود. تا دلت بهواد با هم بحث و درگ گهی_قل د . میردک ی. قهر ممیدا

قت ب چیه یول تو اوج دعوا هم احترام هم رو  ینبود. حت نمونیب یاحترام یو
شت  یهم اون بود که برا شهیهم یشد. ول ینم یوقت طوالن چی. قهرمون همیدا

 شد..... یقدم م شیپ یآشت
 

ضم سهت بغ سر هم پلک زدم تا از ر یرا به  شت  شک ها زشیفرو دادم. پ  میا
 کنم. یخوددار

 



ر با نیآخر یکه برا ی. زماندمیفهم رید یلیخ یدوستتتش داشتتتم ول یلی_خ
کرد تا  یلحظه چشتتماش رو باز م هی ی. دوستتت داشتتتم برادمیجنازه اش رو د

 گفتم که دوستش دارم..... یبهش م
 
ک اشتتت زیزدم. آرام و رقت انگ هیگر رینتوانستتتم خودم را کنترل کنم و ز گرید
بود که به  ییها حرف ها نیکرد. ا یم ینیدلم ستتنگ یرو یبی. غم عجهتمیر
که با  ییکس تا به حال نگفته بودم. نگفته بودم که چقدر از تمام لحظه ها چیه

شته بود متنفر بودم. گفتن ا یسهند به بحث و ناراحت ساراب زهایچ نیگذ  ای یه 
 کرد. یکرد و فقط حال آنها را بدتر م یاز من دوا نم یاز درد چیه هیبق
 

 و هق هق گفتم: هیشانه ام گذاشت. با گر یرا رو دستش
 

رو از دستتت بده. من  کهیبهش نزد شتتتریکه از همه ب یبده که آدم کستت یلی_خ
رو از  یزیچ هیکنم که بدنم  یبعد از اون روز حس ناقن بودن دارم. حس م

 دست داده.
 

 نیاو هم غمگ یکردم. نگاهش مهربان و پر توجه بود. اخم داشتتت ول نگاهش
را گرفت و مرا به  میبازو یحرف چی. بدون همیگو یکه چه م دیفهم یبود. او م

ش شدم. نا خوداگاه گردیطرف خودش ک شش پرت  . شد شتریام ب هی. به آغو
شش حس غر ینم س یبیدانم چرا در آغو شتم. ح  ینیچن نیا یکه زمانها یدا

 .تیداشتم. حس خوب امن نیدیدر آغوش آ



 
ش خودم شدت گرفته بود. حتدمیرا کنار ک س یبه نظر م ی. چهره اش به  که  دیر

 ی. دستدیلرز یاو هم آمده است. مردمک چشمانش م یاشک تا پشت پلکها
 و نگاه از من گرفت. دیدهانش کش یبه رو

 
که آن طرف تر از ما مشغول و  یاز چند دختر و پسر ریخلوت بود. به غ ساحل

س ادیو فر غیج ساحل نبود. به نظر م یبودند، ک س یدر   نیاز ا ییصحبتها دیر
رغم ظاهر خشتتتک و  یدهد. عل یقرار م ریدستتتت او را به شتتتدت تحت تاث

شا فیل  یمحکمش روح شت.  ساس دا صدمه د دیو ح بود.  دهیچون او هم 
صله اندک یپدر در نوجوان گمر ا بود که اثرش ت یزیبعد، مرگ مادر. چ یو به فا

به مادر و پدرم  یمن که عالقه آن چنان یبرا یآخر عمر با آدم خواهد ماند. حت
سد به او که تا آن حد  شان زجر آور بود. چه ر ست دادن صور از د شتم هم ت ندا

رد ک یصتتحبت م شکه از پدر یکرد. وقت یعاشتتقانه درباره پدرش صتتحبت م
 شد عمق عالقه را در چشمانش خواند. یم
 

 تونم درکت کنم. ی_م
 
 آورد و آتش زد. رونیب بشیاز ج یگاریبه من کرد و س ینگاه مین

 



 ایماستتت که با ما به دن یایدن نیا ریتقد نیستتهت تر زیعز هی_از دستتت دادن 
سا نی. امیش یکه متولد م یی. از اون لحظه اادیم . سرمونه یباال هیعذاب مثل 

 فردا. دیشا م،یرو از دست بد یزیامروز عز دیکه شا
 

شمانش ست مرا هم  یرا به رو چ ست. حالش خوب نبود. د شرد. برخا هم ف
. ستتکوت کرده میگرفت و بلند کرد. شتتروب به قدم زدن در خط ستتاحل کرد

 .میبود
 

 .ادمهیدفترم  ی_روز اول که اومد
 

 کرد. نگاهم
 

 رو بردار. نکتی_بهت گفتم ع
 
 زده بودم. نکیورم کرده بود، ع هیبود. به خاطر چشمانم که از شدت گر ادمی

 
 که چند سالته؟ دمیپرس ادتهی. یشکننده شده بود یوحشتناک ی_به طور

 
 داشتم. ادیرا هم به  نیرا تکان دادم. ا سرم

 



شکننده به نظر م س ی_اونقدر  دختر  یعنیخودم گفتم  شیلحظه پ هیکه  یدیر
که د یهتل رو اداره کنه؟ ول هیتونه  یم یداغون نیبه ا عد  تا چه حد تو  دمیب

 ته دلم قرغ شد. یهست یکارت جد
 

 را ق   کرد. نگاهم کرد. حرفش
 

که ازت  ییاز علت ها یکی دی. شتتایو نقشتتت جا افتاد تی_خوب تو مستتئول
با  یحت نکهی. ایکن یعمل م یمحکم و من ق نکهیبود. ا نیخوشتتم اومد هم

با مشتتتت کوبکه  یوجود خ ر به خاطر برادرت  تو دهن  یدیمتوجه ات بود 
 عاشق دلهسته ات.

 
 .دمیحوصله خند یب

 
 داشت. یکم حماقت هم قاط هی_اون 

 
 رفت. نیاز ب یما کم نیب یو آن جو غم زده  دیخند

 
باره ا  .یکن یکار رو م نیزمان تکرار بشتتته باز هم ا نی_من م مئنم که اگر دو

 نه؟یاز ا ریغ
 



 نیفکر ستترم را به نشتتانه مثبت تکان دادم. چون واقعا هم هیثان کی یحت بدون
 کردم. یکار را م نیمشابه، من هم طیطور بود و باز هم در شرا

 
 . من اشتباه نکردم.ینیب ی_م
 

 ام زد و گفت: ینیب یو با انگشت اشاره اش آهسته به رو دیخند
 

چند مرده  یدونم ک یو کستتتب تجربه م یهمه ستتتال زندگ نیبعد از ا گهی_د
 حالجه.

 
 و گفتم: دمیخند

 
 راحت بشه التیکن خ یتالف هیطور نیبه دلت مونده؟ اگر ا یلی_خ

 
 گفت: زیطعنه آم یزد و با لحن یچشمک

 
 به وقتش زی_به وقتش. همه چ

 
 یمن به جا یاشتتاره داشتتت. ول یزیکامال مشتتهن بود که او به چه چ خب

 و او را هم به خنده انداختم. دمیشوم. خند دیدخترها سرخ و سف هیمثل بق نکهیا
 



   بشه.رف میدلشکستگ کمی دیکوچولو بگم شا ین یبهت ن یاگر بذار ی_ول
 

ستم که برا یکردم که او را به خنده انداخت. م اخم دن بر نیو از ب یشوخ یدان
 .دیگو یرا م نیمن ا یناراحت

 
 .میدر سکوت قدم زد یکم
 

؟ ندازن یپام م یبرادرات چقدر ستتنگ جلو یخواستتتگار امیب یکن ی_فکر م
 تره؟ یکدومشون وسواس

 
 بردم گفتم: یبه کار م اریفقط در برابر شهر یکه زمان ی نتیش با
 

 دونمه یمن که هنوز جوابم نم ؟یخواستگار یایب یخوا ی_مگه م
 
. دستم را در دست خودش گرفت و پشت آن را دیبه من کرد و خند ینگاه مین

 نوازش کرد.
 

به  میحاال برستت یبه وقتش. ول یکوچولو. همه چ ید ی_جواب مثبت هم م
 تره. نه؟ یوسواس نیدیداداش هات. به نظرم آ

 



 را تکان دادم. سرم
 

ها فرق نیآراز هم هم ی_آره. ول با آ یطوره. تن که آراز  نهیداره ا نیدیکه آراز 
دم آ هیکردن  یراضتت شتتهی. همشتتهیم یمهربون تره، حستتاس تره. زودتر راضتت

 .هیآدم من ق هیکردن  یراحت تر از راض یاحساس
 

خواستتتم که او در  ی. نممیبه او بگو دیدرباره آراز با دیکردم که شتتا احستتاس
 شید پش یرا نم ندهیکند. به قول خودش آ یخودم کار هینکته بر عل نیبا ا ندهیآ
شهر ینیب شق که مثال فام اریکرد. آن  هم بود آخر متلکش را راج  به آراز  لیعا

 جنگ اول به از صلح آخر است. نیگفت. بنابرا
 

شا سات نیبه خاطر هم دی_ سا سرش اومد. خدا رو  یاح بودن آرازه که اون بال 
 شکر که به موق  ترک کرد و ......

 
 مقابلم قرار گرفت. دیرا ق   کرد. چرخ حرفم

 
مثل  یزمان هیکه من هم ممکنه  یفکر کرد ؟یگیبه من م یرو دار نهای_چرا ا

 عاشق دلهسته تو صورتت بزنم؟
 

نگاهم کرد. نگاهش ناراحت بود. دستتش را دراز  هیرا تکان دادم. چند ثان سترم
 .دمیبار سرخ شدم و خودم را کنار کش نیکرد و گونه ام را نوازش کرد. ا



 
ناخت باهر رو هنوز نشتت به یکار رو نم نیمن ا ؟ی_پس انقالب  تو  کنم چون 

 مونه. یم ینداره. اون مشکل برادرته مشکل برادرت هم باق یرب 
 

 بشه اریخواستم که مثل شهر ی_نم
 

 و گونه ام را با انگشت اشاره اش به سمت باال تکان داد. دیدیخن
 

شاال خودت  نی_حاال به فرض هم که ا شاال هزار ما شما که ما شه.  پا  هیطور ب
که آدرس خونم رو هم  یکرد یمنو ناقن م نیهمچ یزدی. میهستتت یبروس ل

 بره. ادمی
 

 به خودش گرفت. گرید ی. او هم به خنده افتاد و بحث حالتدمیخند
 

تا باالخره دوستش تماس گرفت و گفت که  میهم در ساحل قدم زد گرید یکم
شته و برا مانیاز زا ستش رفت یبرگ ست. به منزل دو صر  و میناهار منتظر ما تا ع

کردم که خوش نهواهد  یفکر م نکهی. با امیصتتر به هتل برگشتتت. عمیهم ماند
شت ول سته م یگذ شته بود. او به نظر خ کر بود. ف در شتری. بدیرس یخوش گذ

 نماند و به اتاقش رفت. داریب ادیبعد از شام هم ز
 



 
 
 
 

*** 
 
 
 
 
 
 زد و داخل شد. یسنتور بلند کردم. لبهند یدر سرم را از رو یصدا با
 

 .یاب نداد_در زدم. جو
 

 را کنار گذاشتم و دفتر نتم را بستم. مضرابها
 

 .دمی_نشن
 

 دفتر گذاشت و مان  شد. یرا رو دستش
 

 _بزن. من دوست دارم.



 
 کردم. نگاهش

 
 نفرم. هیمن که  ؟یکش یمنم خجالت م ی_جلو

 
 آوردم. رونیو مضرابها را از جعبه ب دمیخند

 
 .یبهواب ینتونست نیا ی_فکر کردم با صدا

 
 به تهت کرد و گفت: ییا اشاره

 
 اد؟ی_بهوابم رو تهتت؟ بدت نم

 
 تکان دادم. یرا به نشانه نف سرم

 
 تهت لم داد و بالشت مرا بغل کرد. یرو
 

 زده به سرم. یخواب ینبود. ب نیا ی_نه به خاطر صدا
 

 بزنم؟ ی_چ



 
 .ارمیدونم من که سر در نم ی_نم

 
ر از من پ یزدم. دوستش داشتم. برا را انیاز استاد شجر یخودم آهنگ قهیسل به

 و با او تا خود میرفت یکه با ستتهند به خانه آراز م ییخاطرات خوب بود. زمانها
ستانش را دعوت م ی. گاهمیماند یم داریصبح ب و  شیکرد. دراو یهم آراز دو
ح و تا خود صب مینشست یآمدند م یاهل دل. م یبلندها سیآقا گ نیدیبه قول آ

ندند و دف م یم یزیشتتمس تبر به خود  اتیزدند. غزل یخوا شتتمس خود 
به علت حالت وجد و ستتماب خود موالنا در هنگام  نیدارد و ا کیتمیر یحالت

ست. ول شعار با دف خوانده م نیکه ا یوقت یشعر گفتن بوده ا  یشود عالم یا
 کند. یم دایپ گرید
 

 من ارزشمند بود. یخاطرات برا نیا چقدر
 

دست زد که  میکند. برا قمیتا تشو ستادمیبزرگ منتظر ا یرهبران ارکسترها مثل
 مرا به خنده انداخت.

 
تهت  یها را کنار گذاشتتتم و ستتنتور را در جعبه اش گذاشتتتم. رو مضتتراب

 کنارش نشستم.
 

 ؟یر ی_فردا م



 
 را تکان داد. سرش

 
 و نشست. برخاست

 
تو  نی_آره طوفان زنگ زد گفت که مجوزها به مشتتکل برخورده. مستتاحت زم

شده برا یزیسند با چ  خونه. اول فکر کردم ینم دیمجوز جد یکه اندازه گرفته 
هم زنگ زد گفت که  نیدیاالن آ یخواد منو بکشتتونه تهران ول یکه طوفان م

 مشکل هست. نیواقعا ا
 

 تو رو بکشه تهران؟ دی_چرا طوفان با
 

 شه. یته مخس  یافته گردنش سر یم تیتنبله. چند روز که مسئول نکهیا ی_برا
 

 شده؟ یجور نی_چرا حاال ا
 

 اش را باال برد. چانه
 

 یحستتتاب کتاب درستتتت و درمون ادی. اون زمان زگهیبوده د ی_خونه کلنگ
 نداشته



 
 رهیستتاخت با ستتند چاپهونه بگ یخواستتت برا یکه م یگفت وام یم نیدی_آ

 درست نشده آره؟
 

 را تکان داد. سرش
 

 درستتت بشتته. اگر نشتته دیشتتا مینیدارم. برم ببجا آشتتنا  هی_آره. حاال گفتم من 
 بشه. کیتونه شر ینم نیدیآ

 
 بابا؟ ای نیدی_آ
 

 نداره. یمشکل فروشهیم نی_بابات زم
 

حاضتتر  یفروخت ول یم نیدانگ خودش زم ی. بابا براهتیبه هم ر اعصتتابم
 یکه با برادرها و خواهرم م ییاوقات از کارها یکمک کند. گاه نیدینبود به آ

 یچه م یپول را برا د؟یفهم یشتتدم تا خودم. بابا نم یم یعصتتب شتتتریکرد ب
 ال ب شتتود و ب یدارد روز به روز بزرگ تر م یدانستتت که عل یخواستتت؟ نم

ستتاالنه چقدر پول  نیدیکه آ دیفهم یشتتود. نم یاش هم بزرگ م اجاتیاحت
 یعل یبرا گرید زیدو و هزار جور چ ی نهیو گز یکالس کنکور و قلم چ یبرا

شت که  نکهیا یچه؟ برا یکند. برا یخرج م ست دا شته عال کیدو  کیدر  یر



که او  ییجا رخواهد و د یم نیدیکه آ ییقبول شتتود. نه رشتتته ا یدانشتتگاه عال
 ما آورد. یکه خود بابا بر سر همه  یی. مثل بالدیگو یم
 

نه در  شده باشم لیفارد التحص یبهتر یلیخ یتوانستم حاال در رشته  یم من
ص ییکه عالقه ا ییشته ار شته تح سر ر صال  صحبت من ا شتم.   یلیبه آن ندا

ندن آن  نکهیا یاستتتت ول دیخودش مف یبرا ینبود. هر کار به خوا ما مجبور 
 زجرآور بود. مانیبرا میرشته شده بود

 
مرده  ایشتتغل در دن نیداشتتت که مهم تر دهیعق شتتهیهستتت که ستتهند هم ادمی

ماندند.  یم نیزم یما رو یاست. چون اگر مرده شورها نبودند مرده ها یشور
کر که حاال به آن ف یوقت یکرد ول یم انیب یمسئله را به شوخ نیآن زمان ا دیشا

 زیهم خ یبار ندچ یهست که حت ادمیگفت.  یراه نم یپر ب دمید یکردم م یم
نم که چرا هر بار دا ینم یکند ول یثوابش مرده شتتور یبرداشتتت که برود و برا

 شد. ینم
 

 را منحرف کردم. فکر
 

 شه؟یم یجور نشه چ نیدی_اگر کار وام آ
 

 و موشکافانه. قینگاهم کرد. دق هیثان چند



 
سع شه. چاپهونه بهتر میکن یم ی_ شد  قهیوث نیکه ب ست. حاال اون بانک ن  هیا

 سونا... نی. ببادهی. راه زگهیبانک د
 

 و توجه ام را به او دادم. نگاه
 

 _بله؟
 

رم  یگفتم. حاال هم که دارم م نیدیامروز سر بسته به آ نیهم ییزهایچ هی_من 
 یخواستگار یکنن برا یخبرت م یک نیکنم. بب یتهران باهاش صحبت م

 
ه خرج دو روز ب نیکه در ا یتیبا تمام جد نکهی. مثل اهتیر نییدفعه پا کی دلم

 یتیمن آن رسم یباز هم برا یصحبت کرده بود ول ندهیو آ داده بود و از خودش
با با گفتن ا دیکه  ها  حاال تن نداشتتتت. و  کهیرا  به دیگو یبه برادرم م ن  تا 

حالت صتتورتم  دانم ی. نمدمیهول کردم و ترستت ند،یایب یرستتم یخواستتتگار
 چ ور شده بود که با اخم گفت:

 
 ؟یدار ی_تو مشکل

 
ستم بگو ینگاهش کردم. چه م فقط  یمن هنوز به تو جواب بله  نکهیا م؟یتوان
 ام؟ دهیترس نکهیا اینداده ام؟  یق ع



 
 دونم. ی_نم

 
 انداختم. نییرا پا سرم

 
 چانه ام فرستاد و صورتم را باال داد. ریاشاره اش را به ز انگشت

 
 شده؟ ی. چنمتی_بب

 
 را بلند کردم. سرم

 
 _ازدواج ترسناکه.

 
 .دیخند یلحظه با تعجب نگاهم کرد و بعد به نرم چند

 
 ترسناکه؟ من؟ زشی_چه چ

 
 اوضاب را بهتر کند. یکرد تا با شوخ یم یسع

 
 م؟یشه دست نگه دار ی_م



 
 اش جم  شد. دست دراز کرد و دستم را در دست خودش گرفت. خنده

 
اختالف ستتنمونه؟ خود  م؟یکن دایراه حل براش پ هیبگو تا  ه؟ی_مشتتکلت چ

 ه؟یمنم؟ خانواده امه؟ چ
 
 دمیتکرار شده بود را پرس یلیچند روز در ذهنم خ نیکه در ا یزیچ
 

 دونه؟ ی_مستانه م
 
 سرش را تکان داد. ریتاخ با
 

کنم  یکار خودم رو م تیدر نها نکهیدونن. من با ا یدونه. همه شون م ی_آره م
 خوام. یاز اونها هم نظر م ییا نهیتو هر زم یول
 

 بود؟ ی_خب نظرش چ
 

 اش شد. یصورت جد یاخم هم چاشن یکم
 

 _چرا برات مهمه؟
 



شوهر من م می_خب مهمه؟ اگر ما با هم ازدواج کن ستانه خواهر   نیشه. ا یم
 از نظر شما؟ ستیمهم ن

 
صب چند ضالت فک  نیشده بود. ا یلحظه نگاهم کرد. نگاهش حاال ع را از ع

 داد. نیشد تشه یم یش به خوبمنقبض ا
 

شه. ممکنه که از  سرش به کار خود ستانه نه مهالفه و نه موافق. اون  ر نف هی_م
شش ن مثال  . اگر از تو به طورفتهیطرف ب شهیداره به ر یبرنم شهیت یول ادیخو
 به کارت نداره. ی. کارادیخوشش ن

 
آمد که او در  یحس در من به وجود م نیا شهیدانم چرا هم یکردم. نم نگاهش

فکر  یخرابکار و ب کیاز مستتتانه استتت. مستتتانه  تیهمه حال مشتتغول حما
ست و با وجود ا یرا خود انقالب هم م نیبود و ا یواقع  یبا او بحث م نکهیدان

 یبه نوع شهیکارانه هم نسبت به او داشت. هم تیحما یحالت شهیهم یکرد ول
 کند. حیمستانه را توج یخواست که کارها یم
 
 ؟یچ میطوفان و نس_
 

 در هم رفت. شتریب اخمش
 



 دوست داره. یلیخ یدون یکه م می_نس
 

 _طوفان؟
 
 گفت: ریتاخ با
 

 .ستی_طوفان هم مهالف ن
 

 و گفت: برخاست
 

تو هستتت که  ی. مهم خانواده ستتتیمن ن ی_خوشتتگل خانم مهم خانواده 
 ممکنه دخترشون رو به من ندن.

 
 و گفتم: برخاستم

 
 ؟یمنو انتهاب کرد یچ ی_چرا من؟ برا

 
 .دیخند آرام

 
 _چرا تو نه؟

 



سال نیتو ا یعنی_ س یچند  سن ازدواج ر س چیه یدیکه به   نبوده که مورد یک
 پسندت باشه؟

 
نود و نه ستتتاله، نود و نه  ،یا غهیت ،ییا غهیبودن. صتت ییده دوازده تا هی_چرا 

 ماهه.....
 

 اش بلند تر شد. خنده
 

 تو آخه دختر؟ یگ یم ی_چ
 
 من دستش را گرفتم. با چشمک نگاهم کرد و گفت: یطرف در رفت. ول هب

 
 . شب بمونم؟یزیشگفت انگ شنهادی_چه پ

 
 ام گرفت. خنده

 
 نکن. تییکنم جوابم رو بده. اذ ی_نه خواهش م

 
 قرار گرفت. میروبه رو کامال

 



 ؟یبدون یخوا یم ی_چ
 

 تا حاال؟ یداشت ییا غهی_زن ص
 

 مکث کرد و با دقت به جزجز صورتم نگاه کرد. یکم
 

 نداشتم. یا غهی_نه زن ص
 

 مرا دو به شک کرد. یاو کم ریبا تاخ جواب
 

 .یجواب داد ری_د
 

 .دیخند بلند
 

 ...... من اول بگم؟ نگیز نگی_مسابقه است مگه آخه دختر جون؟ ز
 

 _راستش رو بگو
 

 .قیو عم یطوالن ینگاه دوباره
 

 ه؟یم. جوابت چ_تو فکر کن داشت



 
 _صد در صد نه. م مئن باش

 
 زد. لبهند

 
 .ییا غهی_نه نداشتم. حداقل نه ص

 
 :دمیپرس دیشک و ترد با
 

 هم هست؟ ییا گهیمگه مدل د ؟ییا غهی_نه ص
 
 گفت: یجد یلیخ
 
دم چون  ی. من بهت جواب ممیکن یبحثو تموم م نیا شتتتهیهم یبار برا کی_

. پس من یحق تو هستتت که راج  به گذشتتته من بدون نیکنم که ا یحس م
 ؟یخوام. اوک یازت جواب هم م یدم ول یجواب م

 
گاهش کردم.  جیگ یحالت با  یجواب هم م یدهم ول یجواب م یچ یعنین

 خواهم؟
 



با ا یا غهیزن صتت چی_من ه کهینداشتتتم.  که  یدون یخودت هم خوب م ن
تو  یکار ندارم. ول نیبه ا ییه اعالق چیه یکار رو داشتم ول نیا یاست اعت مال

شا یلیزن بودن. خ ییچند تا میزندگ شمار.  شت  شا دیانگ ا. هم دو ت دیسه تا 
در  یزیچکوتاه مدت داشتتتم.  ی. که با همشتتون هم ارتباطستتتین ادمیاصتتال 
من کار بوده و بس. اون روابط هم اگر  یزندگ یهفته. تمام! همه  کیحدود 
نه حاال. زمان اجاتیرف  احت یبوده برا نه عشتتق و عالقه. اون هم  که  یبوده 

شب تو  ستیجوون بودم. ب سر ست که من  سالها سالم بود.  شت  و هفت ه
صبح  یخونه کارت م ستگ هیزنم و تا  س یم هوشیب یکله از خ  میشم. اگر به ن

 از اون بپرس. یاعتماد دار
 

 انداختم. نییرا پا سرم
 

 _خب حاال نوبت منه
 
 دم.تعجب نگاهش کر با
 

 ؟ی_چقدر مدت با عاشق دلهسته دوست بود
 

 _من....
 



 نیا در ی. ولمینتوانستتم بگو یزی. آن قدر ناراحت شتده بودم که چنیهم فقط
است. من از او سوال کردم و او هم  یدانستم که عکس العملش من ق یحال م

 کرد. یمرا به شدت عصب یاز من. کارش اشتباه نبود. ول
 

ست بود شهرمی_ما فقط با هم دو صال تهران نبود که ما بهوا اری.  و  تسیب میا
ساعته هم رو ببن ستمیچهار  سر جم  به تعداد  دیشا مونی. تو تمام مدت دو ما 

 .نی. هممیدیند گرویدست همد یانگشت ها
 

س ؟یجواب داد ی_چرا با ناراحت حق من  نیمن جواب دادم و حاال ا یدیتو پر
 گم؟ یبد مبود که بپرسم. 

 
 نباشد، گفتم: میکردم در صدا یم یکه سع یتله یکم با
 

 ؟ی. قبول کردستین ی_نه مشکل
 

 زد. لبهند
 

و ت یرو درباره  زیکردم. من همه چ ینم ی_اگر قبولت نداشتتتم که خواستتتگار
ستم خودم در جر یم ستگار انیدون کردم. پس  یکارت بودم و اومدم ازت خوا
شت.  یعنی نیا شده رفت یکرد یبچگ یرو از رو یکار هیکه قبولت دا ه. تموم 



 چیهم ه گهیما. دفنش کن و د نیجا تموم شد ب نیصحبت ها هم نیحاال هم ا
 یچگبوده تو هم اگر ب شیبودم مال سالها پ یوقت نبش قبر نکن. من اگر با کس

موضوب از نظر  نی. ایکرد یعمل م یبوده که هنوز احساسات یمال زمان یکرد
 ؟یه است. موافقمن تموم شد

 
 را تکان دادم. سرم

 
و ر یتوجه هر مرد یتون یراحت م یلیکه خ یخانم خوشگل هست هی_تو االن 

به کستت دمیچند وقت د نیتو ا یول یبه خودت جلب کن . ید یرو نم یکه 
زنه. تو اگر از طال  یمن حرف اول رو م یزن برا کیم مئن باش که نجابت 

 کردم. یمن نگاه هم تو صورتت نم یبود بینانج یول یهم بود
 
رو نداده ام  یکه به کستت نیاحستتاس کردم که منظورش از ا یدانم چرا ول ینم

که در ا زد.  یم کیبا من ت مایمدت دا نیبرادر خودش بود. چون فقط او بود 
 کیبه شتتتک افتادم. نکند آن ت ییلحظه ا یدر اطراف ما نبود. برا یگریمرد د

 او بود که مرا امتحان کند. طوفان از جانب یزدن ها
 

 ؟یبشه که منو امتحان کن کیبه من نزد ی_تو برادرت رو وادار کرد
 

 نگاهم کرد که خنده ام گرفت. رتیچنان با ح آن
 



 به تو گفته؟ یزی_مگه طوفان چ
 

 شده بود. یبه شدت عصب یرفته بود ول نیاز ب تعجبش
 

 که.... ی_نه. آخه تو گفت
 

 کردم و ادامه دادم. یمکث
 

 _ولش کن اصال.
 
 راه گرفت. ی مهیطرف پنجره رفتم. تا پرده را بکشم. دستم را در ن به
 

 . بهت ابراز عالقه کرده؟نمیبب سای_وا
 
 تعجب گفتم: با
 

 _نه اصال.
 

دهانش  یچنان اخم کرده بود که مرا به تعجب انداخت. دستتتش را به رو آن
 و گفت: دیکش ی. آهدیکش



 
شون حاال، با ا کار  یازدواج مهالفت کنن. تو چ نی_اگر خانواده ات هر کدوم

 ؟یکن یم
 

 دونم. ی_نم
 

 شینه آنقدر که بهواهم از دور یدانستم. من از او خوشم آمده بود ول ینم واقعا
 .اورمیبه خانواده ام فشار ب شیقبول خواستگار یدق کنم و برا

 
 ...... یخوا ی_م
 

 را ق   کرد. حرفش
 

 .ری_ولش کن. شب به
 
مرا  یطرف در رفت و دوباره به سرعت برگشت. با هر دو دستش هر دو بازو به

 در دست گرفت.
 

 بود؟ یکرده بود جوابت چ یمن طوفان ازت خواستگار ی_اگر به جا
 



؟ کرد یآنکه حستتادت م ایشتتد. او به برادرش اعتماد نداشتتت  شتتتریب رتمیح
 صادقانه جواب دادم.

 
 _نه. همون اول نه بود.

 
 لبانش نشست. یبه رو یآرام لبهند

 
 د؟یکش ینم نهایدونم و دو روز بمونه و ا یبه نم یعنی_پس 

 
 تکان دادم. یرا به نشانه نف سرم

 
 شد و کنار گوشم زمزمه کرد. خم

 
صبح زود راه م س هی. افتمی_دختر خوب من فردا   یه به عنوان خداحافظب*و*

 داشته باشم؟ شهینم
 

ش یسع سرانه  یکردم خنده ام را که نا ش یاز لحن پ و  نت یاو بود کنترل کنم. 
 نیبوده استتت. ا یجواب من از همان ابتدا به برادرش منف نکهیاز ا یخوشتتحال

 یها هیال ریز ییجنبه که گو نیبود. ا یدنیانقالب هم د تیجنبه از شتتهصتت



ص یجد شان  راخودش  یشده بود و هر از گاه یانقالب باهر مهف تیشه ن
 .یبود. بامزه و دوست داشتن نیداد و به شدت دلنش یم
 
 شانه اش زدم. به
 

 باهر. یکنم آقا یخواهش م دیزشته. بر ی_وا
 

باهر  یلفظ آقا نیدانستم که او به ا یمتقابل بود. م  نتیش یهم قصدم کم من
 یشده بود سوژه خنده و شوخ نیچند روز هم نیبه شدت حساس است. در ا

دو روز هر  نیسهت بود که او را انقالب صدا کنم و در ا میاو. من به شدت برا
صدا کنم. نم یکردم نم یم یکار ستم او را  شا یتوان چون از ابتدا او را  دیدانم 

ود. نب نیبزرگ داشت و آهنگ یهم چون اسم دیشا ایبا عنوان آقا صدا کرده بود 
قا آ کیکرد که بهتر است که  یماسمش مقتدرانه بود و ناخوداگاه آدم احساس 

 کنار اسمش بگذارد.
 

 حیخنده و تفر یبرا ییا هیدستتما نیکردم و هم یآن چند روز او را صتدا نم در
دانستم قصدش از  یاو را بهندانم. او که م یخواستم کم یاو شده بود. حاال م

 است. یشوخ ،یه خداحافظب*و*سو  شیجمله قبل
 

 ام زد. ینیم. آهسته سر بکرد. خنده ام را جم  کرد نگاهم
 



باهر شتتما ستتنتون قد  یدوباره آقا ی. نگیباب رو باز کرد نی_باز هم خودت ا
 نشه. نیکنم که به شما توه ینم یبابابزرگ منه! من با شما شوخ

 
ص خنده شه سرانه انقالب باهر به اوج خودش  تیام را رها کردم. بامزه بود.  پ

 دوست داشتم. یلیوجه او را خ نیبود. ا دهیرس
 
. نرم و با دیب*و*ستتراستتتم را  یفرصتتت استتتفاده کرد و خم شتتد و گونه  از

ساس. کم شمان بهت زده ام  یاح صاف کرد. به چ مکث کرد و بعد کمرش را 
شد و ا ش نینگاه کرد و دوباره خم  ضربان قلبم باال رفته بود و حسدیبار بو ک  . 

 رنگ گرفته است. میکرم که گونه ها یم
 
دادم. دهانم را باز  یکار را به او نم نیا یکرد. من اجازه  یکار را م نیا دینبا او

مانم که را به او بفه نیا شهیهم یبار و برا کی تیکردم تا با پرخاش و با عصبان
برداشتتت کرده  یرا انجام ندهد. من از حرفش شتتوخ یمن کار یبدون اجازه 

صب شدت ع همه  یبعد تیموقعحرف و  با یشده بودم. ول یبودم. و حاال به 
 بردم. ادیرا از  زیچ
 

 .... ی. بویخوب ی_هوم ..... چه بو
 



شده بود. پلکها سرش شمانش عوض  شده شیرا بلند کرد. حالت چ سته   شک
سرت و اندوه ز آن قدر حالت  یلحظه ا یشد. برا یم دهید یادیبود و در آن ح

خواستتت بغلش کنم تا  یکه دلم م دیبه نظر رستت نیصتتورتش خستتته و غمگ
 اندوهش کم شود. خشمم در ن فه خفه شد.

 
 آره؟ یزن یم وای. کرم نید یمامانم رو م ی_بو

 
 را به نشانه مثبت تکان دادم. سرم

 
ستترم تا  یاومد باال یکه شتتبها م یداد. وقت یبو رو م نیهم شتتهی_اون هم هم

و هم  میبو هستتم. هم نست نیداد. من عاشتق ا یبو رو م نیم کنه همب*و*ست
. ) دهیبو رو نم نیکدومشون ا چیپوست ه یرو یزنن ول یکرم م نیمستانه از ا

 مامان رو. یکه به شدت لرزان شده بود، ادامه داد( بو ییبا صدا
 
 گفتم: یناراحت با
 

 دن. یرو م ییبو هی یهر پوست ی_کرم ها رو
 
 یلی. خدییخم شتد و دوباره پوستت گونه ام را بو یاجازه خواهانه کم یحالت با

 سوخت. شیدلم برا
 



سراد  رم یتهران م دمیرس نکهی. به محض امینیب ی. صبح هم رو نمری_شب به
 .نیدیآ

 
دوباره به آن زمان پرتاب  نکهیحوصتتله بود. مثل ا یو ب نیکه زد غمگ یلبهند

 وایکرم ن یو بو دهیب*و*س یاو را م ریشب به یشده بود. زمان که مادرش برا
 داده است. یم
 

 یرفت و مرا تنها و ناراحت برجا گذاشتتتت. فکر م رونیمکث از اتاق ب بدون
 ما دی. شتتامیبرد یکردم که ما هر دو نفرمان از کمبود محبت پدر و مادر رنج م

 هم نه. دی. شامیهم را درک کن میتوانست یم یبهتر از هر کس
 

توانستتتم درستتت فکر کنم و درستتت  یبه شتتدت مشتتغول شتتده بود. نم فکرم
شتتناختم. ترس از ازدواج حاال  ی. من هنوز او را درستتتت نمرمیبگ میتصتتم

نظر خودم را بهواهد  نیدیدانستم که اگر آ یخودش را نشان داده بود. اصال نم
 به او بدهم. دیبا یاتفاق خواهد افتاد، چه جواب نیکه ق عا ا

 
دغدغه  یتوانستم ب یو محکم بود. م تیبود. با شهص یباهر مرد جالب انقالب

م توانستتت یدر کنار او م دیاستتتراحت دهم. شتتا یکنم و به خودم کم هیو تکبه ا
و محکم  یکه هرگز نداشتتتم. او جد یزیرا هم تجربه کنم. چ یو شتتاد یجوان

 یتی. شهصبودکرده  زیکه داشت او را متما یریانع اف پذ تیشهص یبود. ول



شلوارش را باال بزند  یهم سن من شود و پاچه ها یداد گاه یکه به او اجازه م
شد  ایو در کنار در سش با شدن لبا  ایبا من قدم بزند. بدون آنکه نگران خراب 

 کرد. یم زیبود که او را متما ییزهایها چ نیسنش مناسب نداند. ا یآن را برا
 

ز با نهایا یبا همه  یکرد. ول یم یاز وجودش که او را دوست داشتن ییها جنبه
س یهم م س ی. نمدمیتر ست و همه دختران از ا یعیترس طب نیتم که ادان  نیا

 ه که در راب یفقط من به علت شکست ایقبل از ازدواج دارند،  یها یمورد نگران
 ام داشتم به آن مبتال شده بودم؟ یقبل
 

 از یمفرط. نگران یو ترس و نگران دینبود. حس ترد یچه بود حس خوب هر
فکر  نیشتتود چه؟ ا اریر از شتتهرچه خواهد شتتد؟ اگر انقالب بدت ندهیآ نکهیا

 کرد. ینم میرها
 
 
 
 
 

 شانزدهم فصل
 

ودم ب ستادهیا د،یچ یم ینیرا در س یچا یآشپزخانه کنار ساناز که فنجان ها در
 یگاربه خواست اریکه شهر یبود که اض راب داشتم. وقت بیعج یلیخ میو برا



داشت که آن زمان بچه سال بودم. آدم  دهینداشتم. ساناز عق یاض راب چیآمد ه
 کند. یهر چه سنش باالتر برود محتاطانه تر رفتار م

 
آمد. آراز به  یم لیدل یکه به نظرم ب زیناچ یدلشتتوره داشتتتم. اضتت راب یکم

شدت ب سرحال نبود. به  صبح  شپزخانه آمد. از  شده  یآ صله و کم طاقت  حو
اناز . ستتستتتادیداد و ا هیبه کانتر تکداد. آمد و کنار من  یم ریگ زیبود. به همه چ

که آراز چرا آن قدر اخمالود شده است.  دینگاهش کرد و با چشمک از من پرس
سر آراز قندان برداشت و آهسته به  یو از قفسه باال دیچانه ام را باال بردم. چرخ

 آراز زد. یبازو
 

 چشه؟ کهی_داداش کوچ
 

 .دیجوابش را نداد. ساناز خند ینگاهش کرد ول آراز
 

سه تو که نم  یم. خوبه تو نیگرفت افهیق یطور نیا انی_اوه. چته حاال تو هم. وا
 .یبله بد یخوا

 
 یشوخ یلیهم آراز فقط نگاهش کرد. ساناز با آراز و آن زمان ها با سهند خ باز

در چنته  یزیهم آراز چ شتتهیاز من. هم شتتتریب یبه نوع یو خنده داشتتت. حت
 ساناز بدهد. یبه حاضر جواب یاشت که جوابد



 
 داداش. اخم نکن. میر ی_نترس واسه تو هم م

 
بار آراز دستش را به نشانه برو بابا تکان داد و از آشپزخانه خارج شد. پشت  نیا

شد. او هم کم نیدیسرش آ شت. ول یوارد  سته  یاخم دا بهتر از آراز بود. آه
 گفتم:

 
 چشه؟ گهید نی_ا
 

 هم آهسته گفت: ساناز
 

 ازن.بند تیخواد ترش یرو شوهر بدن. دلشون م کهیکوچ یآبج ادی_دلشون نم
 

 .دمیخند
 

 اشاره کرد و آهسته گفت: نیدیبه آ ساناز
 
شده مثل د نی_ا صبح  سر. نم ویکه از  شده مثل  یدو  شه باهاش حرف زد. 

 دختر شوهر بدن راه دور. هوانیکه م ییباباها
 

 صورتش از خنده سرخ شده بود، گفت: کهیدر حال بعد



 
به. ر که داره برالکسی_عمو قربونش برم خو نه انگار   دخترش ی. آروم. انگار 

 اصال کجا هست. ستی. معلوم نادیخواستگار م
 

ست م شتریام ب خنده ساعت را  یشد. را ستم را چرخاند تا بتواند  گفت. مچ د
 نگاه کند.

 
 .ومدیهم ن ی_هفت شد. سارا

 
 کنه. یم هین هم نشسته داره گر_البد او

 
 . دیخند

 
 _نترس اون آب غوره هاش رو گرفته.

 
 .دندیرس یالیخ یو ب یو رضا و بعد بابا با سرخوش یبعد اول سارا قهیدق ده
 
سم را عوض کنم.  به س کیطبقه باال رفتم تا لبا  یاراهفته بعد از رفتن انقالب 

صال حال خوب کهیتماس گرفت و در حال شت گفت که انقالب با آ یا  نیدیندا
راج  به من صتحبت کرده استت. آن قدر آشتفته بود که من تعجب کردم. فکر 



باهر از من  ی وادهآنها با خان یکردم که آنها مهالفت کنند. باالخره همه  ینم
 میای نهست تا من اصال یکه گفتم که اگر مهالفت یوقت یتر بودند. ول یمیصم

کار و زندگ ناراحت یو از  که   یهتل هم نزنم، در کمال تعجب متوجه شتتتدم 
 . به خاطر شوهر کردن من است.ستیبه خاطر مهالفت ن یسارا

 
 تیو دغدغه و مستتئول یگفت زود استتت که من وارد زندگ یداشتتت. م غصتته
شت که به جا نیسنگ ست دا شوم. دو نکرده  یخودش که جوان یو بزرگ آن 

داشتتت که  دهیدر ضتتمن عق یاده کنم. ولکنم و از آن روزها استتتف یبود، جوان
سستین یسیخب انقالب باهر بد ک ست که او برا ی. همان ک سب  یا من منا

شت.  ی. فقط کمددان یم شکل دا سن او م شکل یعنیبا  بود که ظاهرا همه  یم
شتند. م سارا یشان دا راز آ شتریاز همه موافق تر بود. از همه ب یشد گفت که 

صلت مهالف  نیبود که با ا ست و  یبود. مو شک ا سرد و خ گفت که انقالب 
 داشته باشد را ندارد. دیکه با یآن شور جوان

 
 دیخواهد شد و شا شتریق عا در او ب ندهیحالت در چند سال آ نیگفت که ا یم

شود. مرد میکردن در کنار او برا یزندگ شکل  صله انجام ه گریکه د یم  چیحو
گفت که چون انقالب  یداشتتت. او م یگرید دهیاما عق یرا ندارد. ستتارا یکار

ست ب یلیاز من خ خواهد  ترشیمرا ب یبایو ز یقدر جوان ندهیدر آ شتریبزرگتر ا
ثل . مدینداشتتت که بگو یزیچ نکهیستتکوت کرده بود. مثل ا نیدیدانستتت. آ

ضمن نم یآنها موافق بود ول یبا تمام حرف ها نکهیا ست که آ یدر  ه چ ندهیدان
و  یهمراه بود. نگران یکه با نگران یستتکوت یود ولخواهد شتتد. ستتکوت کرده ب



شود. ساناز حق داشت.  یپدر به آن دچار م کی یکه در هر وصلت یزی. چدیام
حاالت آ مام  ثل  نیدیت پدر کیم دخترش  ندهیکه نگران آ یپدر نگران بود. 

 همراه شود. یوصلت با خوش نیدارد که ا نیبه ا دیاست اما در ضمن ام
 

به  ینگاه نهییبه در خورد. آراز وارد شتتتد. از آ ییرا فر کردم. ضتتربه ا میموها
 صورت گرفته اش کردم.

 
 _چته؟

 
بدون حرف فرکردن موها یو رو آمد مرا نگاه کرد.  یتهت من نشتتستتتت و 

اه را باشد. دستگ یدوست داشتم که فرفر یآن چنان بلند نشده بود. ول میموها
 .دمیو دوباره پرس کنار گذاشتم و رفتم و کنارش نشستم

 
 _چته؟

 
ستم سرزانو د س شیرا  شتم. نگاهم کرد.  و به  آورد رونیب بشیاز ج یگاریگذا

 کنار پنجره رفت و آن را باز کرد.
 

 _نظرت مثبته؟
 



 لحظه نگاهش کردم. چند
 

 .ستی_نظر تو ن
 

 سکوت کرد. هیکامل بود. چند ثان یجمله خبر کینبود.  یام سوال جمله
 

 _مثبت؟
 

 و دوباره چند لحظه نگاهم کرد. دیچرخ
 

به اون خواهرش و طوفان ندارم.  یآدم فوق العاده است. کار کی_انقالب باهر 
ست. من هم خ ساب کتاب  قیباهاش رف یلیخودش فوق العاده ا شدم. تو ح

 مثل کف دسته. صاف صاف.....
 

 خاموش کرد. آمد و کنار من نشست. مهیرا ن گارشیرا ق   کرد. س حرفش
 

 مشکلت کجاست؟ _پس
 

 _مشکلم؟
 

 را تکان دادم. سرم



 
 ها بشه. نی. فقط دوست دارم برات بهتریچی_ه

 
 شه؟ی_با انقالب نم

 
 اخم کرد. یکم
 

 ؟ی_دوستش دار
 

 .دمیخند
 

 نیاز من با ا شتریکه بهوام عاشقش بشم. شماها که ب دمشی_مگه من چقدر د
 .دیخانواده رفت و آمد داشت

 
 ؟ی_پس چ

 
 نکهیتو خوشتتم اومده و ا یدونم به من گفت که من از نجابت و خانم ی_نم

م در تماس هست یادیز یکه من با دخترها گهی. میکن یبزرگ و عاقالنه رفتار م
 نیکه گفت هم ی. تمام حرفنیپستتندم. هم یبچگانه شتتون رو نم یکه رفتارها

 بود.



 
 سکوت نگاهم کرد. در
 

بود تو به  یکرد و بابا هم راضتت یم یهم ازت خواستتتگار اری_اگر االن شتتهر
 ؟یداد یکدوم بله م

 
که آخرش  یاتوبان کی. مثل دهیمن به آخر رستت یبرا اری_انقالب باهر. شتتهر

راه هم قدم بذارم باز هم مجبورم دور بزنم و برگردم.  نیمستتتدوده. من اگر تو ا
 چون آخرش مسدوده.

 
 .ادهیتون ز ی_فاصله سن

 
 را تکان دادم. سرم

 
 ست؟یمهم ن_برات 

 
مه. من هنوز نم به اون چ ی_چرا مه قا ریبه غ ییا گهید یزیتونم  باهر  یاز آ

 بگم.
 

 به طرفم خم شد. یکم
 



 ؟ی_خب پس چ
 

کتاب گشتتوده بود.  کیمثل  میشتتناختم. برا یزدم. من برادر خودم را م لبهند
س شهیآراز هم سا شوده و رو باز عمل م یاح سهند تو دار بود. نم یو گ  یکرد. 

کرد  یرفتار م یجور شهیآراز نه. آراز هم یشناخت. ول یسهند را به راحت شد
 نبود. یاو کار چندان سهت یکه حدس زدن حرکت بعد

 
 _تو چته آراز؟

 
 یاز هم گشتتوده شتتد. خودش هم خنده اش گرفت. دستتتش را رو شیها اخم

 به هم قالب کرده بودم، گذاشت. میپاها یدست من که رو
 

 حساس شدم. کمیبگم واال؟ فکر کنم  یدونم چ ی_نم
 
 جا برخاست و به طرف در رفت. در را باز کرد. از
 

 رو نامزد بمون. یچند ماه هی. یجواب بله بد یخوا یاگر م رتایباالغ ی_ول
 

 .دمیخند
 



 نداشته باش. جانیقدر شور و ه نی_باشه. ا
 
 رفت و چند لحظه بعد زنگ در خبر داد که خانواده باهر آمدند. رونیدر ب از
 

. آن قدر خواهد کرد ییرایرفتم. ستتاناز گفته بود که خودش پذ نییپا رترید یکم
سارا نیا رید سراغم آمد. کم یپا و آن پا کردم که  شمانش قرمز و گر یبه   هیچ
 بود. ییا

 
 _چته؟

 
 را گرفتم. شیبازو

 
 قربونت برم. یچی_ه

 
 به صورتم کرد. ییا اشاره

 
 .دهی. رنگت پریدیکش یمداد تو چشمات م هی_
 

 .دیدر چشمانم کش رهیت یینشاند و مداد قهوه ا مرا
 

 نکند. هیکرد تا گر یم یدر تمام مدت سع اما



 
 اومدن؟ ای_ک
 

که دور صتتورتم را قاب گرفته بود، کنار زد و با ستتنجاق  میفرفر یاز موها حلقه
 آن را ثابت کرد.

 
 . همشون اومدنادیفر بهت م ی_چقدر مو

 
 ؟یچ لی_فام

 
 _نه. تنها هستن

 
 تعجب گفتم: با
 

 خبر ندادن؟ یعنیندارن؟  لی_مگه فام
 

 چانه اش را باال برد. یکم
 

 _چرا دارن. اما انقالب گفت که همشون فرانسه هستن.
 



د. نرا چک ک شمیصورت و آرا اتیکتم را صاف کرد. نگاهم کرد تا مثال جز لبه
ش اوردیطاقت ن گریبود. د گرید یزیچ یاینگاهش گو یول  دیو مرا در آغوش ک

 افتاد. هیو به گر
 

 _ازش متنفرم.
 
 شتریکردم که حداقل بابا ب یفکر م ی. گاهدیگو یرا م یدانستم که چه کس یم

ر ما بود. از مامان به فک شتتتریباز هم ب شیهایفکر یبه فکر ما بود. بابا با تمام ب
ند. تواند رها ک یدکتر را نم یاو گفته بود که مادر آقا یول میبه او خبر داده بود

که آمد گفت که آمده که بماند. آمده که جبران کند.  یبهانه احمقانه. روز کی
ما مهم نبود چیوقت ه چیاو ه یطور نبود. برا نیا یول که بهواهد  میکدام از 

گ را بزر شیکه بود بچه ها یماند و به هر ستتهت یم میر مهم بودجبران کند. اگ
 کرد. یم
 

سان شان بچه ها را به دندان  دیشد ادیشناختم که با وجود اعت یرا م یک شوهر
مرد جان  یکتک ها ریکردند. حاضتتر بودند که به ز یو بزرگ م دندیکشتت یم

وقت  چیکار را نکرد. ه نیمامان ا یرا رها نکنند. ول شتتانیبچه ها یبدهند ول
 نکرد. یکدام از ما از خود گذشتگ چیه یبرا
 

ستگار زمان ساند. تنها  ینبود. فقط خودش را با عجله برا یسارا یخوا عقد ر
بازار رفتن و جهز به  لذت  مان هرگز  ما عد هم رفت.  مد و دو روز بود و ب  هیآ



شاند. مامان هرگز نبود که در  چیرا به ه دنیخر ستگارکدام از ما نچ  یروز خوا
 دادم که از او یم قح یو اض راب داشته باشد. به سارا دیدخترانش اشک برز

 متنفر باشد.
 

 . آروم باش.ستی_مهم ن
 
 و گفت: دیکش یاش را گرفت. آه ینیب

 
ها م عد مه. ب با انقالب موافقم  یفهم ی_چرا مه مه. من  قدر مه از  یکیکه چ

باشتته که فردا پس فردا بزنه تو  اریمثل شتتهر یکیخوام  ی. نمنهیعلت هاش هم
ستن. فردا نم نهایسرت. ا شون اومدن. مثل ما تنها ه تونه بزنه  یهم االن خود

شمت که من با  ستگار کیتو چ شکر آدم اومدم خوا تو ننه ات نبود.  یول تیل
 .ادیم شیپ زهایچ نیا

 
 اخم گفتم: با
 

 _رضا بهت گفته؟
 

 زد. یتله لبهند
 



اون وقت  میبود یجور نیکه ما ا دمیاز خانواده اش کم نشتتن ی_خودش نه. ول
 تو مادرت هم تو بله برونت نبود.

 
 .خواست گردن مامان را بشکنم یشده بودم. دلم م یبه حال نگفته بود. عصب تا
 

 ی_تا حاال نگفته بود
 

 مرا گرفت و از اتاق خارج کرد. یبازو
 

. دوست دارم یبش یجور نیخواهم تو ا ی. نمالیخ یفدات شم؟ ب دهی_چه فا
 رضا یکه بتونم باهات پز بدم بزنم تو سر خواهرها یکه اونقدر خوشبهت بش

 
 بود. به خاطر آرامش او لبهند زدم. ی. خنده اش پر از نگراندیخند

 
 آمد. یبلند طوفان م یخنده ها یصدا نییپا از
 

زدم. مستتتانه کنار او  یعصتتب یشتتدم. همه به احترامم برخاستتتند. لبهند وارد
سته بود. آرا ش س یمیمال شین سکرده ب شیو دلربا بایز اریکه کرده بود ب  میود. ن

اه ساده کوت نیآست راهنیشاد. طوفان پ اریبس یبود. ساده و آرام. ول شهیمثل هم
 .پیکامل شده بود. پسرانه و خوش ت ونییبود که با پاپ دهیپوش دیسف ی
 



ستتاده. بدون کراوات.  دهیستتف راهنیبود با پ دهیهم کت و شتتلور پوشتت خودش
را رو به باال شتتانه کرده بود. که به  اهشیو ستت دیستتف ی. موهانیمردانه و دلنشتت

سنش را باال برده بود. موها سرانه ب یکم یشدت  به او  شترینا مرتب و کج و پ
شان م یم سن تر از آن چه بود ن ساله م یداد. ول یآمد. او را کم   یحاال چهل 

 یبرا ینشتتستتتم. بابا با ستترخوشتت نیدیخنده ام را فرو خوردم و کنار آخورد. 
رو به بابا کرد و لبهندش را ف ییگرفت. ساناز اشاره ا یخودش پرتقال پوست م

 خورد.
 

صحبت ها ظاهرا سال  شانیآنها  سن و  سر  صحبت بر  شروب کرده بودند.  را 
 با صراحت گفت: نیدیبود. آ

 
سونا بزرگتر یدون ی_م سال از  ساز م کمی. به نظرم یکه دوازده  شکل  . هشیم
 شه؟ ینم
 

 نگاهم کرد. انقالب
 

س ی_نه برا سونا عاقالنه رفتار م یک سونا.  لوتر از بزرگتر و ج یلیکنه. خ یمثل 
 کنه. یمشکالت رو حل م شتریب نیسنشه. هم

 
 کرد. یمکث



 
 نهوام از دستش بدم.که  نی. به من حق بدبهیو نج نهی_سونا، خانم و مت

 
 کرد. نگاهم

 
و هفت ستتاله. با  ی. من انقالب باهر. ستترزادیپ یآقا ن،یدی_ظاهر و باطن. آ

مال کار یوضتت   نا هستتت یو  خوام.  ی. دخترتون مدیکه خودتون بهش آشتت
شبهتش م ستم براش هر کار یخو ضر هم ه شما بهوا یکنم. حا م. بکن نیکه 

 شیخوشبهت یخوامش و برا یرو بده که من م نانیاطم نیکه به شما ا یهر کار
 .یو چه از نظر رسم ی. چه از نظر مالینیکنم. هر تضم یم یهر کار

 
تمام نگاه ها به من ختم خواهد  تیدانستم که در نها یبه من نگاه کرد. م نیدیآ

آن با هم فرق دارد.  تیموضتتوب و قرار گرفتن در موقع کیدانستتتن  یشتتد. ول
 ینیبه شدت سنگ فهیوظ نیها به دهان من دوخته شده بود احاال که تمام چشم 

 کرده بود. دایکرد و وزن پ یم
 

 یه مچ یتیموقع نیدانستم که دخترها در چن یگفتم؟ اصال نم یم دیچه با من
 و آهسته گفت: دیکش ینگاه کردم. آه نیدیبه آ ی. با درماندگندیگو
 

 گهیصحبت د هی یدوست دار ی. ولدیکم صحبت کرد هیدونم که تو هتل  ی_م
 ؟یهم باهاش داشته باش



 
آنها بود که مرا هم به  یمن صتتحبت با انقالب نبود. مشتتکل من نگران مشتتکل

 اض راب انداخته و نگران کرده بود.
 

 _آره خوبه
 
 انقالب گفت: به
 

 .دیبزن اطیتو ح یقدم هیشما  میکن یم ای_تا ما بساط شام رو مه
 

آمد.  یم ی. ستتکوت کرده بود. به نظر عصتتبمیرفت اطیبرخاستتت. به ح انقالب
طوفان و پشت سر آن هم آراز بلند شد. ظاهرا در داخل  یخنده  کیشل یصدا

پر  میرفته بود و مثل قد نیاز ب یخواستگار نیخانه و با خروج ما آن وض  سنگ
 شده بود. یاز خنده و شوخ

 
 .ستادیا مقابلم

 
ض دیبا ی_چ ش تیبهت بگم که را  یفهمبگم که ب یچ ستم؟ین اریهربکنه من 

 خوام؟ یخاطرت رو م
 



زده بود. در تمام چند  یمحبت نستتب کیاز  یبود که او حرف یبار نیاول نیا
 گفت که از تو خوشم آمده است. یکه در هتل بود فقط م یروز

 
شاند. از داخل خانه به  ریرا گرفت و به ز میبازو شده ک شک  ست انگور خ دارب

 به طرفم خم شد. ینداشت. کم دید اطیآن قسمت از ح
 

 ه؟یدوست دارم و عاشقت شدم، کاف ؟یبشنو یخوا یم ی_چ
 

به ستت نگاهش با  ما احستتتاس م بینکردم. نگاهم  که  یآدمش دادم. ا کردم 
 شوخ و سرکش شده بود. یکم ،یعالوه بر آن خشونت و خشک شیصدا

 
 ه؟ی_کاف

 
 خواب آلود.و  دهیام را باال برد. چشمانش هم خندان بود. کش چانه

 
رفته بود. حاال نگاه و  نیاز ب  نتیپر احستتتاس بود. آن حالت شتت نگاهش

س یول یبود که کامال جد یحالتش جور سا از  ییلحظه ا یبود. قلبم برا یاح
 .ستادیکار ا

 
ست شگل که ه ست بی. خانم و نجی_خو خوام؟  یم یمن چ گهی. دیهم که ه

 بکنم که چشمم تو رو گرفته، کار دست دلم داده؟ دیکار با یچ



 
 شوم. یکردم که هر لحظه سرخ تر م احساس

 
 زد. لبهند

 
 که برات بکنم. یکار دوست دار یچ ؟یگیم ی_چ

 
زده شتتتده بودم که زبانم بند  جانینگفتم. آن قدر ه یزیچ یکردم. ول نگاهش

 رفته بود.
 

 ؟یگیم ی_هان چ
 

 مچم را نوازش کرد. یرا در دست خودش گرفت و به نرم دستم
 

 یچی_ه
 

 .دیگرفته بود. آرام خند میصدا
 
 بله است؟ یچیه نی_ا
 



بودم  دهینگاهش کردم. آن قدر از خواهر و برادرانم استرس و اض راب د دوباره
 که برگشته بودم، ترسانده بود. یکه مرا هم در آن چند روز

 
 دونم.... یشما ندارم. نم یرو یترسم. من اصال شناخت یم کمی_راستش من 

 
 .میرا بگو قتیکردم تا حق یکردم و سع یکوتاه مکث

 
 من یحداقل برا ای. ستین یکاف نیبه نظرم ا ی_من هم از شما خوشم اومده ول

 .ستین یکاف
 

 را حفظ کرد. لبهندش
 

شه م رت  وره؟ به نظ. چهار پنج ماه چمینامزد بمون میتون ی_اگر جوابت بله با
 ؟یکن یم دایپ یشناخت کاف

 
پنج ماه نامزد بدون عقد. خوب بود. اگر از اخالق و  ایفکر کردم. چهار  یکم

از دخترها  یلیرا به هم بزنم. خ یتوانستتتم نامزد یآمد م یمنشتتش خوشتتم نم
ستند که در نامزد شا یعقد برهم م یو حت یه شقش م دیزنند.   یهم انقدر عا

 یکش چیبود ه ارگذ ریکه او تاث نیشد. در ا یمهم م میبرا شدم که فقط خودش
شته بود. آن قدر که  ریمن تاث یبه رو یحاال هم به اندازه کاف نینبود. او هم گذا

 شود. رشیبه او فکر کنم و ذهنم درگ



 
 _خوبه

 
 گفت: م،یرفت ی. همان طور که به طرف خانه مدیبار بلند تر خند نیا

 
 غه؟یص یب ای غهیبا ص ی_نامزد

 
 اخم نگاهش کردم. با
 

 کردم خانم نزن ی_شوخ
 

بود که هنوز به نظر اخم آلود  نیدیو خنده بودند. تنها آ یهمه به شتتوخ داخل
 بود. ستادهیآمد. کنار پنجره ا یم
 

 :دیبه استقبالمان آمد و با خنده پرس مستانه
 

 نه ای میش یم لیشد؟ فام ی_خب چ
 

 نگاه کرد. نیدیو به آبا لبهند سرش را تکان داد  انقالب
 



که برا حس ظه ا یکردم  به ستترعت خودش را  ی. ولدیپر نیدیرنگ آ ییلح
شده بود  یمثل پدر قایدق نیدیبه کار برده بود. آ یکنترل کرد. ساناز جمله درست

خواد دخترش را به راه دور شوهر بدهد. به کنارم آمد. انقالب به سرعت  یکه م
 از من فاصله گرفت.

 
 ؟ی_م مئن

 
 آرامش کنم. یکردم تا با لبهند یو نگران بود. سع یجد نگاهش

 
 میکه دار یکه فاصتتله ستتن دمید ای ومدی. اگر ازش خوشتتم نمیمون ی_نامزد م

 .گهیگذاشتن د نیهم یرو برا ی. نامزدمیزن یبه هم م شه،یمشکل ساز م
 

 تکان داد. رییرا با تاخ سرش
 

باز هم خوب چشم و  ی. ولستین یشک هیکه انقالب مرد درست نی_باشه. در ا
 .رهیگوشت رو باز کن. انشاال که خ

 
 .دیب*و*سام را  یشانیبود. پ دواریام لبهندش

 



س بابا صد موافق بود. چه ک صد در  یارتج کیشر کیاز انقالب بهتر.  یکه 
 یخودش برا الینشتتان دهد. شتتروب کرد تا به خ یخود نکهیا ی. اما براگرید

 کند. اما با حرف انقالب دهانش بسته شد. یسنگ انداز هیمهر
 

دوست داشته  یدونه. هر چ ی. خود سونا مستیمهم ن هیمن اصال مهر ی_برا
 ریدم که ز یعقد تمام و کمال بهش م یکنه اگر بهواد من فردا نییباشتتته و تع

که به گردن مرده.  هینیزن د هیگفت مهر یم شتتهینباشتتم. مادر بزرگم هم نشید
مه که مال خود گانگر یالیباشه من و یا و البته خود سونا راضو شم نیدیاگر آ
 زنم به نام سونا. یرو م

 
ضا یبابا باز مانده بود. ول دهان شمانش م تیبرق ر ش یدر چ سارادیدرخ  ی. 

ن م یشده بود برا یزیهمان چ قای. دقدیلبش را گز یزد و از شاد یلبهند شاد
حال بود. آ ما خوشتت جب ا ته بود. آراز متع ما هنوز هم نگران و  نیدیخواستت ا

 اریبستت الی. وذردبتواند از آن بگ ینبود که هر کستت یزیچ الیبود. آن و دواریام
وارد باد  یکه کس یبود وقت یعیدر مجاورت مناب  طب نکهیبزرگ بود و به علت ا

کرد که وارد جنگل شتتده استتت. چون جنگل و  یشتتد در وهله اول فکر م یم
 چیبود و باد با فنس از جنگل جدا شتتده بود. هپشتتت باد  قایدق یعیمناب  طب

شت. هم یوارید شا کردهباد را با ارزش  نیوجود ندا ا به قول باب دیبود. آن باد 
 تومان ارزش داشت. ونیلیهشتصد، نهصد م نیریش
 



 نگاهش کردم. رتیح با
 

 خوام یرو نم هیمهر نی. من اصال استین یاجی_نه احت
 

نگفت. طوفان و مستتتانه اخم کرده بودند که به نظرم  یزیچ یکرد. ول نگاهم
ست بود که ا شتند. در  یزیچ نیخب ا یباد مال خود انقالب بود ول نیحق دا

نکرده بود. همان  یرییاما تغ میاز آن گذشتتت. نستت ینبود که بشتتود به ستتادگ
 بود. یکه از ابتدا برلب داشت، باز هم بر لبانش جار یلبهند

 
س ض یرو گفتم که بدون نی. من ایت دار_گفتم که هر طور دو  یهمه جوره را

 هستم. یبه انجام هر کار
 

 را باز کردم تا حرف بزنم که بابا با اخم نگاهم کرد و گفت: دهانم
 

له انقالب جان هم با. چ هیعال نی_ب بدونه  نیپدر مهمه؟ هم هی یبرا یبا که 
 هستم صد درصد. یداره تو خونه شوهر. من که راض یپشتوانه مال هیدخترش 

 
خجالت زده شتتتدم. هر  یلیپوزخند زد و ستترش با خنده تکان داد. خ طوفان

س شت م کی یک ست. نه ا نیکه ا دیفهم یذره عقل دا  هنکیحرف بابا از طم  ا
 نه. طوفان هم احمق نبود. ایداشته باشم  یمن پشتوانه مال

 



 با اخم گفت: نیدیآ
 

 دختر شوهر میخوا ی. ما ممیمعامله کن دختر میخوا ی_اجازه بده بابا. ما که نم
 شنهادیپ نیرو ثابت کنه ا تشیحسن ن نکهیا ی. حاال انقالب ل ف کرد برامیبد

ست ستیرو داد قرار ن شاال عاقله. ولمیقبول کن یما هم دو د سونا که ما گر ا ی. 
معقول  هیمهر هی. ستتونا ارمذ یبکنه من نم یاشتتتباه نیستتونا هم بهواد همچ

 نه سبک. نینه سنگ ی هیمهر هیکنه.  یانتهاب م
 

 به من کرد و گفت: رو
 

 ؟ی_چ وره سونا جان؟ شما حرف من رو قبول دار
 

 _بله حتما
 

بزند. به سرعت و قبل از آنکه کار دست  یدهانش را باز کرد تا حرف یعصب بابا
 ما بدهد، گفتم: یهمه 

 
 مورد رو. نیبه عهده خودم ا دیکنم. بذار ی_بابا خواهش م

 



شم بود. ول نگاهش ستم  ینزد. م یباهر حرف یبه خاطر خانواده  یپر از خ دان
 بود. قرغ نیدیپشتم به آ یول رمیگ یکه بعد از رفتنشان مورد مواخذه قرار م

 
مورد که نامزد  نیگذاشتتته شتتد. خدا را شتتکر بابا در ا یاز شتتام قرار نامزد بعد

شت و نگفت که حتما با م،یبدون عقد بمان صرار دا شمیعقد کن دیا د که . قرار 
نامزد کن که من در تهران بودم  ته  مان هف تل بروم و در  میدر ه به ه عد من  و ب

. تا هم ما ندیایباهر همراه با خانواده من به هتل ب یهم خانواده  دیع التیتع 
 یال ماحتم نیدی. که البته آمیرا در هتل بگذران التیو هم تع  میکنار هم باشتت

به  ییکه عده ا میهتل مجبور شتتو یو شتتلوغ دیع التیداد که به خاطر تع 
چو فردا  کهنیهم نبود. انقالب با گفتن ا یگرگان بروند. که خب البته فاصله کم

 بحث را تمام کرد. م،یفکر فردا کن ادیب
 

 نکهیا یآمادگ ی. فقط خودمان. هنوز از لحاظ روحمیریشتتد که جشتتن نگ قرار
شن بگ شتم. آن هم زمانرا ن رمیج  یسهند م شهیآوردم که هم یم ادیکه به  یدا

 خواهم زودتر از تو ازدواج کنم. " یگفت " من م
 

که مهالفت کرد مستتتانه بود که او هم با نگاه  یکه عنوان کردم تنها کستت یوقت
 یعلت خاص ایخواهم؟ آ یانقالب ساکت شد. انقالب گفت که چرا جشن نم

 رادیا یمستتتانه  یکه حت دیرستت یان کردم به نظر مکه علت را عنو یدارد؟ وقت
 افتاد. هیبه گر یسارا یهم قان  شده است. ول ریگ
 



شوره ا یافتاده بود. ول میبرا یدانم چه اتفاق ینم ته بود هف کیکه  ییآن حس دل
ود. آن آرامش به وجودم برگشته ب یرفته بود و به جا نیبه آن مبتال شده بودم از ب

 یککه با تمام خش یاعترافات عاشقانه انقالب بود. مرد دهییزا دیکه شا یآرامش
ه که قلبم را تکان داده بود. ب یجورداشت.  فیل  یاعتراف به عشق تش،یو جد
 نتوانسته بود قلبم را تکان دهد. کیبا آن همه بادکنک و ک اریشهر کهیطور

 
 یب میاو بود و نبودش بر ستتتمیقبوالندم که من عاشتتقش ن یبه خودم م مایدا

اکش چ نهیعاشق س دیطور نبود. درست بود که شا نیواقعا ا یتفاوت است. ول
شده بودم. که آن هم ق عا زمان بر بود. د شت ول رین سوز  یو زود دا سوخت و 

سته بود که ا یلیخ ینه. ول شم آمده بود و او توان ساتماز او خو سا ازه را به اند ح
به طور دا یقلقلک دهد. جور یکاف به او فکر کنم. آن هم  . در آن چند میکه 

 یکر مف یگونه به مرد نیدختر ا کی کهیبه او فکر کرده بودم. و زمان یلیروز خ
دارد که آن مرد توانستتته احستتاستتات او را نوازش کند و تا  نیکند، نشتتان از ا

 تحت تسلط خودش درآورد. یحدود
 
 و آراز نیدینکرد. تمام مدت با آبه من  ینگاه چیانقالب ه گریآخر شتتب د تا

حوصله شدم. من دختر بچه  یکردند. ب یخودشان صحبت م یراج  به کارها
انقالب گوشتته  نکهیخواستتت. ا یم یگرید زیدانم چرا دلم چ ینم ینبودم. ول

شتتوهرش  هبودم ک دهیبه من داشتتته باشتتد. در بله بران دختر عمه ام د یچشتتم
حظه و ل اندازدیب ریخلوت گ یینه را جابود تا ستتما یمنتظر هر فرصتتت کوچک



صحبت کند. و  ییا سمانه  یبزرگترها به نظرباز نیدر ب میبه طور دا ایرا با او  با 
همه را فراهم کرده بود. من  یکه موجبات خنده و شتتوخ یپرداخت. جور یم
 یحد را نم نیهم تا ا مندارد. خود یتیشتتهصتت نیدانستتتم که انقالب چن یم

 به من داشته باشد، به نظرم بد نبود. یگوشه چشم نکهیا ی. ولدمیپسند
 
ستم. پنجره را  یرا در آوردم و رو میاتاقم رفتم. کفش ها به ش تهت چهار زانو ن

رما و گ یبو یهنوز سرد بود ول نکهیاسفند را دوست داشتم. با ا یباز کردم. هوا
جازه به در خورد. ا ییدر حدود رب  ستتاعت بعد ضتتربه ا یزیداد. چ یبهار م

 ورود دادم.
 

 ؟ینشست یکی_چرا تنها تو تار
 
ست. به کنار من آمد  یداخل آمد. ول به شن نکرد. در را هم کامل نب چراد را رو

 آورد. پنجره را کامال باز کرد. رونیب بشیاز ج یگاریو س
 

 پتو بنداز روت هی. شهی_سردت م
 

 زد. یبرق م یکیکرد. چشمان خمار و خواب آلودش در تار نگاهش
 

 .ستی_خوبم. سرد ن
 



 را آتش زد. گارشیس
 

 ؟یشد مونی. پشییحوصله ا ی_چته ؟ ب
 

 .دمیخند
 

 _نه. خوبم.
 

 فرستاد. میموها یحلقه ها ریتهت نشست. دستش را به ز یرو کنارم
 

به من نگاه  ییو چند لحظه ا دیخودم را جم  کردم. دستتتش را کنار کشتت یکم
 داد. رونیکرد. بعد نگاهش را به ب

 
 نگرانته. نیدی_آ
 

 کردم. دیینزدم و فقط با حرکت سرم تا یحرف
 

سه. حس م ی_م سها یتر ست مثل تر س یکه من برا ییکنم. در دارم. هر  مین
باشتته،  یلرزه که نکنه طرف عوضتت یچهارستتتون تنم م ادیکه م یخواستتتگار

 کنه. مستانه چشمم رو ترسوند. تشیاذ



 
 شده است.نگفته بود که چرا مستانه از شوهرش جدا  هرگز

 
 _چرا مستانه طالق گرفت؟

 
 .قهیپنج دق دیدر حدود شا یزیزد. سکوت کرد. چ ینگاهم کرد و نه حرف نه
 

زن عموم بود. آخر هم کارشتتون به  یها لیخواستتتش. از فام ی_مستتتانه نم
 .دیکش ییجدا

 
 به من کرد. ینگاه میرا چرخاند و ن سرش

 
 _تو رختهواب مچ طرف رو گرفت.

 
صدا یو ناراحت ینزدم. تله یحرف یباز مانده بود. ول دهانم ا او بود مر یکه در 

 وادار به سکوت کرد.
 

 کرد؟ ی_چرا باهاش عروس
 

 فکش منقبض شد. دوباره سکوت. عضالت
 



با عمو و زن عموم زندگمی_مجبور شتتتد. اون زمان ما تو فرانستتته بود  یم ی. 
ست مثال تالف ی. ممیکرد ست خوب یکنه. م یخوا عمو و زن عموم  یها یخوا

ه بعد از طالق مستتتان یبود. ول رانیکردن. پستتره ا یعروستت رانیکنه. ا یرو تالف
 شده بود. هتهیدوباره برگشت فرانسه. به هم ر

 
رام آ ییبه زمزمه ا لیکه تبد ییشتتد. تا جا یخفه م شتتتریهر لحظه ب شیصتتدا

 شد.
 

 اون ها رو. یها یخوب ی. تالفمیکرد ی_ما همه تالف
 

 .نیخاله ات بود شیکردم پ ی_فکر م
 
 پرت کرد. رونیرا در لبه پنجره خاموش کرد و آن را به ب گارشیس
 

 فرانسه. میبر میبعد از فوت خاله ام مجبور شد ی. ولمی_بود
 

دستش گذاشتم. دستانش  یوجود داشت. دستم را رو یغم فراوان شیصدا در
 زده بود. خیسرد و 

 
 را محکم گرفت. دستم



 
 _متاسفم.

 
نگاهم  یو طوالن قیداشتتت. چند لحظه عم رتیکرد. نگاهش رنگ ح نگاهم

دل بکند. دستش را باال آورد و گونه  یتواند از نگاه کس یکه نم یکرد. مثل کس
 ام را لمس کرد.

 
 دختر مهربون؟ ی_تو چرا متاسف

 
 حوصله بود. یزدم. لبهند او اما خسته و ب لبهند

 
 ؟ی_خاله ات رو دوست داشت

 
 را تکان داد. سرش

 
 مامان دوم هستن. شهی_آره مثل مادرم بود. خاله ها هم

 
هار به نظر آ ییراب ه ا چینظر نکردم. چون ه اظ نداشتتتم.  له ام  خا و  نیدیبا 
بابا و مامان  ییاز عوامل جدا یکی میمادر یخاله و در کل خانواده  ،یستتتارا
 بودند.

 



 .دیدست کش میبه موها دوباره
 

 .ادیبهت م یلیخ یفرفر ی_مو
 

 ی_مرس
 
 به تمام صورتم کرد. ینگاه کل کی

 
 .هشیم دایپ شیمرد خوب تو زندگ هیکه  شاالینگران نباش. ا مینس ی_برا

 
گاه کان داد.  یزیچ یکرد. ول یکرد. اخم کم رنگ ن فت و فقط ستترش را ت نگ

 برخاست و دست مرا هم گرفت و با خودش بلند کرد.
 
 حلقه. یبرا میبر امی. فردا حاضر باش ممیبر دیبا گهی. ما دنییپا میبر ای_ب
 

 باهر هم آهنگ رفتن یبعد خانواده  یو کم میرفت نییرا تکان دادم. به پا ستترم
 کردند.

 
 
 



 
 

*** 
 
 
 
 
 

شتیدفترچه  کی کهیحال در شتم، در راهروها اددا ست دا  یهتل قدم م یبه د
سوخته  یکردم. المپ ها یم ادداشتیشد را  یانجام م دیکه با ییزدم و کارها

 شتتهیشتتد. شتت یم دهیجارو کشتت دیکه با ییبه تعوض داشتتت، راهروها ازهیکه ن
شغول کار م یبرگشتم. سحر در الب نییشدن داشت. به پا زیبه تم ازیکه ن ییها

 هنکیاش را قبول داشتتتم. و به محض ا قهیبود. ستتل نیستتفره هفت ستت یبه رو
ستکن یکار را م نیداد که ا شنهادیخودش پ قبول کردم و حاال  ید من هم دو د

را  یاز ته دل خوشتتحال بودم که او و صتتنعت دمید یکه ماحصتتل کارش را م
 داشتم.

 
تمام  بود و دهیکشتت دیستتف نیآن را ستتات یگذاشتتته بود و رو یدر الب یبزرگ زیم

سا سف لیو کم رنگ انتهاب کرده  یمحو اب یبا گلها دیسفره را هم از ظروف 
سبز شم م یبود. تنها  سفره بود و در چ سفره بود. و ماه یکه در  سبزه   یزد، 

م بدون کال کیزمو ی. در البدندیدرخش یسفره م دیسف نهیکه در زم یگل یها



از  یو هشتتت شیشتت یشتتد. آهنگ یستتتار پهش م یگل یو شتتاد چادر نماز گل
سل یزاده که فقط خدا م یشماع ست  س ی قهیدان بود. خنده ام گرفت.  یچه ک

 که همه خوششان آمده است. دیرس یم اما به نظر
 
کردم که او را هم به خنده انداخت.  کیبه موز ییکنار ستتحر رفتم. اشتتاره ا به

. میرا چستتباند دیستتف یجام ها یرو دیمروار یکمکش کردم و با هم گل ها
 بهیداد که مهمانمان غر ینشان م یبا کس یصنعت یسالم و احوال پرس یصدا

بودند. با  دهما آم یاز حاال مهمان ها یمانده بود ول دی. ستته روز به عستتتین
شد. پشت سرش آراز و  یبم و آرامش سرم را بلند کردم. وارد الب یصدا دنیشن

 .نیدیپشت سر او هم آ
 

نگ حال شین آه باز کرد و در  ند یغش غش م کهیآراز را هم  به  یزیچ دیخ
س س یکه با کم مین شد گفت که ن صله از در وارد  شدت به خنده را هم میفا  به 

 انداخت.
 

شان م دهیرنگ پر یآرامش بهش بود. ول لبهندش داد که حال و  یصورتش ن
 ندارد. یخوب یروز درون

 
خاستتتم با او دستتتت دادم. و آ بر غل کردم و  نیدیو جلو رفتم.  و آراز را ب

 .دمیب*و*س



 
 ن؟یگذاشت هیچ نی_ا
 

 را چرخاندم. چشمانم
 

 مثال. دی. عستیاز بتهون ن یجا خبر نیکه هست. ا نی_هم
 

 و به سمت سفره رفت. دیخند
 
 کردم. یب*و*س دهید مینس با
 

 کوشن؟ هی_پس بق
 

کرد وارد شتتد. پشتتت  یبه دو م کهی یبا عل کهیلحظه ستتاناز در حال نیهم در
 سرش مستانه و بابا و در انتها طوفان.

 
. مدیر کش. خودم را کنادیب*و*سخم شد و گونه ام را  یطوفان دست دادم ول با

 سحر نشود، گفت: کهیانقالب آهسته به طور
 

 یب*و*سرو ینکردم تو به چه حق یب*و*سگوساله من با نامزدم رو ی_اوهو
 ؟یکرد



 
 گفت: یبا خونسرد طوفان

 
ضه ا ی_خب ب س. بعد هم من به عنوان خواهر باهاش روییعر کردم.  یب*و*

 با تو فرق داره.
 

رفتار طوفان عوض شتتده بود. حرفش  یزدم. بعد از نامزد ییخجوالنه ا لبهند
ست بود. جور یتا حدود  گریکرد. د یکرد که آراز با من رفتار م یرفتار م یدر

 زدن ها تمام شده بود. کیآن ت
 

 کو؟ ی_سارا
 

 گفت: آراز
 

 رضا. یبابا یرفت خونه  یم دی. بالی. بعد از سال تحوادی_م
 

 .ی_به سالمت
 

 به بارو بنه شان کردم. ینگاه
 



 د؟یکن ی_خب شما چند روز اقامت م
 

 به خنده افتاد. مینس
 

 یزن ی_کاسبکارانه حرف م
 
 افتهار گفتم: با
 

نگه  ای رونیشتتما رو بندازم ب نکهیبدونم نف  با کجاستتت؟ ا دی_معلومه. من با
 تون دارم.

 
 .دیخند انقالب

 
صنعتمیر ی_نترس ما خودمون م  یم یچند روز هیصحبت کرده  ی. بابات با 

 گرگان میر
 

 جا رو ول کنم. نیتونم ا ی. نمامی_من نم
 

 را گرفت و آهسته گفت: میبازو ریانقالب باال رفت. ز یابرو
 

 کارت دارم. ایتو کدوم اتاق برن شما ب هی_بگو بق



 
زد حواله دادم و با او به  یحرف م نیدیکه با آ یام گرفت. همه را به صنعت خنده

 میبود و قرار بود که با نس ی. از شانس خوبش اتاق خالمیاو رفت یشگیاتاق هم
 هم اتاق شود.

 
گذاشتتت. کتش را درآورد. به طرفم آمد. دستتتش را دور  نیزم یرا رو ستتاکش

شت. نگاه صله از خودش نگاه دا سرتا پا یکمرم انداخت و مرا با فا من  یبه 
 کرد.

 
 ؟یجا رو ول کن نیا یتون ی_خب شما چرا نم

 
 کنه سرمون شلود بشهمم نکهیا ی_برا

 
 هست. ی_صنعت

 
 ام را باال بردم. شانه

 
 هتل هستم. ری_من مد

 



سرش را نزددیخند آرام سآورد و گونه ام را  کی.  او به  ی. بعد از نامزددیب*و*
 .میدبو دهیرا ند گریهمد گریسرعت به سفر رفت و من هم به هتل برگشتم. د

 
 هان؟ یبکن یخوا یهتل، شما بعد از ازدواج چه کار م ری_خانم مد

 
 .میدیگونه ام لب زد. قلقلکم گرفت و خند یرو
 

 فاصله گرفت و نگاهم کرد. لبهندش آرام بود. ی. کمدییگونه ام را بو دوباره
 

 .دهی_رنگت پر
 

 را تکان داد. سرش
 

 _خوبم.
 

 _معده ات؟
 

 معده اش گذاشت. یرا رو دستش
 

 . من به معده درد و معده درد به من.میبه هم عادت کرد گهی_ما د
 



 یکش یفقط عذاب م یطور نیدکتر. ا یبر دیشه با یکه نم یجور نی_ا
 

 سونا. هیدردها عصب نی_رفتم. ا
 

 .یش یم ی_خب چرا عصب
 

 کرد. شانیرو رویو ز دیدست کش می. شالم را باز کرد و به موهادیخند آرام
 

 _دلت برام تنگ شده بود؟
 

 گفتم: صادقانه
 
 کم. هی_
 

 د.دا هیاش را به سرم تک یشانیاش بلند تر شد. سرش را جلو آورد و پ خنده
 

( _lovely girl ول )دلم برات تنگ شده بود. یلیمن خ ی 
 

 به قلبم وارد شد. یخوب حس
 



تهت کنار خودش نشتتاند. همان طور که دستتتم را در  یرا گرفت و رو دستتتم
 دست داشت گفت:

 
ند روز هی_ پا میر یم یچ ته ا یگرگان.  تاده. خستت مات گود اف  هی. ییچشتت
 .یالزم دار یکاوریر
 

 _آخه هتل....
 

 را ق   کرد. حرفم
 

 _سونا جان.
 

 کردم. نگاهش
 

صنعت شوخ ی_ ست. بعد هم من درباره بعد از ازدواج  نکردم. باالخره که  یه
 .یتو خط تهران بابلسر حرکت کن ویویکه شما مثل  شهینم ؟یچ
 

 گفتم: ناراحت
 

سال از عمرم رو حروم نکردم که برم تو گرما شم هتل دار ی_چهار  بهونم  یق
 تو خونه. نمیتهران بش امیبعد ب



 
 نگاهم کرد. رتیح با
 

 تو خونه؟ برو کار کن. نیگفته بش ی_ک
 

 که اون ی. وقتمیکه خودمون هتل دار ی_کجا اون وقت؟ برم تو هتل مردم وقت
 .دمیجا زحمت کش نیقدر ا

 
شوم. در  یزیچ ست تا من آرام  صبر کرده ا شمندانه  نگفت. حس کردم که هو

 کرد. ینوازش م یهمان حال پشت دستم را به نرم
 

 ؟ی_آروم شد
 

 را تکان دادم. سرم
 

 یم. مخود شیپ یایب یتون ینگفته برو تو هتل مردم کار کن. شتتما م ی_کستت
 چشمام. جات خوبه اون جا؟ یذارمت رو

 
 .دیب*و*سرا باال آورد و پشت دستم را  دستم

 



 کی .یرو دار شییدونم که توانا یدستت. م دمیاز شعبه ها رو م یکی استی_ر
 هی. من یش یبه چم و خم کار وارد م یخودم باش ایکه ور دست طوفان  یمدت

 آدم دلسوز و م مئن کم دارم.
 

بود که  یزیچ ییمایآژانس هواپ کینبود. کار در  یبد شنهادیفکر کردم. پ یکم
بود. خب او هم  یو با کالستت کیبه نظرم کار شتت شتتهیبه آن عالقه داشتتتم. هم

ه شتتد ب یبود که نم یزیکرد. چ یم شتتنهادیرا پ شیاز بهش ها یکی استتتیر
 از آن گذشت. یراحت

 
 ؟ید ی_چقدر حقوق م

 
 .دیخند بلند

 
 .میر یبا هم صالم م ای_شما ب

 
 نه. ایدل بکنم  زمیاز هتل عز بدونم برام صرف داره که دی_نه من با

 
 قلبش گذاشت و گفت: یاش آرام شد. دستش را رو خنده

 
 زنم به نامت. یخونه خودم رو م یخونه و خانم نیا استی_ر
 



 ؟یخوا یدر عوضش م ی_چ
 

 گفت: آرام
 

 _محبتت رو.
 

 ؟یدیبهم م ی_چ
 

 کرد. نگاهم
 

 .یکه بهوا ی_هر چ
 

 کردم. مکث
 

نتی_بهم خ تت رو ازم در ا خاطر کس  چینکن. ه غینکن. محب به  قت هم  و
 منو مواخذه نکن. ییا گهید
 

نگفت و فقط سرش را تکان  یزیبود. چ یلحظه نگاهم کرد. نگاهش جد چند
 داد.

 



 _باشه
 

 شد. یم دهیبه زور شن شیلبها انیکه گفت از م ییا باشه
 

 رفت. نییت و پابه داخل آمد. او هم برخاس میبه در خورد و نس ییا ضربه
 

 _انقالب چشه؟ چرا دوباره معده اش درد گرفته؟
 

 را باز کرد. شالش
 

 یتو ستتمه ول یبرا هیتند و پر ادو یگم که غذا یبگم؟ لج بازه. بهش م ی_چ
شش بدهکار ن ستاش بستیگو ستواران هند رونی. رفته با دو  یارخورش ک یر

 خورده
 
 تعجب گفتم: با
 

 ؟ی_خورش کار
 

 را تکان داد. سرش
 



هستم. اصال به فکر خودش  شی_تو رو خدا تو باهاش حرف بزن. نگران سالمت
 .ستین

 
پا یزیچ به  پهش  اینفرینبود. حاال آهنگ هتل کال یرفتم. در الب نیینگفتم و 
 ستادهیا نینگاه کردم. کنار ماش رونیآراز بود. از پنجره به ب قهیشد. ق عا سل یم

ل هت یشتتلوارش فرو کرده بود و به جنگل رو به رو بیبود. دستتتانش را در ج
 شده بود. رهیخ
 

 ؟ی_خوب
 

 کلمه گفت: کیآنکه سرش را برگرداند، فقط  بدون
 

 _آره
 

 گفت. یم یگرید زیظاهرش چ اما
 

 .ارمیبرات شربت ب یخوا یم ؟ی_ درد دار
 
 کرد. ینگاه مین

 



 ؟یشدخبرها رو داده که تو نگران  می_خوبم سونا نگران نباش. نس
 

 .ستادمیا کنارش
 

 .رینگ یرو الک یماریب نیکنم ا ی_انقالب خواهش م
 

او را  یو نگاهم کرد. بدون آنکه خودم متوجه شتتوم در اوج نگران دیچرخ کامل
 به نام صدا کرده بودم.

 
 _ارزشش رو داشت نه؟

 
 تعجب گفتم : با
 

 رو؟ ی_ارزش چ
 

 بلندش را رها کرد. یرا به عقب برد و خنده  سرش
 
سم ا نکهی_ا شن ریحق نیا شما  شه. به نظرم ا دهیاز لب مبارک  شش ر نیب و ارز

 داشت.
 

 با تعجب نگاهش کردم. هیثان چند



 
 _مسهره نکن. من نگرانتم.

 
 را در دست گرفت. دستانم

 
 کنم خوشگل خانم. واقعا به نظرم ارزشش رو داشت. ی_مسهره نم

 
 به در هتل کرد. یاهنگاهم کرد. دستانم را رها کرد و نگ هیثان چند

 
 ؟یهتل بش الیخ یرو ب یساعت هی یتون ی_م
 

 _چ ور مگه؟
 

 .میقدم بزن ایلب در کمی می_بر
 

 را تکان دادم. سرم
 

 _باشه. بزار برم خبر بدم.
 

 هستم. نی_من تو ماش



 
 باال یشتتلوارم را کم یحوصتتله بود. من پاچه ها یداخل رفتم و خبر دادم. ب به

 دیرس یزد. به نظر م یدر آب و ماسه ها م الیخ یاو ب ینشود ول سیدادم تا خ
. در سکوت کنارش قدم زدم. گذاشتم تا در خودش باشد. من ستیکه آن جا ن

شم ول یهم گاه شتم که در خودم با ست دا ست  یدو ضمن دو شتمدر  که  ندا
س شتم که ک ست دا شم. دو شد ول یتنها با سکوت کند و اجازه  یدر کنارم با

 کنم. دایرامش پآ یبدهد که من کم
 
 .میرا در سکوت قدم زد یساعت مین

 
 م؟یبرگرد ی_اگر خسته شد

 
 کردم. نگاهش

 
 ؟ی_نه خوبم. تو بهتر شد

 
 آرام تر شده بود. یحوصله بود ول یهنوز ب لبهندش

 
 _آره خوبم.

 



تم. نگف یزیرا بلند کرد و دور شانه ام انداخت و مرا به خودش فشرد. چ دستش
 بهش بود.آغوشش گرم و آرامش 

 
 کنه یتو سرم فلجم م رهیافکار ت ی_گاه

 
او به  ی. ولمیداشت رهیافکار ت یما گاه یرا بلند کردم و نگاهش کردم. همه  سرم

 هم داشت یگرید یها یخستگ ادش،یز تیکه عالوه بر مسئول دیرس ینظر م
 کرد. یم ریبه شدت ذهن و فکرش را درگ یکه گاه

 
 رون؟یب شونیزیر ی_چرا نم

 
 گفت: کرد،یطور که به مقابلش نگاه م همان

 
 یانقالب باهر برا شهیهست؟ فقط من هستم و خودم. هم ییجا م؟ی_کجا برز

 انقالب باهر درد و دل کرده.
 

شتم ول شییتنها س یمرگ آور بود. من خواهر و برادرانم را دا شت.  یاو ک را ندا
که درکش کند. نبود  یو در ضتتمن کستت دیکشتت یبار همه را به دوش م دیاو با

زدند. حق داشتتت که اظهار  یمستتتانه و طوفان هر کدام ستتاز خودشتتان را م
 کند. ییتنها



 
 همه سال؟ نیا یدرد و دل نکرد مینس ی_چرا برا

 
 یهنوز بچه سال بود. حاال هم من نم میهام بودم، نس ییکه من تو تنها ی_زمان

 بشه. تیخوام. دوست ندارم اذ
 

 _من هستم. به من بگو
 

 آورد و نگاهم کرد. نییرا کم کرد. سرش را کامال پا شیگام ها سرعت
 

 بگم؟ ی_چ
 

 تو دلته ی_هر چ
 
آن حجم گرم را گرفت.  ی. دستش را از دور شانه ام برداشت. باد سرد جاستادیا

 دوست نداشتم که دستش را بردارد.
 

 تو دل منه. زهایچ یلی_خ
 

 _بگو
 



در  هیرا رو به آسمان گرفت. چند ثان فرو کرد و صورتش بشیدستش را در ج دو
 نگاه کرد. یو پفک دیسف یسکوت به ابرها

 
 سونا. ستین یگفتن زهایچ ی_بعض

 
 گونه ام گذاشت. یدر آورد و رو بیراستش را از ج دست

 
ض شه، م زهایچ ی_بع سر  هزیر یشه بهمن م یتو دل بمونه بهتره. گفته که ب رو 

 ه.کن یشه و خفه ات م یخود آدم. آوار م
 

 _مربوط به بابا و مامانته؟
 

 را تنگ کرد و با دقت نگاهم کرد. چشمانش
 

و  ییمثل سابق نشد. افتضام شد. گند شد. تنها یزندگ گهی_آره. بعد از اونها د
 شد. یچارگیب

 
ز دستان بزرگ تر ا یلیبزرگ بود. خ یلیدستش را گرفتم. دستانش خ ناخوداگاه

 او درشت بود. ی. کال استهوان بنداریبرادرانم و شهر
 



 دست مرا پوشاند. گرشیدست د با
 

 .میکرده. برگرد خی_دستت 
 

 .میقدم بزن گهید کمی_نه خوبم. 
 

 حرف شروب به قدم زدن کرد. بدون
 

رو به اون رو شتتتد. مثل  نیدفعه از ا کی هیمن و بق ی_بعد از فوت اونها زندگ
 یقط من بودم و من. مستانه عمال از زندگزد. بعد ف مونیطوفان به زندگ هی نکهیا

بود. تو هپروت بود. دو سال تمام درس و کنار گذاشته بود. دو سال  دهیکنار کش
 م ....یداشت. نس یشب ادرار مایضرر کرد. طوفان دا

 
ه حلقه ام ب کهیگرفت. دستتتم را ناخوداگاه محکم تر گرفت. به طور شیصتتدا

 انگشتم فشار آورد.
 

 اش_انقالب آروم ب
 

را  ی. رطوبت باال بود. اسپرمیدستش کم شد. به سمت موج شکن ها رفت فشار
 آوردم و پاف کردم. رونیب بمیاز ج

 



 . رطوبت باالست.می_برگرد
 

 همرامه. ی_خوبم اسپر
 
 گفت: تیجد با
 

 کنم. یقبول نم یتو من سهل انگار یماری. تو بمیگرد ی_سونا برم
 

با گار یماریتو ب دی_چرا پس من  هل ان ا ب یر یتو رو قبول کنم؟ م یتو ستت
 یخور یم یدوستات خورش کار

 
 زد. ییحوصله ا یب لبهند

 
کردم که اگر ها کنم همه رستوران  ی_افتضام بود. مثل اژدها شده بودم. حس م

 اومد. یم رونی. از سوراخ دماغم دود برهیگ یم شیآت
 

 .دمیخند
 
 که بدون نامزدش بره گردش یکس یسزا نی_ا
 



 را دور کمرم حلقه کرد. سرش را خم کرد و در گوشم گفت: دستش
 

مد تام رفتم؟  ری_نامزد  با دوستت باهاش نرفتم گردش،  که من  نده بود  محترم ب
 خانم رفتن هتل..... ینامزد یفردا

 
 را ق   کردم. حرفش

 
 به اون در. نی_آقا هم رفتن مسافرت. ا

 
 .دیخند آرام

 
سشمی_باش پ صت هم ه ست مهل  یم یخورش کار میر یتم با هم م. در ب

 .میخور
 

 _انقالب
 

 را با اعتراض صدا کردم. خنده اش بلند تر شد. نامش
 
سهت نبود. حت گرینظرم د به شا یبه نوع یصدا کردن نامش  د. هم بو ندیخو

 بایو ز نیوز یباشتتد. استتم ریاندازه دلپذ نیکردم که بردن نامش تا ا یفکر نم
 بود. بایبرام ز ینیداشت، که با وجود سنگ



 
 .یکن یم یخوب کار ؟یدوست ندار ی_کار

 
. در کنار آن دیو اندوه را شن یشد عمق خستگ یزد. اما در آن قهقهه هم م قهقه

ش یبود. م سمت ما ستم را گرفت و به  سش کرد. د تا به  میرفت نیشد کامال ح
 .میهتل برگرد

 
شت به هتل چند بار در س یبه نظر م یصحبت کردم ول یراه برگ  یو بکه ا دیر

زد. تنها درسکوت به حرف  ینم یحرف یداد ول یحوصله شده است. گوش م
زد که نشان دهد حواسش به حرف  یهم م یلبهند یداد و گاه یگوش م میها
 یکردم که شتتناخت انقالب باهر کار ستتهت یحس م یمن استتت. گاه یها

 خواهد بود.
 

کنم.  ادیاز او دست پ یشناخت نسب کیتوانستم به مرور زمان به  یم دیشا من
ص یوجود یها هیال یهمه  نکهیا یول شه سم به نظرم  یدرون تیو  شنا او را ب

 تینه؟ من هم شتتهصتت ایطور بودم  نیدانم من هم ا یبود. نم یکار دشتتوار
ک دختر یتر از  ادیز تمیشتتهصتت یها هیداشتتتم و ق عا من هم ال ییدرون گرا

س یبه نظر م یبود. ول یگرا و اجتماع رونیب ص نیکه او عالوه بر ا دیر  تیشه
در درونش داشتتت که او را از آن چه که بود درون گرا تر  ییاش، گره ها دهیچیپ

که احتماال محصتتول مرگ زود هنگام پدر و مادرش بود.  ییکرده بود. گره ها



عه و دف کیکه به آنها داشت مجبور شده بود که  یقیاو با وجود عشق عم نکهیا
 ود.پرت ش یبه درون زندگ گریبه عبارت د ایبرود.  یام به درون زندگنا بهنگ

 
به نظر م نیا . یزندگ تیمستتئول نیکه او را خستتته کرده بود. ا دیرستت یها 

سئول سئول یب یزن تیم ستانه. به نظرم ا تیم سر به هوا مثل م ه او را ها هم نیو 
که  ییها کیموزشد از  یراحت م یلیخ یرا حت نیاز درون پژمرده کرده بود. ا

 یداد. تم یکه او گوش م ییها کیداد. تمام موز نیداد هم تشتته یگوش م
شت و ه شاد کیتمیر زیچ چیغمبار دا س یدر آن نبود. به نظر م یو  و که ا دیر

دانستتت که  یخودش هم نم یحت دیکه شتتا ییکرده استتت. جا ریگ ییدر جا
توانستتت به عقب برگردد و آن گره را باز  یدانستتت و بال ب  نم یکجاستتت. نم

 کند.
 

ه هوا سر ب یگرا و شاد و کم رونیدختر ب کیاگر  دیسوخت. شا یم شیبرا دلم
ستم ا یبودم نم ص نیتوان سته و پژمرده  تیشه من  یاو را تحمل کنم. ول یخ

م. داد یم حیبودم و انزوا را ترج رینداشتم. گوشه گ یشاد تیخودم هم شهص
 یارکه ک شتمکردم و دوست دا یم یدلسوز شیخاطر بود که برا نیبه هم دیشا

رها  یخمودگ نیگذشتتته و ا یگره ها نیاو را از ا دیکه شتتا یانجام دهم. کار
 کند.

 



آمدند و دور  یکه در هتل بودند به الب یاکثر مستتافران لیستتال تحو ی لحظه
س یزیم سفره هفت   لیتا با هم تحو ستادندیشده بود ا دهیآن چ یبه رو نیکه 

 هم از کارمندان هتل آمدند. ی. چند نفرمیریسال را جشن بگ
 
ستبند ظر کیشمس داد و  اتیغزل وانیجلد د کیبه من  یدیعنوان ع به  فید
س یکه به نظر م یزی. چروزهیف ست. آ نیدیمورد توجه آ دیر شده ا از  نیدیواق  
ساس آرامش م نکهیا شان دهد اح  یهر توجه نکهیکرد مثل ا یاو به من توجه ن

 کرد. یرا راحت تر م نیدیآ الیاز جانب انقالب خ
 
بعد به  یآن جا ماندند. ول لیروز بعد از ستتال تحو کیو  نیروز اول فرورد تا

شت و ما به اتاق ها احت نکهیعلت ا سافر دا شت اجیهتل م د و فقط رفتن هیبق میدا
دان همه کارمن گرینقل مکان کرد. د. به اتاق من میاو ماند تا با هم به گرگان برو

هم  یتصنع یو حت هی. به بقمیکن دواجدانستند که ما قرار است با هم از یهتل م
و  میبه اتاق من آورد گرید ینفره  کیتهت  کی. میکه عقد کرده ا میگفته بود

از  میرده بودآو شیکه برا یتا او بتواند راحت بهوابد. تهت میکنار پنجره گذاشتتت
شتتتده بود و از انبار به اتاق من منتقل  ضیهتل بود که تعو یمیقد یتهت ها
 شده بود.

 
ساعات ب بعد  ی. به من کمک ممیگذراند یرا کنار هم م یشتریاز رفتن آنها ما 

ض یکرد. گاه ست م یبع شده  نیگرفت. قرار بر ا یجاها او زمام امور را به د



 انیاقوام و آشنا داریه دبرود و ب یبه مرخص یبود که شش روز اول سال را صنعت
را انجام دهد و بعد من همراه با او به گرگان  شیدهایو بازد دیشتتتان برود و د

 بروم.
 

صنعت در سته یکه به هتل آمده بود من واقعا گاه یو با آن همه مهمان ینبود   خ
شگاه  یزیچ یآدم به عنوان تئور نکهیشدم. ا یو درمانده م و  ردیبگ ادیرا در دان
با آن  یلیبه کار ببندد خ تید آن را در واقعبعد بهواه تفاوت داشتتتت. حاال 
 کرده بودم ریآن چند ماه اخ رکه د یمسافر متوجه شده بودم که کار یحجم باال

که شتتبها از شتتتدت  ینبود. وقت یکرده بودم عمال کار ستتهت ایو هتل را اح
ستگ ستادم ک یگرفتم به خودم و بابا لعنت م یپا درد و کمر درد م یخ  نیه افر

 کار را قبول کرده بودم.
 
شتتد  یکه به رستتتوران برده م ییشتتد. از مواد غذا ینظارت م زیبه همه چ دیبا

از  ییکه لحظه ا نینظافت هتل. هم یمربوط به نظارت و حت یگرفته تا کارها
 یا برار دیکه با یمثال آن جنس ایرفتند.  یدر م رکاریشدم از ز یکارگرها غافل م

 کردند. ینم هیان تهرستور
 
ردند آو یمن م یکه در فاکتور برا یزیچ ینبود ول کیدرجه  جاتیو سبز وهایم

ساس م بیترت نیبود. به ا کیدرجه  شم د کی دیکردم که با یاح م در ه گریچ
. زمام را بر عهده دیاو به دادم رستت یاحوال نیپشتتت ستترم داشتتته باشتتم. در چن

 بود. یگرفت و کمک بزرگ



 
و  یحرف چیداشتتتت که بدون ه ییکرد و آن چنان جذبه ا یکارها نظارت م به

صدا یحت ساب م شیبلند کردن   نیدانم ا یبردند. نم یهمه کارمندان از او ح
آنکه من راهش را  ایبردند  یبه زن بودن من ربط داشتتت که از من حستتاب نم

 دادم. ینشان م یادیبلد نبودم و نرمش ز
 

شپزخانه  صبح  یم ستیو تمام قلم به قلم جنس ها را ل ستادیا یمها مقابل ا
 داد. ینداشت همه را عودت م یبا فاکتور هم خوان یزیکرد و اگر چ

 
گذاشتتت، تمام کارگرها و آشتتپزها خودشتتان را  یکه قدم به آشتتپزخانه م یوقت

 گذاشتند. یرا کنار م یو لودگ یکردند و شوخ یجم  و جور م
 

ن م یکرد. برا یو به کارشتتان نظارت م ستتتادیا یستترشتتان م یعقاب باال مثل
 مربوط به هتل من یبهتر بود. نظارت در آشپزخانه را دوست نداشتم. در کارها

اتاقها خانم بودند و من در  یها یبا خانم ها طرف بودم. اکثر نظافتچ شتتتریب
به امور د تینها هتل در ارتباط  یاخلبا طاهر و چند نفر از کارمندان مربوط 

 دیدر آشپزخانه اوضاب کامال فرق داشت. مهصوصا که به خاطر ع یلبودم. و
 یادیکه تعهد ز ییروی. نمیکار موقت استتتفاده کن یرویاز ن میمجبور شتتده بود

سان شت. ک شغول م ییکه به طور موقت در جا یندا دانند  یشوند چون م یم



از خودشتتان  یچندان یاخالقو  یخاطر تعهد کار نیکه موقت هستتتند به هم
 .ستندین یدانند که ماندن یدهند. چون م یان نمنش
 

بود که در آشتتپزخانه  یزیچ کیها زشتتت و به کار بردن کلمات رک یشتتوخ
و چند ماه با  نیبودم. من چند دهیخودمان و با کارمندان ثابت خودمان هرگز ند

 ایدر آشتتپزخانه و  میصتتحنه ها دا نیکرده بودم و اگر قرار بود که ا یآنها زندگ
صال نم شود که من ا ستم در آن جا کار  یهتل تکرار  به  یکنم. ول یزندگ وتوان

موقت اوضاب کامال فرق کرده است. و من  یکه با وجود کارگرها دیرس ینظر م
 آشپزخانه را به او سپردم. لیبا کمال م

 
که تمام مدت ستترپا بودم و به  نیهمان کار هتل هم مرا خستتته کرده بود. ا یول

شتود. مرا از پا درآورده بود. چون  ادیکم و ز یزیداشتتم که نکند چ نظارت نیا
داشت.  تیاهم یلیخودش باشد خ یسرجا زیکه همه چ نیا میما تازه کار بود

ساو کی شرو یهتل یبود با بدنام ینکته کوچک م ود. و به کار کرده ب بکه تازه 
الم به اصتت بود که من تجربه نداشتتتم و  نیمهم تر بود ا یلیکه خ یگرید زیچ

ر ستت زیهمه چ نکهیا یخاطر و برا نیبود و به هم امدهیهنوز قلق کار به دستتتم ن
که باعث شده  یزیبگذارم. چ هیخودش باشد مجبور بودم که از خودم ما یجا

 ت.ام گرف هیاول از شدت کمر درد گر شب کهیخسته شوم. به طور اریبود بس
 



ستم و پاها ریز ش ساژ دادم. به خاطر ا یدوش ن  ستادنیمتورم و دردناکم را ما
پاها یورم کرده بود. آن چنان که کش جوراب رو میپاها یطوالن یها  میمچ 

 نقش انداخته بود.
 

شن هیگر یصدا شت در حمام آمد و با نگران دهیمرا  س یبود. به پ الم که ح دیپر
 خوب است؟

 
 رونی. با بخواند یو کتاب متهت نشسته بود  یرفتم. رو رونیو ب دمیپوش لباس

 شد. زیخ میآمدن من ن
 

 شده؟ ی_چ
 

 تهت خودم نشستم. یرا تکان دادم و رو سرم
 

 کنه. ی_کمرم درد م
 
 شانه ام را نوازش کرد. یکف دستش رو با
 

 _چرا کوچولو؟
 



 سرپا بودم. یلی_خ
 

 .دیخند آرام
 

ز تا پنج رو یطور نیسونا. ا یرینداره اون قدر به خودت سهت بگ یاجی_احت
 یشیداغون م گهید
 

 کم و کسر بشه یزی_دوست ندارم چ
 

خودت. بهواب کمرت رو  یفقط ستتالمت دی. شتتاشتتهیکم و کستتر نم یزی_چ
 ماساژ بدم

 
 ی_نه مرس

 
 را ماساژ داد. میکمرم کف پاها یو مرا خواباند و به جا دیدستم را کش اما
 

 ید یماساژ م ییحرفه ا یماساژورها نی_مثل ا
 

 گفت: انهیو موذ دیخند
 

 هم ماساژت داده تا حاال؟ یا گهی_مگه کس د



 
 تر از خودش گفتم: انهیرا باال بردم و موذ میابرو

 
 ؟یگرفت ادی ی_تو از ک

 
 خنده گفت: با
 

 همسران من. ی_همه 
 

 .دمیخند
 

 بود آره؟ لمی_ف
 

 آشنا بود. گفتم: میبرا اسمش
 

 دونم فکر کنم. ی_نم
 
 گفت. به نظر در فکر بود. ینم یزیچ
 

 _انقالب



 
 _جانم؟

 
 شده؟ یزی_چ

 
. دیتهت خودش رو به من دراز کشتت یرا کنار گذاشتتت و رو میپاها ماستتاژ

 سرش ستون کرد. ریدستش را ز
 

 __نه چ ور مگه؟
 

 ی_ساکت
 

 زد. لبهند
 

 شم. یجور موق  ها ساکت م نیکنم. ا یم یزیکنم. برنامه ر ی_دارم فکر م
 

 ؟یچ یبرا یزی_برنامه ر
 

 ام کنار زد. یشانیپ یرا از رو میدراز کرد و موها دست
 

 .یخور ی_پاشو موهات رو خشک کن سرما م



 
 هم برخاست و نشست. خودش

 
 .زهایچ نیو ا یخودم، عروس یکارها یبرا یزی_برنامه ر

 
 آره؟ ییپر مشغله ا یلی_خ

 
 را تکان داد. سرش

 
وست . دارمیبهش فشار ب ادیخوام ز ی. من هم نمتهیمسئول یب کمی_آره. طوفان 

 کنه. یهم راحت باشه. جوون گهید کمیدارم که 
 

 ؟ینکرد ی_خودت جوون
 
 حوصله پوزخند زد. یب

 
 .ینه نوجوون ی. نه جوونچی_نه ه

 
 .میکن یم یری_حاال با هم پ

 



که بر لب آورد کامال  ی. لبهندبیعج یو همراه با حستت یکرد. طوالن نگاهم
 بود. یاجبار

 
 .هتیمرا به هم ر یو در همان حال موها برخاست

 
 کنم. یم یری_اره درکنارت پ

 
سو حس ستم.  ست. برخا سنش به او برخورده ا  تشریکردم که دوباره درباره 

شت تا به رو شد. م شرتیت یاش را از کمد بردا ست یسه دکمه اش بپو  خوا
 یمن واقعا منظور یبرود. حدستتم درستتت بود. ناراحت شتتده بود. ول رونیب

 نداشتم.
 

 _انقالب؟
 

 _بله؟
 
ون در یو دستتت ستتتادیا نهییآ ی. روبه روستتتادمینگفت جانم. کنارش ا گرید

 دادم. هیام را به کتفش تک یشانی. پدیکش شیموها
 

 نداشتم. ی_من منظور
 



 سرد نبود. یبود ول نیو صورتم را باال داد. حالت چشمانش غمگ دیچرخ
 

 ؟یشتدا ی_من گفتم منظور
 

 یناراحت شد ی_نه ول
 

 .دیخند آرام
 

 اون وقت؟ یدی_از کجا فهم
 

 دونم. یم گهید ی_ناراحت شد
 

 .بیعج یلحظه نگاهم کرد. کاوش گرانه و با حس چند
 

 .می_دوست دارم زودتر عقد کن
 

 _قرار بود که .....
 

 را ق   کرد. حرفم
 



 نیخودم رو گفتم. هم یبود. من فقط عالقه قلب یدونم قرار مون چ ی_م
 
 انداختم. نیینگفتم. سرم را پا یزیچ
 

خودم دارم.  یاصتتول و چهارچوب برا یستتر هی یول ستتتمین ی_من آدم مذهب
 بشم. کیبهت نزد ادیز میستیکه به هم محرم ن یدوست ندارم وقت

 
 .دمیسوظن پرس با
 
هارچوب رو برا نی_ا تا زن یاصتتول و چ ندگ یاون دو  بودن هم  تیکه تو ز

 ؟یداشت
 

 اخم کرد. یکم
 

 رفته؟ ادتی مینگ یزیدراون باره چ گهی_سونا قرار شد که د
 

شانه نف سرم سکوت کرد. به نظر کم یرا به ن ص یتکان دادم. چند لحظه   یبع
 آمد. یم
 

ها رعا ی_نه برا ها ا تیاون نامزدم یبودن. ول نکارهینکردم چون اون . قراره یتو 
 زن ..... هیدختر جون . آخه چرا خودت رو با  یزنم بش



 
 هم فشرد. یرا ق   کرد. چشمانش را رو حرفش

 
هم باشه ما به هم حالل  یکیو من دوست دارم اگر نزد ی_سونا تو قرار زنم بش

 ؟ینکش. اوک شیهم خواهشا اون بحث رو پ گهی. دمیباش
 

 _باشه. متاسفم.
 

رف را ح نیز او ناراحت بودم که چرا اا شتریگرفته بود. از دست خودم ب میصدا
 زده بودم.

 
 نه؟ ای میزودتر عقد کن یحاال دوست دار ی_نگفت

 
 باشن. یو آراز راض نیدیدونم. فکر نکنم که آ ی_نم

 
 شانه ام گذاشت. یرا رو دستش

 
 ه؟ینظر خودت چ ؟ی_خودت چ

 



شا دیخودم هم نه بود. من هنوز آن چنان که با نظر شناختم. هر  یاو را نم دیو 
باز هم اظهار  یبه وجود آمده بود. ول ینسب یچند مدت شناخت نیچند که در ا

 من هنوز ناشناخته بود. ناشناخته یبود که برا ینظر درباره او سهت بود. او کس
نکرده  اریمثل شهر نیآتش یعشقبود که با آنکه ابراز  ی. کسیدوست داشتن یول

ص یبود ول شه شت یمحکم و قو تیدر عمل بهتر از او رفتار کرده بود.   که دا
 کرده بود. اریاز شهر زیاو را متما

 
که باد گرگان مال خود من  دیراحت بگو یلیکه آن قدر اراده داشتتتت که خ او

 یتیبا وجود نارضتتا یکنم. حت یاستتت و اگر ستتونا بهواهد آن را به نام او م
شت که رو به  نیجرات ا یحت اریشهر یلکار. و نیخواهر و برادرش از ا را ندا

 خواهد. یکه من را م دیو بگو استدیمادر خوش ب یرو
 

 بهتره. میصبر کن کمی_به نظر خودم هم 
 

 ثابت شد. میو موشکافانه به رو یطوالن نگاهش
 

 .ی_باشه هر طور راحت
 

 را گرفتم. دستش
 

 ؟ی_ناراحت شد



 
 در آن نبود. یاز دلهور یکه زد دلگرم کننده بود و نشان یلبهند

 
 من تنده. شی. آتنهیدرستش هم دی. شایواسه چ ی. ناراحتزمی_نه عز

 
 کردم. اخم

 
 .دیانقالب پل-
 

 . بعد خنده اش را بلند تر کرد.ییکوتاه و لحظه ا یلی. خدیخند آرام
 

 .ایب ییایبهورم. اگر م ییهوا هی_من برم 
 

 قدر خسته بودم که دوست داشتم فقط دراز بکشم تا کمر دردناکم آرام شود. آن
 

 _نه من خسته ام. خودت برو
 

با  یخواست کم یزد. به رختهواب رفتم. دلم م رونیگفت و از در ب ریبه شب
آن قدر خستتته بودم که به محض  یخودم خلوت کنم و درباره او فکر کنم ول

 فرو رفتم. یقیم به خواب عمبالش گذاشت یانکه سرم را به رو



 
تازه  یکردم که اگر او نبود من واقعا درمانده م یبعد حس م یروزها شتتتدم. 

که من کم نیاواخر پنجم فرورد مده بود و د یبود  کار دستتتم آ ثل  گریقلق  م
تمام شتد و آمد تا من به  یصتنعت یشتدم که مرخصت یاول خستته نم یروزها

 یعترا به دست صن تیریمد یحت دمیترس یاو به مسافرت بروم. با انکه م یجا
 .میهم نبود. انقالب مانده بود که با هم به گرگان برو ییچاره ا یبدهم ول

 
ه گرگان را ب زخودشیاز تبر میو مستتتق دیاینتوانستتت به هتل ب گریهم د یستتارا

سته و کوفته بارو بنه را جم  کرد سانده بود و همه آن جا منتظر ما بودند. خ  میر
 .میگرگان به راه افتاد و به سمت

 
 الیگردش رفته بودند. و ینبود. همه برا الیکس در و چیه میدیکه ما رس یروز

حوصتتله بود. چند  یخستتته و ب یستتاکت و ستتوت و کور بود. انقالب هم کم
آمد. ما که  یاو به نظر خستتته م یما به هم ول یکیرغم نزد یبود که عل یروز
شبانه ر نیدر ا به  شیاز پ شتریم بیوز را با هم گذرانده بودپنج روز، تمام مدت 

 .میشده بود کیهم نزد
 
ل د یلیشده بود خ جادیکه در قلبم ا ییشدت از او خوشم آمده بود. عالقه ا به

شتن زیانگ ست دا ص یو دو شه را به بود. م تیبود. او که با توجه و مهربان و با 
 شدت به خودش عالقه من کرده بود.

 



 اتیبه خصوص شتریو ب میکرد یو صحبت م مینشست یها در کنار هم م شب
به او  یشد در زندگ یبود که م ی. انقالب باهر مردمیشد یهم آشنا م یاخالق

به طور اریکرد. محکم بود و بستت هیتک غم ر یبه گفته خودش عل کهیمقاوم. 
ش یکه در زندگ یادیز یها یسهت ساخته  دهیک شده بود. خود  و  دبوبود خم ن

 او حساب کرد. یشد به رو یم
 
با اجبار از او  دیبود که من با یتو دار هم بود. گاه اریخب در ضتتمن بستت یول

به طوردمیکشتت یم رونیحرف ب با یافتاد و م یبه خنده م کهی.   دیگفت " تو 
گاه  ."یبکش رونیچ ور از آدم حرف ب یدانی. میشد یم یبازپرس آ

 
ه او به شتتدت ب یول میکرده بود دایکه به هم پ یادیز اریبستت یکیوجود نزد با

به  یکیبر نزد یمبن یبند بود. هرگز حرکت یکه گفته بود، پا یهمان چهار چوب
 یکرد. ول ینوازش م یو نرم متیگرفت و با مال یمن نکرده بود. دستتت مرا م

 گونه ام بود. یروه به ب*و*س کیحد. تمام محبت و ابراز عالقه او  نیدر هم
 
شدت خوددار او شحال بودم. ا نیرد. که از اک یم یبه  شان  نیبابت خو هم ن

 محکم او بود. تیدهنده شهص
 
 وهیو م مینیبود. دوست داشتم که شبها کنار هم بنش ندیخوشا میبرا یکینزد نیا

 یگفت. از پدر و مادرش. گاه ی. از گذشتتته خودش ممیو حرف بزن میبهور



پدر بزرگش. چ له و  خا جب آور بود ا میکه برا یزیهم از  که از  نیتع بود 
س یکم م یلیخ شیعمو شان تالف یگفت. ک  یوبخ یکه به گفته خودش همه 

که بعد از فوت خاله اش به نزد آنها  یکرده بودند. کستت ییجورها هیاو را  یها
 در فرانسه رفته بودند.

 
 یبحث را عوض م دمیپرس یاز او م یشد و من سوال یاز او م یکه حرف یگاه

 شد. یم دهیبر دهیکوتاه و بر شیشد و جوابها یحوصله م یکرد. ب
 
شته من م او س یهم از گذ چرا متارکه کرده اند. از  نکهی. از مامان و بابا و ادیپر

کردم. از مامان گفتم که بعد از مرگ  ی. و من هم دردو دل مدیپرستت یستتهند م
ما را در درجه  قولش زد و باز هم ریز یبماند ول رانیسهند قول داده بود که در ا

و چهار سال قبل که  ستیشه. مثل بیقرار داد. مثل هم شیدر زندگ تیدوم اهم
 راحت ما را رها کرد و رفت. یلیخ
 
ر د یما همه به نوع نکهیحرف حرف خودش است و ا نکهیگفتم. از ا یبابا م از

ها، بلکه از جانب پدر و مادر  بهیو آن هم از جانب نه غر میل مه خورد یزندگ
 .میبود دهیها را د بیل مه ها و آس نیودمان، بزرگ ترخ
 

ماه  و میچند بچه داشته باش نکهی. درباره امیزد یحرف م ندهیهم درباره آ یگاه
سل به کجا برو س ی. ممیع رود دارد ب الیگفته بعد از ازدواج ما خ میگفت که ن

ستانه  س یمن که م یکند. ول یطوفان زندگ ایو با م ستم ن دام از ک چیبا ه میدان



کند. برق  یدادم که با خودمان زندگ شتتنهادیپ ستتت،یآنها آن چنان ستتازگار ن
 جالب بود. میدر چشمانش برا نیو تحس یخوشحال

 
من مهم  یبرا یگفته دوستتت ندارد که مزاحم ما شتتود. ول میگفت که نستت یم

س شم  مینبود. من به ن ست نگاه م کیبه چ صال از وجودش در  یدو کردم و ا
 ناراحت نبودم. ام یزندگ

 
با هم گذراند یم فکر با میکردم که چقدر خوب شتتتد که ما آن چند روز را   .

 شتریمن ب نکهیبه نظرم ارزشش را داشت. ارزش ا یول میخسته بود نکهیوجود ا
 او را بشناسم.

 
 .ستین ی_کس

 
نار . شالم را کدیشد و دستم را گرفت. مرا به سمت خودش کش ادهیپ نیماش از

 .دیب*و*سام را  قهیزد و شق
 

 سر..... ی_بهتر. ب
 
 اعتراض گفتم: با
 



 _انقالب.
 

 اش بلند تر شد. خنده
 

 خواستم بگم بوق یمن حرفم رو کامل کنم. م ی_جانم؟ خوب تو که نگذاشت
 

 .دمیخند
 

 آورد. رونیب نیمرا از ماش ساک
 

به  ی. انقالب دستتتدندیکه نگهبان باد بودند به ستتمت ما دو یستتگ بزرگ ستته
 .دیسرگوششان کش

 
 یاری_سونا جان اون کتاب منو از تو داشبورد م

 
 یکه به صدا در م یرا تکان دادم و در داشبورد را باز کردم. کتاب زنگها برا سرم

ر کنار کتاب د نیبه اتاقش رفته بودم ا یکه دزدک یبود. به خاطر آوردم روز ندیآ
 تهتش بود. خنده ام گرفت.

 
 ؟یخند یم ی_به چ

 



ه بزرگ ب یرا باال بردم و نگاهش کردم. متوجه شتتدم که ناخوداگاه لبهند رمستت
 لبم نشسته است. یرو
 

 یچی_ه
 

شتتد. چشتتمان خواب  رهیرا تنگ کرد و جلو آمد. در چشتتمانم خ چشتتمانش
 شوم. رهیبودم که در آنها خ نیآلودش فوق العاده بود. من عاشق ا

 
 .نمی_اعتراف کن بب

 
 او را هم به خنده انداخت. کهیام بلند تر شد. به طور خنده

 
 _شرم آوره.

 
 را باال برد. ابروانش

 
 .نمی_من عاشق موضوعات شرم آورم. بگو بب

 
خنده  نیخنده اش بلند شد. بلند تر کی. شلدمیدست آزادم به شانه اش کوب با
 بودم. دهیکه تا به حال از او د ییا



 
 جانم. زود بگو کوچولو ی_ا
 

 . کتاب را ورق زدم.دمیخند یهم چنان م کهیحال در
 

 نه؟ یکتاب رو تموم کن هیکشه  یطول م یلی_خ
 

 دیبا تعجب پرس د،یخند یهم چنان م کهیحال در
 

 به موضوعات شرم آور داره؟ ی_چه رب 
 
 .دمیکوب شیبار محکم تر و با کتاب به بازو نیا

 
 ادته؟یموندم  مینس شیبود که اومدم خونتون پ ی_چند روز

 
 را تکان داد. سرش

 
 کتاب اون موق  هم رو تهتت بود. نیرفتم تو اتاقت. ا یروز دزدک هی_
 

 نشست. شیلبش کنار رفت و اخم به جا یاز رو لبهند
 



 یکرد ی_کار بد
 

 یپنجه ها یباره تمام بدنم را فرا گرفت. حت کی ییکردم که ستترما احستتاس
 زد. خیدستم هم 

 
 _من.....

 
 یاصال و ابدا فکر نم یناتمام ماند. درست بود که کار من خوب نبود. ول حرفم

 یکه نبودم بهواهم حرف ماریباشتتد. وگرنه ب نیچن نیکردم که عکس العمل او ا
 به او بزنم.

 
 ؟یکن یبهش افتهار هم م یتازه دار ؟یکرد یچه کار زشتتت یبفهم یتون ی_م

شم ک زیچ هیمن  دیشا ینگفت ؟یکرد یکار خوب یفکر کرد شته با ه مردونه دا
 بچگانه بوده. یلیسونا کارت خ ؟ینینهوام تو بب

 
 میکردم که اشتتک تا پشتتت پلک ها یحس م یکردم خوددار باشتتم. ول یستتع

م کلمه ک کیو فقط با  ینبودم که به راحت یآمده استتت. احمقانه بود من دختر
او که چندان هم  یحاال با حرفها یول دیایاشتتکم در ب یاز کستت دنیشتتن ادیو ز

 .دهم بود اشکم در آمده بو یمن ق یتا حدود دیتند و خشن نبود و شا
 



 _متاسفم.
 

چشتتمان اشتتک  دنیکنار رفت و رنگ صتتورتش هم بهتر شتتد. با د شیها اخم
مرا گرفت و به  یگذاشتتت و بازو نیزم یآلود من ستتاک درون دستتتش را رو

 اشت.گذ میشانه ها ی. هر دو دستش را رودیسمت خودش کش
 

 _منم متاسفم. تند رفتم.
 

 ام را نوازش کرد. گونه
 

 .نمیخواستم اتاقت رو بب ی_من فقط م
 

لرزان بود. آب دهانم را به زور فرو دادم. چانه ام را باال برد و مرا نگاه  میصتتدا
که در  یشتتتده بود. مثل تمام آن چند روز عال میکرد. نگاهش حاال آرام و مال

 .میزد یو حرف م مینشست یکه کنار هم م ییا. مثل شبهمیکنار هم بود
 

 ه؟برات جالب توجه باش دیبا بهیمرد غر هیچرا اتاق  ؟ینیبب یخواست ی_چرا م
 

 ام را فشرد. ینیب نوک
 



شتباه نکنم اون موق  هنوز برات آقا ست یم یباهر بودم نه؟ چ ی_اگر ا تو  یخوا
 ،یکرد یرو نم یهم به ما داشت ینظر مچهین هیباهر؟ نکنه اون موق   یاتاق آقا

 هان؟
 

 حالم گرفته بود. یخواست بهندم ول یم دلم
 

 .فتهی_خود ش
 

 کرد. یآرام خنده
 

 ؟یکرد یفضول یبه چ ؟یرفت یسر چ نمی_خب بگو بب
 
 موضوب حساس نیا یبودم که او رو دهیفهم گریسانسور کردم. د گریبار د نیا

کار من بود که  نیخواستتتم قضتتاوت کنم ا یهم که م یاستتت. البته با هر مدل
ه گون نیدانم چرا توق  نداشتتتم که ا ینم یدرستتت نبود. نه عکس العمل او. ول

 تند واکنش نشان دهد.
 

 . فقط به کتابهات نگاه کردم.یچی_ه
 

 کج زد. یشد. لبهند قیچشمانم دق در



 
 یردو بم اتاق منو چک ک ریکه تمام ز گهیگه. م یم ییا گهید زی_چشمات چ

 
که تو اتاق بود. دستتت به  یلی_نه. فقط کتاب خونه ات رو نگاه کردم و وستتا

 نزدم. یزیچ
 

شتتش و پر ک بایز ییاش انحنا نییجلو آورد. لب پا ییا بندهیرا طور فر لبانش
 داشت.

 
 میدرستتت کن یزیچ هیباال  میبر ای. بیخب. حداقل خوبه که روراستتت یلی_خ

 شه. یم اهیچشمام س ی. من داره جلومیبهور
 
 یکرد و حرف ها یم ی. شوخاوردیشب تمام تالشش را کرد تا مرا سرحال ب تا

 حوصله شده بودم. یب یمن کم یزد ول یخنده دار م
 

را روشتتن کند. کنار  نهیکه مجبور شتتد شتتوم ادیستترد شتتده بود. آن قدر ز هوا
ستم و ب نهیشوم ش صله به حرف ها ین وش گ ییمایدفتر هواپ یدرباره  شیحو

 ادم.د یم
 

 را گرفت. دستم
 



 ؟ییحوصله ا یب ه؟ی_چ
 

 را به نشانه مثبت تکان دادم. سرم
 

 لحظه نگاهم کرد. چند
 

 ؟یشد یطور نیگفتم که ا ی. مگه من چی_دختر نازناز
 
 گفتم: یسرد یکم با
 

 یمنو بزن یریکم مونده بود بگ یچی_ه
 

 .دمیخند
 

 غل ها بکنم. نی_من غلط بکنم از ا
 

 نزنم. یدادم که حرف حیترج ینگاهش کردم. ناراحت شده بودم. ول فقط
 

 یدون یمردونه م یزهایکه کارت بد بوده. چ یکن ی_ستتونا جان چرا قبول نم
 .یشد یاگر تو اتاق من بود خودت معذب م ه؟یچ



 
 .دیب*و*سزد. کف دستم را به لب برد و  یمینگاهش کردم. لبهند مال دوباره

 
عذرت من  باز هم م به امر و نه کمی_ که پستتر  رمیگ یم ادی. یعادت کردم 

 ؟یبه بعد. اوک نیباشم از ا یخوب
 

 سرم را به نشانه مثبت تکان دادم و برخاستم. فقط
 

 استراحت کنم. کمیرم باال  ی_م
 
ش یطبقه باال رفتم. رو به شش بودمیتهت خودش دراز ک  یاندک و قیرق ی. بال

نده اش ب یاز ع ر او را م ما بالش را بغل کردم. از ع ر   یلذت م شتتتریداد. 
 شده، خوشبوتر و آرامش بهش تر بود. قیع ر مانده و رق نیبردم. ا

 
ست خوابم ش یرا م میکه بازو یبرد. با تکان د عرق  سی. خدمیاز خواب پر دیک

سر س  یبودم.  شمانم  شد مقابل چ شدم که باعث   شیشود. به بازو اهیبلند 
 ام کنار زد. یشانیپ یرا از رو میخم شد و موها میبه رو یا نگرانچنگ زدم. ب

 
 ؟ی_خوب

 
 شده؟ ی_آره. چ



 
 نوازش کرد. یدستم را به نرم مچ

 
 یکم نااروم بود هی. یکرد ی. ناله میدید ی_گمونم خواب م

 
بودم. خواب سهند  دهیگفت. خواب د یلحظات خواب پرت شدم. راست م به

 یقهوه م هکیو او در حال میرفته بود میرفت یم شهیکه هم یشاپ یرا. با هم به کاف
کرد. آنقدر آهسته که من  یم فیمن تعر یرا برا ییزهایخورد، آهسته آهسته چ

 یو م دمید یمن م کهبود  شیآهسته و حرکت لبها یی. تنها زمزمه ادمیشن ینم
. اما او باز هم همان زمزمه را ادامه داد. دی. خواهش کردم که بلند تر بگودمیشن

 دهانش برده بودم تا بهتر بشنوم. کیسرم را نزد
 

د مواد زده است و بع نکهیزد. ا یدرباره مرگش حرف م مارگونهیو ب ییایهولیمال
 انداخته است. نییاز باال خودش را به پا

 
 .دیهم تنم لرز بیآوردن آن خواب عج ادیبا به  یحت
 

 ؟ی_سونا خوب
 

 نگاهش کردم. جیو گ گنگ



 
 ؟ی_چ

 
 را گرفت. میبازو نگران

 
 ؟یخوب زمی_سونا جان عز

 
. ها نداشت یدست نگران نیاز ا اریبود. شهر ندیدرون چشمانش خوشا ینگران

و  یکه فقط در وجود ستتتارا ییها یپدرانه. نگران یتا حدود یها ینگران نیا
اوت متف یدرباره من رنگ شانیها یآراز و سهند هم نگران یبودم. حت دهید نیدیآ

سارا نیدیاز آ شت. و حاال به نظر م یو  س یدا شب یرانکه نگ دیر  نیدیبه آ هیاو 
 یچند ستتال آن قدر نگران خواهر کوچک تر و حت نیاو هم در ا دیاستتت. شتتا

ست که ا شده  نهیحالت در وجودش نهاد نیخواهر بزرگ ترش و طوفان بوده ا
بار یزیبود. چ گاه در ناخودا کار مکه  به  حاال برا یه من هم  به  یبرد. و  من 

 بود. نیشدت دلنش
 

 _خوبم. بچه ها اومدن؟ ساعت چنده؟
 
 .دیکش یآه
 



و . پاشمهیرسن. ساعت نه و ن یوقت م ری. زنگ زدن گفتن دومدنی_نه بچه ها ن
 .میشام بهور

 
 رفت. جیرا گرفت. برخاستم. دوباره سرم گ دستم

 
 .ارمیبرات آب قند ب یخوا ی. مکمی نی_بش

 
 .دمیحوصله خند یب

 
چهین هیبار  هی_خوبم انقالب. من فقط  خاک کردن  م غش کردم، اون هم تو 

 برادرم بود.
 

 در قسمت خاک کردن برادرم لرزان شد و افت کرد و آهسته شد. میصدا
 

 ؟یدید ی_خواب اون رو م
 

 کردم. نگاهش نگران بود. نگاهش
 

 .زمیر یبه هم م نمیب یکه خوابش رو م ی. وقتنهیهم شهی_آره! هم
 



بار  نیاول یکننده. دستتتم را گرفت و برا تیبود. نگران و حما ریاش دلپذ اخم
 . آغوشش امن و آرامش بهش بود.دیمرا در آغوش کش

 
بود. باال آوردم و دور کمرش حلقه کردم. به  زانیرا که در کنار بدنم آو دستتتانم

 یسارا هشیکه هم یداشتم تا آرامم کند. کار اجیداشتم. احت اجیاحت یکینزد نیا
 یکرد فقط با خواهرم به دستتت خواهم آورد. ول یکه فکر م یکرد. آرامشتت یم

را داشتتتم که در کنار  یحاال با او و در آغوش او هم همان حس آرامش بهشتت
 درست و به جاست. زیگفت همه چ یکه م یداشتم. همان حس یسارا

 
ظر به ن یکرد ول یه زد. مرا آرام مب*و*س میموها یرو افتادم. آهسته به هیگر به
س یم س دیر ضالت بازو و  ست. ع شدت نا آرام ا اش کامال  نهیکه خودش به 

شت.  صه دا شمانش غ سرم را باال بردم و نگاهش کردم. چ شده بود.  منقبض 
 که قابل وصف نبود. ی. حالتیچارگیغصه و ب

 
 _من خوبم.

 
شکم ساس بود. حاال به نظر م ا س یرا پاک کردم. او ح ستم که  نیا دیر من ه

 او را آرام کنم. دستم را سر شانه اش گذاشتم. دیبا
 

 _انقالب.
 



 حوصله بود. یاجبار و ب یکه زد کامال از رو یکج لبهند
 

 _جانم کوچولو.
 

 _من خوبم.
 
 ه زد.*سب*وام  یشانیپ بر
 

 _خدا رو شکر.
 

خواستتت م مئن شتتود که  یم نکهینگاهم کرد. مثل ا گریچند لحظه د دوباره
که  دیرستت یبه نظر م ی. ولمیشتتام رفت یبرا نییحالم خوب استتت. با هم به پا

و ناراحت بودم.  نی. او در فکر بود و من غمگستیحال هر دو نفرمان مساعد ن
از هم با آر بلکه بار ق یخواب به اتاق یگفتم و برا ریبعد از شتتام من شتتب به

 تند.به خانه برگش یک هیبق ایو  دیخواب یکه او ک دمیودم رفتم. و نفهماتاق ب
 

و  بود دهیکمر خواب ی. به رودمیصتتبح که بلند شتتدم آراز را کنار خودم د فقط
دهانش باز مانده بود و مثل پستتر بچه ها شتتتده بود. لحاف را کنار زده بود و 

شکم اش ب یرکاب شده بود. و  را  فتاده بود. لحافا رونیاش در تنش کج و کوله 
ه بود. ذره شتتد کی شیرا. دلم بنمیرا بب یرفتم تا ستتارا رونیو ب دمیکشتت شیرو



داد. در آغوشتتم گرفت و چنان مرا به خودش  یصتتبحانه م رایبود و به الم داریب
و  دیدانستم. از انقالب پرس یاش بود. م یفشرد که خنده ام گرفت. اوج دلتنگ

چه شتتتده استتتت. از اخالقش  میکه درهتل با هم بود یدر آن چند روز نکهیا
 یراننه؟ نگ ایهست  ینه؟ فرد مناسب ایبه او عالقه مند شده ام  نکهی. از ادیپرس

 یاست و به شناخت ینداشت. م مئن اش کردم که مرد خوب یتمام یسارا یها
سب ست پ ین شق و عالقه ا مچهین کیکرده ام و  دایاز او د شده  جادیهم ا ییع

 است.
 

شته ند میدر زندگ یمن خوشبهت باشم و نگران نکهی. ادیدرخش یم صورتش ا
و  یکردم نگران یفکر م یاش بود. گاه یدر زندگ یدغدغه سارا نیباشم بزرگتر

ست. محبت و نگرانستیعالقه اش خواهرانه ن شت که  ی. مادرانه ا را به من دا
سارا رایبه الم قایدق شت.  ساس بود.  همادر کامل بود. درباره هم کی یدا ما ح

 کرده بود. یسهند مادر یو برا دیرس یعاشقانه به آراز م
 
 ادیز یریبود و تمام مدت با هم همدل بودند. من و سهند با هم درگ نیدیآ قیرف

مهالف هم زده  یحرف یحت یو ستتارا نیدیبه خاطر نداشتتتم که آ یول میداشتتت
 یانها هم در بچگ دیدانم شا یمسان بودند. نمه یباشند. درست مثل دوقلوها

که من به عقل آمدم  یاز زمان یبا هم بحث و جنگ و دعوا داشتتته بودند. ول
که  یزیدر کنار هم بودند. چ شتتهیبودم. هم دهیآنها را مقابل هم ند یزمان چیه

 .دمیکش یحاال من با از دست دادن قلم، حسرت آن را م
 



باران یروز برف نیکه در اول یلحظات حستترت بدون چتر در کنار هم قدم  یو 
ماند که  ینم یزیو چ میکرد یکه با هم غذا درست م یی. حسرت زمانهامیبزن

که با هم درست کرده  یو بعد هم از آش شله قلم کار میآشپزخانه را منفجر کن
 داشتتتم ستتهندکه من با  یلحظات ناب نی. امیکرد یهم م فیتعر یکل میبود

با هم  هنکیکدام از آنها نداشتتتم. ا چیکه با ه یبود. لحظات یاشتتدنتکرار ن گرید
تب کردن طرف مقابل  کیو بعد با  میکرد یم یبه حد مرگ دعوا و کتک کار

بود که من فقط با ستتهند  یلحظات نهای. امیرفت یعاشتتقانه قربان صتتدقه هم م
 داشتم.

 
خواهر کوچک رضا که  ی. با افتهار اعالم کرد که برادمیرضا پرس یخانواده  از

انگشت کوچک انقالب  یاز من بزرگ تر بود خواستگار آمده است ول یدو سال
 فیآنها تعر یاز من و انقالب برا التیشتتود. گفت که در تمام تع  یهم نم

 کرده و آنها را دق داده است.
 

با چشتتمان مهربانش بود. م یبدجنستت  یکه در نگاهش بود کامال متناقن 
ستم که ا س حک نیدان سارا یارها هم  ست.  نبود که بهواهد و بتواند  یآدم یا

 شهیبزند. به قول خودش که هم یبه کس یجد یو جسم یصدمه و ل مه روح
 ی. ستتاراردیگ یگاز نم یکند ول یپارس م ادیهستتتم که ز یگفت من ستتگ یم

شان م یخود یگاه طفق شت باعث م یفیل  هیروح یداد. ول ین شد  یکه دا
 کند. یرینتواند در برابر دشمنش هم جبهه گ یکه حت



 
 شتریاست و ما در آن سال ب یکردم که اوضاب عال فیتعر شی. برادیهتل پرس از

شت یگریاز هر زمان د سافر دا سالها م ن م یبرا گرید ی. باز هم افتهارمیدر آن 
خوب تر از آن است که  یکردم که سارا یفکر م ی. گاهدیدر چشمانش درخش

رزند ف نکهیا اقتیل مانبه عبارت واضتتح بابا و ما ایفرزند مامان و بابا باشتتد. 
 داشته باشند را نداشتند. یمثل سارا یخوب

 
 یگذشتتت. عال یآن قدر به من خوش بگذرد. ول التیکردم که تع  ینم فکر

سرد م باران آن کیشبها و بعد از  یسرد نبود و فقط گاه یلیبود. هوا خ  یقدر 
 .میرا روشن کن نهیشوم ایو  یبهار میشد یشد که مجبور م

 
س یگذراندم. به نظر م یساعات را با انقالب م شتریو ب روزها هم  هیکه بق دیر

. میبا هم آشتتنا شتتو شتتتریخواستتتند تا ب یما را به حال خود گذاشتتته بودند. م
شد، قدم  یم یناهارخوران منته یکه به جاده  یابانیدر خ یطوالن یساعت ها

شنا میو ب شتریو ب میزد ی. حرف ممیکرد یو گردش م میزد یم  یشتر با هم آ
ستم که او از چه غذا یمن م التیتع  انیتا پا کهی. به طورمیشد  شتریب ییدان

پستتندد.  یرا م یمتنفر استتت. چه رنگ ییو از چه غذا دیآ یاز همه خوشتتش م
ستم که اول یم یحت سالگ نیدان ست. با خنده م یدندان او در هفت   یافتاده ا

گفت که نخ را به دور  ی. ماستتت دهیگفت که خودش با نخ، دندانش را کشتت
 نیدر بستتته و از مستتتانه خواستتته تا در را ببندد. و به ا رهیدندان و بعد به دستتتگ

 بود. دهیاش را کش یریدندان ش بیترت



 
ش نکهیگفت. ا یاش م یکودک از ه نبوده است ک یبوده است و روز ی انیبچه 

االن  یگفت که آن زمان بچه ها مثل بچه ها یستتر نشتتکند. م کیدر کوچه 
ش شند و فقط در خانه ب سول با سو  ینند. مک یوتریکامپ یو باز نندینبودند که 

کردند.  یم یباز شانیها یگفت که آن زمان بچه ها در کوچه و در کنار همباز
 یم فیخاطراتش تعر نیکه از ا یبود. وقت یکه گاها خشتتن هم م ییها یباز

 .یهمراه با ناراحت یکرد. شاد یم دایپ یبیکرد صورتش حالت عج
 

د. کر یم فیآهستتته تر تعر ییشتتد و با صتتدا یم رهیخ ییبه نق ه ا چشتتمانش
و پاره شتتده  دهییاو که ستترزانوانش ستتا یشتتلوارها دنیمادرش هربار با د نکهیا

او  یدستتت به رو یزمان چیه یکرده استتت. ول یمفصتتل م یدعوا کیبود، او 
 یم فیربا مستتتانه تع شیها  نتی. از شتتیلفظ ییبلند نکرده بوده. فقط دعوا

و گذاشته و ا یکه با آجر درست کرده بوده م یاو را درون گل کوچک نکهیکرد. ا
 کرده است. یرا گل باران م

 
فرم حرف زدن حالت و  جیشد به تدر یاش دور م یکه از خاطرات کودک یوقت

عمال  یکرد و گاه یستتکوت م یشتتتد. گاه یکردنش هم عوض م فیو تعر
ضور یذهن و روحش به آن زمان برم شت و فقط ح د. کر یم دایپ یکیزیف یگ

 ارگیشتتد. ستت یکرد. کوتاه و خفه. پر از استتترس م یصتتحبت م دهیبر دهیبر
شن م ستم و فهم یگرفت. م یهم معده اش را م یو گاه کرد یرو بودم  دهیدان



ناراحت مام  لد یها یکه ت عد از مرگ وا مان ب به ز اش استتتت. و  نیاو مربوط 
 بوده است که در فرانسه بوده است. یمتعلق به زمان نشانیشتریب

 
سه م یزمان صحبت از فران شده از ز یشد او به هرنحو یکه  بار حرف  ریکه 

ستتوخت و  یکه من دلم م هتیر یکرد. آن قدر بهم م یم یزدن شتتتانه خال
 کردم. یخودم بحث را عوض م

 
که سهند بود و ما با هم  ییاز زمانها میکرد یمن صحبت م یخاطرات کودک از

لذت بهش خواهر و  یها یپر از دعوا و قهر و آشتتت ی. عالممیداشتتت یعالم
شتتد. آن  یکردن درباره آن دوران مشتتکل م فیمن هم تعر یبرا یبرادرانه. گاه

که مرا آرام م حث را عوض م یموق  او بود  تا من رنج ب یکرد و ب  شتتتریکرد 
 متحمل نشوم.

 
که حستترت داشتتتم که بابا زمان  ییکه حستترت مادر داشتتتم. زمانها ییزمانها

شتم که بابا پدرانه ها یبرا شتریب ست دا صرف کند. دو ما  یبرا یشتریب یما 
شد. از مادرم م شته با که  ییبه او ندارم. عالقه ا ییعالقه ا چیه نکهیگفتم ا یدا

 شتریب یبه مراتب مادر یابا نسبت دور بود. سار ل،یفام کیبه او داشتم در حد 
ق ما در ح یشتریب یاو هم مادر نکهیگفتم از ا مایاز س یمن کرده بود. حت یبرا

 یوربا وجود د یتارا که حت یکرده بود. از تارا و آلما گفتم. از عالقه و وابستتتگ
 ما داشت. یاز ما، به همه 

 



 کنم. با او یام را خال یریبودم و دوستتت داشتتتم که دلگ ریدلگ یلیمامان خ از
 اش را در قبال ما انجام داده بود. فهیگفتم که بابا بهتر وظ یکردم. م یدردودل م

ست یاگر م ضاوت کن میخوا صفانه ق بابا ما را رها نکرده بود. کنار ما مانده  میمن
سانده بود. ول هب یاش را هر چند ناقن، ول فهیبود و وظ  یلیمامان خ یانجام ر

 راحت گذاشته و رفته بود.
 

 ادیشتتدم که ز یشتتد. متوجه م یم دهیکشتت ندهیبه آ مانیهم صتتحبت ها یگاه
شتتدم چون که  یصتتبحت کند. ناراحت نم ندهیعالقه نداشتتت که راج  به آ

هر زمان چه در کار و چه در موارد  نکهیاخالق اوستتت. ا نیبودم که ا دهیفهم
 م.یفکر فردا کن دیایگفت که چو فردا ب یآمد، م یم انیبه م یصحبت گرید
 

س یبه نظر م شت ول دیر ضمن م یکه به بچه عالقه دا ن م یگفت که برا یدر 
. از ادامه میخودمان باشتت یرا برا شتتتریزود استتت. دوستتت داشتتت که زمان ب

 گفت که دوست دارد ینداشت. م یآورد. مهالفت انیمن صحبت به م لیتحص
 .استمیخودم ب یپاها یکنم و رو یکه من از همه لحاظ ترق

 
ه آمد. به گفت یشتتدند خوشتتش نم یم شتتانیکه وابستتته به مردان زندگ یزنان از

مستتتقل بودن و عدم  نیبود هم دهیکه مرا پستتند ییاز علت ها یکیخودش 
ستگ شت که زن با دهیام بود. عق میمن به مردان زندگ یواب ستقل ب دیدا شد و م ا

شد. وقت چارهیآن قدر ب سته به مردش نبا شدم دم متوجیکه علت را پرس یو واب ه 



طرز تفکر، مادرش بوده است. مادرش که آن قدر وابسته به پدرش  نیکه علت ا
و بدون مردش  دیجد یبار زندگ ریوجه ز چیبود که بعد از او نتوانستتتت به ه

 برود.
 

داشت  دهیاو عق یرسانده است ول یعشق مادرش را م نیداشتم که ا دهیعق من
ست و اگر مادرش کم نیکه ا طور از  نیمحکم تر بود ا یضعف مادرش بوده ا

 آمد. یپا در نم
 

ست شم. چه از لحاظ عاطف دو شت که من مستقل با  یو چه از لحاظ ماد یدا
 .التیو تحص

 
. آن میدیرس یم یشتریبه شناخت ب میکرد یکه صحبت م یزیهر چ ی درباره
صا برا ینامزد صو شناخت اندک یواقعا واجب بود. مه شتم.  یمن که  از او دا

 نیا به اریکامال مشتتهن بود که بستت یدرباره عقد نکرد ول یصتتحبت گریاو د
. چه میمن هم چنان دوستتت داشتتتم که نامزد بمان یمستتئله راغب استتت. ول

خواه  میکرد یکه عقد م ی. وقتمیشد یم کیبه هم نزد شتریداشت که ب یرادیا
 یو کشتتش ها گریکرد. آن زمان مستتتائل د ینم یاز من دور گرینا خواه او د

 که به نظرم اشتباه محض بود. یزیگرفت. چ یشناخت را م یجا یجسمان
 
داد و  یاش مرا عذاب م یمهم شده بود. ناراحت میجالب بود که او هم برا میبرا

او وابسته شده بودم. چهارده پانزده روز دوست داشتم که آرامش داشته باشد. به 



 اریبه طور مدام در کنار هم بودن مرا به او وابسته کرده بود. او که بر خالف شهر
سرانه ا چیه سبک شت. جد یرفتار  ص باو  یندا  یبود. ابراز عالقه ها تیشه

 یکه داشت قلب مرا تکان م یتیبود و با وجود جد نیاش دلنش یکوتاه و مق ع
 داد.

 
س ساعات ب تدو شتم که  س یرا در کنار او بگذرانم. به نظر م یشتریدا که  دیر

شکل سارا نیبا ا یخواهر و برادرانم هم م صا  صو شتند. مه سئله ندا ا که ب یم
من با  نکهیبود. ا یاو کاف یمن برا یشتتد. شتتاد یما روحش شتتاد م یکینزد

 بود. زیچ نیبهتر یسارا یانقالب شاد بودم برا
 
شناخته ا گریانقالب باهر د التیتع  انیپا تا که  یدمن نبود. مر یبرا ییمرد نا

شک و جد شقانه به م یدانستم که اگر پا یم گریبود. د یخ  یاو م .دیایب انیعا
شد. اظهار عالقه ا نیتواند بهتر شته با شقانه ها را دا صر به  ییعا جالب و منح

ستم که ز یم گریفرد. د شک و ه هیال نیرایدان  کیباهر،  انقالب ریمد شهیمخ
خلوت  در یکه گاه ی انیش ینهفته است. پسر بچه   انیپسر جوان شوخ و ش

کرد. به  یمرا متعجب و عاشتتق تر م اریداد و بستت یخودش را نشتتان م مانیها
 بودم که آن ییزمان ها فتهیآمد. ش یپسر بچه شوخ وشر خوشم م نیشدت از ا

 داد. یانقالب خودش را نشان م یرو
 



 کی. ریبه شدت جذاب و دلپذ یشد. انقالب یم یگریکرد و کس د یم  نتیش
 فقط مهصوغ من است. دیرس یو نهفته که به نظر م یدرون هیال
 
ستم که انقالب باهر مرد یم گرید ست که م یدان  هیبه او تک یشد در زندگ یا

که  یدانستتتم که زمان یرا در کنارش داشتتت. م یکرد. و انتظار لحظات شتتاد
ست صه دار ا سر بچه  غ خزد و کز  یدر وجودش م ییبه گوشه ا  انیش یآن پ

به  او را داابت یمواقع نیدر چن دیدانستتتم که با یشتتود. م یم نیکند و غمگ یم
ظات عد از لح بامال یحال خودش رها کنم و ب با او  متیبه ستتراغش بروم و 

 یصتتورت من آرامش م یکه غصتته دارد، بو یدانستتتم زمان یصتتحبت کنم. م
 کنم. یازو با انگشتانش ب رمیاست که دستش را بگ نیا فتهیدانستم ش یکند. م

 
قرغ و  تیرغم شتتهصتت یاستتت که عل یبودم که انقالب باهر مرد دهیفهم

و خسته  ریپذ بیبه شدت آس یکه به همه نشان داده بود در نهان مرد یمحکم
ساس که م ست. آن قدر ح ستم از ا یا به  نم.لحاظ او را با آراز برابر بدا نیتوان

ون در در هشد ک یاز اندازه باعث م شیب تیحساس نیا یکه گاه دیرس ینظر م
شتتد.  یکه به آن مبتال م یطوالن یها یبزند. خود خور یدستتت به خود آزار

داشتتت.  یدرون یریدرگ کیو در ستتکوتش همه نشتتان از  یقدم زدنها طوالن
 که انقالب با انقالب داشت. یریدرگ

 
هم  یکند. زمان و گاه یکه فقط زمان او را آرم م دیرس یمواق  به نظر م نیا در

. یحرف و صتتحبت چیو بدون ه یکیزیبه گفته خودش حضتتور من. حضتتور ف



که  و اجازه بدهم میو راه برو رمیفقط در کنارش قدم بزنم و دستتتش را بگ نکهیا
 داشته باشد. هیاو در درون تهل

 
ند خواستتتم تا چ یبه هتل. مآنها به تهران برگشتتتند و من  التیتع  انیپا با

 کنم و بعد به تهران بروم. یدگیهتل رس یرا به کارها و حساب و کتابها یروز
 

و  یبود. تنها با من دست داد. به نظر عصب هیمان در کنار بق یخداحافظ مراسم
ود ناراحت ب نکهینگفت و فقط گفت که زود برگردم. ا یزیآمد. چ یم نیغمگ

داد که دلتنگ من خواهد شتتتد و  یم نیمن دلگرم کننده بود. نشتتتان از ا یبرا
 او را نگران و ناراحت کرده است. نیهم

 
. تا هم در کار حستتاب و کتاب هتل به من کمک کند. میآراز به هتل برگشتتت با
به کار حستتاب و کتاب هتل برستتم و در  ییتوانم به تنها یدانستتت که نم یم

خاطر گفت  نیمدام کالفه خواهم کرد. به هم ین هااو را با تلفن کرد تینها
از راه دور مرا  کهاستتت  نیو خودش کار را انجام دهد بهتر از ا ادیکه همراهم ب

 نرود. شیاز پ یهم کار تیکند و در نها ییراهنما
 
 
 
 



 
 هفدهم فصل

 
منتظرش  نییو دوبله پارک کردم. زنگ زدم و گفتم که پا ستتتادمیدفترش ا مقابل

ه . گفتم کدیطول خواهد کشتت یهستتتم. گفت که به دفتر بروم چون کارش کم
روم و شتترکت ب نگی. گفت که به پارکستتتیپارک ن یدوبله پارک کردم چون جا

ستم خودش تماس م میبگو سر او ه ش ردیگ یکه هم  ن رایو نگهبان خودش ما
 کند . یپارک م

 
، نبود. بار اول به دفتر رفتم یکه برا یقبل یاش آن منشتت یدفترش رفتم. منشتت به
کردم. با  یدختر ستتتاده تر و ستتن باال تر بود و متاهل بود. خودم را معرف کی

 توانم به دفتر بروم. یباهر منتظرم هستند و م یگفت که آقا ییخوشرو
 

هم سن وسال طوفان هم در  گر،یمرد جوان د کیزدم و وارد شدم. طوفان و  در
س یاتاق بودند. مرد قد بلند شت و ب سان اریدا ست مثل ک که  یتنومند بود. در

 ییکنند. چهره ا یم غینس در ماهواره تبل تیو ف یو الغر یچاق یپودرها یبرا
کاخ  یگاردهایدها بود. با لمیدرون ف یگاردهایبه باد هیخشتتن داشتتت. شتتب

. به احترامم برخاستتت و موشتتکافانه به من نگاه کرد. با طوفان خوش و دیستتف
 کرد. یفان او را معرفبش کردم. طو

 



شر مانیا ست و  سالم و اظهار  یتجار کیفالم. دو ساخت آپارتمان.  آنها در 
گفت. طرز نگاهش را دوستتتت  کیمان را هم تبر یکرد و نامزد یخوشتتبهت

شتم. نم ستاخانه و با پرو یدانم به نظرم کم یندا سرد جوابش ییگ  همراه بود. 
 گاهم کرد.ن رتیجا خورد و با ح کهیرا دادم. به طور

 
ستش س ینیو ب اهیست دهیکشت یبرنزه خوش رنگ بود. چشتم و ابرو پو  کیکال

که من  ییها پیو دختر کش بود. از آن ت پیهم رفته خوش ت ی. رودهیکشتت
بود که با او  دهیدر او د یتیدانم انقالب چه ستتنه ی. نمدمیپستتند یاصتتال نم

 شده بود. کیشر
 

ستم م گفتم شان ه زنم تا کار آنها  یم ابانیدر خ یروم و چرخ یکه اگر مزاحم
 . اما انقالب گفت کهمیعقد برو دیخر یتمام شتتود. قرار بود که با انقالب برا

 کار آنها هم تمام خواهد شد. میبنش قهیاگر چند دق
 
انقالب استتت که با او کار دارد. مرد بر خالف ظاهر  نیکه ا دیرستت ینظر م به

س یغلط انداز شت ب صدا با اریکه دا کرد.  یصحبت م یجذاب یاطالب و با 
 دوبلورها. یپهته و بم بود. مثل صدا اریبس شیصدا

 
ساخت آپارتمان بود. در هم شانیها صحبت ضربه ریگ نیدرباره   و دار بود که 

ستیبه ما پ نیدیبه در خورد و آ ییا شتم که او را انجا ببو صال توق  ندا . نمی. ا



آمد.  یمن به اندازه من تعجب کرده بود. به نظر گرفته م دنیظاهرا او هم از د
 نبود. شتتهیهم نیدیبود آ هنتوانستتتم بپرستتم که چه شتتده استتت. اما هر چ یول

به ا با یفالم معرف مانیانقالب او را  که  فت  عد گ با من برود.  دیکرد و ب
 .میزد رونیو از در دفتر ب میکرد یخداحافظ

 
 کرد؟ یکار م یجا چ نیا نیدی_آ
 
 جواب سوالم گفت: یجا به
 

 .میمجبور شد نهیسنگ یلی. پروژه خمیشد کیشر مانیپروژه ما با ا نی_تو ا
 

 فالم؟ مانیا نیهست حاال ا ی_ک
 

رستتاند تا  یخودش شتتد. گفت که بعد مرا دوباره به شتترکت م نیماشتت ستتوار
 ام را بردارم. نیماش

 
 درد. یدار. مرفه ب هیبچه ما هی_
 

 .دیخند
 

 هیپسر خوب ی_ول



 
 ام را باال دادم. چانه

 
 _ظاهرش غلط اندازه.

 
 شد. شتریاش ب خنده

 
 یواستته من مهمه . به زندگ نیتو معامله رو راستتته. هم ی. ولگرهیج کمی_آره 

 ندارم یکار شیخصوص
 

 _با طوفان دوسته؟
 
 .دیچیپ یاصل ابانیباال آمد و با مهارت در خ نگیپارک ییسرباال از
 
خورن. تاق و جفت همن.  یشتته گفت که به هم م یم شتتتریب. ینگ یبگ ی_ا

 هاشون با همه. یخوش گذرون
 
 ام دادم. ینیبه ب ینیچ
 

 کرده؟ یبا تو هم خوش گذرون ؟ی_با تو چ



 
 گرفت. شگانیخنده نگاهم کرد. دستش را دراز کرد و گونه ام را آهسته ن با
 

هستتتم کوچول موچولو. آخه من که االن چهار  داتیشتتک و ترد نی_عاشتتق ا
 ؟یدیاز من د یزیماهه در رکاب شما هستم سرکار خانم. چ

 
 یگرید یزیچ م،یکه با هم داشتتت ییآن چهار ماه به جز اوقات فوق العاده ا در

 شمیرا از گل شیاو هرگز پا یرفتم. ول یمن به خانه آنها م ینبود. گاه انیدر م
همه کنترل شده بود. همان  میکه داشت یاندک یگذاشت. عاشقانه ها یفراتر نم

ند ب یبه آن پا ستتهتانهداشتتت که ستتر یطور که خودش گفته بود او چهار چوب
 بود.

 
 .گمی_قبال رو م

 
 .دیخند آرام

 
 .ابی_قبال مال قبال خوشگله. حال رو در

 
 .ستادیچراد خ ر ا پشت

 



 فالم مانیوقت با ا چیبگم نه. من ه دیکنه با یرو راحت م التیاگر خ ی_ول
 نداشتم. ییا گهیبرخورد د یاز مسائل کار ریبه غ

 
 زد. یچشمک

 
 راحت شد؟ التی_خ

 
 خنده سرم را تکان دادم. با
 

مونامور بهش شتتد. من  یفرانستتو یبایآرام و ز کیرا روشتتن کرد. موز ضتتبط
 کالم اش و چه با کالم اش. یبودم. چه ب کیموز نیعاشق ا

 
اه دکمه آف دستگ یلرزان رو یحظه به ضبط زل زد. بعد آن چنان با دستانل چند
 یاگر م یداد. آن چنان که حت یبد یکرد و صتتتدا یقیکه ضتتبط جر دیکوب

 افتاد، اصال تعجب آور نبود. یهم م نییشکست و از قابش پا
 
 نشیریبود که مرا ترستتاند. لب ز دهینگاهش کرد. رنگش آن چنان پر رتیح با

س سو صدادیلرز یم یبه طور نامح  یسزانا ی. به نفس نفس افتاده بود. بوق و 
ش سر یها نیما شت  شده بود و او هم چنان  یپ سبز  من را خودم آورد. چراد 

 لرزان به فرمان زل زده بود.



 
 _انقالب

 
 اروی ی" هو کیآبدار نثارمان کرد. همراه با  یاز کنارمان رد شد و فحش ینیماش

 "؟یمگه مست
 

 _انقالب چراد سبز شده
 
نگه داشتتت. از  ابانیخودش آمد و حرکت کرد. اما بعد از چهار راه کنار خ به

 گذاشتم. شیزانو ینگاه کرد. دستم را رو رونیپنجره به ب
 

 _انقالب؟
 

سرد و ته نگاهم س یبود. ته یکرد. نگاهش  ترساند.  یمرا م ی. گاهیاز هر ح
به او عالقه پ یول قدر  که حتکرده بو دایآن  ها و ترستتها هم  ینگران نیا یدم 

 تیگذاشتتتم به حستتاب حستتاستت یها را م ینگران نینتواند مرا از او زده کند. ا
ساس بود شتمنمونه از آن را کنار خودم دا کیاز اندازه او. من  شیب . آراز هم ح

. دیایب شیپ یاو خ ر یرفت. دوست نداشتم که برا یدر خودش فرو م یو گاه
شتم که  یم ست ندا شم. دو ستم کنارش با شم. ا گریآراز د کیخوا شته با  نیدا

 دردناک بود. یاز اندازه گاه شیب یها تیحساس
 



 ؟ی_خوب
 

 کرد. دایپ انیکم کم به درون آن جر یزندگ نکهیگرم شد. مثل ا چشمانش
 

 ؟یشد ی_چ
 

 داد. رونیهم فشرد. نفسش را با صدا ب یرا به رو چشمانش
 

 شت به عقب داشتم.برگ هی_خوبم. 
 

 آهنگ؟ نی_با ا
 

ضالت شد ع شد. آن قدر  ساس کردم هر لحظه دندان  دیفکش منقبض  که اح
 را فشردم. شی. دوباره زانوهتیخواهد ر رونیب شیها
 

 _آروم باش.
 

 نگاهم کرد. درمانده
 

 خونه؟ میبر یای_م



 
 تعجب گفتم: با
 

 ....دیخر می_قرار بود بر
 

 کنم سونا ی_خواهش م
 

 مرا نرم کرد. سرم را تکان دادم. شیدرون صدا التماس
 

 _باشه.
 

 را روشن کرد و سرو ته کرد. نیماش
 

 کنم. یم ی. تالفی_مرس
 

مبل  یدانشگاه است. قهوه درست کردم. رو مینبود. گفت که نس یخانه کس در
 ده بود.ش رهینق ه خ کیکند تنها به  یکار ایبزند و  ینشست و بدون آنکه حرف

 
 الب_انق

 
 را نداشت. یقرار یآن التهاب و ب گریکرد. نگاهش آرام شده بود. د نگاهم



 
 _جانم؟

 
 شده؟ به من بگو ی_چ

 
 اخم داشت. یکم
 

 _خوبم کوچولو
 

 شانه اش گذاشتم وصورتم را باال و سمت صورتش گرفتم. یام را رو چانه
 

 . به من بگویستی_نه خوب ن
 

سبار مرا  نیاول یبرا ،یحرف چیلحظه نگاهم کرد و بعد بدون ه چند . دیب*و*
ش سرم را کنار ک شده بودم که  شوکه  سرم قرار  یول دمیآن قدر  شت  ستش را پ د

 داد و نگذاشت.
 

 شوم. یکردم که هر لحظه برافروخته تر م یم حس
 

 _حاال بهتر شدم.



 
 آرامش بلند شد. به قهوه اش اشاره کرد. یخنده  یانداختم. صدا نیرا پا سرم

 
 ی. تو که قهوه دوست ندارزیبر ییخودت چا ی_برا

 
از  ریبه غ یجا برخاستتتم و به آشتتپزخانه رفتم. در آن چند ماه او هرگز حرکت از

 یضتتربت نینکرده بود و حاال ا یگریگونه، کار د یکوتاه به رو یه هاب*و*ستت
دم کردم تا بر خو یدادم و ستتع هیعمل کردن او مرا شتتوکه کرده بود. به کانتر تک

 دیخواهم شد و با شمن همسر ندهیروز آ ستیب ؟یم. باالخره که چمسلط شو
 کردم. یمسائل عادت م نیبه ا

 
 یی. مرا به حال خودم رها کرده بود تا آرام شتتوم. چند لحظه اامدیستتراغم ن به

 .میآ قیاحساسات فا میتا توانستم بر آن موج عظ دیطول کش
 

و به شتتدت در فکر بود. با  دیکشتت یم گاریو به هال برگشتتتم. ستت هتمیر یچا
را خاموش  گارشینشستن من کنارش به خودش آمد و لبهند زد. خم شد و س

 کرد. معده اش را گرفت.
 

 ؟ی_درد دار
 



ود. به شده ب شتریبود که فواصل دردها کمتر و دردها ب یرا تکان داد. مدت سرش
تا برا یهرچه اصتترار م یمرا نگران کرده بود. ول کهیطور  نهیمعا کی یکردم 

 کرد. یبه دکتر برود، او سرسهتانه مقاومت م یکامل و اندسکوپ
 

شت. طوفان بو یداد. تلفنش زنگ خورد. گوش هیرا به عقب تک سرش د. را بردا
 هدیخودشان به او گفت و در جواب سوال او که پرس یراج  به کارها ییزهایچ

 فقط گفت که در خانه خودش. م،یبود کجا هست
 

 .را ق   کرد یگوش
 

 کنه؟ یم تیدر راب ه با اون آهنگه که تو رو اذ یزی_چ
 

 کرد. اخم
 

 .کنمی_حاال نه سونا. خواهش م
 

به من نم ی_من فقط م ندار ؟یگ یخوام کمکت کنم. چرا   ؟یبه من اعتماد 
ستم. ب  دیمن نبا ؟یشم. باالخره که چ یزنت م گهیروز د ستیمن نامزدت ه

ست که تو رو ا یبدونم چ شته ات ه انقالب  زه؟یر یبه هم م یجور نیتو گذ
 کشم. یمن هم عذاب م یطور نیما به هم گره خورده ا یزندگ



 
 انگشت شصت اش پشت دستم را نوازش کرد. با
 

صاال رو  یدونم کوچولو. من همه حرف هات رو قبول دارم. ول ی_م حاال نه. ا
 .ستمیمود ن

 
 ؟یچ ی_باالخره ک

 
 .ستمین یاونقدرها هم روان _نترس من

 
اون هم  یکنم. آراز هم حساسه. ول ی. درکت میتو حساس ؟ی_من گفتم روان

. رو آورد به مواد. یچیشد؟ ه یکس نگفت. بعد چ چیه یهاش برا یاز ناراحت
 طاقت ندارم. گهی. من دیبش یجور نیخوام تو ا ینم
 

اخت و مرا به رنگ عوض کرد. پر از محبت شتتد. دستتت در گردنم اند نگاهش
 اش فشرد. نهیس
 

م. کن یدردو دل م یکه بهتر باشتتم حتما برات حستتاب یروز هی_نگران نباش. 
 حاال نه. یول
 



دانستتتم که اگر مقاومت کنم  یبود. م زیکردم. چشتتمانش التماس آم نگاهش
س یزیچ نیام. و ا هتهیبه هم ر شتریو ب شتریتنها او را ب صال دو ت بود که من ا

 . سرم را تکان دادم.فتدینداشتم که اتفاق ب
 
با من حرف هم نزد و شتتب هم قبل از  یشتتب او به حال خودش بود و حت تا

کاره مانده بود.  مهین دمانیاز دانشتتگاه مرا به خانه رستتاند. خر میآمدن نستت
 تههیبه هم ر آن چنان یدفتر او مانده بود و او از لحاظ روح نگیدر پارک نمیماش

شدت ترسانده بود. ول سرحال تر از هم یفردا یبود که به مرا به  به  هشیآن روز 
 یبه اتفاق روز قبل نکرد. نه حرف یی. اشاره امیبرو دیسراغم آمد تا با هم به خر

اد ش هیروح یبا کم یجد یشده بود. انقالب شهی. همان انقالب همیو نه حرکت
 . انیو ش

 
ت صحب نیدیخودش و آ یرا گرفته بود و عاشقانه و آرام آرام درباره کارها دستم

سته مبلغ نکهیکرد. ا یم کم تر از  که گرفته بودند ی. اما مبلغرندیرا وام بگ یتوان
 بود. د،یآنچه که با

 
با ا یکه م گفت هد  بدهد.  مانیخوا با قرض  با به  تا او  فالم صتتحبت کند 

 گفتم: رتیگفت که به صورت نزول. با ح ؟یکه به چه عنوان دمیپرس
 
 .رهیگ ینزول نم نیدی_آ



 
کار  نیستتود و ازا نیدانستتتم. او حاضتتر بود که از ا یبرادر خودم را م اخالق

پول  نیتر فیداشتتت که پول نزول کث دهینزول نکنند. عق یصتترف نظر کند ول
 یآدم خشتتک مقدستت نیدی. و هم گرفتن و هم دادن آن کراهت دارد. آاستتتیدن

که  بودم کردهبود. حاال تعجب  ریاش تزلزل ناپذ دهیمورد عق نیدر ا ینبود ول
 کند. یکار راض نیچ ور انقالب توانسته او را به انجام ا

 
. همه چک و سفته ها رو هم رهیگ ی. بابات مرهیخواد بگ ینم نیدیدونم. آ ی_م

 ده یبابات م
 

ل کرده بود. مدتها قب یو نفستتم را حبس کردم. بابا باز خرابکار دمیرا گز لبم
 حاال مدتها بود یکرد. ول یکارها م نیبودم، بابا از ا یکه من بچه کوچک یزمان
باره  دیرستت یبه نظر م یکار را کنار گذاشتتته بود. ول نیا گریکه د که حاال دو

 شروب کرده بود.
 
 گه؟ یم یچ نیدی_آ
 

 کرد. نگاهم
 

گفت(  یکرد و نگاهم کرد و با وستتواس خاصتت یمهالفه.)مکث_صتتددرصتتد 
 سونا؟



 
 _بله

 
 پا و ان پا کرد. نیا یکم
 

 ولش کن یچی_ه
 

 باباست. دیجد یکار نیریدانستم که راج  به ش یشدم. م سرخ
 

 دونم راج  به باباست ی_نه بگو. م
 

شما دخترها نم سرها و نه به  صال نه به پ ش نیا یخوره که بچه ها ی_ا . دیبابا با
کار  نیخواد ا یکه بابات م دیشتتن نکهیبه محض ا نیدیتو رو خدا. آ ادیبدت ن

 از بابات دلهوره. یلیکنار. حاال هم خ دیرو بکنه کش
 
گرفته.  یازاون خط مش ییجورها هیبا بابا بزرگمون در راب ه بود.  شتریب نیدی_آ

نوان ع کی شتتتریما رو بزرگ کردن نه بابا. بابا ب ،یو ستتتارا نیدیبعد هم که آ
گاه یبرا یدکور مد ابراز محبت یم یما بود.  قت ا چیه یکرد ول یم یاو  نیو

 محبت ها پر رنگ و پدرانه نشد.
 



 مادرت؟ ی_بابا
 

 سه هزار با بابا فرق داشت. یتومن امرزی. اون خدا بمی_نه. پدر بزرگ پدر
 

 اش را باال داد. ادامه دادم. چانه
 

 یاراو ستت نیدیآ یول ستتتین ادمیدونم من که  ی_بابا اصتتال به پدرش نرفته. نم
 نشینبود و تا دم آخر هم نفر یگن که بابا بزرگ اصتتال از بابا راضتت یم شتتهیهم

ا خود باب تیشتهصت ایها استت که گرفته  نیدونم اون ناله و نفر یکرد. نم یم
 شه یتر مست که روز به روز بد

 
 کرده بود و من چقدر ممنونش بودم. سکوت

 
 تو دفتر بود؟ روزید نیهم یفالم برا مانی_پس ا

 
 را تکان داد. سرش

 
 اومده بود؟ یچ یبرا نیدی_آ
 

بابات کرده. االن آ  یفقط کارها نیدی_بابات فرستتتاده بودشتتون. کارها رو 
 ده. یرو انجام م ییاجرا



 
 ست؟ین کیشر گهید نیدیآ یعنی_
 

 تکان داد. یرا به نشانه نف سرش
 

 ده. یم یدرصد هیاگر خود بابات بهواد بهش  ی_نه. ول
 
 قبول کند. نیدیدانستم که آ یم دیبع
 

اش  ونتیز یتکه از باد ها کیشده بودم. بابا چرا نزول کرده بود. او که  یعصب
 طور گفته بود. چون نیهم به ما ا دیچه بود. شتتا ینزول برا گریفروخته بود. د

 آمد که دست به امالکش بزند. یبابا معموال دلش نم
 

 پرخرج شده بود؟ یلی_مگه کارتون خ
 

 را تکان داد. سرش
 

 دیرو که با یزیهم که اصتتال نتونستتت اون چ نیدی_آره بابات پول کم آورد و آ
 جور کنه.

 



 ؟یکرد یرو معرف مانیتو ا ؟یکار رو کرد نی_تو ا
 

 _آره
 
 گفتم: یحتنارا با
 

 .یکرد یکار رو م نیا دی_نبا
 

 را نوازش کرد. میبازو
 

 گهید یکی. کردیم دایرو پ گهید یکیکردم بابات  ینم یرو معرف مانی_من اگر ا
از همه جا قابل قبول  مانیقابل اعتماد هم نبود. در ضتتمن استتکنت ا دیکه شتتا

بابات ا قابل اعتماد تر یکار رو م نیتره. ستتونا   رو بهش یکرد، من فقط آدم 
 .نیکردم. هم یمعرف

 
 رگیخواست انجام دهد. د یرا م یکه بابا کار یکردم. حق داشت. وقت نگاهش

 جلوداراش نبود. یزیچ چیکس و ه چیه
 

 دونم. ی_آره م
 



دکولته  و یریش راهنیافتضام بابا منحرف کند. پ نیکرد تا حواس مرا از ا یسع
شت و کیکه با  ییا شده بود و پ شانم داد. و نیتریکت کوتاه کامل   یلبود را ن

. دمیرا پوش راهنیتوانست آرامم کند. پ ینم زیچ چیبودم که ه یمن آنقدر عصب
شانش دادم. ول س ین شمانش د نیتح  ینبود. وقت ندیآ خوش میبرا گریدرون چ

به  ؟یمتیقشتتدم. آخر پول به چه  یافتادم خجالت زده م یکار بابا م ادیکه به 
را  نیام و خانواده اش ببرد؟ بابا فکر ا ندهیشتتوهر آ شیمرا پ یآبرو نکهیا متیق

با نزول گ نکهیخواهد کرد. ا یخودش چه فکر شیکرد که انقالب پ ینم  ریبا
 نزول خوار. انایاست و اح

 
شوم به زم یم دلم ست آب  شور و ه نیخوا ست  جانیفرو روم. تمام  ام را از د

انقالب را  یحرفها شتتتریب میکردم. ن یم دیخر یآدم اهن کیداده بودم. مثل 
 مرا به خودم رها کرد. تا آرام شوم. د،ید یحال م نیو او که مرا به ا دمیشن ینم
 

عد نه آراز رفتم. زنگ زدم ول کیمثل  دیاز خر ب به خا باز  یگلوله آتش  در را 
. با دیشتن یآمد. احتماال صتدا را نم یم یقیموست ینکرد. از درون خانه صتدا

شغول  دیکل ستانش م سم درست بود. با دو نفر از دو زاپاس در را باز کردم. حد
کرد. توق  داشتتت  بو هم تعج دیمن آن هم به آن حال، هم ترستت دنیبود. با د

 .ندیبرگشته بب دیکه خواهرش را شاد و شنگول از خر
 



 نمانده بود یزیشتتده بود که چ ین عصتتبکردم. آن چنا فیتعر شیرا برا ماجرا
شکل کیبرود و  شده بودند م ستانش که متوجه  صل به بابا بزند. دو  یکتک مف

 کردند و رفتند. شب به منزل نرفتم. یسر و صدا خداحافظ یآمده است ب شیپ
 

. میدیکش یم ادیکردم. آن قدر که بر سر هم فر یدیبا بابا بحث شد یتلفن فقط
بابا را خفه کنم. بابا مرا احمق خواند.  ایخواستتت خودم  یو دلم م دمیلرز یم

گفت که مثل مادرم عقل ندارم. چون اگر عقل داشتم هم خودم و هم آن شوهر 
پول  نیکه او ا میدیهمف یم دیمن کرده استتت، با شیاو را پ یکه چغل شتتعورمیب

به گور نهواهد برد و در نها با خودش  مال من و  تیها را مثل فراعنه مصتتر 
 برد. میکار او سود خواه نیشوهرم هم خواهد شد و ما هم از ا

 
 که اگر دیکشتت ادیخواهم. او هم فر یاو را نم فیکه من پول کث دمیکشتت ادیفر

ر و ب میساعت تمام با هم بحث کرد کیرا در خانه او بگذارم.  میجرات دارم پا
ارزن  کیگفت که نظر ما قدر  شهیبابا مثل هم تیو در نها دمیکش ادیسر هم فر

داند به  یکه م یارو او کار خودش را خواهد کرد. ک ستتتتیمهم ن شیهم برا
 مو. چشیو او پ مینیب یما احمق ها است. چون ما مو م یصالم همه 

 
صب بحث شدت ع زد و هر  یشده بود و در اتاق قدم م یرا به خاطر آراز که به 

 رد،یرا از من بگ یداشت که گوش یرمب زیبار به سمت من خ کی قهیاز چند دق
شتم او را ب ست ندا ر طو نیکنم. هم ت*م*ر*ی*ک نیاز ا شتریتمام کردم. دو

 انبار باروت شده بود. کیهم آراز 



 
شتم سا نگذا که تا  اوردیمرا ب لیکه بابا حرف بزند و فقط گفتم که فردا برود و و

خانه برگردم. آن حاضتتر نبودم که به آن  گریاو بمانم. د یزمان عقد در خانه 
فقط  دیمن نداشتتت که دل کندن از آن دشتتوار باشتتد. شتتا یبرا یزیخانه چ

دوران  یدلتنگ ود. هر چه بنیکه با ستتهند داشتتتم. هم نیریخاطره شتت یمقدار
 و خودم را خالغ کنم. اندازمیآسان بود دور ب میبود. که آن هم برا یکودک

 
بحث و جدل  کیآن روزعصتتر، آراز به خانه رفته بود و عالوه بر آنکه  یفردا

 مرا برداشته و آورده بود. لیبا بابا کرده بود وسا یحساب
 
دارد. ن ییگفت که چاره ا یم ینبود ول یهم راضتت نیدیتماس گرفتم. آ نیدیآ با

سود بد ست. گفت که خودم را ناراحت نکنم چون که  سته ا  یبابا خودش خوا
کارهادیآ ینم راویهم گ که  کارگرها و  ییاجرا ی. قرار بود  ها را انجام دهد.  آن

 انقالب بوده است. شنهادیپ نیگفت که ا ی. مگرید یکار زهیجواز و هزارجور ر
گرفت،  یفالم م مانیبابا و انقالب و ا یعنیکه از هر ستته ستتر معامله  یستتود

 .کیسه شر یبرا یمانکارینوب پ کیچندان هم کم نبود. 
 

که قرار استتتت آ یحرف انقالب ته بود   یکارها نیدیبه من نزده بود و فقط گف
او بوده استتت، نگفته  شتتنهادیپ نیا نکهیاز ا یزیچ یرا انجام دهد. ول ییاجرا

 نیدیبودم آ دهیکه فهم یخوشتتحال کرد. از زمان یلیکارش مرا خ نیبود. با ا



شر ینم حاال هم به نظر  ی. ولشود غم عالم مرا گرفته بود کیتواند در آن کار 
ص یسود بد  کیاز او  دیبود. با یمن کاف یبرا نیشد. که هم یبرادرم نم بین

 کردم. یم یتشکر حساب
 
 رونیجر وبحث او و طوفان از ب یصدا یخانه نبود. ول میخانه شان رفتم. نس به

س یهم به گوش م او دخالت  یگفت که در کارها یزد به طوفان م ی. داد مدیر
 یالف بچه به او درس بدهد. هوار م کیخواهد آن  یگفت که نم ینکند. م

خواهد  ن،م یعنیگفت که هر زمان که صتتالم بداند به ستتونا،  یو م دیکشتت
که حس کردم هر  دیکشتت ادیبلند فر یگفت. جمله آخرش را آن چنان با صتتدا

 لحظه هنجره اش پاره خواهد شد. پس موضوب به من هم مربوط بود. در زدم.
 

نمانده بود در از لوال کنده شتتود. صتتورتش  یزین در را باز کرد که چچنا آن
 یبکه عصتت دیرستت یمن عالوه بر تعجب کردن به نظر م دنیبرافروخته بود. با د
 تر هم شده است.

 
 _بد موق  مزاحم شدم.

 
 .دیکش یقیرا تکان داد. آه عم سرش

 
 تو ای_نه ب

 



ه به تن داشتت ک رونیبود. لباس ب ستتادهیشتدم. طوفان کنار آشتپزخانه ا داخل
 آمده است و در خانه نبوده. رونیداد که از ب یم نینشان از ا

 
 _دعواتون شده؟

 
 _آره.

 
 اومد. یم نییتا پا ادتونیداد و فر ی_صدا

 
 نزد. یحرف یچشمانش را تنگ کرد و مرا نگاه کرد. ول یکم
 

صب طوفان شدت ع س یحت کهیبود. به طور یبه  سالم و احوال پر  یبا من هم 
 نکرد. یدرست

 
 _انقالب

 
ستش را باال برد و در هوا تکان تکان زیبلند بود و تحکم آم شیصدا . انقالب د

 داد.
 

 _حاال نه طوفان. تمومش کن.



 
ش یم  هم نشان داده یبه رو شیدندانها دنیتوانستم عمق خشم طوفان که با ک
 .نمیشد را بب یم
 

 شده؟ یزی_چ
 

 به طوفان کرد و بعد گفت: ینفرشان نگاهم کردند. انقالب نگاهدو  هر
 

 ؟یداشت یجا کار نیا یبرادرانه است. چ ورشد تو اومد ی_نه. دعوا
 

 تشکر کنم. یکرد نیدیآ یکه برا یکار ی_اومده بودم برا
 

 حوصله بود. یسرد و ب لبهندش
 

 نکردم. ی_کار خاص
 

 .دمیاز کنار من رد شد و به اتاق انقالب رفت. آهسته پرس طوفان
 

 ادیم ادیز کمیشده انقالب؟ دعواتون به نظر  یزی_چشه؟ چ
 

 هی. مسئله کارستین یزی_نه چ



 
ا کجا که خودش ت نمیخواستتتم بب ی. مدیبه من بگو دیرا با یزیکه چه چ نگفتم

 کرد. شیخواهد ادامه دهد. طوفان از اتاق خواب صدا یم
 

 _انقالب
 
 من نگاه کرد. به
 

 قهیدق هی_سونا جان 
 
صدا به شن یاتاق خواب رفت. حاال  شان  شد. چند لحظه بعد  یم دهیزمزمه 

 طوفان مرا صدا کرد. شان،یهمراه با بلند شدن صدا
 

 جا کار..... نیا ایب قهیدق هی_سونا 
 

ما تاق رفتم. در ن مهیحرفش ن ا به طرف ا ند.  ما با بباز بود. طوف مهیکاره   یان 
شسته بود و انقالب مقابلش ا یرو یالیخ را  یزیبود و آهسته چ ستادهیتهت ن

 گفت. یبه او م اریبا خشم بس
 

 که مربوط به من هم هست. هیشده؟ چ ی_ طوفان چ



 
طوفان  ی. ولدیقرمز شتتتد. نگاهش را از من دزد ییلحظه ا یانقالب برا رنگ

کج زد. رو به  ی. لبهندقیبرخاستتتت و جلو آمد. نگاهم کرد. چند لحظه عم
 انقالب کرد و گفت:

 
اشه که کر ب یکی دیبا یدیاون طور که تو هوار کش یعنی. دهی_بفرما خودش شن

 نشنوه.
 

 به من نگاه کرد. دوباره
 

 گه ..... یگم به سونا بگو، م یمن م ی. هر چیچی_ه
 

و به انقالب نگاه کرد. نگاه انقالب کامال درمانده بود. طوفان دوباره به  دیچرخ
 من نگاه کرد و ادامه داد.

 
 رهیشه. بذار تو عمل انجام شده قرار بگ یگه سونا ناراحت م ی_م
 

 :دمیبه انقالب کردم و پرس رو
 

 شده؟ ی_چ
 



 نگاهم کرد. یبا درماندگ انقالب
 

 شده؟ یگم چ ی_انقالب با توام م
 
 او طوفان جواب داد. یجا به
 

 ؟یش ی. تو ناراحت میعروس یبرا ادیاز ما نتونه ب ی_ممکنه کس
 

س نیکه ب ینگاه شم ب شد و انقالب با خ شمانش ر اریاو و طوفان رد و بدل  ا چ
 هم فشرد. یبه رو

 
 اخم گفتم: با
 

 ان؟ینم یچ ی_برا
 

 به حرف آمد. انقالب
 

 داره باالخره یکار هی یدونم هر کس ی_نم
 

 کرد و با اشاره به انقالب، رو به من گفت: ثانهیخب ییخنده ا طوفان



 
 _زبونش باز شد.

 
 طرف انقالب رفت. به سرشانه اش زد. به
 

 سهت نبود بود؟ ؟یکرد یگر یداداش هوچ یدی_د
 

 کرد. یو با من خداحافظ دیچرخ
 

 حالش گرفته بشه یها سونا. بذار حساب ی_قبول نکن
 
به د رونیبدر  از مان طور  نه اش تک واریزد. ه ها تاب نار ک گاهش  هیک دادم و ن

 بود. ستادهیوسط اتاق ا یفیکردم. با بالتکل
 

 ؟ی_راستش رو گفت
 

 قرار بود. ی. آشفته و بدیکش شیرا درون موها دستش
 

 ستی_سونا جان خواهش االن اصال وقتش ن
 
 خشم گفتم: با



 
 .نیفقط هم ؟یراستش رو گفت گمیوقتشه؟ دارم م ی_پس ک

 
 دم.. به آغوشش پرت شدیرا گرفت و کش فمیطرف در رفتم. از پشت سر ک به
 

 .ستی_ولم کن انقالب. االن اصال وقتش ن
 
 کرد تا حد امکان آرام باشد، گفت: یم یکه سع یلحن با
 

 ست؟ین ی_وقت چه کار
 

 از صورتم بود، نگاه کردم. یرا چرخاندم و به چشمانش که با فاصله کم سرم
 

 یبمال رهیشدن به من سرمو ش کیبا نزد یبهوا نکهی_وقت ا
 

 اش را باال برد. چانه
 

 کار رو کردم که بار دومم باشه نیا ی_من ک
 

 را از آغوشش جدا کردم. خودم



 
من نه که نامزدت هستتتم  یبدونه ول دیکه طوفان با هیچ نیبود؟ ا یچ انی_جر
 یبودم تو به من نگفته بود دهیکه اگر االن من نشن هینه. چ

 
 فتم:گ یجد یجدا کردم و با لحن فمیک رهینگفت. دستش را از دستگ یزیچ
 

 _باشه خداحافظ
 

 دستم را گرفت. گریبار د اما
 

 چند لحظه هی_نه سونا. 
 

 و نگاهش کردم. ستادمیا نهیکردم و دست به س توقف
 

 شنوم ی_م
 

 _موضوب سر دختر عمومه.
 

 ناخوداگاه در هم رفت. میها اخم
 



من  یبرا لیفام یازدواج داشتتتم دختر تو الیگن اگر من خ ی_عمو و عمه ام م
 .رمیدختر بگ لیاز فام دیو با ستیکم ن

 
 رفت. یدرهم م شتریهر لحظه ب میها اخم

 
 اونها یخواستگار ی_خب چرا نرفت

 
 آمد و دستم را گرفت. جلو

 
 من از تو خوشم اومده نکهیا ی_برا

 
 خشم گفتم: با
 

 رو به اونها هم بگو. نی_خب ا
 

 را فشرد. دستم
 

اگر  یجور هیکنم موضتتوب رو کش نده. فقط  ی_ستتونا جان باشتته خواهش م
 .ادین شیپ یو بابات صحبت بکن ناراحت نیدیخودت با آ شهیم
 



صب سکوت او  شیها ییکه در تنها یلیفام نیدانم ا یشده بودم. نم یکردم. ع
دواج به از میرا تنها گذاشته بودند چرا حاال دلسوز شده بودند. حاال که او تصم

 آمده بود که دخترشان مناسب اوست. ادشانیگرفته بود، همه 
 

 . فقط نگاهش کردم.میبگو یزیتر از آن بودم که چ یعصب
 

 _باشه؟
 

 .دمیکش رونیرا از دستش ب دستم
 

 هستم. ی_بعدا انقالب. من االن عصب
 

 مد.رفتم. به دنبالم آ رونینشان دهد از اتاق ب یاز انکه بتواند عکس العمل قبل
 

 _سونا.... سونا جان....
 

و  امدین یول دیایزدم. توق  داشتم که دنبالم ب رونینگذاشتم و از در خانه ب محل
 زایآمدم. ن رونیاز آپارتمان ب نیتر شتتده بودم خشتتمگ یعصتتب کهیمن درحال

تماس گرفتم. خانه نبود. به خاطر  یحرف بزنم. با ستتارا یداشتتتم که با کستت
 .رودبه دکتر ب دیبا رایواکسن الم یآوردم که گفته بود برا

 



 یشتتدم و به خانه آراز برگشتتتم. در خانه بود. آهنگ م نیستتوار ماشتت درمانده
 نوشت. یساخت و نت م

 
 _چته؟

 
 .دمیخطرفش چر به
 

 یمون یفکر کردم شام م ؟ی_چه زود اومد
 

 خودم را پرت کردم. شیمبل کنار یرو
 

 _چته؟ آروم مبل شکست.
 

 و دفتر نتش را کنار گذاشت. قلم
 

 شده؟ یزی_چ
 

 تکان دادم. یرا به نشانه نف سرم
 

 _با انقالب بحثت شده؟



 
بلند  یلیخ شیبه طرفم خم شتتد. موها یزدم و نه نگاهش کردم. کم یحرف نه

آمد.  یبه او م یلیخ یتر آمده بود. ول نییهم پا شیشتتده بود. از ستتر شتتانه ها
 تر و جذاب ترش کرده بود. پیخوش ت

 
 شده؟ یکه چ یبگ یخوا ی_نم

 
 _نه

 
 
 
 
 
سط کتابهانه  نیا شت یمجاز یکتاب تو ساخته و wWw.98iA.Com) اینوده  )

 منتشر شده است
 
 
 
 
 

 اش گرفت. دوباره دفتر نتش را برداشت. خنده



 
 بگو ی_پس حداقل به سارا

 
 بکنم. خونه نبود. هواستمیکار رو هم م نی_هم

 
مرا آرام کرد.  ینداد، کم ریبه موضتتوب گ نکهیآرامش او و ا نی. همدیخند آرام

که  یرفته بود و وقت نیخشتتمم از ب شتتتریب میفکر کردم و فکر کردم. تا شتتب ن
 یآن قدر آرام بود که رفتار بد گریانقالب به خانه آراز آمد، من د ازدهیستتاعت 

 شک نه. و یدلهور یرفته بود ول نینداشته باشم. خشم از ب
 
شان از گاهشیگاه و ب یبا آراز حرف زد. اما نگاه ها شترینماند و ب ادیز  به من ن

ناراحت یعذرخواه تا  ییداشتتتت. در چند لحظه ا یو  تاقش رفت  به ا که آراز 
ر به دستانم عذ ییه اب*و*سجواب تلفن دوستش را بدهد به کنار من آمد و با 

 ستی. ما کمتر از بندک دایکش پ نیازا شتریخواستم موضوب ب یکرد. نم یخواه
شتم حاال که بعد از چهار ماه  گریروز د ست ندا به عقد کنان مان نمانده بود دو
ستهمه متوج نکهیو ا ینامزد شده بودند که ما نامزد ه را  زیبهواهم همه چ میه 

از  ییافکر جد یکرده بود که حت دایکه آن قدر به او عالقه پ یبرهم بزنم. نه وقت
گفته بود م مئن  لیفام یکه کوکب خانم به همه  یزمان نهاو هم دردناک بود. 

 را برهم خواهد زد. یاست که انقالب هم نامزد
 



 شدم. دهی_بهش
 
 گفتم: اخم با
 

 یبگ نیدیبه آ دیخودت با ی. ولنمی_تا بب
 

 را گرد کرد. چشمانش
 

 یکار رو بکن نینداره که تو ا یراه چی_ه
 

 تکان دادم. یرا به نشانه نف سرم
 

 .دیخند
 

لباس ضد گلوله بکنم تنم  هی دیکنم. با یم ی_باشه شما قهر نکن من همه کار
 .نیدیآ شیبرم پ

 
کرد. تا مقابل در  ینماند و خداحافظ گریآمد. انقالب هم د رونیاز اتاق ب آراز

. من دمیکرده بود را پرس ریکه به شدت ذهنم را به خودش درگ یزیبا او رفتم. چ
 .دیخواست بگو یم یگرید زیطوفان چ دیکردم که شا یحس م

 



 _انقالب؟
 

 بست. یرا م شیشده بود و بند کفش ها خم
 

 _جانم دلبرم؟
 

مرا  عاشقانه نیخواستم ا ی. نمرمیبگ دهیکردم تا لحن عاشقانه اش را ناد یسع
ستم دان یخودش کرده بود منصرف کند. چون م ریکه مرا درگ یسوال دنیاز پرس

 مشغول خواهم شد. یکه در آن صورت تمام شب را به خود خور
 

 خواست بگه؟ یرو م نی_واقعا طوفان هم
 
 تعجب گفت: با
 

 _آره چ ور مگه؟
 

 نبود. فقط توجه و محبت. یزیچ چیه یایکردم. نگاهش گو نگاهش
 

 خواست بگه یم ییا گهید زیکنم چ یدونم چرا فکر م ی_نم
 



 ؟ی_مثال چ
 

 ام را باال بردم. شانه
 
که او  ینه؟ آن هم زمان ایهستتت  حیحرف صتتح نیگفتن ا ایدانستتتم که آ ینم

 بوده اند، نکنم.که در گذشته او  یاز زنان یخواهش کرده بود که صحبت
 

 چانه ام برد و صورتم را باال داد. ریرا ز دستش
 

 تو دلته سونا جان؟ بگو ی_چ
 

 یش ی_ناراحت م
 

 .دیخند
 

 سر خوشگلته نیتو ا یشم. بگو چ یناراحت نم زمی_نه عز
 

 به من بگه. یزن هیخواست درباره  یکنم که طوفان م ی_حس م
 
 تعجب نگاهم کرد. با
 



 ؟ی_چه زن
 

 کردم. یحماقت م حس
 

 انقالب ولش کن اصال یچی_ه
 

. اون ادیب شیخوام ستتوتفاهم برات پ ی. درستتت بگو. من نمنمیبب ستتای_نه نه وا
 برادر احمقم. نیهم به خاطرحماقت ا

 
شت ونه؟یدر م یزن ی_پا  نیطوفان ا ؟یزیچ ینامزد ؟یبا دختر عموت راب ه دا

 رو عوض کرد. خواست بگه؟ چون حس کردم که طوفان حرفش یرو م
 

 نگاهم کرد. هیثان چند
 
 خدا لعنتت کنه طوفان ی_ا
 

 ام گرفت. خنده
 



من. نه جان من. نه عشتتق من. به خدا، به جان خودت، به خاک پدر  زی_نه عز
. تو ذهن و فکر و قلب من فقط شتتما جا ستتتیوستتط ن یزن چیه یو مادرم، پا

 اخه؟ تو رو خدا خودت رو عذاب نده. هی. نامزد چیدار
 

 آخر خبر بشم؟ دیمن با یبدونه ول دی_پس چرا طوفان با
 

 را گرفت. دستم
 

شد یخوب زهی_چ شما ندادم ناراحت  س ؟یبوده که خبر به  رد ک یطوفان بدجن
موضوب حساس شدم  نیا یبود که من رو دهیکه موضوب رو کش داد. چون فهم

با هم بحثمون شد  یموضوب کار هی. آخه عصر سر رهیخواست حال منو بگ یم
 . آخر هم کار خودش رو کرد.گهیکرد که موضوب رو بهت م دیاون هم تهد

 
 ؟یزد ینم یگفت تو حرف یاگر اون نم یعنی_
 

ها ما نم یم تی_چرا در ن که  کار رو امیگفتم. مجبور بودم. چون همه گفتن   .
 .هیچ یخب کامال معلومه که برا یبهانه کردن ول

 
شتتکم  گریکه خاک پدر و مادرش را قستتم خورد د یرا تکان دادم. وقت ستترم

 نهورده بود. یقسم نیچن یزمان چیبرطرف شد. ه
 



 اش فشرد. نهیرا دور شانه ام حلقه کرد و مرا به س دستش
 

کم مهش تاب داره. تو عقلت  هیطوفان گوش نکن. اون  یبه حرف ها گهی_د
 رو نده دست اون

 
 ام گرفت. خنده

 
 . باشه؟ستین یزن چیاز خودت ه ریمن به غ ی_م مئن هم باش که تو زندگ

 
 _باشه

 
 .دیب*و*سرا  میموها یرو
 

 فعال. هامون. دیکارها و خر هیبق یبرا میدنبالت بر امیخوشگلم. فردا م نی_آفر
 
شد و رفت. چشمانم را به رو از شهر یمن جدا  شار دادم.  شده  اریهم ف باعث 

 اعتماد شوم. یبود که به عالم و آدم ب
 
 
 



 
 

 هجدهم فصل
 

 ینمانده بود که سارا یزیما مصادف شد با عقد کنان خواهر رضا. چ یعروس
کار را کرده اند که او را در فشار قرار  نیگفت که آنها از قصد ا یمنفجر شود. م

خواهر  ینبود. عقد کنان خواهر رضتتا بود و عروستت یبدهند. مستتئله کوچک
ش یکدام نم چی. هیسارا شم پو شان چ سم خود ستند از مرا کنند و در  یتوان

تواسنتند انتهاب کنند که به کدام مراسم بروند و  یکدامشان هم نم چیضمن ه
 .رندیکدام را قلم بگ

 
سادت به من و ا یسارا صد م مئن بود که آنها به خاطر ح او آن  نکهیصد در

ست عقد کنان را جلو انداخ فیهمه از انقالب تعر ته اند. و گرنه از کرده بوده ا
 ماه. وریروز اول قرار بود مراسمشان مهر ماه باشد و نه شهر

 
خاطر  نیبعد کاشتتف به عمل آمد که عروس خانم حامله استتت. به هم یول

و  یکه در نامزد یی. تا ن فه ااندازندیمجبور شتتده بودند که عقد کنان را جلو ب
 بسته شده بود را سرپوش بگذارند. تیمحرم غهیص کیتنها با 

 
ساب چارهیب ضا ح سارا یر س یحالش گرفته بود و  سر یبا بدجن ش را و افتهار 

 ود.انداخته ب یمستانه را هم به خنده و شوخ یحت کهیباال گرفته بود به طور



 
مسئله هم باعث نشده بود که رضا نهواهد در جشن عقد  نیا یباز هم حت یول

که  ادیتر کرده بود. آن قدر ز یرا آتش یسارا نید و همکنان خواهرش شرکت کن
هم خودش و هم رضتتا را به عذاب انداخته بود. تا انکه باالخره من و انقالب 

شت یرا رو مانیفکرها شد که بگو میهم گذا ض مییو قرار  ست یکه ما را به  میه
 چارهیضا. برا نزد خانواده ر گرید میاز مراسم را نزد ما باشند و ن یمیآنها ن نکهیا

رضتتا هم حق داشتتت که دوستتت داشتتته باشتتد در عقد کنان خواهرش باشتتد. 
وجه مت میکرد ینگاه م هیقضتت نیبه ا رونیما که از ب یگفت. ول یزور م یستتارا

 که رضا هم حق دارد. میشد یم
 

 ی. ما مهمان آن چنانمیرا کرده بود مانیدهایکارها انجام شتتده بود و خر تمام
شت صال در تماس نبودمیندا . از طرف مامان فقط اقوام می. با خانواده مامان که ا

ام. پستتران و دخترانشتتان را دعوت  ییدعوت شتتده بودند. خاله ها و دا کینزد
هم از  یبود. تعداد اریستتب ندیایشتتدند امکان که ن ی. اگر هم دعوت ممینکرد

با دعوت کرد با قرار نبود که  ین. از خانواده انقالب هم کس آن چنامیخانواده 
 .کانی. حداقل نه از نزددیایب

 
که همه فوت شتتده بودند و با  شیاز دوستتتانشتتان. خانواده مادر یتعدا فقط
ت و آمد رف ادیداشتند که ز ینسبت دورتر یکه مانده بودند و مثل صنعت ییآنها

اش هم که به خاطر موضتتوب ازدواج ما  ینداشتتتند و خانواده پدر یآن چنان



نه قرار داده بودنظاهرا دلهو ها ها چند نفر از در شتتتده بودند و راه دور را ب . تن
صنعتندیایخانواده دورشان گفته بودند که م . شانیزاده ها ییاز دا یکیها و  ی. 

شتتده بود. و آن هم فرزند  دیجنگ شتته لیاش ستتالها قبل و ظاهرا در اوا ییدا
 بود. ییهمان دا

 
و درشتتت و دوستتت و آشتتنا به صتتد و پنجاه نفر هم  زیما با تمام ر یها مهمان

س ست ی. و ما مدندینر شن را بگ یکیدر باد  میتوان ستان انقالب ج . میریاز دو
 کوچک و جم  و جور. یباغ
 

انجام شتتده بود و فقط کت و شتتلوار انقالب مانده بود که  مانیها دیخر تمام
ل که سه هفته قب ییمشکل به هم زده بود. انقالب الغر شده بود و کت و شلوار

پرو  یخاطر برا نیگشاد شده بود. به هم یکم میکرده بود هیته شیاز مراسم برا
با مرد جوانمیدیرا د ری. که اممیمجدد رفت به نظرم آشتتنا م ی. همراه   یبود که 

 آمد.
 
خواهم ازدواج کنم.  یدانستتت که م یدوستتت صتتاحب فروشتتگاه بود. م ریام
الب بود. به انق دهیتا به حال انقالب را ند یاز قبل دعوتش کرده بود. ول نیدیآ

 ریکردم. ام یکرد اشاره کردم و با آنها سالم و احوال پرس یرا پارک م نیکه ماش
 کرد. یدوستش را معرف

 



که دوستتت ستتهند هم بوده استتت. حاال به خاطر آوردم که چرا  ییاعال نیرام
 ریکه با سهند و ام ییاز زمانها یکیتماال او را در چهره اش آن قدر آشنا بود. اح

و  نیدیاز آ ریکرد و ام یبودم. اظهار خوشتتبهت دهید م،یرفت یشتتاپ م یبه کاف
 گفت: ریحال ام مان. تشکر کردم و منتظر انقالب شدم. در هدیآراز پرس

 
 که صحبتش رو کرده بودم، یکه سهند رو با برادر و خواهر هیدوست نی_سونا رام

 نا کرده بود.آش
 

 خوردم. نگاهش کردم. جا
 

ند خ ی_برا تاستتفم خانم پ یلیستته ما و برادرتون  ری. امرزادیم که شتت گفت 
ست شون ه صال فکر نم ی. ولدیدنبال سهند رب  یا اهر به اون خو یکنم که مرگ 

 و برادرش داشته باشه.
 

حت ما نارا ها ح گاهش کردم. از آن کرد؟ چرا؟ چون خودش معرف  یم تین
 آنها به بردارم بوده است؟

 
 ست؟ین یکاف نیربط داشته باشه؟ اونها به سهند مواد دادن. ا دی_چرا نبا

 
 من با اونها آشنا بشه ..... قیاز طر نکهیقبل تر از ا یلی_سهند خ



 
شاره ا ریام ش ییا شگاه م نیبه انقالب که ما سمت فرو  یرا پارک کرده بود و به 

 ، کرد و گفت:آمد
 

صحبتها. درست  نیا دهیچه فا شهی. سونا داره عروس منیبسه رام گهی_خب د
ستتهند رو اگر بود االن  امرزهیشتتوهرش. خدا ب یصتتحبت ها جلو نیا ستتتین

 خوش خوش بود.
 

 نگاه کرد و گفت: ریبه ام نیرام
 

 نداره. دهیحرف ها فا نیا گهید گهیراست م ری_آره ام
 

 د؟یشناخت یو م_شما از کجا اونها ر
 

شده بودم. چ یلی_من خ شنا  شون آ  یسال کیدر حدود  یزیوقت نبود که باها
 دمیاز دوستتتانم آمده بودند که بعد چون د یکیهام با  یاز مهمون یکیبود. تو 

من هم  قی. از طرمیشد یمیدعوتشون کردم و با هم صم شتریب گهیبودن د هیپا
 هام. یاز مهمون یکیسهند با اونها آشنا شد. تو 

 
 .دمیرا تکان دادم و دوباره پرس سرم

 



 اونها باشه؟ ریکه مرگ سهند تقص دیکن یکه فکر نم دی_چرا گفت
 

 گفت: د،یایو قبل از انکه انقالب به داخل ب آهسته
 

اشتتن ب لیبهوان در مرگش دخ نکهی. انیبودن هم هیمواد پا ی_به نظرم فقط برا
 نداشتن. یتیشهص نی. همچدهیبه نظرم بع

 
بود به کفشتتشتتون ن یگی_برادرم رفته بود در خونه شتتون رفته بودن خارج. اگر ر

 رفتن؟ یدر م دیچرا با
 

. نا خواسته بحثمان ق   شد. آنها را به هم وستیبه داخل آمد و به ما پ انقالب
 با انقالب گرم گرفت و شروب به صحبت و آشنا شدن کرد. ریکردم. ام یمعرف

 
 در ادامه بحثمان آهسته گفت: نیرام
 

 مرگ سهند رو بندازه گردن اونها یکه کس دنیاونها هم بنده خداها ترس دی_شا
 

کان دادم ول ستترم خب ا یحرف یرا ت که آ یزیچ نینزدم.  به آن  نیدیبود  هم 
شت. ا دهیعق سهند را به گردن آنها  نکهیآنها هم از ترس ا دیشا نکهیدا ما مرگ 

 گفتم: ییاعال نیاز کشور خارج شده اند. رو به رام یمدت یبرا میاندازیب



 
 د؟یمالقاتشون نکرد گهی_شما د

 
 _نه

 
 نگفتم. یزیچ
 

 انقالب را صدا کرد. فروشنده
 
 آهسته گفت: ریام
 

 _شوهرت خبر داره؟
 

 .ی_تا حدود
 

ه هم ب یرو بکن. خدا رو شکر مرد خوب تیکشش نده سونا. عروس گهی_پس د
 . بذار سهند هم تو آرامش بمونهکردیم فیازش تعر یلیخ نیدیپستت خورده. آ

 
 بغض کرده بودم. ینگفتم ول یزیچ
 

 ؟یایکه م ی. عروسدمتی. خوشحال شدم دریام ی_مرس



 
 کردم و او را هم دعوت کردم. نیرام روبه

 
 .میش یخوشحال م دیاریب فیتشر ری_شما هم با ام

 
ما  انقالب ها زودتر از  نار من برگشتتتت واو هم دعوت را تکرار کرد. آن به ک

کردند و رفتند. بعد از رفتن آنها انقالب هم لباسش را پرو کرد و ما  یخداحافظ
 .میبرگشت نیهم کارمان آن جا تمام شد و به ماش

 
 شه؟یحاضر م ی_گفت ک

 
 دوست برادرت بود؟ ن؟یبود ا ی_فردا. ک

 
 ها نگاه کردم. نیماش کیبه تراف شهیش از
 

 _آره.
 

 که فوت شده؟ ی_دوست همون
 

 _آره



 
را  شیتوانم که جواب حرف ها یخواهم و نم یو نم ستمیمود ن یکه رو دیفهم

 آرام شود، یگذاشتم تا کم یراحتش م یمواقع نیبدهم. مثل خود من که در چن
 مرا به حال خودم گذاشت تا آرام شوم.

 
 
 
 
 

*** 
 
 
 
 
 

 .یوفتی_مواظب باش ن
 
ودم دست راستم را. خ گرشیبغلم را گرفت و با دست د ریاز دستانش ز یکی با

لباستتم را جم  کردم تا کله پا نشتتوم.  یو پفک نیهم با دستتت چپم دامن پر چ
سزا  ریبروم ز یصندل یکرد تا از باال یهمان طور که کمک م ستانه نا لب به م

آهستتته جواب  یولباز  شینبود و با  ستتتادهیگفت و مستتتانه هم کنار ما ا یم



 پاشتتنه بلند و لباس یداد. خنده ام گرفته بود. با آن کفش ها یرا م شیناستتزاها
سته گلم را برا یصندل یعروس مرا باال ستاده بودند که د ران جماعت دخت یفر

تز احمقانه از کجا به مغز مستانه افتاده بود.  نیدانم ا یدم بهت پرتاب کنم. نم
شغول د سم ما م شب قبل از مرا ست.  یوودیهال یها لمیف دنیاحتماال  بوده ا

 .یرانیا یعروس کیبودم. نه  دهیها د لمیصحنه را فقط در ف نیچون ا
 

شن هر ست. ول نیهم ا رانیها در ا یبودم که تازگ دهیچند  شده ا آخر  یکار مد 
 کیباد مراستتم نبود که امکانات  کی. میگرفته بود یر آن عروستتکه ما د یباغ

س سم عرو شد.  یمرا شته با ص کیرا دا شه ستان یکیمتعلق به  یباد   از دو
ن خاطر م نیما گذاشتتته بود. به هم اریانقالب بود که ل ف کرده بود و در اخت

 گاهیبه عنوان جا یگاهیجا چیبروم. چون ه یصتتندل یمجبور شتتدم که به رو
 از س ح باد باال تر باشد. یعروس و داماد نداشت که حداقل کم

 
سارا یکنند ول یکار مهالفت م نیفکر کردم که همه با ا اول  و یدر درجه اول 

ناز موضتتوب را دو دستتت ند و د یستتتا باق یبرا یراه فرار چیه گریگرفت  یمن 
سارا شتند.  شش آمده بود و م یلیخ ینگذا ست. فک ییایگفت که رو یخو ر ا

 یدر م میپا اافتادم ق ع یکرد که اگر من با آن کفش پاشتتنه بلند م یرا نم نیا
 شکست. یم ایرفت 

 



رفتم و لباستتم را رها کردم. انقالب هنوز دستتتش را از  یصتتندل یباال باالخره
 پشت کمرم بر نداشته بود.

 
 _مواظب باش.

 
سر یلبهند شدار چیحالت ممکن و بدون ه نیتر  یزدم و با  سته گ یه ا ل رد

د. خواهد ش یچه کس بیمن اصال مهم نبود که دسته گل نص یپرت کردم. برا
مهم بود که از آن وضتت  وحشتتتناک رها شتتوم. قبل از انکه  نیمن تنها ا یبرا

 .رومطرف و آن طرف ب نیمجبور باشم که تمام ماه عسلم را با عصا به ا
 
 یسچه ک بیکه دسته گل نص نمیتا بب دمیهمه، ناغافل چرخ یخنده  یصدا با

خورد.  چیپ میپا یو کم دمیشتتده که همه آن چنان به خنده افتاده بودند. چرخ
 بهورم. انقالب کمرم را محکم گرفت و نجاتم داد. یقبل ازانکه سکندر یول
 

سته صال آن جا ن د ست بابا افتاده بود. بابا که ا صله بود و ب ستادهیگل به د ا فا
دانم دستتته گل چ ور به آن جا پرواز  یبود. نم یعتآن طرف تر کنار صتتن یکم

بردار هم  لمیکرده بود. خودم هم به شتتتدت خنده ام گرفته بود. انقالب هم. ف
سته گل  سر هم از بابا که با خنده و افتهار د شت   یم باال گرفته بود، عکس راپ

 کرد. یم یبردار لمیگرفت و ف
 

 بود ییمعرکه ا یری_واقعا که نشونه گ



 
 .دمیکردم و خند نگاهش

 
 تونستم پرتاب داشته باشم. ینم نیبهتر از ا تی_تو اون موقع

 
در  یوالوصف دیزا یبود. هم خوشحال ریجلو آمد. چهره اش وصف ناپذ نیدیآ

 هم زمان. دیو ام می. بیو ناراحت یخورد و هم نگران یصورتش به چشم م
 

 . انقالب اگر خوابت گرفت بزن کناردی_خب مواظب خودتون باش
 

 .دیخند انقالب
 

 گوشمونه. خیبرادر من. گرگانه ها، ب میبر میخوا ی_مگه کجا م
 

 .ییخسته ا یدیهم نهواب شبی_باشه د
 

 سرش را تکان داد. انقالب
 

 _باشه اگر خوابم گرفت حتما.
 



 کرد و مرا در آغوش گرفت. یب*و*س دهیجلو آمد. با انقالب د مامان
 

 ...... یداشت یواظب خودت باش. اگر مشکل_م
 

 را ق   کردم. حرفش
 

باشه. از صبح نگران و خسته است.  ی_من خوبم مامان. شما حواست به سارا
گذاشتتته. حاال  هیبراش دو تا مراستتم رفته و تو هر دو تاش هم از جون ما رمیبم

 .زهیر یساعته داره اشک م کیهم که 
 

 مامان جان ی_از خوشحال
 

 . حواستون بهش باشفتهیحساسه. فشارش زود م یسارا یدونم ول ی_م
 

س ییهفته ا دو شکر مثل عرو شد که روز  یسارا یبود که آمده بود. خدا رو  ن
سر شته بود. حاال دو هفته ا  یآخر تنها و  سرعت هم برگ ه با بود ک ییآمده و به 

که از برادر و خوهرانم نبود. تارا بود.  یدکتر آمده بودند. تنها کستت یآلما و آقا
 .دیایطفلک هر چه کرده بود، نتوانسته بود ب

 
 _باشه مامان جان. شما حواست به خودت باشه.

 



گرفت. هر دو  یجلو آمد و مامان با قهر کنار رفت. از رفتارشتتان خنده ام م بابا
کرد . دستتته گل را  یبغلم م کهینفرشتتان هنوز مثل بچه ها بودند. بابا در حال

 دوباره به انقالب برگرداند.
 

 ها. یداشت ی_بابا جان خوب پرتاب
 

به خودش  ی. حس کردم که نگاهش رنگ غم و ناراحتدیب*و*سسرم را  یباال
 گرفت.

 
 حتما زنگ بزن. خواهرت نگرانه. یدی. رسدی_مواظب خودتون باش

 
 .دمیب*و*سرا  شیبلند شدم و گونه ها میپنجه پاها یرو
 

 شه بابا. حتما._با
 
سانت از  با ست داد. آراز جلو آمد و آن چنان بغلم کرد که چند  انقالب فقط د

ستانم را باال آوردم و دور گردنش حلقه کردم.  نیزم یرو شدم. من هم د کنده 
باز  یحرف چیه یچند لحظه نگاهم کرد ول که اگر دهانش را  نزد. حس کردم 

 فت:گ ییخفه ا یصداب دست داد و با خواهد افتاد. فقط با انقال هیکند به گر
 



 _مواظبش باش
 

 هم فقط سرش را تکان داد. انقالب
 

عد باره آ ب ناز و عل نیدیدو ند . ستتتارا یو ستتتا مد مد. هنوز  یآ مه آ آخر از ه
شمانش گر کنارش  نیدیبود که آ یساعت میبودم که ن دهیبود. با انکه د ییا هیچ

هنوز به شدت  یکرد ول یزد و احتماال آرامش م یبود و آهسته حرف م ستادهیا
رضا مراسم  اده. خانودیبار یاز صورت و چشمانش م یغصه دار بود. خستگ

جا توانستتته بود ابتدا به ان یزودتر از ما گرفته بودند و ستتارا یلیعقد کنان را خ
سم ما ب س نیخب بزرگتر ی. ولدیایبرود و بعد به مرا ود که ب نیکه آورد ا یشان

شده بود. نه تبرمرا سارا چی. و گرنه به هزیسم آنها هم در تهران برگذار   یوجه 
ست در هر دو مرا ینم شهن بود که  یشرکت کند. ول سمتوان حاال کامال م

سم ست. در دو مرا شده ا سته  شرکت کرده بود که در هر دو مهمان  یچقدر خ
سئول ینبود و به نوع س تیم شت. عرو شوه شتریمن ب یدا  رشو عقد خواهر 

 کمتر.
 

 _مواظب خودت باش.
 

 منم همه اش نگرانت هستم. یطور نینکن ا هیگر گهید ی_باشه سارا
 
 گونه ام گذاشت و چند لحظه نگاهم کرد. ینگفت و فقط دستش را رو یزیچ



 
 دهینوش یکردند. طوفان کم یبا هم جلو آمدند و از ما خداحافظ میو نس طوفان

 یکرد. انقالب عصب یخداحافظ ینسب یاریبا هوش یو منگ بود ول جیبود و گ
 ییهفته ا کیکه  دیرس یبا او دست هم نداد. به نظر م یکرد و حت ینگاهش م

است.  یکار سائلگفت که بر سر م یداشتند. انقالب م یریبود که بحث و درگ
 دیب*و*سبرادرش را با محبت  یمستانه جلو آمد و برخالف تصور من گونه ها

ست داد. ستش  و با من هم فقط د سبر د ستش را روب*و* گونه ام  یه زد و د
 یدانستم که راست م یبرهم بهورد. م شمیخواهد آرا یگذاشت و گفت که نم

 کیکه به من نزد یکه از مراسم گذشته بود به هر کس ی. چون درتمام مدتدیگو
 پاک خواهد شد. شمیند. چون آراب*و*سشده بود اخ ار داده بود که مرا ن

 
بود  او ینرفتم. وقت شگاهیکار خودش بود . به آرا میصورت و موها شیآرا تمام

کار بودم که فقط و پول  یکرد مگر ب یم شیکه تا آن اندازه ماهرانه و قشتتنگ آرا
 هدر دهم. شگاهیخودم را در آرا

 
سته شدت ناراحت بود.  یدر آن کفش ها میشده بودم و پاها خ شنه بلند به  پا
را ماستتاژ دهم. با  میو راحت پاها اورمیرا در ب میخواستتت که کفش ها یدلم م

اه گرگان به ر یو به سو میکرد یکه مانده بودند خداحافظ یتعداد اندک مهمانان
 یها هیستتتاده بود و توصتتیا نیلحظه نگران کنار ماشتت نیتا آخر نیدی. آمیافتاد



سبود  ستادهیگرفته کنار در باد ا یکرد. آراز اما با حال و روز یالزم را م  گاریو 
 کرد. یدود م

 
 بودند ستتتادهیا یکیکه مقابل درب باد و در تار یدور زد و از جماعت انقالب

 دور شد.
 

 ؟ی_چ ور
 

 دستم گذاشت. یکردم. دستش را رو نگاهش
 

 _خوبم.
 

سته وخواب آلود  ییلحظه ا یرا برا نگاهش شدت خ شمانش به  به من داد. چ
 بود.

 
 میافت یفردا صبح زود راه م م؟یفتیشب راه ن یخوا یم یی_اگر خسته ا

 
 را نوازش کرد. دستم

 
 ندارم. ی_نه خوبم. مشکل

 



 .دیچیپ یباد به داخل جاده اصل یزد واز جاده فرع راهنما
 

 یخوشگل شد یلی_خ
 

 .دمیکردم. نگاهش به جاده بود. خند نگاهش
 
 کرد و گفت: ینگاه مین

 
 گم؟ یدارم درود م یکن یفکر م هی_چ

 
 را به نشانه مثبت تکان دادم. سرم

 
 گفت: یجد یلیخ
 

 _امشب ....
 

 نگفت. یزیرا ق   کرد و چند لحظه چ حرفش
 

 _امشب عاشقت شدم.
 



 .دمیخند
 

 ؟ی_مگه قبال نبود
 

 چند لحظه سکوت کرد. دوباره
 
 .یشتریو با شدت ب گهیبار د هی_
 

گاهش کردم. برا یحرف ظه ا ینزدم وفقط ن ند و من  مین ییلح رخش را چرخا
در نگاهش بود که تا به حال و در آن  یاقی. شتتور و اشتتتدمیتمام صتتورتش را د

 واقعا عاشق شده بود. نکهیبودم. مثل ا دهیچند ماه ند
 
 تونه خوددار باشه؟ یمرد تا چه اندازه م هی_
 
 خنده ام گرفت. شتریب

 
 ادامه داد. یچارگیب با
 

 کنم. یم ی_من االن چهار پنج ماهه که دارم خوددار
 

 زد. یو چشمک دیچرخ



 
 خوشمزه. یلیوان نگیپود هی. مثل یدلبر شد یلیامشب خ ی_ول

 
 گفتم: یرا جم  کردم وبا ناراحت صورتم

 
 ؟یکن یم سهیبا غذا مقا یچ ی_منو برا

 
 به طرفم خم شد. یکرد و کم یبلند ی خنده

 
ار رو چه ک نگیبهورمت. پود الیبه و دنیدارم به محض رس الیخ نکهیا ی_برا

 .گهیخورن د ی. مکننیم
 
سرم را تکان دادم ول با س یحرف یخنده  سم عرو مان فکر کردم.  ینزدم. به مرا

 توانم تمام و یهستتتم نم یزیکه در ب ن چ یطور بودم. تا وقت نیا شتتهیمن هم
ضوب خارج م یکمال از آن لذت ببرم. وقت ست  یکه از مو شوم تازه آن زمان ا

بوده  یعال اسمکردم که مر یدهد. حاال حس م یکه احساساتم واکنش نشان م
را  شیآرزو یو نوجوان یشتتده بود که در تمام کودک یزیهمان چ قایاستتت و دق

و نور. انقالب ستتنگ تمام گذاشتتته بود. ما مهمان  یپر از شتتاد یداشتتتم. شتتب
م مراس یبودند ول امدهیت شده بودند، نهم که دعو ییآنها می. نمینداشت یادیز

 به نحو احسنت برگذار شد.



 
ها و لذت بردم. عکس  ظه آن  ظه لح به لح با فکر کردن  را دوستتتت  مانیمن 

شقانه ها شتم. عا شت مانیبا عکس ها یجالب یدا ست هامیدا  یلیخ مانی. از ژ
شده باشد. دوست داشتم که زودتر حاضر  یعال دیخوشم آمده بود. به نظرم با

شده بودم. به نظر  لی. با فامنمیشده اش را بب شنا   یدب خانوادهاندک انقالب آ
شده بود.  یکه آمده بود به انقالب معرف یآمدند. از خانواده ما هم هر کس ینم
سم ها یرو شد و نه  یلینبود که خ ییهم رفته از آن مرا سته کننده با شلود و خ
 اکت و سوت و کور. خوب بود و به نظر خودم کامل بود.س یلیخ
 
تا ودمینهواب یخستتته بودم. ول یلیخ بار که به  یچرت زدم ول یکم الی.  هر 

نکند او هم خوابش ببرد و کار  دمیپر یرفتم به ستترعت از خواب م یخواب م
 ادهیپ نی. تازه از ماشمیدیرس الیدستمان بدهد. ساعت هشت صبح بود که به و

 .میدیزنگ زد و انقالب گفت که همان لحظه رس یبودم که ساراشده 
 
شستم و  یهایراحت یداخل خانه رفتم. خسته بودم. همان جا رو به درون هال ن

درون دستش به داخل آمد. او هم خسته  یرا ماساژ دادم. با ساکها میکف پاها
 سر من آمد. یبود. ساکها را کنار در گذاشت و باال

 
 ؟یی_خسته ا

 
 را باال بردم و نگاهش کردم. سرم



 
 یلی_خ

 
ش یمن رو یرو روبه شتم.  ست دا ست. نگاهش را دو ش وار بود.  فتهیدو زانو ن

. با همان دیو کنار خودش کشت نیزم یمبل به رو یدستتم را گرفت و مرا از رو
م گ نیهر دو نفرمان در تور و ستتات کهیکنارش نشتتستتتم. به طور یدامن پفک

ستش تورها را رومیشد ستش را  وخواباند و همان طور که هر د نیزم ی. با د د
 .دیب*و*سمرا  یستون بدنش کرده بود صورتش را جلو آورد و گرم و طوالن

 
 یدلربا شد یلی_خ

 
 زدم. ییخجوالنه ا لبهند

 
 زد و گفت: ییبه من نگاه کرد. بعد لبهند خسته ا گریلحظه د چند

 
. میابکم بهو هی. رمیگ یدوش م نییمن هم پا ریدوش بگ هی_بلند شتتو برو باال 

 خورمت. یشم. بعدا سر فرصت م یهوش م یمن واقعا دارم ب
 
جانم  یا کیو  دیب*و*ستتو گردنم را  دی. خنددمیکوب شیمشتتت به بازو با

 گفت. ظیغل



 
را خشتتک کردم و  میرا عوض کردم. موها میرفتم و دوش گرفتم. لباس ها باال

من خودم را به خواب زدم. پرده  ی. به اتاق آمد ولدمیخواب دیایقبل از انکه او ب
 یرفت و او هم رو نییتا نور به داخل نفوذ نکند. تهت پا دیرا کش میضه یها

شدم که به رودیتهت خواب شده  ی. متوجه  ستصورتم خم  ه ب شی. نفس هاا
شد که خنده ام بگ سته به روردیصورتم خورد و باعث   گونه ام فوت کرد. ی. آه

مرا  . دستم را گرفت ودیاز من خند یشتری. او هم با شدت بدمیتوانستم و خندن
 .دیبه سمت خودش کش

 
 بچه؟ من خودم استاد دور زدنم. یکن ی_منو دو در م

 
 .دمیخند

 
 .یاگر خنده ام نگرفته بود باور کرده بود ری_نه خ

 
 سونا. دیلرز ی_پلکهات داشت م

 
 گفتم یلجباز با
 

 .ستیطور ن نیاصال ا ری_نه خ
 



 گفت: زیآم دیتهد یرا تنگ کرد و با حالت چشمانش
 
 حاال بهورمت ها. نیکنم هم نگیپود ه*و*سنکن به سرم بزنه و  یکار هی_
 

 اش کرد و گفت: یبه ساعت مچ ینگاه
 

 _االن هم وقت صبحانه است. من هم که گرسنه.
 
 گفتم:  نتیرا باال بردم و با ش میابرو کی

 
 معده ات ضرر داره. ی_برا

 
شانم م شیدندانها کهیرا باز کرد و در حال دهانش کرد. از او  یداد خرخر یرا ن

رار و از تهت ف دمیکشتت ییخفه ا غیبرداشتتت. ج زیفاصتتله گرفتم. به طرفم خ
پا یکردم ول ند و رو رهایگ یرا در هوا گرفت و مرا مثل کشتتت میمچ   یچرخا

. دمیشتتک غیاش گذاشتتتم و ج نهیستت یکوب کرد. دستتتانم را رو خیتشتتک م
 گفت: ییو با اخم با مزه ا دیصورتش را کنار کش

 
 .غویج غیدختره ج ی_او

 



 است. دهیکه خواب از سرش پر دیرس ینظر م به
 
 حرکت هر دو مچ کینگاهم کرد و با  رتی. با حدمیاش کوب نهیمشتتت به ستت با

 دستم را گرفت.
 

 فه؟یضع یکن ی_رو من دست بلند م
 

نده خ نیام. ا دهیدانستم که ترس یم یول دمیخند یخنده تکان دادم. م را با سرم
 دخترانه ام را پشت آن پنهان کنم. یبود تا دلهره ها و ترسها یزیها فقط گر

 
 زد و گفت: یچشکم

 
سرت پر نکهی_مثل ا صبحانه ام  یندار یپس حرف دهیتو هم خواب از  اگر من 

 رو صرف کنم.
 

 .بست ییه اب*و*سبکشم که دهانم را با  غیتا دوباره و با خنده ج خواستم
 
 
 
 
 



*** 
 
 
 
 
 

هت نبود. رو جیزدم و گ یغل  گاه کردم. او در ت به اطرافم ن نگ  هت  یو م ت
و ستتاعت را نگاه  دمیمکث کردم. چرخ یرفت. کم جیگ ینشتتستتتم. ستترم کم

شد. گوشه پرده را باال زدم. هوا کامال تار میکردم. نه و ن شمانم گرد   کیبود. چ
صدا شان م یپله چوب یرو شیپاها یشده بود.   ری. به زدیآ یداد که باال م ین

ش که در دست ی. آهسته و بدون انکه چراد را روشن کند با بشقابدمیلحاف خز
 کیو  یکابر کیهستتتم.  داریبود به اتاق آمد. هنوز متوجه نشتتده بود که من ب

بود که به شتتدت بامزه اش کرده بود. از بشتتقاب درون  دهیشتتلوارک کوتاه پوشتت
آمد. ق عا  لیوان ی. بودبرداشتتت و در دهانش گذاشتتت و خور یزیدستتتش چ

 کردم. یبود. به شدت احساس ضعف و گرسنگ ینیریش
 

 یزدم. برخاستتت و آمد و کنارم رو یکه در اتاق بود نشتتستتت. غل  یمبل یرو
 تهت نشست.

 
 کوچولو پاشو یکن یضعف م ؟یستیشه؟ گرسنه ن ینم داری_خوشگلم ب



 
 را نوازش کرد. میموها

 
 _سالم.

 
صله بود. احتماال تنها یب یزد. لبهندش کم لبهند سل و ب ییحو صله ح یک و

 اش کرده بود.
 

 ماهت. ی_به رو
 

 ؟یداریوقته ب یلی_خ
 
 گرفتم. ینیریهست. رفتم ش یساعت کی_ 
 

 را روشن کرد. یپاتهت یخواب رو چراد
 

 ؟ی_خوب
 

 بود. سرم را به نشانه مثبت تکان دادم. قیدق نگاهش
 

 ؟یاون روبدوشامبر منو از تو ساک بد شهی_آره. انقالب م



 
 آورد. رونی. برخاست و کنار ساک زانو زد و آن را بدیخند

 
 طرفم آمد. لباس را به سمتم گرفت. به
 

 حمام؟ یبر یخوا ی_م
 

 _آره
 
 برداشت و مقابل دهانم گرفت. ینیریش کیظرف  از
 
 رو بهور اول نی_ا
 
 یزیدن چش داریبالفاصله بعد از ب نکهیرا به دهان گذاشتم. از ا ینیریاکراه ش با

 یشتتستتتم. ول یرا م میدهان و دندان ها دیابتدا با شتتهیبهورم متنفر بودم. هم
 داشتم. اجیحاال واقعا به آن احت

 
 ؟یواخ ی_مشت و مال نم

 



ند اخم مام رفتم. دوش گرفتم و بدیکردم. آرام خ به ح با تلفن  رونی.  مدم.  آ
 کرد. یصحبت م

 
 _آره خوبه.

 
......_ 

 
 دستش را به کمرش زده بود به من نگاه کرد. کهیکرد و با اخم در حال یمکث

 
 _نه نشد.

 
....._ 

 
 _طوفان بحث نکن من اصال حوصله ندارم. من ماه عسل اومدم.

 
....._ 

 
 ؟یندار ی_کار

 
......_ 

 



 ادی. کارکن تا حالت جا بهیجور نی_اره ا
 

....._ 
 

 ؟یندار یبرم کار دی_گفتم با
 

 ق   کرد. یرا بدون خداحافظ تلفن
 

 بود؟ ی_ک
 

 .ستادیو مقابلم ا آمد
 

 _طوفان.
 
 تعجب نگاهش کردم. با
 

 د؟ینکرد یخواست؟ شما هنوز با هم آشت یم ی_چ
 

شد تنها شه ک نی. تا اادیکارها رو بکنه حالش جا م یی_نه. حاال که مجبور  ه با
 تو کار من دخالت نکنه. گهید



 
 را ماساژ داد تا خشک شود میو آرام موها دیسرم کش یرا رو حوله

 
هت ت ینگفتم. مسائل او با برادر و خواهرانش به خودش مربوط بود. رو یزیچ

 فت.دستانش گر انینشست و سرش را م
 

 کنه؟ ی_چته؟ سرت درد م
 

 نشستم. سرش را آهسته تکان داد. کنارش
 

 دارم. ی_آره. گمونم هنوز کم خواب
 

ستم سرش را چرخاند و به من نگاه کرد. طوالن د شتم.  شانه اش گذا سر   و یرا 
 .قیدق
 

 ه؟ی_چ
 

 زد. لبهند
 

 یچی_ه
 



به من  یکرد حس خوب ینگاهم م قیطور دق نیکه ا یهم لبهند زدم. وقت من
 داد. یدست م

 
 ؟یکن ینگاه م یطور نی_چرا ا

 
 پررنگ تر شد. لبهندش

 
 کنم. ی_دارم فکر م

 
 شیها قهیشتتق یدستتتانش که رو یشتتانه اش برداشتتتم و رو یرا از رو دستتتم

ست گرفت. به  ستان مرا در د شت و د ستانم را بردا شتم. د شته بود، گذا گذا
 دمیپرس یآرام

 
 ؟ی_به چ

 
 .دیب*و*سدستم را به لب برد و  پشت

 
 .ی_به تو، به خودم، به زندگ

 
 .دیخودش را به طرف من جلو کش یکم



 
 _سونا؟

 
 _بله؟

 
 حست به من در چه اندازه است؟ ؟ی_من رو دوست دار

 
 :دمیپرس متیمال با
 

 ؟یپرس یم یچ ی_برا
 

 خوام بدونم. ی_م
 

 زمزمه کردم. آهسته
 

 _عاشقت شدم.
 

 چیشتتد که تا به حال در نگاه ه یبرق زد. نگاهش پر از حس خوب چشتتمانش
 داشت. یعشق و عاشق یادعا یکه زمان اریشهر یبودم. حت دهیکس ند

 
 _منم عاشقت شدم.



 
ضا یی. خنده ادمیخند سر ر هم لرزان و  شیصدا ی. حتالیو آرامش خ تیاز 

 پرشور شده بود.
 

 ؟ی_مگه عاشقم نبود
 

 .دیب*و*سام را  یشانیجواب پ یدر بر گرفت و به جا مرا
 

اگر جواب رد به  یبود ول زی. دوستتت داشتتتم و خاطرت برام عزیطور نی_نه ا
 حاال.... یکردم. ول ینم زیخودم رو حل آو یداد یمن م

 
 را ق   کرد. مرا رها کرد و برخاست. حرفش

 
 . تمام وجودت، خودت، روحت.....ی_بدجور برام مهم شد

 
هت ت یبه من کرد. عاقبت دستم را گرفت از رو یطوالن ینداد. تنها نگاه ادامه

 بلند کرد.
 

 .نییپا ایغذا سفارش بدم. ب هی_لباست رو عوض کن سرت و خشک کن، من 
 



 طرف در رفت. به
 

 _انقالب
 

 .دیچرخ
 

 _جانم؟
 

 م؟یمون یم ی_تا ک
 

 .دیخند
 

 ؟ی. خسته شدمی_تازه اومد
 

 اش کرد. یساعت مچ خیبه تار ینگاه
 

شانزدهم  شتمه. من هم  . ستیقرار دارم که کار طوفان ن هی_پانزدهم. امروز ه
 هان؟ ستی. از نظر تو که کم نرهیزنه تو کار م یگند م

 
 را تکان دادم. سرم

 



 یتو اون کلبه جنگل میروز هم بر هیشه  ی_م
 

 . به طرفم آمد و مرا محکم بغل کرد.دیخند
 

 _شما امر کن. من در خدمت هستم.
 
 نه اش زدم.شا به
 

 _غول چراد جادو
 

 رفت. نییو پا هتیرا به هم ر سمیخ یموها
 
 
 
 
 

 نوزدهم فصل
 
ود نب یزیچ چیام را در کنار او گذراندم. ه یزندگ یروزها نینتریریاز شتت یکی

سش به من بود. مراعاتم را م شدت حوا شم را مهتل کند. انقالب به   یکه آرام



ناکش خبر یکرد. آرام بود و از معده دردها مرا هم آرام  نینبود. هم یوحشتتت
از من  یلحظات یبراکه  یرفت. آن هم زمان یدر خودش فرو م یکرده بود. گاه

صله م شتم م یکه برم یگرفت. وقت یفا ست.  دمید یگ که دوباره در خودش ا
سش با  گریکه با من بود. د یزمان یول شش دانگ حوا تمام و کمال با من بود. 

 نبود. یخبر شیهایها و خودخور یمن بود. شاد تر بود و از نگران
 

شان م وجه سرانه انقالب باهر خودش را ن ست  یداد. وجه یپ شدت دو که به 
 یلذت بهش یکرد. آرام بود و در کنار هم عاشقانه ها یم یبود. شوخ یداشتن

شقمیکرد یرا تکرار م شدت به رو ییانه ها. عا  یروم و روان من اثر م یکه به 
آرامش و  سآن چنان ح میکدام از لحظات زندگ چیدر ه کهیگذاشتتت. به طور

 زیچ یبه من دستتت نداده بود. او که با من بود و در کنارم بود زندگ یستتبکبار
. که تکرار نداشتتت یتمیگرفت. ر یبه خودش م یگرید تمیشتتد. ر یم یگرید

 آرام بود و وجود مرا هم سرشار از آرامش کرده بود.
 

که با  ییداشتتتم تمام لحظه به لحظه ماه عستتلمان را. لحظه به لحظه ا دوستتت
. میزد یدر باد قدم م ایجنگل و  هیهم گذشت. در کنار هم، ساعت ها در حاش

 .میگرفت یو حس م میداد یدر سکوت، حس م یو گاه میگرفت یدست هم را م
 

 یابراز عالقه اش نستتبت به روزها وهیو شتت انیکردم که نوب و ب یحس م یگاه
تر و عاشقانه تر.  یتر شده بود. واقع نیمان عوض شده است. دلنش یاول نامزد

 گفت، من دوباره عاشقت شدم. یبه گفته خودش که م



 
شق شا یع شناخت دیکه  سر  و  هکرده بود. آن حس توج دایبود که به من پ یاز 

کامل و پهته شتتده  یبه عشتتق لیدر وجودش تبد ن،یآغاز یعالقه اندک روزها
با  ییهم فقط به ابراز عالقه ا یکرد و گاه یم انیپر شور ب یکه گاه یبود. عشق

 کرد. یچشمانش بسنده م
 
ته آن را م یزیچ تا  ناگفته، من  ندم و غرق در خوشتت یکه  شتتتدم.  یم یخوا

شده بودم و د شقش  شتم. عا ستش دا وار به وجودش، روحش، قلبش و  وانهیدو
به  یکردم که بتوانم به مرد یع ر تنش وابستتته شتتده بودم. هرگز فکر نم یحت

شهر ریغ شوم. ول اریاز  سته  سته مرد یدلب شدت دلب بودم  هشد یشده بودم. به 
کردم که  یفکر م با خنده یدانستتتم و گاه یخشتتتک م یکه از ابتدا او را کم

شقانه  ست؟ و حاال م یمرد یعا سن او و اخالق او چگونه ا که چه  دمید یبه 
 یکه هرگز تصتتور نم یزیکرد. چ یو عاشتتقانه در گوشتتم زمزمه م متیبا مال

 او باشد. یاحساس ییکردم که در حد توانا
 

شق شد کرده بود با ازدواج و راب ه  یکه در تمام مدت نامزد یع در وجود من ر
هم  آن دیرس یکه به نظر م یی. راب ه ادیبه کمال م لوب خودش رس ییناشوز

شده بود که مثل شب اول ازدواج مان خام و پر  یزیدچار تحول شده است. چ
شور بود. تحول ازین یاز دلهره و از رو شقانه و پر ما را  یکه تمام زندگ ینبود. عا

شتتده بود که مرا از لحاظ  یزیدرکنار او چ یتحت شتتعاب قرار داده بود. زندگ



ق و عش یاز خوب ریبه غ یزیدر کنار او چ کهیکرد. به طور یکامال اغنا م یروح
که در تمام لحظات  یکردم. روحم آرام شتتتده بود. من ینم افتیو آرامش در

با وجود او آن حس از ب کمرا  یزیحس کرده بودم که چ یزندگ  نیدارم. حاال 
 فقط او بود که حاال جبران شده بود. یدر زندگ کمبود من نکهیرفته بود. مثل ا

 
آرامش و عشق را در تک تک حرکاتش  نیکردم که او هم آرام است. ا یم حس

 یبدون انکه حرف یو حت میدر کنار هم باشتت نکهیتوانستتتم مشتتاهده کنم. ا یم
شق بده م،یبزن شق بگ میع که به  یزیبود. چ جیاحتا کی یورا یزیچ م،یریو ع

 بود. یروم زخم خورده او هم کاف یبرا دیرس ینظر م
 
ن . با خودمامیشتتبانه روز کامل را آن جا گذراند کیو  میرفت یکلبه جنگل به

 .میخوش گذراند یلیو خ میبرده بود لیوسا
 
د که . تا ابمیمجبور بود یخواستتت که به تهران برگردم. ول یدلم نم کهیطور به
 .میبمان ینگلو به خصوغ در آن کلبه ج الیشد در آن و ینم
 
به خواستتت خودش به نزد طوفان رفته بود. هر چه  می. نستتمیتهران برگشتتت به

ست. گفته بود که م صرار کرده بودم گفته بود که آن جا راحت تر ا  شمانیپ ادیا
بود که خودش را  یزینزد ما باشتتد چ میبهواهد به طور دا نکهیا یماند ول یم
 یرفبود، من ح راحتطور  نینکردم. اگر ا شتریکرد. اصرار ب یمعذب م شتریب

 خودش گذاشته بود. یرا به عهده  مینداشتم. انقالب تصم



 
سر مسئله نزول برخورد  یدوران تجرد من حساب یروزها نیدر آخر نکهیبا ا بابا

سربلند و با  یکرده بود ول دایپ ستاد. ب هیجهز کیمرا  ه کامل به خانه انقالب فر
در خانه  من هیتا جهز میاو را بفروش لیوسا شتریب مین میما مجبور شد کهیطور

 جا شود.
 

از روز قبل به خانه رفته بود و تمام خانه را  ی. ستتارامیدیکه به تهران رستت یروز
 جیع ر گلها ما را گ یبو م،یوارد خانه شتتد یوقت کهیگلباران کرده بود. به طور

 یه مک یهر گلدان گلکرد و مقابل  یبه اطراف نگاه م نیکرد. انقالب با تحستت
 .دیبو یکرد و آن را م یتوقف م دیرس
 

 درد نکنه. زنگ بزن تشکر کن ازش ی_دست سارا
 

سارا نیهم در ش یلحظه تلفن زنگ خورد. خود  شتم و بعد از  یبود. گو را بردا
شکر کنم. انقالب  یکل سم و ت شت که حالش را بپر صدقه رفتن تازه گذا قربان 

ش شاره کرد که او هم حرف بزند. گو شکر  یا را به او دادم. با احترام و محبت ت
 .دیرا هم پرس رایکرد و احوال رضا و الم

 



مانتو به مد.  تاق آ به ا تاق خواب رفتم. تلفنش را تمام کرد و   را در آوردم و میا
را کنار زد و پشتتت  میو موها ستتتادیرا مرتب کردم. کنارم ا میموها نهییمقابل آ

 .دیب*و*سگردنم را 
 

 ؟یموهات رو کوتاه کن یخوا ی_نم
 

 ؟ی_تو کوتاه دوست دار
 
 نگاهم کرد و سرش را تکان داد. نهییآ از
 

 .یشی. کوچولوتر مادیبهت م یلی_خ
 

بر   یسر ییه اب*و*سو دست در گردنش حلقه کردم. همان طور که  دمیچرخ
 لبانم زد، به ساعتش هم نگاه کرد.

 
 برم. طوفان منتظره. دی_با

 
شکل در ست شیکار پ یبرا یراه تماس گرفته بود و گفته بود که م  دیو با آمده ا

 انقالب در آن جا حاضر باشد.
 

 زد. ونریعوض کرد و از خانه ب یرسم یاسپورتش را با لباسها یلباسها  یسر



 
. از انقالب مینشتتستتت و حرف زد یآمد. کم دنمیبه د میاز رفتن او نستت بعد
 دیانماند. گفت که ب ادینه؟ ز ایماه عسل خوش گذشته است  ایآ نکهیو ا دیپرس

به جع کیآمد.  دنمیقرار داشتتت. بعد از رفتن او آراز به د یبا کستت ییبرود. جا
 رخودم هم تعجب آو یاآورده بود. آن قدر دلتنگش بودم که بر میشوکوالت برا

 بود.
 

شرد. او ب بغلم صحبت کرد شتریکرد و مرا به خودش ف از  .میماند. از همه جا 
 از م رم یکیشتتده بود که با  شتتنهادیپ نکهی. اشیکار و درستتش و آهنگ ستتاز

ار بود به او بدهک یکه زندگ یکار کند. خوش رانیا یسنت یگروه ارکسترها نیتر
 را به او برگردانده بود.

 
ست یچا ش سمیصحبت کرد یو از هر در میدم کردم و با هم ن  گفتم و می. از ن

 دمی. پرستتدیرستت یدلهور به نظر م یاو آن جا بوده استتت. کم یپا شیپ نکهیا
 نداد. یجواب درست یول
 
 یبود که کناره م یچند وقت میمن دهان باز کرد. نستت یعاقبت با پافشتتار یول

 گرفت.
 

 ؟ی_دوستش دار



 
 . چانه اش را باال برد و گفت:دیهسته نوشرا آرام و آ شیچا
 

 هم خوشم اومده. یلی. ازش خوشم اومده. خیتوجه باش یشه بهش ب ی_نم
 

 که ناراحتش کرده یگفت یزیچ دی_شا
 

 را تکان داد. سرش
 

خانواده حساس  نیا یحساسه. به نظرم تمام اعضا می. نسستیطور ن نی_نه ا
ن ما . چومیحرف بزن دیخب به قول تو ما نبا ی. ولستتتنینرمال ن کمیهستتتن. 

 دهنم رو ببندم. دیبا گهی. مهصوصا من دمیخودمون از همه آنرمال تر هست
 

 .دمیخند
 

 حساسه می_آره نس
 

 ؟ی_انقالب چ
 

 لحظه سکوت کردم. چند
 



دفعه عقب  هیکه  ادیم شیموق  ها پ یداره. بعض ادیز ی_ انقالب هم خودخور
 .شهیبعد هم خوب م رهی. تو خودش مکشهیم
 

 .زگذاشتیم یاش را رو یخال فنجان
 

شکل ؟یایباهاش کنار ب یتون ی_م س یتحمل آدم ها ؟یندار یم سا مثل  یح
 .ستین یانقالب کار راحت ایمن 

 
 یپدر و مادرت رو از دستتت بد نکهیستتوزه. ا یدلم براش م یگاه یدون ی_م

ه ب یچ یدون یگردنت باشتته ستتهته. م کیدو تا بچه کوچ تیبعد هم مستتئول
 کنه که اون جور یفکر م نکهیا زه؟یر یبه هم م شتتتریانقالب رو ب ینظرم گاه

 .ندادهرو درستتت انجام  تیمستتئول نیا دیخوب نبوده. اون طور که با دیکه با
سارا نیدیآ طور  نیانقالب ا یما موفق بودن. ول تیتونن بگن که تو ترب یم یو 
 بزنه..... یدست به خودخور شه یکه باعث م نهاستی. فکر کنم همستین

 
 مکث کردم. یکم
 

هم نداشتتته. بعد از پدر و مادرش با خاله اش  یشتتاد یزندگ نکهی_در ضتتمن ا
چند  نیعموش. تو ا شیکردن که اون هم فوت شتتتده. بعد هم رفتن پ یزندگ

گفت که اگر من تونستتته بودم  یشتتد م یموق  ها که صتتحبت م یوقت بعضتت



ست از پس همه چ ستانه  دیشا امیبرب زیدر سارا یزندگ هیاالن م  ینرمال مثل 
تن به  ارهیدل عموم رو به دستتت ب نکهیشتتد به خاطر ا یداشتتت و مجبور نم

. به نظرم اگرهم ستتتیخوب ن ادیز شیازدواج ناخواستتته بده. با خانواده پدر
 .ارنیخاطر که پشت سرش حرف در ن نیکرده از سر اجبار بوده. به ا یتالف

 
 گذاشتم و از جا برخاستم و فنجان ها را جم  کردم. شیرا سر زانو دستم

 
شه و براش م یلیدونم واال دلم خ ی_نم  یهمه اش فکر کن نکهیسوزه. ا ینگران

 خواهرت دست تو بوده سهته. یکه خراب شدن زندگ
 

 ؟یهست یراض ؟یندار ی_خودش چ وره؟ مشکل
 

 هم به آن ییلحظه ا یبود که حت یزیچ میاز زندگ تیرا تکان دادم. رضتتا ستترم
 شک نکرده بودم.

 
شا شه و از  ییلحظه ها هی دی_آره.  شه و عذاب بک تو خودش بره و کم حرف ب

شه ول و به قول خودش، فقط با من آروم  گردهیدوباره بر م تیدر نها یمن دور ب
 .شهیم
 

 داد. یرا نشان م الشیآرامش خ تیآراز نها لبهند
 



 صحبت کنم. میبا نس ی_دوست دار
 
کردن موضتتوب در  نیمشتتغول ستتبک ستتنگ نکهینزد. مثل ا یلحظه حرف ندچ

 ذهنش بود.
 

 نداره. یدونم. انقالب اگر بفهمه صورت خوش ی_نم
 

به خود نستت  هیبار  هی ه؟یاصتتال مزه دهن خودش چ نمی. بذار ببگمیم می_نه 
 خب نشد که کامل حرف دلش رو بفهمم. ی. ولمیبا هم کرد یصحبت مچهین

 
هم دوستتت داشتتت که بداند نظر  نکهیلحظه مکث کرد. دودل بود. مثل ا چند

که انقالب ناراحت شود و  دیترس یم نکهیوهم ا ستیراج  به خودش چ مینس
 من فراهم شود. یموجبات ناراحت

 
س صحبت کنم باهاش آراز. ن شه هم ب یاگر جوابش منف هیدختر عاقل می_بذار  ا

 گه. ینم یزیباز به انقالب چ
 

 اش را باال برد. چانه
 



شه. انقالب ناراحت  تی. زندگیدون یدونم واال هر طور خودت م ی_نم تلخ ن
 بشه

 
 دستش گذاشتم. یرا رو دستم

 
 _نه تو ناراحت نباش.

 
س یبرا ست و آ یک نکهی. ادمیعوض کردن بحث از مامان پر شته ا وباره د ایبرگ

قا یهمان جا م ایگردد  یبرم ند. گفت که حال مادر آ به بهبود  یمان دکتر رو
 شیاحتماال آلما نزد عموها یبرخواهند گشت. ول رانیاست و ظاهرا دوباره به ا

آن جا راحت  مادر خارج از کشتتور برخواهد گشتتتت. مامان گفته بود که آل
 سهت است. شیجا برا نیتراست. درک فرهنگ ا

 
 که از ی. با تلفنمیهم صتتحبت کرد گرید یهم نشتتستتت و از جاها گرید یکم

 از دوستانش شد مجبور شد که برود. یکیطرف 
 

تماس گرفتم و از حال و  ی. با صتتنعتدمیرستت میاز رفتن او من هم به کارها بعد
 دیرسپ یداد و بعد هم به شوخ یگزارش کار مهتصر ی. صنعتدمیروز هتل پرس

 فرصت. نیجواب دادم که در اول یبرخواهم گشت. من هم به شوخ یکه ک
 



وارد بود  یرا قبول کند. صنعت تیریدوباره مد یبودم که خود صنعت راغب شتریب
. در بود یو پاک نیمرد ام یها گذشته صنعت نیو به کار سوار شده بود. از همه ا

از او  یزیهتل را بر عهده داشت چ تیریکه قبل از من مد یمدت و در مدت نیا
صنعت دهید شده بود. در آن دوران  ش دیزم راکه باال اقتیل نممکن بود آ ین ان ن

 دهیشک نبود. که البته من عق یو پاک بودنش جا یدر امانت دار ینداده بود ول
صنعت شتم آن زمان هم  سته ب اریدر اخت یامکانات چارهیب یدا شت که نتوان ود ندا

خودش و هتل را نشتتان دهد. بابا عمال هتل را به امان خدا رها  دیآن طور که با
 نبود. اقتیل یعرضه و ب یآن چنان هم ب هکرده بود. وگرن

 
و درشت هتل و  زیو من از تمام اتفاقات ر میهم با هم صحبت کرد گرید یکم

صنعت دمیکارمندان پرس صنعت یو  صحبت کردن با  به  یهم جواب داد. بعد از 
 قبلترها برگشتم. یبه حال و هوا ی. سنتور زدم و کمدمیخودم رس یکارها

 
 
 
 
 

*** 
 
 



 
 
 

آزاد حومه  یاز دانشگاه ها یکیگذشت. من در  یم مانیسه ماه از عروس بایتقر
 یثبت نام کرده بودم و مشغول بودم. زندگ یتهران بدون کنکور در رشته معمار

مرد همه  کیمن پر از لحظات شاد بود. انقالب  یرا دوست داشتم. برا دمیجد
 یهکامل. گا یوشبهتخ کیکه من با او خوشبهت بودم.  یتمام بود. مرد زیچ

به خودش م به راه استتتت ول میخب االن زندگ دیگو یآدم  مثال  یخوب و رو
در راب ه با انقالب من  یام کامل شتتود. ول یرا کم دارم تا خوشتتبهت زیفالن چ

 یما در کنار هم و در سرما یکم نداشتم. شبها یزیکامال خوشبهت بودم. چ
ها زییپا نه  قا عاشتت لذت بهش ب یپر از  با مال. انودگرم و  با من  متیقالب 

. اوردیخواستتتم محال ممکن بود که نه ب یاز او م یزیکرد. اگر چ یبرخورد م
 کرد تا آن جا که ممکن است خواسته مرا اجابت کند. یم یسع

 
 یحوصله بود و حرف نم یآمد ب یکه خسته از سر کار م یبود که گاه درست

بعد از  یف بزنم. ولکه من هم حر ستتتین لیما یکه حت دیرستت یزد. به نظر م
ست. ز یمتوجه م یساعت شم ریشدم که مرا تحت نظر گرفته ا اه به من نگ یچ

آورد و خودش  یکرد. و دست اخر هم طاقت نم یم یکرد و با من نظر باز یم
تر  کینوازش خودش را به من نزد کیه و ب*و*ستت کیشتتد و با  یقدم م شیپ
از من بهواهد  نکهیا ایو  ردیمرا در آغوش بگ نکهیا یفقط برا دیکرد. شتتتا یم

 یباز شیبگذارم تا آرامش کنم. دوست داشت که با موها میپاها یسرش را رو



 یآرامش م شیها قهیحوصله بود ماساژ شق یکه سر درد داشت و ب یکنم. زمان
 کرد.

 
با شتتوخ اهویپر از ه یزندگ کیما آرام بود.  یزندگ و خنده و بزن و  یهمراه 

نه مثل زندگجور واجو یبکوب و مهمان قل   یها یهم کالستت یر نبود. حدا
سان شوخ یها و پارت یاز مهمان یآمدند و گاه یکه م یمتاهلم. ک ها و  یها و 

 کردند. یم فیکه داشتند تعر یجانیپر از ه یخنده ها و زندگ
 

. میخاطر بود که هر دو نفر ما آرام بود نیبه ا دیداشت. شا یآرام تمیما ر یزندگ
 یآرام تمیر مانیخاطر زندگ نی. به هممینبود یجانیکدام برون گرا و ه چیما ه

هم همه  میداد یکه م ییها یتا مهمان میرفت یکه م ییها یداشتتتت. مهمان
 و آرام بودند. یخانوادگ

 
ش یول شدت  شتم ا یآرام و ب یزندگ نیا فتهیمن به  ست دا  نیدغدغه بودم. دو

شب خانه بود و  یزندگ سر  شام و قهوه اش مرا که انقالب  ست یبعد از  ش  مین
گفت و من از  ی. او از روزاش ممیکرد یتماشتتا م لمیو ف میکرد یصتتحبت م

 .میکالسها
 



ستگ اگر شتم پاها یخ ساژ م میدا ناراحت بودم آرامم  ییداد. اگر از جا یرا ما
که ستتتاده،  یزندگ نیکرد. ا یکرد و با حرف زدن با من ذهنم را منحرف م یم

 آرام بود را دوست داشتم. یپر از لحظات ناب عاشقانه  یول
 

از جانب من هر چقدرهم که خسته  بایلباس ز کی دنیداشتم که با پوش دوست
شمانش برق م یبود ول زد و با خودش  یم ربغلیزد و از همان دم در مرا ز یچ

شتتتان هم  نیتر جانیدر پس پره یلحظات که حت نیبرد. ا یبه اتاق خواب م
 نهفته بود را دوست داشتم.آرامش 

 
به علت  ینظر خودش کارم را شتتروب کرده بودم. ول ریرفتم. ز یشتترکت م به
 میهابه درس دیهفته را هم با یروزها هیسه روز در هفته کالس داشتم و بق نکهیا
باهر  ییمایکار نداشتم. کار کردنم در دفتر هواپ یبرا یوقت آن چنان دمیرس یم
شت و ا یحیجنبه تفر شتریب س نکهیدا شتم که  ست دا با هم  یکارهم گاه ردو

ش سر کار در اتاقش را م یگاه نکهی. امیبا شت در م یدر  ست و پ و  ادستیا یب
 جالب بود. میبرا د،یب*و*س یپسرانه مرا م یو با حالت یدزدک

 
بدون آنکه صتتتدا رفتارش را بلند کند هر  شیبا کارمندانش پر از ابهت بود. 

 دیشتتد. شتتا یزمان ممکن انجام داده م نیعتریر ستترخواستتت د یکه م یکار
س نیشتریب صدا یک شامل حالش م یکه در آن جا  شد، طوفان بود.  یبلند او 

سربه هوا بود. هم به  ییهاکه مشغول انجام کار دیرس یبه نظر م شهیطوفان که 
 از آن چه که انقالب از او خواسته است، بود. ریغ



 
زد  یبه شدت مورد عالقه کارمندان مونث شرکت بود. با همه شان الس م یول

ها و  یرفت. فقط شتتوخ یباالتر نم ییحد و اندازه ا کیو عجب آن بود که از 
د. دادند، بو یشتترکت با به آستتمان رفتن جوابش را م یکه دخترها ییها یلودگ

 راب ه اش با من خوب بود.
 
ه گذاشت. ب یفراتر نم مشیرا از گل شیپاهرگز  یکرد. ول یم یمن هم شوخ با

 یکیداشتتت و ت یکرده بودم. او اگر هم منظور دایبه او اعتماد کامل پ کهیطور
ها و خنده  یانقالب جهتش کامال عوض شتتد و شتتوخ یزد با خواستتتگار یم

 کرد. دایپ یگریجهت د شیها
 

 یآمد و با من تماس م یم ریکرد. د یم یاز من هم استتتفاده ابزار یحت یگاه
ه صتتدا ب یو ب  یکرد که ستتر انقالب را گرم کنم تا او ستتر یگرفت و خواهش م

 گفت که جبران خواهد کرد. یاتاقش برود. بعد هم م
 

کردم تا طوفان به اتاقش  یرفتم و ستترش را گرم م یهم به اتاق انقالب م من
 یخودش و من نم یبه رو یشتتود. ول یدانستتتم که انقالب متوجه م یبرود. م

صتتدا در  یانجام بدهند و او که ب ینبود که کارمندان دزدک یزیآورد. اصتتال چ
شود. م سته بود متوجه ن ش س یبه رو یول دیفهم یاتاقش ن صامه یک ن م صو

 آورد. ینم



 
 نیگرفت. دوستتت داشتتتم ا یها خنده ام م یباز اهیستت نیخودم هم از ا یگاه

بچگانه من، به من  یندن در برابر کارهاکه با خاموش ما یاحترامش را. احترام
بستم و آهسته  یشدم و در اتاق را م یقدم م شیگذاشت. آن زمان خودم پ یم

س یاو را م یو دزدک س. دمیب*و* صبور یبرا ییه اب*و*  برابر رد شیپاداش 
 من و برادرش. یکارها و توطئه ها

 
خواستتت کارش را  یزد و تا به طور کامل و آن طور که م یبرق م چشتتمانش

 جانیلحظات پر از کشتتش و ه نیا فتهیکرد. و من شتت یکرد، مرا رها نم ینم
کار خودمان را گ*ن*ا*هزد و ما مثل دو  یاش در م یکه منش ییبودم. لحظه ا

ش یکنار م شتم. ا نی. امیدیک ست دا شتم. او را دو ست دا ه ک والتهابات را دو
 یکه آرام بود ول یظاتمن شتتتده بود. لح یدر زندگ یرینظ یخالق لحظات ب

 بود. یمن پر جذبه و دوست داشتن یبرا
 

آن روز طوفان  یشده بودم. ول نیخانه نش میبود که به خاطر درسها یروز چند
او  ی. از من خواستتته بود که به جادیآ یم رتریکار دارد و د ییگفته بود که جا

ر از پول پ فیک کیانجام دهم. به بانک رفتم و بعد با  شیرا برا یکار بانک کی
شتم. به علت ا شرکت برگ شکل پ ینترنتیا ستمیس نکهیبه  کرده بود  دایبانک م

دند. پول من دا یگون کی شیصتتادر کنند و به جا یبانک نینتوانستتتند چک ب
 ی. به گمانم آن چه که ته مانده یو دوهزار تومان یهزار تومان یهمه دستتته ها



دم و به ش نیسوار ماش اطیگاو صندقشان بود را به من غالب کرده بودند. با احت
 شرکت برگشتم.

 
ا ر مینستت فی. چون ماه قبل کهتیر یخون طوفان را م دیفهم یاگر م انقالب

 نیزم یرو یکه مقاومت کرده بود چند متر میمقابل دانشتتگاه زده بودند و نستت
د و پر از خراش شده بود. از آن زمان شده بود. تمام بدن و صورتش کبو دهیکش

 امیبود. و دا ردهک دایمن پ یرفت و آمد ها یرو یبه بعد انقالب وسواس خاص
شت که اگر اتفاق دیتاک س یدا شابه ن اال اگر را رها کنم. ح فیافتاد ک میبرا میم

ست در جا  یکه طوفان مرا برا دیفهم یم ستاده ا گرفتن آن همه پول به بانک فر
 کرد. یسکته م

 
الب . انقدمیرس گرمید یدادم و به کارها لیشرکت پولها را به حسابدار تحو در

سر قرار کار شته بود. کم نیدیکه با آ یهنوز از  شت برنگ د طوفان بع یو بابا دا
خودش را تا قبل از آمدن انقالب رستتانده  یهم برگشتتت. به قول خودش جلد

 بود.
 
دسته  کیبا  یکه کس میکرد یصحبت م و ستادهیهم در مقابل اتاق انقالب ا با

شد. مرا ند شناختم. رام دمیمن او را د یول دیگل وارد  سرعت   ییاعال نیو به 
 کردم. لبهند زنان جلو شیبه سمتش برداشتم و صدا یدوست سهند بود. قدم

 آمد.



 
 طرفها. نی. از اییاعال ی_سالم آقا

 
صال ستم که آدرس دفتر هواپ ینم ا سته ریگ را از کجا ییمایدان ست. د  آورده ا

 کرد. یگل را به طرفم گرفت و مودبانه سالم و احوال پرس
 

 . احوال شما؟رزادی_سالم خانم پ
 

 به اطراف انداخت و ادامه داد. ینگاه
 

 ندارن؟ فیباهر تشر ی_آقا
 

 گل را گرفتم و با تعارف گفتم: دسته
 

 .گهید شهیم داشیکار داشت. پ یینه جا ن؟یدی_چرا زحمت کش
 
ت و آورد و به طرفم گرف رونیب بشیپاکت هم از ج کیدسته گل اشاره کرد و  به

 گفت:
 

س ستم عرو شرمنده نتون سهند بامیب ی_  زین عزم یها برا نیاز ا شتری. ناقابله. 
 بود.



 
 را گرفتم و دوباره تشکر کردم. پاکت

 
 .نیدیزحمت کش ی_مرس

 
 دستم به طوفان اشاره کردم و گفتم: با
 

 م. طوفان باهر._برادر شوهر
 

کرد و او هم به خاطر گل و  یستتالم و احوال پرستت نیجلو آمد و با رام طوفان
 امدهیکادو و گل به آن جا ن کیدادن  یدانستم که ق عا برا یکادو تشکر کرد. م
 دمیپرس نیداشت. بنابرا یگریاست. ق عا کار د

 
 انجام بدم. ادیاز دستم برب یکمک شمی_خوشحال م

 
 یرکا هیگرفتم. من فردا  ریجا رو از ام نیمن آدرس ا رزادیخانم پ_واال راستش 

ش شیبرام پ صبح هر چرازیاومده  ستم پر ییمایآژانس هواپ ی. از  واز رفتم نتون
 ییماینفر گفت که اگر آژانس هواپ کیکنم.  دایپ هوامیکه م یاون ستتتاعت یتو

شم م شته با شنا دا شد  نیو واجبه. ا یهم کار اربرام بکنن. قر یکار هیتونن  یآ
 شرمنده به هر حال. گهیآدرس شما رو داد. که من مزاحم شما بشم. د ریکه ام



 
 او را به سمت ییرا تکان دادم و به طوفان اشاره کردم. طوفان هم با خوشرو سرم

 نشسته بود را بلند کرد و خودش پشت زیکه پشت م یبرد و دختر زهایاز م یکی
ت تماس گرف ییها را چک کردن. به چند جانشست و شروب کرد پرواز ستمیس
ست کار اعال یساعت میو ن  ییاعال .اندازدیراه ب ار ییوقت تلف کرد تا آخر توان

نمانده بود بپرد و طوفان را بغل کند. به  یزیخوشتتحال شتتده بود که چ یبه قدر
 مهم بوده است. اریهمان طور که گفته بود قرارش بس دیرس ینظر م

 
و  دیایخواست انقالب هم ب یسفارش قهوه دادم. م شیهم ماند. برا گرید یکم

ول ط شتتتریب یانقالب زنگ زد و گفت که کارش کم یاز او هم تشتتکر کند ول
کرد و رفت. بعد  ینماند و خداحافظ گریخاطر او هم د نی. به همدیخواهد کش

از ب درش را وچنگ زد  زیم یخنده دار به پاکت رو یاز رفتنش طوفان به حالت
 کرد.

 
 نه؟ ایبهتون داد. ارزش داشت براش وقت تلف کردم  یچ نمی_بذار بب

 
 را گرد کرد و پاکت را به طرف من گرفت. چشمانش

 
حاال برو  نی_نه کامال ارزشتتش رو داشتتتت. فقط نصتتفش مال منه ها. هم

 بفروشش سهم من رو بده.
 



بود. با خنده پاکت را در  یسکه بهار آزاد مین کیبه داخل پاکت کردم.  ینگاه
 برداشت تا پاکت را از دستم بقاپد. زیگذاشتم. طوفان به طرفم خ فمیک
 

 نصفش مال منه. گهی_سونا بد نشو د
 

 اون وقت؟ یچ ی_ برا
 
 .دیباز خند شین با
 

نه هم طیمن بل نکهیا ی_برا گل رو هم برم نیبراش جور کردم. اگر  ته   یدستت
 یدستتته گل تو ستتر جفتمون م نیهم با هم دیبرد. شتتا یداشتتت با خودش م

 .دیکوب
 

شم از اول کادوش رو داد. ا ری_نه خ ست دادا س یکادو برا نیدو ست  یعرو ما
عال کار شتتتاقینه زحمت جناب تازه  تو  یهمه من برا نی. اینکرد ی. بعد هم 

 بار هم رمضون. هیشعبون  شهیبار هم تو. هم هی کنمیم یفداکار
 
 دت مرا به خنده انداخت گفت:بچگانه که به ش یحالت با
 

 _باشه همه به من ظلم کردن تو هم روش. اشکال نداره.



 
 .دمیکوب شیبازو به
 

 نیبا ا یشتتد یفروشتتنده م دیتو با ؟یدونستتت یم یکن یبازار گرم م یلی_خ
 ات. انهیاخالق مظلوم نما

 
 خنده ام گرفت. شتریحالت صورتش ب از
 

شانش دادم و گفتم که چه  یکم سکه را ن سته گل و  شت. د بعد انقالب هم برگ
کردم و با خنده  فیتعر شی. برادیرا پرستت انیآورده استتت. جر مانیبرا یکستت

سف ییجا کیگفت چه عجب که طوفان در  سته او را رو   دیبه درد خورده و توان
 کند.

 
کرد، چشتتمک  یه مانقالب را نگا زانیخنده به طوفان که با لب و دهان آو با

شتم. خ ستش دا ش یلیزدم. دو ن بکند که در آ یشد کار یبود. نم  انیبامزه و 
 .اوردیبه وجود ن یخنده آور تیموقع ایخنده دار  زیچ
 

سارامیو برو میگفت که آن روز زودتر جم  کن انقالب به او زنگ زده بود و  ی. 
ش یما را برا در  میشب دعوت کرده بود. گفت که هر چه با من تماس گرفته گو

 را برداشتم و نگاه کردم. حق داشت. آنتن نداشتم. یدسترس نبوده است. گوش
 



 رونیو از شتترکت ب میکرد یطوفان گفت که تا آخر وقت بماند. خداحافظ به
 خسته گفت: یبا حالت یول یدستم را گرفت و با مهربان نی. در ماشمیزد
 

 ؟یجانان؟ خوب ی_چ ور
 

 دادم. هیخلوت بود. سرم را به شانه اش تک نگیرا تکان دادم. در پارک سرم
 

 ؟ی_آره تو چ ور
 

 را باال بردم و به چشمان خسته اش نگاه کردم. سرم
 

 ؟یی_خسته ا
 

 .دمی_شه
 

 میبر میتون یزنگ بزنم بگم نم یهوای_اگر م
 

 را روشن کرد و گفت: نیماش
 

 هم کار دارم. نیدی. با آدهیداره تدارک د گ*ن*ا*ه ی. سارامیبر دی_نه. با



 
 کار؟ ی_چ

 
 .دیام را کش ینیب

 
 یفهم ی_فوضول کوچول موچولو. حاال م

 
تاد به به راه اف نه  خا باس میطرف  باس عوض کرد. من هم ل . دوش گرفت و ل

 کرده شیبودم که او صورت آرا دهیکه فهم یکردم. از زمان شیعوض کردم و آرا
 کردم. یم شیآرا شتریمرا دوست دارد ب

 
به من نگاه  نهییکرد از آ یآمد. همان طور که خودش را خشک م رونیحمام ب از

 زد و با خنده گفت: یکرد. سوت
 

 .ی_خوشگل کرد
 
 زد و گفت: یناز سرم را تکان دادم. چشمک با
 

 هستم..... میبرگشت شاالی. امی_االن که وقت ندار
 



تهت برداشتم و به سمتش پرتاب کردم متوقف  یکه من از رو یبا بالش حرفش
 شد.

 
پرت  دیرس یدم دستشون م ی. هر چمیقد یادب. زن هم زنها ی_ِاِاِا... دختر ب

 کردن یبود. آقا آقا م یبود احترام ی. عزتچارشتونیکردن ستمت شتوهر ب ینم
 واسه شوهراشون. سرورم. تاج سرم .....

 
 را ق   کردم. حرفش

 
 یجوابش رو پس م میکارها رو کردن که نستتل ما االن دار نی. همگهید نی_هم

با شما مردها برخورد کرده بودن االن وض   یاصول وهی. اگر از روز اول با شمید
 بود. نیما بهتر از ا

 
 . حوله را به دور کمرش بست و جلو آمد.دیخند

 
 ؟ی_کدوم اصول

 
 آوردم. رونیب شی. زبانم را براستادیبه کمر مقابلم ا دست

 



دستتتش فرار کردم. با  ریو از ز دمیکشتت غیبرداشتتت. ج زیخنده به ستتمتم خ با
ست کرد یشوخ نیهم ست د سارا میو خنده ها آن قدر د تماس گرفت و  یتا 

 .میافتیو راه ب میبا عجله بپوش میما مجبور شد
 
س میبود ینفر نیآخر ما سمیدیکه ر به  و آراز نیدیانقالب و آ دن،ی. به محض ر

س صحبت کردن و  ش گاریتراس رفتند و به  ضا هم  بعد یپرداختند. کم دنیک ر
ه . فقط بابا بود کمی. ما زنها هم در آشپزخانه جم  شده بودوستیبه جمعشان پ

 کرد. یم یباز رایتنها در سالن نشسته بود و با الم
 

 با اشاره با تراس گفت: ساناز
 

 یتنها مونده ها. م شتتهیجلستته گرفتن؟ عمو االن ناراحت م نهایا هیچ انی_جر
قدر رو ا دیدون کهیکه عمو چ با ن نه و  نه  دیجوو ها شتترکت ک حث جوون تو ب

 حساسه
 

ست مدمیخند ضب به تراس نگاه کی قهیگفت. بابا هر از چند دق ی. را  بار با غ
 کرد. یم
 

 کار داره. نیدیدونم واال. انقالب به من گفت که با آ ی_نم
 

 چاقو هم به دستش داد. کیساالد را مقابل ساناز گذاشت و  لیوسا یسارا



 
 ساالد رو درست کن تا بگم چه خبره نیا ای_ب
 

 :میو ساناز هم زمان گفت من
 

 _چه خبره؟
 

 را آهسته کرد و گفت: شیصدا
 

هرسه  یمانکاریداده که خودش دستمزد پ شنهادیپ نیدیانقالب به آ نکهی_مثل ا
 باهاش نیدیده تا آ یرو م کشتتونیخودش و بابا و اون پستتره شتتر یعنینفر رو 

ضا م از طرف خود انقالب  شنهادیپ نیگفت که ا یچاپهونه رو از بابا بهره. ر
 بوده.

 
دوستتتانه به ستتمت  یول یجد یبه انقالب که در آن لحظه با حالت یمهربان با
 زد کرد و گفت: یخم شده بود و حرف م نیدیآ

 
 نیگفت که ا ی. رضتتا مهیدوستتتش دارم. پستتر با معرفت یلیخ یبرادر ی_جا

س ست م یهم نم لیفام یبرا یکار و حت نیا یروزها هر ک  اگر اونها گهیکنه. را



ستتر  رو نیدیتونن آ یپول خودش رو گرفته. نم نیدیضتترر کنن. آ یلیبه هر دل
 .میدستمزد تو رو بد میخونه ها فروش نرفته پول ندار نکهیبدونن به خاطر ا

 
د. بو یعال نیکرد. ا یم ریابرها ستت ینگاه کردم. ستتاناز رو یبه ستتارا رتیح با
اگر چاپهانه  یگرفت. ول یدر حال حاضتتر در چاپهانه از بابا حقوق م نیدیآ

شت نهایاز ا شتریب یلیتوانست خ یشد م یمتعلق به خودش م ه در ماه درآمد دا
شار سر سود  شد. چاپهانه در ماه  سرا بیرا به ج یبا کرد. آراز هم  یم ریزبابا 

 یها یتوانستتت به دلمشتتغول یکار کند و هم م نیدیآ شیتوانستتت پ یباز م
انستتتم و د ی. البته مدیایب رونیبابا ب ودی ریخودش بپردازد و بعد از ستتالها از ز

 را دست تنها رها نهواهد کرد. نیدیم مئن بودم که آ
 
 خوبه یلیکه خ نی_ا
 

 دستم را گرفت. زیم یاز رو ساناز
 

عمو راحت  یهم از دستتت غرغر ها نیدی. آشتتهیم یعال یلیآره ستتونا خ ی_وا
 شهیم
 

نبود. ستترم را تکان دادم. آنقدر  یداشتتت. کار کردن با بابا اصتتال کار راحت حق
و عشق نسبت به انقالب تمام  یخوشحال شده بودم و آن قدر حس حق شناس

 وجودم را در بر گرفته بود که همان طور خشکم زده بود.



 
شام همه ب تا ساب رونیزمان  صب یبودند. بابا هم ح رد ک یشده بود. حس م یع

 که او را کنار گذاشته اند.
 
صتتحبت کردن آرام  یتراس رفتم تا آنها را صتتدا کنم. صتتدا یشتتام به رو یبرا

حرفش را  یکرد به داخل آمد. ول یآمد. همان طور که صتتحبت م یانقالب م
ستش را گرفتم و به طبقه باال بردم. کاره گ مهیهم ن دیشا ایتمام کرد.  شت. د ذا

م در ساعت تما کیاست  یزیگفت که چه چ یم نیدیبابا داشت با غرولند به آ
 است؟ بهیغر گریکردند؟ حاال او د یتراس پچ پچ م

 
 .میرفت رایاتاق الم به
 

 دلهور شد نه؟ ی_بابات حساب
 

و عشتتق در آغوشتتش فرو رفتم.  نانیرا دور گردنش حلقه کردم و با اطم دستتتم
 باال آورد و دور کمرم حلقه کرد. ریتاخ یدستش را با کم یتعجب کرده بود. ول

 
 شده؟ ی_چ

 
 زمزمه کرد. میگوشم و در موها کنار



 
 کج کردم و نگاهش کردم. یرا کم سرم

 
 .یکن یم نیدیآ یکه برا یبه خاطر کار ی_مرس

 
 .دیب*و*سام را  یشانیو پ لحظه به چشمانم نگاه کرد. بعد خم شد چند

 
 .نیدم. هم یکه حقشه رو زودتر بهش م ینکردم. فقط دارم پول ی_کار

 
 کنه. یکار رو نم نیا ی. همه کسهیلیخودش خ نی_هم

 
ست دارم که آ نیدی_آ ستحقاقش رو داره. من دو  شریها گ نیاز ا شتریب نیدیا

 حقشه که مال اون بشه. نه،یدی. به نظرم تمام زحمت چاپهونه گردن آادیب
 
 ام کنار زد. یشانیپ یرا از رو میموها ینرم به
 

 ؟یبهت گفت؟ سارا ی_ک
 

 را به نشانه مثبت تکان دادم. سرم
 

 ؟یخوشحال کرد یلیکارت منو خ نیبا ا یدونست ی_م



 
 .دمیب*و*سبلند شدم و او را  میپاها یزد. سرم را باال بردم و رو لبهند

 
 پر از احساست معلوم بود. ه و اون بغلب*و*س نی_از ا

 
 مونه یتو ذهنم م نیا ،یکار رو کرد نی_تو به خاطر من ا

 
 لحظه نگاهم کرد. چند

 
ها تو  هیآره. بق کمشی_ که جوون خاطر خودم بود. من دوستتتت دارم  به  اش 

مقدارش هم به خاطر  هیده.  یبه من م یحس خوب نیکنن. ا شرفتیکارشون پ
 کنه. شرفتیرو قبول دارم و دوست دارم که پ نیدیبود. آ نیدیخود آ

 
 ی_مرس

 
 .دیخند

 
 زشته منتظر موندن نییپا می. بریقدر تشکر کن نیخواد ا ی_بسه جانان نم

 



شد. مثل ا نیاز ا یصحبت گری. دمیرفت نییپا به ند نفره در آن جم  چ نکهیکار ن
از موضتتوب نفهمد. بابا هم چنان  یزیگرفته بودند که بابا چ میدر تراس تصتتم

غذا م حت بود و فقط  با کستت ینارا تا آخر شتتتب  ینم یحرف یخورد و  زد. 
گشتتت. به  یم یستتاختمان ستتاز یحول و حوش کارها شتتتریصتتحبت ها ب

را فراموش  شیدلهور یبابا هم کم کم به جم  شتتان وارد شتتد و کم کهیطور
 کرد.

 
 .میدیرا در ظرف چ ینیریو ش وهیو م میساناز ظرفها را جابه جا کرد با
 

 ؟یتو راه ندار یزیچ ،یفنچ ،یی_جوجه ا
 

 با خنده گفت: یسارا
 

س ساناز تو هم. مگه چند وقته عرو سه  س هیکرده. بذار  ی_ب شه ب ینف . چارهیبک
 تازه شروب کرده به درس نیا

 
 از دستتون در رفته باشه دی_گفتم شا

 
و نفرشتتان به خنده افتادند و دانم حالت صتتورتم چ ور شتتده بود که هر د ینم

 داد گفت: یرا ماساژ م میشانه ها یبه شوخ کهیساناز در حال
 



 کردم باهات. ی. شوخیفتیخب بابا تو هم پس ن یلی_خ
 
آراز با ستتاناز که به جم  ما در آشتتپزخانه  یها یها و شتتوخ یشتتوخ نیهم با
 .میو ما به خانه برگشت دیرس انیبود، شب به پا وستهیپ

 
 
 
 
 

 ستمیب فصل
 

 نیترم بود و من به شتتدت مشتتغول بودم. دوستتت داشتتتم ا انیپا امتحانات
شغول شته ا یدرس خواندن برا نیرا. ا تیم ست  ییامتحان، آن هم در ر که دو

 لذت بهش بود. میداشتم برا
 

انقالب را به صتتدا  کهیدادم. به طور یرا به درس اختصتتاغ م یشتتتریب وقت
 توجه شده ام. یاو ب کرد که به یدرآورده بودم. گله م

 
ردم. ب یتا به حال تجربه کرده بودم به ستتر م یکه ازکودک یحالت نیآرام تر در

ه ما بود روز ب نیکه ب یکم نداشتتت. عشتتق یزیچ میبود. زندگ یروزگار عاشتتق



 یکه با او م یشتتد. دوستتت داشتتتم تمام لحظات یتر م ایروز شتتکوفا تر و پو
شق شتم عا ست دا شت. دو شد عاط نیرا در کنار او. ا یگذ  نیکه ب یفحالت ر

 لذت بهش بود. میما در نمو بود، برا
 

او و  یو از کارها مینشتتستتت یآمد م یانقالب از ستتر کار م نکهیبعد از ا شتتبها
 یگفت. خوشتتحال بودم برا یم نیدی. از آمیکرد یمن صتتحبت م یدرس ها

تدا ز با اب با فت. هزار و  یبار نم ریبرادرم.  نه برا کیر ها گذار نکردن  یب وا
ض یآورد. ول نیدیچاپهانه به آ ست را  متی. از قداش کن یعاقبت انقالب توان

سکن گفت. ا یباال شده بود و بابا شیواحد ها پ شتریب مین نکهیم  دیشا فروش 
فالم را پرداخت کند. کارها  مانیقرض ا نهایتر از ا  یستتر یلیتوانستتت خ یم

ه ک ییخرج تراش شتتده بود. خرج ها یلیرفت. پروژه خ یجلو م  یستتر یلیخ
به  یادار یجاد شتتود. کارهایکردند که ا یخود آنها هم از ابتدا فکر نم دیشتتا
شده بود که هز نیرفته بود و هم شیپ یکند ا تمام ب یها باال برود. ول نهیباعث 

 یعال ندهیستتاختمان آ نیداشتتت که ا دهیخود بابا هم عق یحت لیتفاصتت نیا
 اهد داشت.خو

 
شده بود که بابا هر چه که هز نیهم دیشا سئله باعث  ن آمد بدو یم شیپ نهیم

دوباره  شیبه جا یرودبار دستتت نزد ول یها نیکرد. به زم یچون و چرا قبول م
ابا ب یو انقالب با آن مهالف بودند ول نیدیکه آ یزیقرض گرفت. چ مانیاز ا

 هم با ارزش شیهااز بچه  تونیامالکش به جانش بستتته بود. آن باد کوچک ز
 تر بود.



 
 یرا بپردازد. ول مانیتواند قرض ا یداشت که به محض تمام شدن کار م دهیعق
س نیدیکه آ یزیچ سکنت ب  دیابود که هر ماه بابا ب یادیز اریرا نگران کرده بود ا

روزها  نیداد. ا یبابا باز هم ادامه م یکمر شتتکن. ول ییکرد. ربا یپرداخت م
سته تر س یبه نظر م شهیاز هم خ سته و درگدیر د که کر یرا نم نی. فکر اری. خ

 یرفت. گاه یم شیپ مانیو ا نیدیانقالب و آ یدارد. پا به پا یستتن و ستتتال
 نبود که به حرف گوش بدهد. یبابا کس ی. ولدمیترس یم شیبرا
 
الب رفت. انق یم شیکند پ یکارها خوب ول نیدیانقالب و آ یطبق گفته ها بر

شده بود. گاه سته  شدت خ ست،  یکه م یهمان مبل یشبها رو یهم به  ش ن
 ینم یگاه یکرد که تمام توجه اش به من باشتتد ول یم یبرد. ستتع یخوابش م

 شد. یهوش م یبه خانه ب دنیشد. آن قدر خسته بود که بعد از رس
 

ه ک ییها یدر تمام مهمان گریهم خسته شده است. د نیدیگفت که آ یم ساناز
ما  کهیبحث و صحبتها از کار آنها بود. به طور نیشتریب میبود گریدر خانه همد

کارها و پول درآوردن ها بود. به  نیزنها را خسته کرده بود. آراز اما فارد از تمام ا
شق خودش م س یکار و ع شگاه م ی. در آرامش برادیر رفت و  یخودش به دان

 نوشت. یساخت و نت م یآهنگ م
 



س با صحبت کرده بودم ول مین شانه ریهر دفعه او از ز یدرباره او  صحبت   بار 
 یکه در مهمان یکرد. کامال مشهن بود که آراز را دوست دارد. گاه یم یخال

کنند وبا چه  یبا هم صحبت م یکه با چه عشق دمید یم دندیرس یها به هم م
که  یوقت میسن یولزنند  یحرف م یقیو از موس نندینش یدر کنار هم م یتفاهم

 .دیکش یشد، کنار م یم یصحبت از عشق و عاشق
 
ز زنده هنو میکه در نس یخورد. عشق یم یمیقد ینظرم به عشق شتریدانم ب ینم

 یکرده بود، م دایکه به آراز پ یبا وجود عالقه ا میو نستت دیکشتت یبود و نفس م
س شق قد یاز قربان دیتر سارایمیکردن آن ع صل در ا ی. با  ساناز مف اره ب نیو 

داشتتتند که  دهی. آنها اما با نظر من مهالف بودند. آنها عقمیصتتحبت کرده بود
س شته  مین سد. ا یآراز م یاز گذ شا نکهیتر ض دیاحتماال  ش یانقالب را د. نبا
 شد. یم دایق عا مورد بهتر از آراز هم پ مینس یبرا
 

خانواده ستت ح باال که  کیکرده بود. از  لیخوشتتگل و خانم و تحصتت مینستت
 دهند. یجان م یمورد نیهمچ یزمانه برا نیا یجوانها

 
ست س دو سا شتم آن اح شان بود، واقع یدا شمان ست  دایپ تیکه در چ کند. دو

 یشتتدند. م یزوجها م نیاز بهتر یکیداشتتتم که با هم جفت شتتوند. به نظرم 
صحبت کنم ول ستم با انقالب  ست نگه  یسارا یخوا شد و گفت که د مان  

 ه من راب ستیداشت که درست ن دهیشد. عق یرام م مینس ندهیدر آ دیدارم. شا
شعاب قرار بدهم. با توجه به عالقه ا شوهرم را تحت  س ییبا   میکه انقالب به ن



شت، م شا یدا ستاو نیکند و هم یریانقالب جبهه گ دیگفت که  شود د  یزیب
 ما. نیب یبحث و ناراحت یبرا
 
راب ه دوستانه ام  یگذار کردم. ولرا به زمان وا هیقض نیخاطر هم من ا نیهم به

خواستتتت که به آراز جواب بله  یاگر او نم یق   نکرده بودم. حت میرا با نستت
که من درس  ییبدهد، باز هم دوستتتت من و خواهر شتتوهرم بود. در زمانها

خوش  یحستتابو  میرفت یم دینداشتتتم و او هم ستترش خلوت بود با هم به خر
 .میگذراند یم
 

ه زمستتتان دیخر یبرا میدلچستتب بود که قرار گذاشتتت یزییروز پا کی عصتتر
ستانه بهرد و من هم م ی. او ممیبرو سب زم شال منا ست که  ستم  یخوا خوا

 کنم. دایمناسب پ یپالتو ایبافت  کی
 

گذاشتتت ییمایدفتر هواپ در  میفالم ن مانی. طوفان و انقالب و امیبا هم قرار 
شغول بودند. قرار بود کبود که در اتاق انقالب به بحث و تبادل  یساعت ه نظر م

 .ونددیهم به آنها بپ نیدیآ
 
ود سرد ب یبود. کم ی. هوا عالمیبه راه افتاد ادهیو پ میاز ساختمان خارج شد ما
 یبود و ما با حالت هتهی. تمام برگ درختان ریبه شتتدت دوستتت داشتتتن یول



ش خ . تا خشمیبرگها بگذار یرا درست رو مانیکه پا میکرد یم یبچگانه سع
 .میآنها را بشنو

 
ند مرکز خر به مان نم یکه حت ییزهای. چمیستتر زد دیچ خورد را  یبه درد

 بود و من هم پالتو. دهیهنوز او شال نهر ی. ولمیدیخر
 

ساعت تمام باال و پا باالخره ساژها خر نییبعد از دو  امل را ک دمانیرفتن در پا
و او از  می. قهوه ستتفارش دادمیبود رفت یکیکه در آن نزد یشتتاپ ی. به کافمیکرد

گفت که از ده کلمه  یو م دیخند یکرد و من از انقالب. م فیتعر شیدرستتها
د کر یاست. مسهره م قالبآن درباره ان یبرم، هشت تا یکه من به کار م ییا

صل از ا یول شعف حا شوق و  شمانش م نیمن   نیخواندم . ا یعالقه را در چ
 او هم آرامش بهش بود. یبراداشت  یبرادرش زنگ آرام یکه زندگ

 
ست یساعت مین ش  یطوفان با او تماس گرفت و گفت که به خانه م نکهی. تا امین

که کجاستتت تا او را هم با خود ببرد. هوا  دیخواهد بگو یم میرود و اگر نستت
 نبود. رید یشده بود ول کیتار
 
س میشاپ را داد یآدرس کاف ما ست گرید قهیدق یو طوفان گفت که تا  . آن جا

با  مانیفالم آمد. از همان مقابل در که وارد شدند من متوجه شدم که ا مانیبا ا
 کند. نگاهش رنگ عشق و عالقه داشت. ینگاه م میبه نس بیغر یحالت

 



ام نگاه کردم. تم مانیبود. دوباره به ا الیخ یاما ب مینگاه کردم. نستت مینستت به
س سش به ن ش یلنگفتم و یزیبود. چ میتوجه و حوا شهن بود که   فتهیکامال م

ول پ مانیاستت. فکر کردم که برادر من در برابر او چقدر شتانس دارد؟ ا مینست
و ق عا پولش از پار یندارم که پولش را از کجا آورده بود ول یکار نیدار بود به ا

دازه به ان یکه من بپستتندم ول یپینه ت دیبود. شتتتا پیرفت. خوش ت یباال م
 هم بود. افهیخودش خوب بود. خوش ق

 
س آراز س اریچه؟ آراز مهربان بود. ب شق پ اریب ساتمیو مال شهیعا سا و با  ی. اح

 مانیا کلیبه اندازه تمام سر و ه ینداشت ول یهنرمند. پول آنچنان کیمحبت. 
شت. و من م سواد و هنر و ذوق دا سته بگو یفالم  شمان ب ستم با چ که  میتوان

 یبرا که ییو اندازه ا یبه اندازه کاف ینداشتتت ول مانیبا ا یتیستتنه چیه مینستت
 با آراز داشت. یادیباشد نقاط مشترک ز یمشترک موفق، کاف یزندگ کی

 
 مینستت یها دیکرد و با خنده دانه به دانه خر یم یطبق معمول شتتوخ طوفان

کدام  یآورد و نگاه م یم رونیب ستتتهیرا از ک چارهیب باره هر  نظر  کیکرد و در
 مانیکرد. ا یهم با آرامش و خنده به حرکاتش نگاه م میداد. نستت یخنده دار م

 یبودم. کس الثشهن ث انیم نیشده بود. من هم در ا مینس یهم محو تماشا
 به کار من نداشت. یکار

 



ه من رفت و گفته ک یم ییجا نیدیبا آ دیطوفان گفت که با دمیانقالب پرستت از
س ست به خانه بروم. از کاف یخودم با تاک ن هم . طوفامیآمد رونیشاپ ب یدرب

بروند. به من هم  مانیا نیخواستتتند با ماشتت یبود و آنها هم م اوردهین نیماشتت
 نکهیو هم ا ممن دوستتت نداشتتتم که هم مزاحمشتتان بشتتو یتعارف کردند ول

 رساند و بعد مرا. یاول آنها را به خانه م دیبا مانیبود که ا یجور رمانیمس
 

 نسبت به او نداشتم که به گمانم ینداشتم که با او تنها شوم. حس خوب دوست
هم به خاطر چهره خشن اش  دیبود که او به بابا نزول داده بود. شا نیبه خاطر ا

 بود.
 

روم. آنها هم ستتوار  یچه تعارف کردند من قبول نکردم و گفتم که خودم م هر
 یر تاکسباالت یبروم و از کم ادهیپ یگرفتم تا کم میصمشدند و رفتند. من هم ت

سوز پارمیبگ سرما و  شتم. هوا خ یزیی. قدم زدن در آن  ست دا و  زیتم یلیرا دو
 پاک بود.

 
س یآن قدر از کاف هنوز شده بودم که ک رد. ک میصدا یلیبه نام فام یشاپ دور ن

در  یکس یم و وقتندار یمعمول لیو پشت سرم را نگاه کرد. من نام فام ستادمیا
 ق عا با خود من کار دارد. رزادیخانم پ دیگو یم ابانیخ
 
 .دیبود که هن هن کنان به مقابلم رس ییاعال نیتعجب متوجه شدم که رام با
 



 .دیر ی_ماشاال خانم چقدر تند م
 

 شیرانها یخم شتتده بود و دستتتانش را رو یکم رمردهایام گرفت. مثل پ خنده
 گرفت. یستون کرده بود و نفس م

 
 شاپ دنبالتون هستم. ی_از کاف

 
 در خدمتم دیی_بفرما

 
 نفس گرفت و گفت: یکم
 

آقا و خانم و برادر شوهرتون  هی. با دمیشاپ شما رو د یکاف ی_من از طبقه باال
 د؟یشناس یکه کنار برادر شوهرتون بود رو م یی. اون آقادیبود

 
 تعجب گفتم: یکم با
 

 _دوست شوهرم و برادرشه
 

 با تعجب به من نگاه کرد. گفتم: هیثان چند
 



 _چ ور مگه؟
 

 سکوت. هیچند ثان دوباره
 

که با خواهرش توستتط من به  یی. همون آقاگهید بهیغر ی_خب اون همون آقا
 شدند. یسهند معرف

 
س یشتده بودم که به نظر م جیکلمه خشتکم زد. آن قدر گ یواقع یمعنا به  دیر

 رتیهمان طور با بهت و ح هیتمام هوش و حواسم از کار افتاده است. چند ثان
 است. شتریتعجب اش از من ب دیرس یبه او نگاه کردم. به او که به نظر م

 
 _اون....

 
هم فشردم تا بلکه بهتر بتوانم تمرکز کنم.  یرا ق   کردم و چشمانم را رو حرف

سهند دوست شده و با او مواد زده و  که با یبفهمم کس دیشا نکهیا یتمرکز برا
 باعث مرگ او شده است، چ ور و از کجا با طوفان و انقالب آشنا است؟ دیشا
 

قصتتد و  یرا از رو شیکارها نیمغزم واکنش نشتتان داد. نکند او تمام ا ناگهان
شتتدن به انقالب و  کیدهد. نکند که حاال هم هدفش از نزد یقرض انجام م

شکل شیطوفان پ شد. اگر ا یبرا یآوردن م ضوب ر دیطور بود با نیآنها با ا به مو
 گفتم. یانقالب م



 
 مانیدانستتتم که ا یخودم. من اصتتال نم یانقالب و زندگ یبودم. برا دهیترستت

 تیکدام هو ب؟یغر یآقا ایفالم استتت  مانیاستتت؟ اصتتال ا یفالم چه کستت
ه ب یدرود گفته استتت، ق عا با هدف تشیکه درباره هو یدرستتت استتت؟ کستت

شا کیسهند نزد ست. و حاال هم  شوهرم و خانواده ا یباز با هدف دیشده ا  مبه 
 شده است. کینزد

 
کردم  یکرد. سع دنیشروب به لرز میچنان دچار هراس شدم که دست و پاها آن

 دادم. یبه انقالب خبر م دیتا بر خودم مسلط باشم. با
 

صد بد شما  ی_اگر اون ق شته چرا به  شوهر من خودش گفته  لیفام کیندا به 
 کرده؟ یمعرف گهید یلیفام کیرو با 

 
 باال رفته گفت: یابروها با
 

 ه؟یچ لشی_واقعا؟ به شما گفته که فام
 
 فالم مانی_ا
 

 را چند بار تکان تکان داد. سرش



 
 . اسم خواهرش هم مهرانا بود.بی_مهران غر

 
 داشته باشه. یشدن به شوهرم هم هدف کیترسم از نزد ی_م
 

 فرو رفته بود.فکر  در
 
 قیدق ی. ولدمیکه همراهتون بود رو هم د یهم هست. اون خانم گهید زیچ هی_
 ....ادمی

 
 مکث کرد و ناگهان گفت: یکم
 

ستا ادمی_حاال   یهمون ای بیغر یخواهر آقا یمیصم یافتاد. اون دختر از دو
 یرفتن کاف یبودمشتتون. با ستتهند م دهیبا هم د یبود. چند بار یکه شتتما گفت

 .هونهیشاپ و چا
 
گاهش کردم. نستت جیگ نگ ن با او بود؟ هم میو م  یفکر کوتاه، ول کی نیهم 

 میپاها ریو منگم را تمام کرد. احستتتاس کردم که ز جیجام  و کامل، حال گ
س یخال س نیو بدتر نیکردم. مبهم تر دایکه پ یشد. ح ال بود که تا به ح یح

 ینم کهحفره  کیشتتد.  جادیخال در مغزم ا کیمثل  یزیتجربه کرده بودم. چ
 گذاشت درست فکر کنم.



 
س یسرد سو ستم حس م یمح شتان د سر انگ  دایکردم تا قلبم ادامه پ یکه در 

س شتم به طور مرگ آور یو حال بد بیغر یکرده بود. ح شمئز کننده  یکه دا م
 بود.

 
 ه؟یقض نیبکنه به حل ا یتونه کمک یم ؟یشناخت ی_اون خانم رو م

 
 یدستتتش را رو یکه با نگران دیدانم در نگاهم چه د ینگاهش کردم. نم فقط
 کرد. میگذاشت و آهسته صدا میبازو

 
 ؟یخوب رزادی_خانم پ

 
 شده است. نیکردم که زبانم سنگ ینگاهش کردم. حس م دوباره

 
 ؟یبابا خواهر من خوب ی_سونا خانم؟ ا

 
 شده ام گفتم: دیکل یدندان ها انیو از م یسهت به
 
 برم. دیبا دیبهش_ب
 



 اخم کرد و گفت: یکم
 

 ؟یشناخت یشده؟ اون خانم رو م یزی_سونا خانم چ
 

 سرم را تکان دادم. یکم
 

 شهی. حل مستین ی_نه مشکل
 
 بود. یکه بر لب آوردم کامال مصنوع یساعتم نگاه کردم. لبهند به
 

 .دینگ یزیچ ریبه ام شهی. اگر مدیخبر داد نکهیاز ا یشده. مرس رمی_د
 

ار ک یجا کیحس کرده بود که  نکهیکرد. مثل ا یموشکافانه نگاهم م همچنان
 دارد. رادیا

 
آمد،  یبود که از دست من برم یکمک ایشد  ی. اگر خبرستین ی_باشه مشکل

 .دیخبرم کن
 

 آورد و به طرفم گرفت. رونیب بشیاز ج یکارت
 

 باهر. ی. هم خودتون و هم آقادی_خوشحال شدم. مواظب باش



 
 _حتما. ممنون

 
بلند کردم. تمام راه تا خانه را در همان  یگرفتن تاکس یهمان جا دستم را برا از

ه ک نمیخواستم ذهنم را جم  و جور کنم تا بب یبه سر بردم. هر چه م یخال ذهن
 در مغزم و ییکردم که حفره ا یتوانستتم. احستاس م یچه بکنم نم دیاصتال با

 یو نم هتندیر یم نییپا هکار از آن جا بشتتتده استتتت که تمام اف جادیذهنم ا
 توانستند به طور محکم و منسجم باهم راب ه برقرار کنند.

 
س س نیا یکجا مین شوهرم بود. ا یمیماجرا بود؟ ن ه بود ک یفکر نیکه خواهر 

ش شیبرا یرفت. اما جواب یم نییتمام مدت در ذهنم باال و پا شتم. از ما  نیندا
با ادهیپ را پرداختم و  هیبه شتتماره کردم. کرا ید. نگاهزنگ خور لمیشتتتدم. مو

 .دمدا هیآب به درخت چنار لب باغچه تک یهمان جا کنار جو
 

ماجرا بود؟ حس کردم که  نیا یشدم. او کجا رهیدرون دستم خ یبه گوش مردد
 که عاشتتقش بودم و یاو، مرد نکهیبا فکرش هم قلبم از کار افتاد. فکر ا یحت

ض نیا یشوهرم بود کجا ست داده بود.  یبد یچارگیبود؟ حس ب هیق به من د
با یاصتتال نم به هر جان کندن که بود  دیدانستتتم چه کار  را  یگوشتتبکنم. 
 برداشتم.

 



 ؟یی_سونا کجا
 

 نگران بود. یکم شیصدا
 

 لرزانم را صاف کردم. میکردم و صدا ییا سرفه
 

 خونه هستم. ی_سالم. من جلو
 

 کرد و گفت: یمکث
 

 ؟یکرد ری_د
 

 با اون حرف زدم. کمی دمیرو د ییاعال ی_بعد از رفتن بچه ها آقا
 

 باال ایطور. خوب ب نی_که ا
 

ه برادرانم ب دیباال رفتم. درمانده شده بودم. با زانیرا ق   کردم. افتان و خ یگوش
 بهیآدم غر کیکردم؟ او  یاول از شتتوهرم پرس و جو م دیبا ایدادم  یخبر م

شوهرم بود. هم بال شقم، زندگ نم،ینبود. او   یم شیبحث را پ دی. چ ور بامیع
انقالب خواهر تو و دوستتت تو چه کار با برادر  م،یبروم و بگو نکهیا دم؟یکشتت

 یمن داشتتتند؟ چرا به او مواد داده بودند و بعد از مرگش هم به طور مشتتکوک



هم نبوده  لیماجرا دخ نیخواهر تو در ا یشدند؟ اصال اگر حت دیهمه شان ناپد
سهند را م ست چرا از روز اول نگفته که  سد. او که تمام مدت عکس  یا شنا

 بوده است. دهیبه وفور د یو سارا نیدیما و آ یسهند را در خانه 
 
صوصا از مرددینبود که بشود پرس یزیچ نیا شقش  ی. مه سرم بود. عا که هم

 یتماداع یاوج ب یعنیحرف  نیاعتماد داشتم و ا شتریبودم و از چشمانم به او ب
 یلی. دلدیگو یدرود نم ییاعال نیم مئن بودم که رام یبزرگ. از طرف یو تهمت

 بود؟ نکرده ییطوفان اشاره ا ایدرود نداشت. چرا به انقالب  یبرا
 

بود  در سرم به راه افتاده یوحشتناک کیافکار به مغزم هجوم آورده بود. تراف تمام
 فکر کردن را از من گرفته بود. ییتوانا کهیتر کرده بود. به طور جیکه مرا گ

 
 بود. نگاهش ستتتادهیدر به انتظارم ا انیآستتانستتور را باز کردم. انقالب در م در

کردم. همان نگاه صتتبح را داشتتت. همان نگاه روز قبل و هفته قبل را. با توجه، 
ه ب م،یهتر زندگب ی مهین نیتوانستتتم به او، به ا یعشتتق و احستتاس. چ ور م

شک کنم؟ چه کار با سم،  سا شقم، به اح صال مگر  یم دیخودم، به ع کردم؟ ا
 وجودش. گرید میبه عشقش شک کند. به خودش به ن یشد که کس یم
 

در جوابش، لبهند زدم. دستتت دراز کرد و  ریبودم. با تاخ جیزد. هنوز گ لبهند
 .دیمرا به داخل کش



 
 _جانان من چشه؟

 
. ناخوداگاه، خدا شاهد است که دیو بو دیب*و*سرا  میو موها را باز کرد شالم

 ی. ستترش را بلند کرد و نگاهم کرد. کمدمیکنار کشتت یناخوداگاه، خودم را کم
 بود. یاخم داشت و نگاهش جد

 
 _چته کوچولو؟

 
 باشم. لبهند زدم. یخودم را کردم که عاد یسع تمام

 
 خسته ام. کمی_
 
 را از دستم گرفت. دیخر سهیو ک فمیک
 
 منه. شیدردت پ ی. دوازمیعز ای_ب
 

ستش نمانده بود که  یزیرا دور کمرم حلقه کرد و به طرف اتاق خواب برد. چ د
 توانستم. یرا نداشتم. نم شتریب یکی. تحمل نزدفتمیب هیبه گر

 
 ؟یدیخر یچ نمی_نشونم بده بب



 
آوردم و نشتتانش دادم. با اخم نگاهم  رونیب ستتهیپالتو را از ک یآدم آهن کی مثل

 گذاشت و گفت: میشانه ها یپالتو هر دو دستش را رو یکرد و به جا
 

 _سونا چته؟
 

 ؟یچی_ه
 

 به من نگاه کرد. یلحظه سکوت کرد. در سکوت با دقت و طوالن چند
 
 شده؟ یپرسم. چ یازت م گهیبار د هی_
 
 انداختم. نیینگفتم و فقط سرم را پا یزیچ
 
 .نیکنه هم یسرم درد م کمی_
 

 سکوت کرد. گریو چند لحظه د دوباره
 

 مسکن بهور. هی_خب 
 



 او جدا شدم وبه سمت حمام رفتم. از
 
 سردم شده. گرم شم بهتره. دی. شارمیگ یدوش م هی_
 

س یراه متوقفم کرد. مرا در بر گرفت و گرم و طوالن مهین در ستم . نتواندیب*و*
افتضتتام و  یبود. حستت یپردم. حس بدمقاومت کنم. خودم را به دستتتش ستت

کند و هم دوست داشتم  دایعاشقانه ادامه پ نیخواست که ا یکشنده. هم دلم م
 ند؟فالم دار مانیبا ا یکه چه سر و سر میکه او را پس بزنم و بگو

 
 نگاهم کرد. یاز من جدا شد. چشمانش با کنجکاو عاقبت

 
 _دوستت دارم.

 
ه واژه را ب نیا ی. تا به حال با همچون احساسدیگفت و من احمقانه قلبم لرز او

تم. نگف یزیچ شتتتهیو از ته قلبش. برخالف هم قیکار نبرده بود. نه آن قدر عم
 کج زدم و به حمام رفتم. ینگفتم که من هم. فقط لبهند

 
بودم. اصتتال بهتر نشتتده  جیدوش نشتتستتتم. گ ریرا درز یحمام مدت طوالن در

 جیاو اصال بهتر نشده بودم. بدتر هم شده بودم. گ دنیبودم. با به خانه آمدن و د
 یهم نم دیدانم شتتتا یتوانستتتم درستتتت فکر کنم. نم یتر و درمانده تر. نم

منجر به روشن شدن  دیدرست و جام  که شا یخواستم درست فکر کنم. فکر



در کار نبود.  یروشتتن چیدانستتتم. ه یچون ته آن را م دیشتتد. شتتا یم یقیحقا
 شیو به سو دشیشد که به ام ینم دهیدرآن ته د ینور چیهم لق بود.  یکیتار

و در ستتکوت م لق و در  کیاتاق تار کیکردم که در  یحرکت کنم. حس م
و حرکات و حرف ها و  ااز کاره یافتاده ام. بعضتت ریو تار، گ رهیت یافکار انیم

که  ییزهایشتتدند. چ یم دهیپازل در ذهنم کنار هم چ کیحاالت، حاال مثل 
 و نرمال بود. یاصال مبهم نبود. عاد میبرا یدر آن مق   زمان دیشا
 

. زمیهم فشتترد. دستتتانم را مشتتت کردم تا افکار را برهم بر یرا به رو چشتتمانم
شتم ا ست ندا شتم که حق نیدو ست ندا شود. دو را  قتیپازل در ذهنم کامل 

که مغز و ذهن و  یزیشتتد. چ یم یمنته زیچ کیبه  دیکه شتتا یقتیبدانم. حق
 کرد. یروحم به شدت از آن فرار م

 
طرف و آن طرف پراکنده شتتده بود، اگر کنار هم  نیکه در ذهنم ا یپازل ق عات

 من باشد. لیشد که م ابق م ینم یزیاش آن چ جهینت دیشد شا یم دهیچ
 
 یکردم که کامال ناخوداگاه و در درون خودم ستتع یخاطر احستتاس م نیهم به
گاه نیکنم که زمان ا یم  .اندازمیب قیرا به تعو یآ
 

ش سرم صورتم را رو به آب باال گرفتم. د هیحمام تک یها یرا به کا  گریدادم و 
ساس م ستم ادامه دهم. اح ست.  یزیکردم که چ ینتوان سرم نمانده ا به انفجار 



سته دان یاصال نم مینس دیشا نکهیدوباره و دوباره همان فکر در سرم رژه رفت. ا
سهند برادر من بود ست. چکه  شب ریغ یزیه ا س اهتممکن.  سهند ب  اریمن و 

سهند و تعر نیبود. از همه ا ادیز شته او بارها و بارها عکس  سهند و  فیها گذ
شن سهند را  صادف یبود. حت دهیعالقه من به  ست، او  یاگر ت هم در کار بوده ا

 با برادر مرحوم من داشته است؟ ،ییجز یحت ییگفت که آشنا یم دینبا
 
 یزیچ انیجر دیکردم که شتتا یفکر م نانهیاحمقانه و خوش ب یدانستتتم. ول یم
به نظرم بهتر نیباشتتتد. ا گرید  چیه نکهیفکر بود. ا نیدردستترتر یو ب نیفکر 

س ست و فقط ا نیا یک صر نبوده ا سط مق ست. ا مانیو صه ا  نیفالم آدم بد ق
ر فک اماز تم میخواستتتم. کوتاه کردن دستتت عشتتق زندگ یبود که من م یزیچ
 بد. یها
 

 یصحبت کردن م میمال یآمدم. از هال صدا رونیو از حمام ب دمیرا پوش حوله
صدا یآمد. ال س یدر باز کردم.  سته انقالب و ک آمد.  یم یصحبت کردن آه

کردند که من  یآنقدر آهستتته صتتحبت م یخب گوش دادم. طوفان بود. ول
صال و ابدا دلم گواه ی. ولدمیشن ینم فیخف یبه جز پچ پچ یزیچ  یخوب یا
 کرد؟ یجا چه کار م نیداد. طوفان ا ینم
 

شم. ا یسع سرد با شکل را فقط خودم با نیکردم تا خون  کردم نه یحل م دیم
 رونیو ب دمیاو. لباس پوشت ی. او شتوهر من بود و آنها هم خانواده یگریکس د

ل ب که مقابهم بود. ستتالم کردم. انقال میرفتم. با تعجب متوجه شتتدم که نستت



ه من و ب دیگفت چرخ یرا به او م یزیآشکارا چ یبود و با خشم ستادهیطوفان ا
 نگاه کرد.

 
 شده؟ یزی_چ

 
 شهیهم یخواستم همان سونا ی. ممیبا دقت به من نگاه کرد و من به نس طوفان

 یکه با آمدن آنها کل شتتهیهم ی. آن ستتوناستتتمیحس کردم که ن یباشتتم ول
 وسط نیا یزیکردم که چ یشد. من نتوانستم. چون واقعا حس م یخوشحال م

 یکه در ذهنم انجام م ی. با همه تالشتتجمیکردم که گ یاشتتتباه استتت. حس م
ستم به خودم بقبوالنم که همه چ یدادم، باز هم نم ست و ا زیتوان ست ا  نیدر

 تصادف بوده است. کیفقط 
 

 .یچی_ه
 

س انقالب سمتم آمد. من نگاهم را از ن س میبه   بیغر یهم با حالت میگرفتم. ن
 .یو درماندگ یشرمندگ نیما ب یانداخت. حالت نییسرش را پا

 
 ؟ی_بهتر شد

 



ساس کردم که د فقط س یکمد نیتوانم ا ینم گرینگاهش کردم. اح  یازب اهیو 
ستم. چ یم دیگفتم. با یم دیاحمقانه را ادامه بدهم. با ز نمانده بود که ا یزیدان

 که داشتم، سکته کنم. یحال مهوف نیا
 

 شده؟ ی_چ
 

تر شتتد و دستتتم را در دستتت  کینزد. نزد یحرف یدر هم رفت. ول شیها اخم
 م.قدم از او فاصله گرفت کیو  دمیکش رونیخودش گرفت. دستم را ازدستش ب

 
 ه؟یچ انی_انقالب جر

 
 کامال گارد گرفته به طرفم آمد. طوفان

 
سر ییاعال کهیمرت نیا ه؟یتو چ انی_جر سر و  شت یبا تو چه   نیتا ا میداره؟ برگ

بد هت  که د ادتی م،یرو ب ته بود  هاش حرف م یدار دمیرف زن  هی. یزن یبا
 کار با دوست برادرش داره؟ یشوهر دار چ

 
بود که  یوریپل سهیک نیمبل برداشت و نشانم داد. ا یدسته  یاز رو سهیک کی

جا مانده بود.  مینستت دی. درستتاک خرمیبود دهیخر میعصتتر همان روز با نستت
صتتحبت با من  نیرا در ح ییدادن آن به من برگشتتته بودند و اعال یظاهرا برا



شار بگذارد. دوباره رو به انقالب که  یبودند. حاال او م دهید ست مرا در ف خوا
 کرد، نگاه کردم و گفتم: یبه من نگاه م نهیدست به س

 
 ه؟یچ انی_جر

 
 گفت: ینسبتا بلند ییصدا با طوفان

 
 ه؟یچ انیجر یبگ دیتو با ؟یچ انی_جر

 
 .دمیخشم به طرفش چرخ با
 
 یبا هوچ نکهیا یچه؟ برا یخواستت به من وصتله ناجور بچستباند. برا یم او

که  یگفت؟ مرد ینم یزیچه شوهرم چ یاز اصل موضوب دور شود؟ برا یگر
شده آن اعتماد؟  شتریگفت من از چشمانم به تو ب یم شهیهم اعتماد دارم. چه 

شتتد  یم یمنته زیچ کیداد؟ همه به  یبرادرش نم یگر یبه هوچ یچرا جواب
شتن به رو سرپوش گذا ستن و  شم تقر یکارها یدان  بایبرادر و خواهرش. با خ

 .دمیکش ادیفر
 

 هست.... تونیزیچ هیندارم. شما  یانی_من جر
 



 :دمیپرس یو با ناراحت دمیچرخ میرا ق   کردم و به سمت نس حرفم
 

 .... ؟یداشت ی_تو با برادر مرحوم من چه سر و سر
 

 به سمت انقالب و طوفان برگشتم و گفتم: دوباره
 

 یردخت هیکه با  هیک یفالح مانیا د؟یدار یچه کار یفالح مانیا نی_شتتما با ا
به برادر من نزد یدونم ک یکه اصتتال نم کرده بود و بهش  کیبوده خودش رو 

 انمیبود که ا ییگفت. اعال یداشتت م ییبود که اعال یزیچ نیداد؟ ا یمواد م
 کهیتو ستتر اون مرت یتو ستترتونه؟ چ یکرده بود. چ یفالم رو به ستتهند معرف

 مردک؟ نیا هیکدومشونه؟ اصال ک ب؟یمهران غر ای یفالح مانیاست؟ ا
 
س به د. آن چنان به من زل زده بود شده بو وارینگاه کردم. رنگش مثل گچ د مین

 که حس کردم همان طور سر پا سکته کرده است.
 

 یم یی. اعالیهاشتتون بود ی. تو هم تو مهمونی_تو با اون دختر دوستتت بود
 ان؟یجر نیبوده ا ی. چیرفت یم هونهیگفت تو هم باهاشون به چا

 
شتم. او  رهینزد. همان طور به من خ یحرف چیه سمت انقالب برگ شده بود. به 

 نکهیحال او تا ته خط را به من فهماند. ا دنیشتتده بود. همان د میبدتر از نستت
هستتت. اتفاق و  یانیواقعا جر نکهیدستتت داشتتته. ا انیجر نیشتتوهرم هم در ا



همه شتتان  حاالکرد  یدر کار نبوده استتت. چه احمق بودم که فکر م یتصتتادف
 مانیکند. بعد هم ا یاشتتتباه م ییکه احتماال اعال ندیوگ یکنند و م یکتمان م

رد و ک یهم اعتراف به اشتباه م ییو اعال میکرد یرودررو م ییرا با اعال میو نس
 گشت. یشد و به روال سابق بر م یتمام م یوخوش یبه خوب زیهمه چ

 
بهش مواد داده  یفالح مانیچرا اون ا ؟یخواستتت یم ی_از جون برادرم چ

 بود.....
 

د. کرده بود، ق   ش دایاز آنها خودش را پ عتریسر یلیتوسط طوفان که خ حرفم
کرد و جلو آمد و مچ دستتتم را  یمن و خودش را ط نیب یچند قدم فاصتتله 

 گرفت.
 

 ی. اخومیشو با هم بر ادهیزد و ادامه داد( پ یخوشگله. )چشمک یه یه ی_ه
 ....میخورش نکرد زیزد. ما چ یمواد م یگرام

 
بودم.  دهیرا ند رشیبود که تا به حال نظ یزیکردم. در چشتتمانش چ نگاهش

شاد و هم نکهی. مثل ایمینفرت ناب و قد کی شمان   یخندان او نقاب شهیآن چ
 اند.را با آن بپوش نینفرت سهمگ نیبود که او تمام مدت به صورت زده بود تا ا

 



شت خ ست مانیما ا نکهیقبلتر از ا یلی_دادا ش یم جلو مواد میرو بفر  شه،یزد. 
ش س ینم ریبنگ. چرا از ام ش،یح  مانیا نکهیبهت گفته هان؟ ا یچ ریام ؟یپر

خودش رو تبرئه  نکهیا ی. برارکاههیمارمولک و آب ز یلیبهش مواد داده آره؟ خ
. زده بشیغ مانیکه ا هدونستتت یرو انداخته گردن ما. چون م رهایکنه همه تقصتت

 ریگ یاندازم گردنش که شتتما پ یرو م رهایاز اون بهتر؟ همه تقصتت یگفت ک
ود دوست سهند ب نیتر کیسهند رو معتاد کرده بود. چون اون نزد یکه ک دینش

شک م شما در درجه اول به اون  شرف. چرا از خودش  یب کهی. مرتدیکرد یو 
شبها یپرس ینم ش یکه برادرت رو معتاد کرده بود. تمام  زدن  یم شهیامتحان 

ه وقت بود ک یلیجا شتتروب شتتده بود. برادرت خ نیز اکه بتونن درس بهونن. ا
 .مانینه ا ریآلوده بود. اون هم با ام

 
سئله ر دهانم ا ت شهیر نیصحبت ها بود. و ا نیدارتر از ا شهیباز مانده بود. م

ته ا دهیکجا دوان نفرت از کجا  نیماجرا و ا نیشتتتده بود و رشتتتد کرده بود و 
 دانست. یگرفت. فقط خدا م یسرچشمه م

 
 د؟یهست ی_شما ک

 
سوالم از او بود. ول یاز ته چاه در م میصدا شت و به انقالب که  یآمد و  او برگ

 کرد و رنگ به صورت نداشت، نگاه کرد و گفت: یبه ما نگاه م
 
 بهش بگو ایب د؟یهست یپرسه شما ک یزنت داره م ای_ب



 
گمشتتو  کیآمد،  رونیشتتده انقالب ب دیکل یدندان ها انیکه از م یزیچ تنها

 و رو به من گفت: دیبه طوفان بود. طوفان آهسته خند ظیغل
 

 گم. ی_حاال بهت م
 

 یسبه ک یزیتلفنش را در آورد و از ما فاصله گرفت. چ یگریبدون حرف د بعد
اره با کس . دوبدمیرا شن ایمن فقط پس زودتر ب کهیآهسته. به طور اریگفت. بس

 تماس گرفت. یگرید
 

که هرگز در کنار  ی. حستتیبه من دستتت داد. حس ناامن یاحستتاس بد ناگهان
حس  نیخودم ا یحاال با وجود و او در خانه  یانقالب تجربه نکرده بودم. ول

سراغم آمده بود.  شوهر و خانه اش  تیزن تمام حس امن کیبه  و آرامش را از 
آن  تیامن واریحس و د نیکردم که ا یکند و حاال من احستتاس م یم افتیدر

 است. یخانه و شوهرم ترک برداشته و در حال فرو پاش
 
شکافانه اش مرا نگاه م به  یرکتح یکرد. ول یطرف اتاق رفتم. طوفان با نگاه مو

هال در خودش فرو رفته بود  یگوشه  چارهیکه آن چنان کز کرده و ب مینکرد. نس
 سوخت. انقالب هم..... شیدلم برا ییلحظه ا یکه برا

 



سرمیبگ دهیاو را نادکردم تا  یسع  یکه فقط با نگاه کردن به او حس خفگ ی. ک
 ش؟یداشت؟ چه بود آن عاشقانه ها انیم نیا یداد. او چه نقش یبه من دست م

شه بود  صال چه چ ت؟یواقع اینق شه؟ برا نیبود ا یزیا س ینق هند؟ س ؟یچه ک
 دهیهم کش اریذهنم به سمت شهر یحت ییلحظه ا یبرا رزاد؟یخانواده پ ایمن؟ 

 نیها بود که چن نیاحمق تر و نادان تر از ا اریشتتهر یشتتد. خنده دار بود. ول
ه کار بود ک نهایو با برنامه تر ازا عتریکردم وس یکه من حس م یزیکند. چ یکار

 باشد. اریشهر
 

 دیاپن آشپزخانه گذاشته ام. با یآمد که رو ادمیگشتم.  یاتاقم به دنبال گوش در
کار  دانستم چه یتهت نشستم. نم یگرفتم. چند لحظه رو یتماس م نیدیبه آ

 از چه قرار است. انیدانستم که اصال جر یبکنم. چون نم دیبا
 
 دیهم هست خانواده ام را تهد یشدت دودل بودم. دوست نداشتم اگر خ ر به

ه خانواده ام ب یکند. اگر هم فقط مشکل من بودم، باز هم دوست نداشتم که پا
تاق نبود. حالم خوب نبود. ستترم در حال  یاز طرف. دیایب انیم تلفنم هم در ا

 یکه در زمان ها یالدلم به شتتدت درد گرفته بود. ح ریز یانفجار بود. از طرف
کردم تا با تنفس آرام و منقبض کردن عضتتالت  یعادت ماهانه ام داشتتتم. ستتع

 توانستم. یشد. نم یاصال نم یشکمم درد را کمتر کنم. ول
 
 یبه اول برم زیکردم. دوست داشتم که همه چ یم یچارگیاس بشدت احس به

 می. احتماال شام خورده بودمیگشت و حاال من و انقالب عاشقانه کنار هم بود



گاه م لمیو ف ناب آرام را. آن میکرد ین ظات  قدر دوستتتت داشتتتم آن لح . چ
که در  یکس ؟یباال آمد. عاشقانه با چه کس میلحظات عشقانه را. بغض تا گلو

 ترشیو چشمانم را به هم فشردم. درد ب دمیمرگ برادرم دست داشت؟ لبم را گز
 بدتر در قلبم بود. درد عذاب عشق. یندادم. درد تیشده بود. اهم

 
هند س ریام ایبودند؟  لیدخ انیجر نیواقعا در ا ایمن چه کرده بودند؟ اصال آ با

کردم تا ذهنم را به آن روز  یرا معتاد کرده بود؟ آن روز را به خاطر آوردم. ستتع
ست بگو یرا م یزیچ نیبفرستم. رام . حرفش را ق   کرده بود ریام یول دیخوا

حرف ها خوب  نیگفتن ا شتتوم یعنوان که حاال که من دارم عروس م نیبه ا
. آن زمان هم آن قدر اوردمیبه خاطر ن د؟یخواستتت بگو یچه م نی. رامستتتین

س یکارها ریدرگ شتم. با  اتییبه جز یهبودم که توج یعرو س ادیندا مان  یعرو
 را برهم فشردم. می. دندانهادیچیدر قلبم پ یدوباره درد

 
دانم چقدر زمان گذشته  یبود. نم ستادهیاتاق باز شد. طوفان در آستانه در ا در

 بود.
 

 . مهمون برات اومده.ای_پاشو ب
 

 در عرض نکهیمثل ا تش،یکردم. تمام لحن صتتحبتش، حاالتش، شتتهصتت اخم
شده بود. مثل ا قهیچند دق سان د کی نکهیعوض   یشده بود. به نظر م یگریان



ستتال  کی یکه او در ط یاستتت. نه آن کستت یطوفان باهر واقع نیکه ا دیرستت
 گذشته به ما نشان داده بود.

 
 یهم م گریمرد د کیحرف زدن آهسته مستانه و  یصدا ییرایاز سالن پذ حاال

ن به م یحس و حالت چیستترد و بدون ه یبا چشتتمان رفتم. مستتتانه رونیآمد. ب
بود. با آمدن من  ستتتادهیفالم کنار انقالب ا مانینگاه کرد. گوشتته از ستتالن ا

شت. به  ستاخ روز اول را دا حرفش را ق   کرد و به من نگاه کرد. همان نگاه گ
نفرت همراه با آن. طوفان به ستتمت ما آمد. دستتتش را به  یادیاضتتافه مقدار ز

 دراز کرد و گفت: مانیطرف ا
 

هم  شتتونیما. ا ی. پستتر خاله یرودبار انیبیغر مانیا یکنم آقا یم ی_معرف
 . معرف حضور که هستند.رزادیسونا پ

 
 گفت: یبلند یبا صدا یو عصب یعاص انقالب

 
_خفه شتتو طوفان. فقط خفه شتتو. حرف مفت نزن. حرف اضتتافه نزن. اصتتال 

 حوصله ندارم.
 

 .دیغش غش خند طوفان
 



 گهیه دک یچند بار گفت ادتهیخوب شتتده باشتته.  دیتو که با ی_چته داداش؟ برا
 .ی. حاال راحت شدیخسته شد

 
طوفان به من دستتت داد. دلم  یحرفها دنیکه بعد از شتتن یزیمرگ بود چ حس

ها تن یبکشتتم. ول ادیبکشتتم. خودم را بزنم. آنها را بزنم. فر غیخواستتت ج یم
ستم انجام بدهم. ن یکار شقش بودم یبه انقالب بود. مرد یگاهکه توان . که عا
سم و روحم را در اخت یمرد شت. مرد اریکه ج به من از  دمکر یکه فکر م یدا

ست. حاال فهم کیخودم هم نزد س دهیتر ا شق یبودم ک به من  یکه با چنان ع
صدا م ییگفت و با چنان عالقه ا یجانان م  هشیهنر پ کیکرد،  یمرا کوچولو 

ست که فقط خدا م ست برا یبوده ا ست.  نیچه ا یدان سر من آورده ا بال را به 
 از من گرفت. اآن چنان بود که توان ر یچارگیو ب یحس سرخوردگ

 
. با خشتتم طوفان را کنار زد و از ستتالن دی. نگاهش را دزددینگاهم را د انقالب

 زد. رونیب
 
 فرار کرد.... ای_ب
 

 صدا کرد.را ق   کرد و انقالب را  حرفش
 
 انقالب فرار نکن. ای_ب



 
 .دیکش ادیانقالب از همان اتاق خواب فر اما
 

 _خفه شو طوفان بذار آروم باشم.
 

اما  میکرد. نس یفقط به من نگاه م یحس چیمبل نشست و بدون ه یرو مستانه
. طوفان به طرف من آمد و با همان حالت شتتوخ دیدزد ینگاهش را از من م

 گفت: میقد
 

 پسر خاله ما هستن..... شونیگفتم. ا ی_بله داشتم م
 

 گفت: یجد یرا ق   کرد. به طرفم خم شد و با حالت حرفش
 

ون ا یکه بدون ینیتو کف ا یلی. خهتیر یکه با ستتهند طرم دوستتت ی_کستت
 بود، آره؟ یدختر ک

 
 نزدم. یحرف چینگاهش کردم. ه فقط

 
 .مانی_ الهام. خواهر ا

 



س رتیح با سم ینگاهش کردم. ک شن یکه تا به حال ا  نیبودم. ا دهیهم از او ن
 کند. دایخواست ادامه پ یمعما تا کجا م

 
 ؟یچ ی_برا

 
 جان. طوفان پوزخند زد و گفت: یرمق و ب یلرزان و آرام بود. ب میصدا

 
همه در  می. امشتتب رو هستتتداری_حاال صتتبر کن. شتتب دراز استتت و قلندر ب

 .یبفهم دیبا ،یبدون دیخدمتتون. با
 

 ارگیستت یبود. بو دهیآمد. هنوز هم رنگش به شتتدت پر رونیاز اتاق ب انقالب
به ستتمت مستتتانه رفت و کنار او نشتتستتت. اما در  یحرف چیداد. بدون ه یم

 داشتم ییزد. چه توق  احمقانه ا یموج م یچارگیب دیدزد ینگاهش که از من م
 رونیاز خانه ب راکردم او به سراد من خواهد آمد و بعد هم همه آنها  یکه فکر م

 خواهد کرد.
 
 ییآمد. گوشه ا یم نیحاال آن حالت گستاخ قبل را نداشت. به نظر غمگ مانیا

 داده بود و به من زل زده بود. هیوارتکیاز سالن، به د
 



خود مسلط در آن جم  از همه به  دیرس یکه به نظر م یشروب کرد. کس طوفان
 تر است.

 
نت نم یبدون یخوا ی_م با جو با خب چرا از  از اون  ؟یپرستت یچرا؟ آره؟ 

سگیپ حروم زاده  یاون بابا یدون ی. مفیاز اون نزول خور کث ز؟یهمه چ یب ر
 یبپرس. م ایب ؟یبدون یخوا ینشتتونده؟ م اهیات چقدر آدم رو به خاک ستت

س ست و  یاون بابا ب نکهیا یو الهام؟ برا مانیچرا ا یپر ست از ه  تسیننامو
 کرد.... چارشونیساق شون کرد. ب

 
 .دیکش شیخشن دست درون موها یرا ق   کرد. با حرکت حرفش

 
کار  یچ شتترفیاون ب یبم بپرس. بپرس تا بدون میبر ایبرو رودبار بپرس. ب ای_ ب

 کرده.
 

ا را آن هکرده بود که آن یباز مانده بود. بابا چه کار کرده بود؟ بابا چه کار دهانم
ه کرده بود که آه همه ب یبود؟ از رودبار تا بم، بابا چه غل  دهیطور به آتش کشتت

هم به  ییلحظه ا یبستتتت. برا خیصتتتدا درآورده بود. حس کردم که تمام تنم 
ستم که چه  ی. فقط نمتمشناخ یشک نکردم. پدر خودم را م شیحرف ها دان

ست ست.  یکرده که آن طور همه را از ه  ؟ینزول؟ مال مردم خورساقط کرده ا
مردم زلزله زده؟ وجه مشتتترک هر دو شتتهر، فقط زلزله زده  ؟یاز چه کستتتان

شتم از حس بد عذاب وجدان  شان بود. پ کرد. بابا چه کرده بود با ما؟  خیبودن



به ما داده بود؟ چه کرده بود که  یزده؟ چه نان بتیمردم مصتت نیبا خودش؟ با ا
 آهش وبال دامن ما شده بود؟

 
 چهار زانو نشست. رو به انقالب گفت: نیزم یرو
 
 بده. تیراج  به پدر زن گرام ینظر هیشما هم  ایشازده. ب ای_ب
 

و  ی. با ستتردیحستت چی. بدون هیحرف چیفقط نگاهش کرد. بدون ه انقالب
 مرده. کیو سرد بود. درست مثل نگاه  ییا شهی. نگاهش شیخاص یخشک

 
 یرو گردن من م زیکه همه چ باشتته پس حاال ؟یحرف بزن ی_دوستتت ندار

 رفته که ..... ادتیبندازم. البته اگر  ادتیشرطمون رو  دیمن هم با یانداز
 

شم ن هنوز شده بود که انقالب با خ س یشد. ول زیخ میحرف طوفان تمام ن  مین
ساند. مقابل من ا شونت ستادیقبل از او خودش را به من ر تا  که یو با لحن و خ

 ت:بودم، گف دهیبه حال ند
 

 ؟یوونی. مگه تو حینیب یمنو نم گهید ی_به روم مامان اگر بهش دست بزن
 



ست. جلو آمد و بازو یبا حالت طوفان سرد برخا سمت  یخون او را گرفت و به 
 .فتادین نیزم یخورد ول یسکندر میراست هل داد. نس

 
شهن نوونمی_آره من ح ده.  یخانم تاوان کار باباش رو پس م نیا ست؟ی. م

 یخوا یم یمانتال چه گه یکه تو خانم ستتتانت ستتتتیمن اصتتال مهم ن یبرا
 براش. دمی. من برنامه چشهیخوشگله امشب دست به دست م نی. ایبهور

 
 به انقالب کرد و ادامه داد. ینگاه مین

 
شرط  نیا ای یکن یشب زفاف رو براش جهنم م ایشازده گفتم  نیکه به ا ی_وقت

 یچ گمیبهش زنگ زدم م یعروس یکه فردا یزد. وقت رشیز یرو، قبول کرد ول
 شرط من اجرا بشه. دی. نشد، نتونستم. حاال بایچیه گهیشد. م

 
 .دیرا گرفت و مرا به سمت خودش کش دستم

 
 ایفهمه دن یکه آش و الش فرستتتادمش دم خونه بابا جونش اون وقت م ی_وقت

 یبودن کار وونیفهمه ح یاون وقت م ه؟یفهمه درد چ ی. اون وقت مهیدست ک
 ...دی. بایلحظه چشمت رو ببند هی هینداره. فقط کاف

 
سمتش خ انقالب ست  زیبه  ست مرا در د ست طوفان را که د شت. مچ د بردا

 داشت، فشرد تا دستم را رها کند.



 
 .رونی_تن لش ات رو از خونه من ببر ب

 
صورتش مه یم رونیب شیدندانها انیاز م کلمات سناک  بیآمد.  شده بود. تر

ته بهصتتوغ گرف یبودم. چهره طوفان اما حالت دهیکه تا به حال د یحالت نیتر
 شد از جز به جز صورتش خواند. یکامل را م رتیبود. ح

 
 ؟ی_عاشقش شد

 
 یم نایمستتلم را ب قتیحق کیبود که  یستتوال نبود. لحن طوفان مثل کستت نیا

ست. فقط ن یقتیکند. حق شکار ا ضح و آ وچک از ک دییتا کیبه  ازیکه کامال وا
 جانب خود صاحب آن موضوب دارد.

 
از سر خشم و  یی. خنده ادینداد. طوفان خند یجواب ینگاهش کرد. ول انقالب
 جنون.

 
 .ی_پس عاشقش شد

 
 کرد. مانیمستانه و ا روبه

 



 یشتته، همه گفتن تو خفه شتتو. وقت یما گرم نم یبرا یآب نیکه گفتم از ا ی_وقت
گفتن تو حرف نزن. انقالب گفته خودش همه تونه، همه  یآدم نم نیکه گفتم ا

 کنه. یرو درست م زیچ
 

 به انقالب کرد و گفت: رو
 
با عاشق شدن؟ خاک  ؟یکن یرو درست م زیهمه چ یطور نیا ؟یطور نی_ا

دستتت تو. از همون  میرو داد ارمونیتو ستترت انقالب. خاک تو ستتر ما که اخت
 . نه تو.....)با انگشت اشاره اشیستیکار ن نیکه تو آدم ا میدیفهم یم دیاول با

 . جفتتون گهیانمام شیتیخانم ت نیزد و ادامه داد( نه ا میمحکم به گونه نستت
 ....ستمیخانم که گفت من ن نیبه کار ما. ا دیزد
 

 کینگاه کرد. بعد مثل  میرا ق   کرد و چند لحظه موشتتکافانه به نستت حرفش
 برداشت. زیخورده به طرفش خ ریپلنگ ت

 
 ؟ی_تو هم عاشق شد

 
بود به  ریانقالب دستتتش به من گ نکهیو به خاطر ا دیکشتت یفیخف غیج مینستت

 شد. طوفان هم به دنبالش رفت. میسمت مستانه رفت و پشت او قا
 

 با تو هستم؟ ی_اوهو



 
 تونم. ی. من نمستمی_ولم کن. نه من عاشق ن

 
 آهسته و رنجور بود. مستانه دستش را گرفت و روبه طوفان گفت: مینس یصدا

 
 ؟ی_بسه طوفان سگ هار شد

 
 به طرف طوفان رفت و با تحکم گفت: مانیا

 
 _بسه.

 
ست انقالب ب نهیبه من نگاه کرد. نگاهش پر از ک طوفان ستم را از د  رونیبود. د

خشم  را که پر ازبه من دست بزند را نداشتم. نگاهش  نکهیتوان ا گری. ددمیکش
به من دوخت. حالت نگاهش عوض شتتتد.  مانیبود، از طوفان و ا گرفت و 

وفان برگرفتم و به ط ورا داشته باشد. نگاه از ا شهیدوست نداشتم که ان نگاه هم
 دوختم. مانیو ا
 

 کرد. یهم چنان با خشم به من نگاه م طوفان
 



شوهرت چ یدون ی_م شرط من و  . حاال آقا به یدیبود؟ فکر کنم فهم یسونا 
 کنه.... یمن رگ گردن هم کلفت م یشرطش عمل نکرده. برا

 
باره  جلو فکر در  کیآمد. چهره جذابش از نفرت و خشتتم درهم رفته بود. دو

 گرفت. بابا چه کرده بود؟ یذهنم جا
 

 یکنم. همون طور یکار رو م نیکنم. به خاک مادرم که ا ی_دست به دستت م
 ناموست که فقط یب یمنو عذاب داد. بابا یخاله  زتیهمه چ یب یکه اون بابا

 ه؟یبفهمه درد چ دیبا فشیبراش مهمه. زن و پول. ذات کث شیتو زندگ زیدو چ
ناراحت یکن یفکر م قدر  غار یچ ته ت مه؟   نه؟ گهید یهستتت شیتو براش مه

شا ستت داره.  شه ول الیخ یب کمی دیدو خواد  یدلم م یلیباالخره باباته. خ یبا
 گریج نیا یدون ی. منمیفرستتتم در خونه اش بب یکه تو رو م یاش رو وقت افهیق

 دارم؟ یمن چه درد یدون یشه. تو چه م یمن آروم م
 

 ماریب یاش به نشانه سکوت گذاشت و با حالت ینیب یاشاره اش را رو انگشت
 گونه و مجنون وار ادامه داد.

 
و تو  کنمیطور که کارم رو م نی. همگمی. تمامش رو بهت مگمیبهت م ی_ول

 .....گمیبهت م ،یکش یزجر م
 



شده اش کلمه خفه شو  دیکل یدندانها انیبرداشت. از م زیبه طرفش خ انقالب
 چهره اش خسته بود. یجلو امد. پر از خشم بود ول مانی. ادمیرا شن

 
 .ستمیکاره ن نینبود. من ا نی_بسه طوفان. قرار ما ا

 
 نگاهش کرد. طوفان

 
نه  کاپون بودم خودم خبر دیستتتیکاره ن نیکدوم ا چیه_ ظاهرا فقط من آل   .

 نداشتم. د المصب بفهم حال منو.
 

 مرا به سمت اتاق هل داد. انقالب
 

 رو ببرش. نیا مانی. ارونی_طوفان گمشو برو ب
 

 ی. نفستتم تنگ شتتده بود. دستتتم را جلوستتتیکردم که حالم خوب ن یم حس
 هوشینمانده بود که ب یزی. چدمید نفس کشتتو دهانم گذاشتتتم و تند تن ینیب

س یشوم. جدا شدت درد در  ریکردم که ز یام، حس م یاز حال بد تنف دلم از 
خواستتت که  یدلم م ریتمام داخل شتتکم و ز نکهیحال باز شتتدن استتت. مثل ا

 بزند. رونیب
 



س نیهن وهن افتاده بودم. اول به ستانه بود. به  یک شد. م که متوجه حال بد من 
شوم. دستم را گرفت و بر سر انقالب که  نی. قبل از آنکه نقش بر زمدیطرفم پر

 .دیکش ادیشده بود، فر قهیبا طوفان دست به 
 

 ریوحشتناک در ز ی. درددمیکش یم ادیاز درد فر ژنیعالوه بر کمبود اکس حاال
را  ی. اسپرهتیر یکرد و اشک م یم هی. گردیبه سمت اتاق دو میشکمم. نس

شمانش پر  ستانه را کنار زد و مرا در بر گرفت. چ شتند. انقالب م در دهانم گذا
 از وحشت بود.

 
افتادم. درد همچنان و با  هیو به گر دمیکشتت یقینفس عم ژنیاکستت دنیرستت با

ه آن ب هتنیو ر میپاها انیشدن خون از م یادامه داشت. با جار یشتریب انیجر
 ردم.ها نگاه ک کیبه سرام دهی. ترسدیکش یکوتاه ادیفر میها نس کیسرام یرو
 

 مستانه آرام و خونسرد گفت: اما
 

 ؟ی_حامله بود
 
نامنظم شتتتهیدانستتتم. من هم ینگاهش کردم. نم رتیح با نه   یعادت ماها

 میو استرس درسها یشگیهم آن را به حساب مشکل هم ریداشتم. در دو ماه اخ
که  یینشانه ا چینداشتم. ه یمشکل چیم کامال خوب بود و هگذاشته بودم. حال

 .پراندطوفان انقالب را از جا  ادیباشد در من نبود. فر یدال بر حاملگ



 
 بشه؟ یکه چ یشکمش رو باال آورد یخدا...... زد یانقالب. وا ی_گند زد

 
 گفت: ادیبا فر انقالب

 
 کنم. یرو خفه کن وگرنه خودم خفه اش م نیتو رو خاک مامانت ا مانی_ا
 
 .دیرا کنار کش شیطوفان به خشم بازو یطوفان را گرفت. ول یبازو مانیا

 
 یپرسم فقط راست و درست جوابم رو بده. حال منو م یم یزیچ هی_انقالب 

 نه؟ ای یفهم
 

فان خ انقالب به طرف طو ها کرد و  به خودم م زیمرا ر  یبرداشتتتت. از درد 
 نکهیکرد. مستتتانه هم با ا یو هق هق م دیچرخ یبه دورم م می. نستتدمیچیپ

 اره کرد.اش میرا گرفت و به نس میبود. بازو دهیپر یرنگش کم یخونسرد بود ول
 

 .اریو ب. برو مانتوش رمارستانیبره ب دی_بلندش کن. احتماال بچه سقط شده. با
 
شتم مرا رو یدیشد یزیتوجه به خون ر یب س یکه دا شاندند. ن  یراب میمبل ن

با خشتتک فان  فت. طو مانتو ر گاه م یآوردن  به من ن کرد. انقالب  یو نفرت 



سع ی. ابتدا به من نگاه کرد. بعد با لحنستادیمقابلش ا شد کرد آر یم یکه  ام با
 به شدت لرزان شده بود گفت: یول
 

همه شدم.  یکه از اول باهات همراه نم دمیفهم یفهمم. اگر نم ی_حالت رو م
 .....میفهم یما حالت رو م ی
 

 .دیبرادرش کوب نهیطوفان حرفش را ق   کرد. با انگشت اشاره اش به س اما
 

فهمم  ی. حال منو فقط خودم مییا گهینه کس د یفهم ی_نه داداش نه. نه تو م
 و بس.

 
نزد. از کنار ستتر انقالب به  یحرف گرید یبه انقالب نگاه کرد ول یدرماندگ با

گرفت. عاقبت دستتت  یرنگ دلستتوز ییلحظه ا ید. نگاهش براشتت رهیمن خ
 .دیکش شیدرون موها

 
به کستت بده. کارمون هنوز تمام  ی_برو بهش برس. فقط خواهشتتتا نذار  خبر 

 نشده.
 

 در همان حال گفت: یبه سمت من آمد. ول انقالب
 



نا با ستتو یکار ییا گهیکس د چیتموم نشتتده. نه شتتما و نه ه رزادی_کارمون با پ
 نداره.

 
 پوزخند زد. طوفان

 
 .اریمن ب یعلت قان  کننده برا هی_چرا؟ فقط 

 
 به من که از درد چهره ام مچاله شده بود نگاه کرد. انقالب

 
 ...... نکهیا یرو بفهم. برا نیاون زن منه. تو هم ا نکهیا ی_برا

 
 کرد و دوباره ادامه داد. یرا ق   کرد. مکث حرفش

 
 ون زن منه.ا نکهیا ی_برا

 
بار جمله را تکرار کرد. طوفان چند لحظه نگاهش کرد. نگاهش بدون  نیا دو

س چیه صدا نیو ا گریانقباض د کیبود.  یح ش ادیفر یبلند یبار با  . به دمیک
مانتو را به من پوشاند. انقالب دستش را  می. نسدندیهمه شان از جا پر کهیطور

شم نم ازهکدام از آنها به اند چیدور کمرم حلقه کرد. از تماس ه شد.  یاو چند
 یگریهر آشغال د ای انیبیغر ای یفالح مانی. حاضر بودم ادمیخودم را کنار کش



به من نزد یطوفان، مرا بغل کند ول یحت نه او که از من هم  نه.  تر بود.  کیاو 
 و مستانه می. و به نسدی. دستش را کنار کشیو طوالن هیفقط نگاهم کرد. چند ثان

 یمنتقل کردند. درد داشتتتم ول نیکنند. مرا به ماشتت کمکاشتتاره کرد تا به من 
 نکشم. ایتا دوباره فر کردمیخودم را کنترل م

 
ست سارا دو شتم که  شتم. ول یدا ستم که با حرف  یم دیبع یرا در کنارم دا دان

ند. برد مارستتتانیخبر بدهم. مرا به ب یطوفان انقالب بگذارد که من به کستت
م که متوجه شد شیتماس گرفت و صحبت کرد. از صحبت ها یا کسمستانه ب

 اش بود. یمیدکتر است. ظاهرا دوست صم
 

دادند. دکتر هم از  یرا انجام م یمقدمات یهمان طور که کارها مارستتتانیب در
س س کی. دیراه ر ستانه. ب سال خود م سن و شرو و خوش  اریزن جوان هم  خو

 ییهم خوش و بش کرد. ظاهرا با آنها هم آشتتنا میبرخورد. با انقالب و نستت
 خشن و بامزه گفت: یاز من کرد و با لحن یداشت. سواالت

 
 یمصتترف کن یزیچ یقرصتت هی یممکنه حامله باشتت ی_آخه دختر خوب نگفت

شه. فکر کرد نتیجن یبرا شته با ته مادرت نگف ؟یهنوز ازدواج نکرد یضرر دا
چک کنه  دیکه با یزیچ نیاول هشتتتیعادت ماهانه نم یخانم وقت هیبهت که 

 ه؟یحاملگ
 



من اگر پدر و  ستتت؟یکه درد من چ یدان یتو چه م میخواستتت بگو یم دلم
 حال و روزم نبود. نیمادر درست و درمان داشتم که ا

 
شده بود. من نیبود. جن نیکردند و جواب ا یسونوگراف سقط  ه ک یدو ماهه من 

که  زیافتضتتام آم قتیحق کی دنیگذشتتت، با فهم یتنها پنج ماه از ازدواجم م
ست و حاال ا کی یچارگیپدرم باعث ب شده ا ستم که دارم چوب  نیعده  من ه

که عاشقانه دوستش داشتم،  یاز مرد نیسقط جن کیخورم و  یرا م شیکارها
 م.دانست یواقعا نم زم،یخواستم در سر بر یم ینامعلوم چه خاک ندهیآ کیو با 

 
 ت دستم را گرفت.افتادم. دکتر با محب هیگر به
 

. هیدونم چه حستت ی. میشتتیدوباره حامله م یدلم. تو جوون زینکن عز هی_گر
وده. ب فین فه هاتون ضع دیچکاپ کامل بده شا هیخودت رو کنترل کن.  یول
 .یکن شیآزما دیبا
 
. هتمیر یمن همچنان اشتتک م یداد ول یم میگفت و دلدار یگفت و م یم او

 فشارم را گرفت.
 

 زم؟یعز هی_اسمت چ
 



 هق هق گفتم: با
 

 _سونا
 

 گفت: بامحبت
 

 .هی. منم پدرم آذری_شونه به سر خوشگل، ترک هم که هست
 

 را نوازش کرد. دستم
 
سقط رو بدونم. برا یکنم. م یسوال ازت م یسر هی_  یحاملگ یخوام علت 

له . افتادن از پکیضتتربه کوچ هی یحت ؟یداشتتت یزیچ یمهمه. تصتتادف تیبعد
. مثل یاگر خورد یخاصتت یبگو. غذا یاگر مصتترف کرد یزیچ یها؟ قرصتت
شنبلادیزعفرون ز صه اگر چ ی. نمادیز شنی. آولهی.   یفمتعار ریغ زیدونم خال

 یناشتت یلیو ظاهرا هم خ ییکه حامله ا یدونستتت یبگو. چون تو نم یردخو
که باعث شتتده بچه ستتقط بشتته. استتترس  یخورده باشتت یزیممکنه چ یهستتت
ده شوکه ش ای یباش دهیترس یزی. از چییدفعه ا کیهول و هراس  کی ؟ینداشت

 ؟یباش
 

که در آن چند ستتتاعت اخ یحرف نیخنده دار تر نی. ایبعد یحاملگ  ریبود 
طور شتتدم. به خاطر آن  نیدانستتتم چرا ا یبودم. ستترم را تکان دادم. م دهیشتتن



شد ست داده بود. به خاطر  یبود که از حرف ها یدیشوک   دیتهدآنها به من د
ه چ اباشتتد. ب شتتتریکند. هق هقم ب یمرا دستتت به دستتت م نکهیطوفان. ا یها

که  دانستتتم ینم ی. ولستتتادیطوفان ا دیخانواده؟ او مقابل تهد نیکرده بود با ا
 یال ماصتت اینه؟  ای استتتادیتواند مقابلش ب یم ایکند آ دیاگر باز هم طوفان تهد

نقشه او  که با یدختر ایمهم تر بود  شیبرادرش برا استاد؟یخواهد که مقابلش ب
او  یبرا دیکردم که شتتتا یهنوز فکر م کهرا عقد کرده بود؟ چقدر احمق بودم 

 کیبودم.  یتکه گوشت قربان کینبودم. من فقط  چیاو ه یمهم هستم. من برا
 کرده بودم. ریخانواده گ نیا نهیگند بابا و ک نیکه ب یقربان

 
ستون فقرا ندهیاز آ ترس ستم که اجازه نم یلرزاند. م یتم را ممبهم،  هند د یدان

. به گفته طوفان کارشتتتان هنوز تمام نشتتتده بود. رمیکه با خانواده ام تماس بگ
س شان چه بود؟ به خاک  سفته ها اهیکار شاندن بابا؟ چک و   یراکه بابا ب یین

 نیزم نیشتتمال بود. چه بود در ا یها نیاش زم قهیگرفته بود وث مانیقرض از ا
 ها؟

 
به ت دیمرا رها کن یرا ول یکوفت یها نیزم نیا دیریبگ میخواستتتم بگو یم ا 

صدا ی. دلم آغوش خواهرم را موندمیخانواده ام بپ ست.  گرم آراز که تار  یخوا
 را. نیدیبرادرانه آ یخواند. دلهره ها یزد و م یم
 



شد. دکتر ب هیگر سمت در رفت یبا نگران چارهیام بلند تر  ست و به  او را  .برخا
 صدا کرد و آهسته گفت:

 
قا  هیگم ببرنش تو بهش  یکنه. االن م یم یتاب یب یلیباهر خانمتون خ ی_آ

سکن م ساس م دیبمون ششیپ یزنم. ول یم ست یچون نم کنمیحتما. اح ه دون
خودش بوده. حتما و حتما و حتما  ریتقصت نشیکنه که حاال ستقط جن یفکر م

شلود با نی. خانم ها ادیبمون ششیپ ست دارن که دورشون  . شهجور مواق  دو
جا  نیکامال از بدن مادر خارج شتتده ا نیجن میکه م مئن بشتت یتا زمان دیبا

 انیکه ب دیبه خانواده اش بگ شتتتهیبعدش اگر م یکشتتته. ول یبمونه. طول م
 .شهیم شیها باعث دلگرم نی. مادر و خواهر اگر داره. اششیپ

 
ستار او شم حتما " گفت و به من نگاه کرد. نگاهم را از او گرفتم. پر شه چ  ی"با

س ستادهیبه من آرام بهش زد. او کنارم ا سته  میبود. ن شه اتاق آه ستانه گو و م
داد. باالخره نگاهش را از من  ینگاهش آزارم م ینیکردند. ستتنگ یصتتحبت م

پچ کردند. آهستتته  شتتروب به پچ یگرفت و به کنار خواهرانش رفت و ستته نفر
 کرد. ینگاهم م یبا دلسوز یهر از چند گاه میو نس هتمیر یاشک م

 
 صحبت کردن به کنارم آمد. یاز لحظات بعد

 
 ؟یحرف زد یبا سارا ی_ک
 



هم فشتترد و بدون  ینگاهش کردم و جوابش را ندادم. چشتتمانش را به رو فقط
 و از اتاق خارج شد. دیاشاره کرد و کنار کش میحرف به نس

 
 به کنارم آمد و با خجالت و آهسته گفت: مینس
 

 ؟یحرف زد یبا سارا ی_سونا ک
 
 جواب با بغض گفتم: یجا به
 

 یلیخ یول ،یگم به اندازه ستتارا یدونستتتم. نم ی_من تو رو دوستتت خودم م
از  شتتهیهم دیچرا منه خاک بر ستتر با ؟یکار رو کرد نیدوستتت داشتتتم. چرا ا

سا ست ییک ستم و دو شون ه شق شون اعتماد دارم، رکب که عا شون دارم و به
 بهورم.

 
شک شک یشده بود. نم اریاخت یب میها ا ستم مگر غدد ا آدم چقدر  کی یدان

و ظاهرا که  هتمیر یساعت بود که با شدت اشک م کی قایاشک دارد؟ من دق
 تمام شدن هم نداشت. الیخ
 

 افتاد و حرف نزد. مستانه به کنارم آمد و گفت: هیهم به گر مینس
 



 یبابات چ یدون یم م؟یدیماها چه کشتت یدون یم ؟ید ی_چرا به ما حق نم
م گ یشتتد به خاطر کار بابات؟ نم چارهیطوفان ب یدون یکار کرد با همه ما؟ م

 یم داشتم؟ یمن چه زندگ یدون یمسببش که بود. م یکار و کرد ول نیبابات ا
 سر خاله ام آورد؟ ییچه بال یدون

 
 گذاشت. میموها یم روکرد و دستش را آرا نگاهم

 
. من هم آدمم. راستتتش از اولش ستتتمیهم ن  ونی. شتتستتتمیدو ستتر ن وی_من د

 یکه چقدر بچه ها دمیبعدش د یکدومتون رو نداشتتتم ول چیه دنیچشتتم د
. و شده یبشه. ول نیموضوب ا نی. من هم دوست نداشتم که ته ادیهست یخوب

 که مقصره باباته سونا. بفهم حال ما رو. درکمون کن. یفقط و فقط تنها کس
 

 . بابا چه کرده بود با ما؟دمیرا گز لبم
 

 د؟یکار کن یبا من چ نیخوا ی_م
 

 نزد و مستانه گفت: یحرف مینس
 

 ؟یحرف زد یبا سارا ی_ک
 

 .شهی_امروز صبح. مثل هم



 
ه آهست یرا تکان داد. انقالب را صدا کرد. به داخل آمد. دوباره پچ پچ ها سرش

 شان شروب شد. عاقبت مستانه گفت:
 
سارا هی_ سفر فور یزنگ به  ده فردا اوم شیانقالب پ یبرا یبزن بهش بگو که 

 یرمب ی. اگر گفت کشیک نیر یم دیکجا، بگو دار دی. اگر پرستتدیهستتت یراه
 . باشه؟ستیبگو که معلوم ن د،یگرد

 
 ترس نگاهش کردم. با
 

 د؟یبکن نیخوا یکار با من م ی_چ
 

 لرزاند. نگاهش رنگ تاسف گرفت. یاز طوفان تمام وجودم را م ترس
 

 باد گرگان. دیر یبا انقالب م یمدت هی. یچی_ه
 

 ؟یچ ی_برا
 

ا مرا ت فتمینمانده بود که به التماس ب یزیبه شتتدت لرزان شتتده بود. چ میصتتدا
 خواستم. یمن فقط خانواده ام را م رها کنند.



 
 _آروم باش سونا.

 
 یرا نم فیکدام آن اموال کث چیمانده بود؟ اموال بابا؟ ما ه یتمام مهیکار ن چه

ست شان بود بردارند. نوش میخوا شده  ستند و حق خورده  . بروند و هر چه خوا
 مرا رها کنند. یجانشان. ول

 
 . سهند بس نبود؟دینداشته باش ی_تو رو خدا با خانواده ام کار

 
 حال و روزم به سرعت دنیبا د یبه سمتم خم شد. ول یعصب یبا حالت انقالب

 حالش عوض شد و آرام گفت:
 

اون طوفان زخم خورده.  ی. حتمیستتتی. ما آدم کش نمی_برادرت رو ما نکشتتت
س وستتط، پا پ ادیعمل ب یکرد اگر پا دتیتهد شیستتاعت پ میکه ن یاون یحت

گم ستتهند رو ما  ی. باز هم مستتتیتر ن فیتو کث یکس از بابا چیکشتته. ه یم
ات باب وبود. سهند داغون شده بود. سهند ر دهیرو فهم زی. سهند همه چمینکشت

نمونده بود که اوردوز کنه. به روم پدر و  یزیکشتتت نه ما. مواد پشتتت مواد. چ
ز مصرف مواد. روز ا یتوهم ناش ایبود  ی. خود کشمیمادرم ما اصال خبر نداشت

شد سر وید یکن یکه فکر م یطوفان نیهم یدون ی. ممیبعدش ما خبر دار  ه دو
 شد.... یطور م نید ایگفت که نبا یچقدر ناراحت شده بود؟ همه اش م

 



خاغ. با عشق. با احساس. با توجه.  یرا ق   کرد. نگاهم کرد. با حالت حرفش
 خواستم. یتوجه را نم نینگاهم را برگرفتم. من ا

 
بابات  یبرسته. ول ییکدوم از شتما صتدمه ا چیکه به ه میخوا ی_ هنوز هم نم

 یتمام اون پولها رو پس بده. قرون به قرونش رو از گلوش م دیپس بده. با دیبا
شم ب س یاش م چارهی. برونیک  ز*هه*ر* کهیشونمش. مرت یم اهیکنم. به خاک 

 رو.... فیکث
 

 هم فشرد. یرا به رو چشمانش
 

 گهید یستتر هیجور کردم. هتل مال شتتماستتت. دارم  نیدیآ یهونه رو برا_چاپ
مال ماست. مال  تونیرودبار و باد ز یها نیزم یدم. ول یکارها رو هم انجام م

که تو بم داره مال مردم  ییخرما ی. باد هامانهیاستت. مال ا چارهیمشتت ب کی
 یب کی. اون شتترهپس بد دیکه بابات با ییزهایها چ نیبدبهته اون جاستتت. ا

 .دهیپس داد و رفت. بابات هم پس م زشیهمه چ
 
 دهیبود که تا به حال نشتتن یزیچ نینگاهش کردم. باد خرما در بم. ا رتیح با

دانستند. کدام  یباره نم نیدر ا یزیبودم. م مئن بودم که برادر و خواهرم هم چ
 زد؟ یحرف م یاز چه کس ک؟یشر

 



 ک؟ی_کدوم نهلستان؟ کدوم شر
 

 ییه او کنار تهت من نشست. اشار دیرا جلو کش مارستانیب یکیپالست یلصند
 رفتند. رونیو مستانه کرد که آنها ب میبه نس

 
 کرد. ینگفت. فقط به من نگاه م یزیکش دار چ یلحظات یبرا
 

 .یبهتر شد ینه االن. وقت ی. ولگمی_بهت م
 
قبل مرده بود، دوباره به  یکه لحظات ینیام و جن یآوردن وضتت  جستتم ادیبه  با

دلم بچه هم نهواسته بود.  یافتادم. من اصال از وجود او خبر نداشتم. حت هیگر
شدت احساس بد یول شتم. حس م یحاال به  را از دست  یزیکردم که چ یدا

 یرو به گ*ن*ا*ه کیکردم که او مقصتتر آن بوده استتتت.  یداده ام. حس م
م که گفت یم دیبود. البته باکردم. بابا مقصتتر  یاضتتافه م گرشیان دگ*ن*ا*ه

 نیچرا ا او یکرده بود. ول چارهیبابا مقصتتر نبود. بابا گند زده بود. بابا همه را ب
کرده بود که اعتماد  یکار را با من کرده بود؟ چرا مرا عاشتتق کرده بود؟ چرا کار

ش یاینکرده بود که مرکز د یکنم؟ چرا کار شود؟ خور ه ک یمن. حاال من دیمن 
 دیبا یشتتدم، چه غل  یو اگر او نبود نابود م دمیچرخ یبه دور او م نیمثل زم

 کردم؟ یم
 



 نیرو پر حس ت نیدستتم را گرفت. با آرام تر متیشتد. با مال دتریام شتد هیگر
 ییخواستتتت توانا یبودم با من حرف زد. دلم م دهیکه تا به حال از او د یلحن

 یو زندگ کار یکه برود پ میگوشش بزنم و بگو یرا داشتم که او را بزنم. تو نیا
ستش ب انهیو انتقام جو فیکث ستم را از د ش رونیاش. د سدمیک شت.  رم . نگذا

ا کرد. ب یم یزیکردم شتتروب به خونر یم یشتتتریدر دستتتم بود و اگر تالش ب
 اوردمیمن تاب ن یو با انگشت شصتش پشت دستم را نوازش کرد. ول متیمال

ست چپم رو یکینزد نیا ضربه بعد نهیس یرا. با د  یرا تو یاش زدم. محکم. 
چک. دی ی. حتیحرکت چینکرد. ه یصتتورتش زدم. حرکت کان کو  رگیک ت

نزد.  یحرف چیه یافتادم. مدت طوالن هیبه گر یها ینتوانستتتم ادامه دهم و ها
 را نوازش کرد. میشالم را کنار زد و موها یفقط کم

 
 _سونا؟

 
 پرده اشک نگاهش کردم. انیم از
 

 _متاسفم.
 
 نکهیا یخواست مرا دست به دست کند؟ برا یبرادرش م نکهیا یچه؟ برا یبرا

 بابا مرا مجازات کرده بودند؟ ییبه جا نکهیا یدرود بود؟ برا شیتمام حرف ها
 



 ..... نکهیا یبرا ؟یچ ی_برا
 

ه ک یادامه دهم. دوباره به هق هق افتادم. متنفر بودم از آن همه ضتعف نتوانستتم
ست به گر که در آن  یینبود از آن. مثل تنگنا یزیگر یشده بودم. ول بانیبا آن د

 که حاصل کار بابا بود. ییکرده بودم. تنگنا ریگ
 

 دونستم. یبچمون. من نم ی_برا
 

 ما؟ پوزخند زدم. ی بچه
 

 ؟ی_چرا به من نگفت
 

 یخواستتت یگفتم مثال م یاگر هم م یدونستتتم. ول یخودم هم نم نکهیا ی_برا
ست یهان؟ م یکار کن یچ ست یم ای ؟یریبرادرت رو بگ یجلو یخوا ه ب یخوا

دازم بن اد،یب ایکه بچه من به دن دیبچه ها دستتت نگه دار یخواهر و برادرت بگ
خودم برم  که یگفت یهم اصتتال م دیرو کول ستتونا، خودم هم الفرار، آره؟ شتتا

 سق ش کنم؟ هان؟
 
ورد. خ یش به صورتم مصورتم براق شد. آن قدر جلو آمده بود که نفس یرو به

ه ها و آن عشق و ابراز ب*و*سپر از احساسش افتادم. آن  یه هاب*و*س ادیبه 
 نیتواند فرق ب یباشتتد م یزن هر چقدر هم که ناشتت کیبود.  یعالقه ها واقع



 دهد. آن عشق نیرا تشه ایابراز عالقه از سر ر کیابراز عالقه عاشقانه و  کی
 هنیک یعنیطور شتتده بود؟  نیرا؟ چرا ابود. پس چ یو آن لحظات ناب ما واقع

 بود؟ یحد قو نیاش تا ا
 

 هی یدیطوفان که د نیندون. هم یکی رتتیغ یب یسونا من رو با اون بابا نی_بب
همه  یب یگفت. اون بابا ینم یزیچ ییدونست حامله ا یبود اگر م شیآت کهیت

که  بود زشیهمه چ یب کی. فقط اون شتتردمیتر از خودش ند فیکه کث زتهیچ
م هستتت چارهیب یفتقاغ پس داد و رفت. پس منو عذاب نده. خودم به اندازه کا

من هم بود. من هم به اندازه تو از اون ستتهم  یاون بچه  ستتت؟یمشتتهن ن
 داشتم.

 
 .دیبار یم یچارگیگفت از چهره اش ب یکردم. راست م نگاهش

 
 هنبود کیشر یوقت با کس چیبابا ه ؟یزن یحرف م یاز ک ک؟ی_کدوم شر

 
 داد و نگاهم کرد. هیعقب تک به
 

شر سراد اون از خدا ب کی_چرا  شته. ما اول  مرده بود.  ی. ولمیخبر رفت یهم دا
شتتم بک یندارم که بابات رو حت الیجلوتر از ما رفته بود ستتراغش. خ لییعزرا



با دستتتها زیهمه چ یاگر اون ب یول رو  فشیخودم خون کث یزنده بود خودم 
 بودم. هتهیر
 
ود. ب دهی. رنگش پرستتتیشتتناختمش که بدانم حالش خوب ن یآنقدر م گرید
خورد. به چپ و راست و  یکرد. مدام تکان م یگونه و تب دار صحبت م ماریب

 قرار بود. یرفت. ب یجلو و عقب م
 

 آره؟ یدیاسمش رو هم نشن ی. فکر کنم حتیافغان روسی_س
 

 را تکان دادم. سرم
 

 کنه. یها کار نم ی_نه. بابا با افغان
 

 زد. یمیمال لبهند
 

 بود. مال افغانستان نبود...... ی_اسمش افغان
 

 کرد. مکث
 

ست ن ی_م ضعت در شوک  ی. نمستیگم بهت. گفتم که حاال و خوام بهت 
 وارد بشه.



 
بابا چه کار کرده  ایهم بود؟ خدا یگرینگاهش کردم. مگر شتتوک د رتیح با

 مارستانیکم رنگ ب یآب یوارهایگرفتم. و به دنگفتم. نگاهم را از او  یزیبود؟ چ
 دوختم.

 
 دم. یهم اگر هست من جواب م ی. انتقامدینداشته باش یکار هی_با بق

 
 به او کردم. ینگاه مین

 
با کستت با همیندار یکار ی_ما  نه حاال که شتتما رو  چی.  کدومتون. حداقل 

 ها خبر نداشته.ماجر نیکدومتون از ا چیروم ه میدون ی. نه حاال که ممیشناخت
 

 زدم. یپر رنگ پوزخند
 

 یمن االن برا ه؟یچ قایوستتط دق نیپس االن نقش من ا د؟یندار ی_با ما کار
 زن تو هستم؟ یچ یشدم؟ االن من برا یگروه ت*ج*ا*و*زبه  دیتهد یچ
 

تش . دسدیکش یقی. پوف عمدیپر ییلحظه ا یمن رنگش برا یانیجمله م یرو
 .دیدهانش کش یرا چند مرتبه به رو

 



ا کنه؟ ت یرو عمل دشیگذاشتتتم که طوفان تهد یکه من م یکرد ی_تو فکر م
 یکه طوفان م یکن یناموس؟ خودت فکر م یحد ب نیتا ا رتم؟یغ یحد ب نیا

ستتالهاستتت مشتتکل داره؟ الهام رو براش نامزد  کهیکار رو بکنه؟ مرد نیتونه ا
شه ول نکهیا دی. به اممیکرد ست ب شد. خودش حلقه رو پس داد  یدر ت گف ون

که  ینک ی. حاال تو فکر مستتتمین یبرستته. من آدم زندگ شیکه الهام بره به زندگ
ست بال یآدم م نیا ش مانیا اره؟یسر تو ب ییتون  یم یک گهی. ددیهم که کنار ک

سر کوچه؟ طوفان فقط عقده دل خال سترس نیکرد. هم یمونه؟ بقال  . تو در د
ثل تو  یآدم بود نیتر ظه. من االن م مل م رمزت هیاون لح  یکنم برا یدارم ع

 پاره کرده بود. کهیطوفان. وگرنه تا حاال بابات رو ت
 
شکل رتیح با شت؟ چه م شکل دا  یفکر م شهیهم ؟ینگاهش کردم. طوفان م

به تمام معن کیکردم که او  باز  با  شیکلمه استتتت. آن الس زدن ها یخانم 
با من. آن ها چه بود؟  شیزدن ها کیو تها  یکارمندان زن شتترکت. آن شتتوخ

 یزیکه به شتتدت وهم آور بود. چ یزیدر ذهنم شتتکل گرفت. چ یزیناگهان چ
ب شده مرتک یتیفکر آن هم پشتم را لرزاند. بابا چه کرده بود؟ چه جنا یحتکه 

خواستتت  یم نکهیکرد. مثل ا یبود. نگاهش کردم. موشتتکافانه به من نگاه م
ها ریتاث پا یزی. چندیخودش را در من بب یحرف   نیینگفتم و فقط ستترم را 

 .بابه حال با یکه در ذهن من بود درست باشد وا یزیانداختم. اگر چ
 

صحبت م صال توانش رو ندارم. اما در میکن ی_در مورد طوفان بعد  . من االن ا
 بگم که.... دیهم با یچرا االن زن من نکهیمورد ا



 
 کرد. مکث

 
بات بود.  نیا میمستتتق ری_ من غ با ها هیخواستتتت  مد  ییجور بات او با

 من. یخواستگار
 
 نگاهش کردم. دوست داشتم خودم با دست خودم بابا را خفه کنم. رتیح با
 

 .یگ ی_درود م
 

 گم. ی_نه درود نم
 
 ادامه داد. و
 

 تو جلو اومد یآراز. طوفان برا یتو و برا ی. برامی_ما از اول با برنامه جلو اومد
ما جدا بود. شوهر  یحسابش برا ی. سارامیکرد دیآراز کاند یرو هم برا میو نس

بود. طوفان رو فرستتتادم هتل.  یگرید زی. برنامه چیتو مجرد بود یداشتتت. ول
شت و گفت که تو ا گفت  یباز مونده بود. م دهنش. یستیکاره ن نیرفت و برگ

ه گفت کخالصتتته  ؟یرزادیتو، دختر پ یعنیدختر،  نیکه م مئن هستتتم که ا
ان که طوف دمیفهم یبه دفترم اومد ی. وقتیبهش نشون نداد یخوش یاصال رو



 دهی. طوفان عقامینبود. مجبور شدم که خودم جلو ب یکس گهید یحق داشته. ول
شت که از اون دخترها ست ییدا س یطوفان رو نم پیمثل ت یپیکه ت یه . یندپ

 من جلو اومدم.....
 
شت به س هیتک یصندل یپ  شیها هیر کهی. به طورقیعم یداد و نفس گرفت. نف

 یسر من بود. چشمانم را به رو یکه جا ییا نهیاش جلو آمد. س نهیباد کرد و س
سع شردم و  شقانه ها یهم ف کار را  نیا دیرا در ذهنم چال کنم. با میکردم تا عا

 اجبار بود. یکردم. دردناک بود. ول یم
 

کرده  میبود که در زندگ یکار نی_طوفان حق داشت. نفوذ کردن به تو سهت تر
سط تغ نیا یزیچ هی یبودم. ول به  رشتیاومدم و ب یجلو تر م یکرد. هر چ رییو

 رادیو بن ا خیشتتدم که کار ما و فکر ما، از ب یشتتدم متوجه م یم کیشتتما نزد
ست رس گهیداره. د س دهیعمال به بن ب نار وقت بود که ک یلیهم که خ میبودم. ن

ش س یبود. نم دهیک ست. ن سات یلیخ میتون سا رده ک ری. من هم آن چنان گهیاح
فان نبود که با طو یکرده. روز ریاون خره که تو گل گ تهیبودم که شتتده بود حکا

ش شته با شتم از نظر روح گهی. دمیبحث ندا س یشدم. نم یداغون م یدا تم تون
رو به خودم وابستتته کنم بعد هم که کارم  خواستتتم تو یطبق برنامه جلو برم. م

م. نشتتد. نتونستتت ی. ولمیبر میروشتتن شتتد، بذار فشیرو کردم و بابات هم تکل
. دمیقابل تحمل شتتده بود. کنار کشتت ریکه توش بودم غ ی. برزخدمیعقب کشتت

 ادته؟ی
 



 با منظور او را . یها دنیبود آن کنار کش ادمیبود. کامال  ادمی
 

. ستمیه نکار نیهتل. به بچه ها گفتم من ا یرفت یو تو هم گذاشت دمی_کنار کش
 ینداشتتتت. نم دهیفا یعمرم رو با طوفان و مستتتانه کردم. ول ییدعوا نیبدتر

ستم. تا ا شدم که چند هفته ا نکهیتون  یم قیکه بابات داره از من تحق ییمتوجه 
. ما چند یل. فقط از لحاظ مانیکارها. هم نیو شتترکت و ا یکنه. از وضتت  مال

که عنوان کرده بود یوقت و  میکن یهم م یستتتاختمون ستتتاز میکه دار میبود 
و دار عنوان  ریگ نیباشتته؟ خالصتته تو ا ادتی دیحرفها. با نیو ا هیستتودش عال

 هیدستتت به ستترما میخوا ینم یول میخورد یکه مثال آره به مشتتکل مال میکرد
اولش  . بابات همشهیم یعال یلیقابل اعتماد باشه خ کیشر هیو اگر  میمون بزن

ضمن ست دارم  یآروم آروم جلو اومد. به طور  عنوان کرد که مثال آره من هم دو
و عنوان نکرده بود.  یزیچ یبه طور ق ع یصحبت ها ول نیشراکت کنم و از ا

ساب س هیبود که من کم ندارم،  دهیکرده بود و فهم قیتحق یح ر روز اومد دفتر. 
ضمانت که محکم باشه و  هیخواست.  یضمانت م هی. از من ردحرف رو باز ک

رو عنوان کرد که به  یستتارا انیخودش شتتراکتش رو ده قفله کنه. جر الیبه خ
ضا ر یاون نذاشته باهاش ازدواج کنه و خودش و بابا یعالقه مند بوده ول یکس

و پسر اون بهتر. مال و اموالشون هم دست  نیاز دختر ا یکه ک دنیرس جهیبه نت
زن رضتتا شتتده. خالصتته تو لفافه  یشتتده که ستتارا یجور نیافته. و ا یمن ریغ

باشتته که دختر آخرش رو هم رد کنه بره به امون خدا  یعنوان کرد که اگر کستت
تونه سرش رو راحت بذار  یو م شهیراحت م الشیخ گهیآدم خوب، د هیدست 



شق که عا دیترس ینگرانت بود. م یلی. ) پوزخند زد و ادامه داد. ( خرهیبم نیزم
شهر هی ش اریجوون آس و پاس مثل  شده بود گهیبار د نیو ا یب  یاونقدر بزرگ 

جلو  و آروم یپوستتت ریز یلی. خنی. همیریخ رناک بگ میتصتتم هی یکه بتون
شر ادیکرد که اگر با تو ازدواج کنم م یرفت و تو لفافه به من حال شه  یم کیو 

 یو مشمئز کننده. تو اون ضمانت فیکث یاحرفه نیو از ا شهیم یکیو اموالمون 
با جلو اومدن و خواستتتگار یبود بابات دادم.  به  کردن. من مجبور  یکه من 

صتتورت بود که  نیبابات. چون در ا یایورود به دن دیکل یشتتدم. چون تو شتتد
س یمن م ستر ستم بهش د م اعتماد گرفت یکنم. بابات تا من تو رو نم دایپ یتون

شر ینم شر یزمان و تا شد ینم کیکرد و  ست ما  ینم کیهم که  شد عمال د
 بسته بود.

 
باز مانده بود. آن قدر شتتوکه شتتده بودم که حد و اندازه نداشتتت. بابا  دهانم

سارا هم از من. چقدر خوب بود که تارا  نیو ا یشورش را در آورده بود. آن از 
به ا حال  به  تا  نده بود.  ما با دور  با ندازه از دور بودن خوا نیاز دستتترس  هر ا

شده بودم. بابا که ه شحال ن شق چیکوچکم خو شت.  نبه آ یع طفلک هم ندا
 اش را فراهم کند. یخواست موجبات بدبهت یفقط اگر کنارش بود م

 
ش یقیعم آه سکوت کردم. در جواب حرفش چه م دمیک ستم بگو یو   م؟یتوان

هم  یگفتن؟ خب او مرا نهواستتته بود. وقت یمانده بود برا یهم باق یزیمگر چ
سک سته اخت یه ک سر ناخوا سبت به او ب یعیکند، طب اریهم ست که ن تفاوت  یا

 هم باشد.



 
شقانه ها یول سر اجبار بود. چه بود آن همه  نیاگر ا شیچه بود آن ع ازدواج از 

چند ماه  نیکرد. در ا یکه ابراز م ییکه در نگاهش بود. آن همه عالقه ا یعشتق
 نگذاشته بود که آب در دل من تکان بهورد.

 
سفند مثل  یرامدت مرا ب نیاو در تمام ا یعنیبودم که پرواراش کرده بود؟  یگو

قاط مبهم ز ماده کرده بود؟ ن نده بود. ول یادیذبح آ ما که در ذهنم  آرام  یبود 
اگر  دمیترس ی. مدمیترس یکرده بود. م نیبهش اثر کرده بود و چشمانم را سنگ

 کند. یرا عمل شیها دیو تهد دیایبهوابم طوفان ب
 

 امتداد داد. میموها یام گذاشت و تا رو یشانیپ یرا رو دستش
 

 _بهواب. برات بهتره.
 

شمانم ستم.  چ سرا ب صال خوش آ یشانیپ یه تب دارش به روب*و*  ندیام ا
 آتش یبر رو یمثل آب میشتتتدم و برا یبا آن آرام م یکه زمان یزینبود. نه آن چ

سبود. حاال  میها یناراحت د سوزاند و نابو یبود. م شترین کیه اش مثل ب*و*
 مرهم نبود. زهر بود. جان نبود. شوکران بود. گریکرد. د یم
 
 



 
 
 

 کمیو  ستیب فصل
 

ش مرا سوار ما سته  سرگ نیآه شدت  شتم. دکتر گفته بود که به  جهیکرد. به  دا
حاال در عرض کمتر از ده  یکردم ول یاستراحت م دیاست. با یخاطر کم خون

شدنم از ب ستانیساعت از مرخن  ش دیبا مار شدم و به گرگان  یم نیسوار ما
سارا یم ساعت نه با  صبح  سع یرفتم.  رده ک یتماس گرفته بودم. تمام مدت 

صدا سع شهیمثل هم میبودم که  شد.  ض یبا بود را  میکه در گلو یکرده بودم بغ
 ب من نشود.فرو دهم، مگر خواهرم متوجه حال خرا

 
ماس ها ت مام حرف به من د ییگرفتم و ت تهیکه او  ثل  ک  ویادر کیکرده بود را م

سارا س ی. مرا بهتر از خودم مدیفهم یتکرار کردم.  شده دیشناخت. پر  که چه 
 شیکه کار او چقدر در ک ستتتیعنوان کردم که مشتتهن ن یاستتت؟ با ناراحت

م آرا یبرا طو فق یآنها تنگ خواهد شتتد. با ناراحت یطول بکشتتد و من دلم برا
هستتتم. هم خودم و هم شتتوهرم.  یفکر یو گفت که دختر ب دیکردن من خند

صحبت م شگاه  شد؟ گفتم که با دان ر کنم و تا اگ یحاال امتحاناتم چه خواهد 
 است. دهیام پر هیگفتم که شهر یبشود ترم بعد امتحان بدهم. ول

 



شدت دودل بو یسارا شت حاال که  دهید. عقبه  ترم را به خودم زحمت  کیدا
 یاجیبرود. احت ییتوانستتت خودش به تنها یکار را بکنم. او م نیا دیداده ام نبا

. با خنده گفتم که خودم دوستتت ندازمینبود که مرا آواره کند و درستتم را عقب ب
. رفتیذرا پ میرا ندارم. با اکراه حرف ها شیدارم که با او بروم، چون طاقت دور

 .ستین یکامال مشهن بود که راض یول
 

  کنم. تلفن را ق  یم یو خداحافظ رمیگ یو آراز هم تماس م نیدیکه با آ گفتم
 نیدیصتتحبت کنم. خودش با آ یتوانم با کستت ینم گریگفتم که د یکردم. ول

 یم هدیشن شیصحبت ها یصدا یتماس گرفت. به تراس اتاق خواب رفت ول
صم شهیشد. مثل هم شوخ یحرف م نیدیبا آ یمیگرم و   یمکرد و  یم یزد. 

 توانست؟ یعوقم گرفت. چ ور م ایو ر ییدو رو نی. از ادیخند
 

مبل نشتستته بودم. حالم خوب نبود.  یرا ق   کرد و به هال برگشتت. رو تلفن
سته بود و پنجه ها یسرد به رو یتمام مدت عرق ش ست بدنم ن سته ب خی میپو

آن قدر خودش را نشان نداده  یزمان چیه یداشتم ول یکم خون شهیبود. من هم
 بود.

 
ستان  شیپاها یرو مقابلم ست. د ش ستم را  خین ست گرفت. د زده ام را در د

 .دمیکش رونیب
 



 ؟ی_خوب
 

 که داشت، نگران بود. یرغم اخم یکردم. نگاهش عل نگاهش
 

 _برات مهمه؟
 

 را با تاسف تکان تکان دادم. سرم
 

با برادرم حرف  یمیقدر راحت و صتتم نیا یتون یچ ور م ؟یتون ی_چ ور م
 ؟یکش یم شیچارگیب یپشت سرش نقشه برا یکه دار ی. وقتیبزن
 

صم  یشینما چی. ههیواقع نکهیا یزنم برا یحرف م نیدیبا آ یمی_من راحت و 
ست دارم و با عنوان  نیدی. آستیدر کار ن ست دارم باهاش حرف  کیرو دو دو

ندارم. ه یینقشتتته ا چیزنم.ه یم مان چیهم براش  رو  شیچارگیهم ب یز
 که شناختمش. ینهواست. حداقل نه زمان

 
ست شاره ابرخا س یی. ا س میبه ن س او را پ یجلو آمد تا کمکم کند ول میکرد. ن

 یرا جم  کرده بود. هر چه که م لمی. او وسادمیلباس پوش یزدم. خودم با سهت
شود. طوفان و مستا ست الزمم  ست ممکن ا طوفان  دنی. با ددندینه هم رسدان

 را گرفت و ستمدانم که حالت صورتم چ ور شده بود که د یوحشت کردم. نم
شت. هنوز هم کنار او ب ساس امن شتریمرا کنار خودش نگه دا  کردم. یم تیاح



ست، حاال او خ یم شان هر چه بوده ا شرط  ستم که  شت که بگذارد  الیدان ندا
که  یر. البته به گفته خودش براداوردیسرم ب بر ییبال یگریهر کس د ایبرادرش 

 من به شدت ترسناک بودند. ظرکه به ن ییحرف ها یفقط حرف زده بود. ول
 

و سرد. سرم را  ییا شهینداشت. ش یحس چیبه من نگاه کرد. نگاهش ه طوفان
 انداختم. جلو آمد و با او دست داد. نییپا
 

. رزادی. خودت رو کنترل کن. فقط پیچند وقت. گند نزن نی_مواظب باش تو ا
 . مفهوم؟یکدوم ندار چیبه کار ه یکار

 
فت ول یزیچ که خودش  یحرف یدر جواب او نگ هم برخالف حرف او نزد 
 و به او گفت: دیبه طوفان نگاه کردم. نگاهم را د یچشم ریبهش بود. ز دیام
 

 کن. یرانندگ اطی_با احت
 

 به من کرد. ینگاه مین دوباره
 

 هم هست. مانی_نگران نباش ا
 



و مردانه در آغوشتتش گرفت. من  دیهم دستتت دادند و او طوفان را جلو کشتت با
آنها را تکان داده استتت را درک کنم.  یکه زندگ ییتوانستتتم عمق فاجعه ا ینم

ستم. ول ینم یادیز زیچون خودم هم هنوز چ ستم عمق عالقه او  یم یدان توان
دانم اگر  ینم. نیدیو آ یرا به خواهر و برادرش درک کنم. درستتت مثل ستتارا

 ایو  یآمد واکنش سارا یکدام از ما م کیدانستم چه بوده بر سر  یکه نم ییبال
 هم مثل او بود؟ نیدیآ

 
 دی. شامیچشم خودمان نگاه کن چهیرا از در زیکه همه چ میآدم ها عادت دار ما
 یزی. چکرد یمشتابه رفتار آنها را م یرفتار دیما هم تول یبرا نیمشتابه ا یفاقات

 .ستیدانستم که چ یکه هنوز نم
 

و  یو به من نگاه کرد. طوالن ستادی. کنار من ادیب*و*سجلو آمد و او را  مستانه
 و سهت بود. ییا شهی. نگاه او هم شقیعم
 

سونا. خب به حرف ها شنو. هانقالب گوش بده.  ی_گوش بده   چیدرد ما رو ب
ضا چیه ایصدمه زدن به تو  الیکس خ خانواده ات رو نداره. فقط  یکدوم از اع

 .یطرف فکر کن یآدم ب هیکن که مثل  یگوش بده و سع
 
ف طر یمن اگر آدم ب میخواستتت که بگو یطرف؟ دلم م ینگفتم. آدم ب یزیچ

 نزدم. یحرف یکردم؟ ول یم یوسط شما چه غل  قایبودم، االن دق
 



ن و م میکرد ی. تمام راه تا گرگان را در ستتکوت طمیو به راه افتاد میشتتد ستتوار
 .فکر نکنم یسفر با سفر قبل نیکردم که به تفاوت ا یم یسع دانهیناام

 
خوب  میگذاشت و گفت که بهورم برا میدامن مانتو یو به رو دیپسته خر میبرا

 میپاها یته همچنان به رومن دست نزدم. و تا خود گرگان پاکت بس یاست ول
بود آزار  نیکه در ماشتت یگفت. خاموش بود. ستتکوت بد ینم یزیماند. چ

سته رانندگ  میالت آمده بودیما به تع  نکهیکرد. مثل ا یم یدهنده بود. آرام وآه
 تند رفتن نداشت. یبرا ییعجله ا چیو او ه

 
س ساعت سکوت به داخل رفتم.  ادهی. پمیدیسه بود که به گرگان ر شدم و در 

وعور شتتده بودند درختان.  ل*خ*تدوستتت نداشتتتم.  گریباد را هم د یحت
 من. یزندگ قتیدرست مثل حق

 
 کیکاکتوس کوچکم در  کهیمبل نشستم. در حال یرا به داخل آورد. رو لیوسا

ست د سته در د ستم بود و پاکت پ ست که چه مدت گرمید . معلوم نبود قرار ا
سمیر آن جا بگذرانرا د یزمان شود. ک شک  شتم که کاکتوسم خ ست ندا  ی. دو

و   ی. ستترزدیآن بر یآب را آرام آرام پا وانیبار، نصتتف ل کی یینبود که هفته ا
 شد. یاش م یآن باعث خشک یآب به پا هتنیر ادیز
 



 بستتته شتتده بود. خیرا روشتتن کرد. خانه به شتتدت  جیآشتتپزخانه رفت و پک به
ستتتاعت بعد  میرفت و ن رونیرا به اتاق خواب منتقل کرد. از خانه ب لیوستتتا

 یمن همچنان رو یرا جابه جا کرد ول دشیخر یها ستتتهیبرگشتتتت و تمام ک
 همان مبل، با همان حالت نشسته بودم.

 
 .ستادیا مقابلم

 
 . برات خوبه.ریدوش بگ هیبرو  ؟ینیجا بش نیتا شب هم یخوا ی_م
 

 به طرفم خم شد. ینکردم. کم نگاهش
 

 _سونا؟
 

 را باال بردم و نگاهش کردم. سرم
 

 یفیبالتکل نیمن دارم از ا ه؟یمن چ فیتکل ؟یبکن یخوا یکار م ی_با من چ
ه خورم که ب یخانواده ام به خاک برادرم قسم م شیشم. بذار من برم پ یم ونهید

 بذار برم. ی. ولدیبکن دیدوست دار ینگم بذارم شما هر کار یزیبابا چ
 

که  ی. مثل مردچارهینشتتستتت. نگاهش درمانده بود. درمانده و ب شیپاها یرو
 ندارد. یدیام چیه



 
 تونم ی_نم

 
 گم.... ینم یزیچ ی_چرا؟ به کس

 
 را ق   کرد. حرفم

 
 .یتو زن من ؟یفهم یخوام. چرا نم یتونم. نم ی_نم

 
 کردم که: یآور ادیو در جوابش  ادی. با فردیکش ادیآخرش را فر جمله

 
 ی_زن اجبار

 
 تر گفت: بلند

 
 .یاریعشق اخت یول ی_زن اجبار

 
ا ر نیهم نکهیو برخاستتت. مثل ا دینگفت. نگاهش را دزد یزیچ گری. دنیهم

 .یجانیه انیغل کیاز سر  ی. اقراردیخواسته که بگو یهم نم
 



 .ی. اون پسته رو هم که لب نزددهیبهواب. رنگت پر ری_پاشو بگ
 

گرفت و مرا از جا بلند کرد.  یرا از دستتتم گرفت. مچ دستتتم را به نرم کاکتوس
و الکل و  نمارستایب یبه طبقه باال رفتم. بو زانی. افتان و خدمیمچم را کنار کش

را در آوردم تا به حمام  میپنج ماه گذشتتته لباستتها نیدادم. به عادت ا یخون م
شدم که به طبقه باال آمده بو سر به من نگاه م و از دبروم. متوجه ن شت  کرد.  یپ

. به چهار چوب در دمیکه او را د اورمیب رونیتا از چمدان حوله ام را ب دمیچرخ
 که توستتط یکه همستترش بود. زن یکرد. به زن یداده بود و به من نگاه م هیتک

بدتر به  به او توه نیبرادرش  مات  با کل جه ممکن  شتتتده بود. نتوانستتتم  نیو
 ی. مثل نامحرمندیستتت نداشتتتم که مرا ان گونه بب. دواورمینگاهش را تاب ب

شتتده بود. بدون برداشتتتن حوله به حمام رفتم و در را محکم پشتتت ستتر  میبرا
 خودم بستم.

 
بد یخواستتتت ول یم یحمام طوالن کی دلم به حال  که داشتتتم  یبا توجه 

سر ستم و  شت در آو میآمدم. حوله را برا رونیتر ب  ینتوان د. حوله کرده بو زانیپ
 ینگاه م یبود و به آسمان خاکستر ستادهیآمدم. کنار پنجره ا رونیو ب دمیرا پوش

 کی یپاتهت زیم ی. رودبو ادیز اریکرد. آستتمان گرفته بود. احتمال بارش، بستت
که  یتوجه به کار یمغز شتتده. ب یو پستتته ها وهیبشتتقاب گذاشتتته بود. پر از م

م. حالم خوب نبود. ناهار نهورده بودم. تهت نشتتستتت یمن کرده بود رو یبرا
من ستتفارش داده بود چند  یکه برا یمانیپرو پ یاز تمام آن ظرف غذا دیشتتا

 داشتم. جهینهورده بودم. حاال به شدت ضعف و سرگ شتریقاشق ب



 
داشته  منیاز سقط جن شهیکه تماما ر دیرس یکه در بدنم بود به نظر نم ییسرما

ه بود که هنوز با آن دست ب یاز شوک یسرما ناش نیکه ا دیرس یباشد. به نظر م
 رفت.برداشت و مقابلم گ یپا تهت یبودم. به کنارم آمد. بشقاب را از رو بانیگر
 

 چشمات گود افتاده ی. پایایاز پا در م ی_بهور. دار
 

 کیکردم. چرا نگاهش هنوز هم همان نگاه ستتتابق بود. همان نگاه  نگاهش
 ش؟یهفته پ

 
 یحکمت خدا بود که اون بچه نموند. اگر م نمیب یکنم م یم_حاال که فکر 

 خواست بشه؟ یم یاش چ ندهیموند آ
 
شمگ با شدت خ  یکرد و حرف یخوددار یشده بود. ول نیاخم نگاهم کرد. به 

 نگفت. یزیچ ی. مدت طوالندیکش یقینزد. نفس عم
 

 که بابا و مامان زنده بودند. ییفقط سالها دیوقت آروم نبود. شا چیما ه ی_زندگ
 

زانوانش گذاشتتت و باال  یرا از ستتاعد، رو شیبه جلو خم شتتد و دستتتها یکم
 آورد و مقابل دهانش به هم قالب کرد.



 
بابا و مامان ما رفت . پدر بزرگ و مونیمادر یخانواده  شیرودبار پ می_بعد از 

 یمیما صتتم با یلیستته ستتال از من بزرگتر بود. خ کمیخاله هام. خاله کوچ
 بود....

 
 شد. فیضع ییزمزمه ا شیصدا

 
سمتم چرخ بایز یلی_خ شمانش پر از غم بود( تو  دیبود. )به  و نگاهم کرد. چ

 نه؟ یدیمامان رو د یعکسها
 

به غ ستترم تاقش رفته بودم و آلبوم  یکه دزدک یاز آن روز ریرا تکان دادم.  به ا
پدر و مادرش و  یخودش عکس ها یبودم بعد از عروستت دهیرا د شیعکس ها

 خودش را نشانم داده بود. یکودک
 

از همه  کمیخاله کوچ یعنی نایگفتن که م یهمه م ی_مامان خوشتتگل بود. ول
شا شت.  شگل تره. چهره اش با مامان فرق دا  ییشباهت ها هی دیخواهرها خو

بماند. بعد از فوت مامان و بابا ما  نهایبود. حاال ا گهید زیچ هیاون  یداشتتتند ول
مون از خون ینبودند ول با. خب درستتته مامان وبامیکرد یو با اونها زندگ میرفت

 یخواستتتن. خدا رحمت کنه بابا یخودشتتون م یبودن و ما رو مثل بچه ها
کار مانیا هام رو، هر  ها یکه برا یو ال کار رو  یخودش م یبچه  کرد همون 



شکرد که  یما هم م یبرا سرت بک ن کم برامو یزی. بابا بزرگم از چمینکنه ما ح
 ذاشت. ینم
 
 هم فشرد. یمن نگاه کرد. چشمانش را به رو به
 

نداشتتت یزی_چ فامیکم  قدر ک به  کار عت تی. پول  با بزرگ تو  با بود.  قهیبود. 
کرد که همه شتتون  یهم م یو فروشتت دیخر ی. گاهقهیاومد از عت یخوشتتش م

داشتتت. به عالوه  یخوب یلیهم بود که درآمد خ تونیز یبودند. باد ها یقانون
زرگ به و بابا ب بودتمام مال و اموال بابا که کم هم نبود دستتت بابا بزرگ افتاده 

 تقهیع یو فروشتتها دیخر نیکرد. تو هم یما همه رو اداره م یقانون میعنوان ق
 یغاناف روسیس یکردن. گاه یآشنا شد. با هم کار م یافغان روسیبود که با س

با بزرگ جور م یبرا یبا ارزشتت یها غهیعت گاه یبا  یهم براش م یکرد، 
خودمون رو با غم از  میداشتتت تازهرفت. ما  یم شینرمال پ زیفروخت. همه چ

پدر و مادرمون وفق م که من تصتتتادف کردم. آن چنان  میداد یدستتتت دادن 
موق  ن عموم. او شیکه مجبور شدن منو بفرستن فرانسه پ یتصادف وحشتناک

ته کشور پا نگرف دیبود. هنوز اون طور که با یتازه جنگ تمام شده بود. سه سال
شت. حداقل نه پ شرفتیآن چنان پ وزهن رانیتو ا یبود. علم پزشک  شرفتیندا
س نیاالن رو. به هم ستانه و ن  کیکوچ یلیکه خ میخاطر منو آماده کردن و با م

مستتتانه باشتته، فرستتتادن فرانستته. اون موق  من  شیگرفت که پ یبود و بهانه م



 نیسالم بود. مستانه هم که گفتم درس و کنار گذاشته بود. به هم زدهیدوازده س
 رفت ما رو فرستادن فرانسه. یکه هنوز مدرسه نم مینس باخاطر 

 
 بشقاب درون دست من اشاره کرد. به
 

 .یتحمل کن ی_بهور جون داشته باش
 

 رفت. و کنار پنجره برخاست
 

س سه ول میدی_ما ر شته بود که زلزله اومد. من ب یفران  ستانماریچند هفته نگذ
 رانیبود که از همه کشتتورها کمک به ستتمت ا ادیبودم. عمق فاجعه اون قدر ز

 شد.... کسانیو رودبار با خاک  لیشبانه روز منج کیشد. در عرض  ریسراز
 

امه نداد. لرزش شتتانه اد گریبغض آلود شتتد. پشتتتش را به من کرد. د شیصتتدا
کامال  یآمد ول ینم شیمرا از آن تب و تاب و خشتتم انداخت. صتتتدا شیها

نگفت و ستتکوت کرد. من هم  یزیچ یکرد. مدت یم هیمشتتهن بود که گر
 سکوت کردم. برخاستم و کنارش رفتم.

 
را پاک نکرد.  شیبود. اشک ها ریدرست بود. اشک از چشمانش سراز حدسم

 نینداشتتت که ا یلیکار نداشتتت. بغض داشتتت و دل نیا یبرا یلیدل نکهیمثل ا
 غم را پنهان کند.



 
 ندارم که هنوز نیبه ا یانسان بود. کار کیشانه اش گذاشتم. او  یرا رو دستم

شا س دیشوهرم بود و هنوز در آن ته قلبم به او  سا شتم. او  یاح سان  کیدا ان
 م.او را تماشا کن دنیتوانستم درد کش یدردمند بود و من نم

 
نگاهم کرد و در  د،یشتتانه اش گذاشتتتم، چرخ یمحض آنکه دستتتم را رو به

شت و گر یاش را به رو یشانیآغوش من فرو رفت. پ شانستیشانه ام گذا ه . 
لرزان و دردمند.  یول صتتدای. آرام و بدیلرز یپشتتتش و تمام وجودش م ش،یها

بدنم آو که در دو طرف  باال آوردم و رو زانیدستتتم را  نده بود   رشکم یما
 به خودش فشرد. شتریگذاشتم. مرا ب

 
شود. ول ینم سلط  ست بر خودش م شد. تا توان شت تا آرام   یدانم چقدر گذ
 نکردم. یادامه نداد. من هم اصرا گرید
 

 . کامال آرام و ماهرانه.یگر یکرد. نه با ناش یسکوت شام درست م در
 
و .... دانه به دانه و آرام  هیرو خورد کرد، ستترخ کرد و بعد گوشتتت و ادو ازهایپ

 رگی. ددمید یرفت. به آشتتپزخانه نرفتم. از همان قستتمت اوپن او را م یجلو م
سته ها وهیلج نکردم و از م شته بود، خوردم. ن ییها و پ شقاب گذا  ازیکه او در ب



بدنم به صدا  یخوب نبود. تمام سلول ها چیبدنم ه یداشتم. حال و روز عموم
 در آمده بودند.

 
ه فکرم به گذشتتت میاو هم آن جا نبود. به طور دا نکهیکرد. مثل ا یمن نگاه نم به

جا بود. ماه عسل  نیشد. تنها سفرمان که دست بر قضا آن هم به ا یم دهیکش
 .ی. چه آرامشیی. چه عاشقانه هامیبا هم داشت ییمان. چه روزها

 
شق به من جانان م با ش یلذت و ع بودم که مرا کوچولو  یمواقع فتهیگفت. من 

نا خواسته بود که او  یعشق ایبود؟  شیکرد. چه بود آنها؟ تمامش نما یصدا م
 به آن دچار شده بود؟

 
 یو زندگ یمصرف خوش خیمن کوتاه بود. فقط پنج ماه. تار یعمر خوش چقدر

 یرا م یتاوان کار کستت دیمن فقط پنج ماه بود. و حاال من با ییخوش زناشتتو
آن شتتتده بودم. من و  یکرده بود که من قربان یبود. پدر من کاردادم که پدرم 

 هم آراز. دیسهند. شا
 

ض راب ستم. با ا شتم. برخا س یم دیگرفتم. با یبا آراز تماس م دیدا تم که دان
 یوراز آراز د مینه؟ حاال خدا را شاکر بودم که نس ایبه طرفش رفته است  مینس

 تلفنم را برداشتم. یکرده بود. گوش
 

 ؟یزن یزنگ م یک _به



 
 ها شده بود. سینگاهش کردم. مثل پل رتیح با
 

 _آراز. بذار باهاش حرف بزنم دلم هواش رو کرده
 

تکان داد و به کارش  دییلحظه نگاهم کرد و بعد ستترش را به نشتتتانه تا چند
 پرداخت.

 
صدا یزنگ گوش نیدوم با شت.  شنا یرا بردا و مرا  دیچیسنتور در گوشم پ یآ

را با  هینمانده بود که گر یزیبود. چ اوردهیبه شتتدت دلتنگ کرد. او ستتنتورم را ن
 بلند سر دهم. یصدا

 
بدون  یطور نیمعرفت شتتوهر دوستتتت. هم یتو دختر ب ی_ستتونا؟ چ ور

 ؟یرفت یگذاشت یخداحافظ
 

ضم سع بغ صدا یرا فرو خوردم و شد. مثال من االن  میکردم که  شاد خندان با
 ودم.ب یشاد م دیداده بودم. پس با حیترم هم ترج انیامتحانات پا شوهرم را به

 
 شد. ییدفعه ا هی گه،یکه د دیتو؟ من خوبم. ببهش ی_سالم آراز چ ور

 



 .دیخند
 

 کشه؟ یکارش طول م ی_اشکال نداره. چقدر
 

 دونه. یدونم واال. ظاهرا خودش هم نم ی_نم
 

خب د فت.  فان گ  یانقالب چ وره؟ خوش م ؟یخودت چ ور گهی_آره طو
 تو گرما؟ نیگذره رفت

 
 کردم. یمکث

 
 .هیهوا عال ی_آره مرس

 
 که حاصتتل حرف یکردم تا پوزخند یپنجره به بارش باران نگاه کردم و ستتع از

 مشهن نشود. میخنده دار خودم بود در صدا
 

 _انقالب هم خوبه.
 

 چه خبر؟ گهی_خب د
 

 به سر اصل م لب بروم. عتریکردم تا سر یسع



 
 .... ؟یکن ی. تو چه می_سالمت

 
خواهم  یاستتت و من نم یکیرا آهستتته کردم که مثال انقالب آن نزد میصتتدا

 را بشنود و گفتم. میحرف ها
 

 چه خبر؟ می_از نس
 

ش یخنده اش به هوا رفت. نفس راحت کیشل آرام بود و  زی. آن جا همه چدمیک
. ستتتادیکرد. انقالب به کنارم آمد و ا یم یطاش را  شتتهیآنها روال هم یزندگ

 را به او هم بدهم. سرم را به نشانه مثبت تکان دادم. یاشاره کرد که گوش
 

که با خلق جهان  ستتتی_اون هم خوبه فکر کنم. بهر حال که با ما بهتر از آن ن
 است.

 
 من نشست و موشکافانه به من نگاه کرد. یرا شکر کردم. انقالب روبه رو خدا

 
 .شهیدرست م زی_اشکال نداره همه چ

 
 ادامه داد. نیغمگ یکرد و با حالت یمکث آراز



 
 ؟یچ یخواد برا یرو م یکرده، منه عمل لی_دختر خوشتتگل و خانم و تحصتت

 خواستگار تاپ داره. یحاال هم کل نیهم
 

کرد و آنها در  یم یشد. برادر مهربان و حساس من چه فکر ریسراز میها اشک
کردم که در  یکردم، سع یرا پاک م میبودند. همان طور که اشک ها یچه فکر

 نشان ندهد. یزیچ میصدا
 

 همون بهتر که نشه. ستی_آراز اگر قسمتت ن
 

 کرد و با خنده گفت: یمکث
 

 یم یحسود یدار ای. دعواتون شده یبود میپشت نس شهیشد؟ تو که هم ی_چ
 ؟یکن
 

 .دمیخند
 

 .گمیم ی. نه جدوانهی_د
 

 نگفت. یزیظه چلح چند
 



 کم گرفته. هیصدات  ؟یچه خبر؟ خودت خوب گهی_د
 

 را صاف کردم. میکردم و صدا ییا سرفه
 

 سرما خوردم به گمونم. کمی شبی_آره د
 
 کرد. یبه من نگاه م نهیاو نگاه کردم. دست به س به
 

دستتتت باشتته با انقالب  یآراز؟ گوشتت یبا من ندار یبرم. کار گهی_خب من د
 حرف بزن.

 
 . مواظب خودت باش.زمی_نه عز

 
 _حتما خداحافظ.

 
با آراز حرف زد و خوش و بش کرد و از همه  ییا قهیرا به او دادم. چند دق یگوش

 و باالخره ق   کرد. دیجا پرس
 
اشپزخانه برگشت و درسکوت به ادامه کارش پرداخت. غذا را هم در سکوت  به

ود فرو در خ شتری. به نظر بخواست یم هی. دلم گرفته بود. دلم گرمیصرف کرد



سته و درمانده. مثل مردامدیرفته م سرش از وجود  ی. خ شده بود که هر دو هم
 .دمرد دو زنه شده بو کیهم با اطالب شده بودند. درست مثل 

 
قدر  . آندیکش گاریخاموش نشست و س ونیاز شام در سکوت مقابل تلوز بعد

 .بود دهیرس لتریبه ف رشگایدر خودش فرو رفته بود که مثل همان روز س
 

 ؟یاش رو بگ هیبق یخوا ی_نم
 
 نگاهم کرد. رتیخودش آمد. با ح به
 

 _هان؟
 

را  ارشگینبود. سوالم را دوباره تکرار کردم. س ایمشهن بود که در آن دن کامال
 خاموش کرد و برخاست.

 
هر دو نفرمون به شتتدت  ی. از شتتب قبل تا به حال روهیامشتتب کاف ی_نه برا

 بهواب. ری. بلند شو بگدهیفشار بوده. تو هم رنگت پر
 

به طبقه باال رفتم. دندانها یو ب ستترد را  میتفاوت نگاهش کردم. برخاستتتم 
ش سقف  شدت به  شده بود و باران با  سرد  سواک کردم. هوا   یخانه م یروانیم

شمدیکوب شلوار پ سکنردسبکتر به تن ک یشرتیو ت دمیپوش یگرم ی.  که  یم. م



. دمیو دراز کش دمداده بود که هنوز هم ادامه داشت را خور یانقباضات یدکتر برا
 ییخوش گذشته برد. روزها یمرا به روزها یچوب یپله ها یرو شیپاها یصدا

ردم و ک یگذاشتتتم و بعد از دستتتش فرار م یستتر به ستترش م نییکه در طبقه پا
 آمدم. یدوان دوان باال م

 
 یول و از چنگش فرار کنم. چانمیکه توانسته ام او را بپ دیرس یطور به نظر م نیا
ط داد. فق یدانستم. او فقط فرصت فرار را به من م یطور نبود. خودم هم م نیا

 ریتهت گ انی. چون دوستتت داشتتت که بعدش به دنبالم بدود و مرا در منیهم
 .اندازدیب

 
م ده بود مبارزه کردم. دوست نداشتآم میکه تا پشت پلک ها یبه اشک یسهت به

. دوست داشتم که مثل اورمیب ادیکدام از خاطرات خوشمان را به  چیه گریکه د
د و ش یخورد و حافظه بلند مدتم دچار مشکل م یبه سرم م ییها ضربه ا لمیف

د و اگر نبو شیب ییا بهیغر میاو برا گریافتاد. آن زمان د یاز کار م شتتهیهم یبرا
قدر نفس گ یم دایخانواده اش پ ایز او ا یریهم دلگ نبود که حاال  ریکردم آن 

 گریاو انقالب بود. د یباهر بود، من فراموشتتش کرده بودم. ول یبود. اگر او آقا
 م،یهم نفس شتتتده بود گریکدیکه با  ینبود. وقت یفراموش کردنش کار آستتتان

 زد. کوک نبود. یرا نداشت. ناهماهنگ م شهیآرام هم تمیبدون او ر مینفس ها
 



 ستیدر تمام آن ب دیرس یکه به نظر م ی. کارستمیلحاف کردم و گر ریرا ز سرم
کردم  یکرده بودم که احستتاس م هیو چهار ستتاعت انجام داده ام. آن قدر گر

ست. پلکها شده ا ساس  شمانم ح ساس  میچ شده بود و اح شدت متورم  به 
 در چشمانم داشتم. یخشک

 
که به داخل اتاق آمد. چراد راهرو را خاموش  مشتهن بود شیپاها یصتدا از

ره آوردم. کنار پنج رونیلحاف ب ریفرو رفت. ستترم را از ز یکیکرد و اتاق در تار
و باران زل زده بود. آستتمان قرمز شتتده بود. نگاهش  یاهیبود و به ستت ستتتادهیا

قدر که خوابم برد  نو نگاهش کردم. آ دمیو به سمتش دراز کش دمیکردم. چرخ
 خالغ شدم. شیو دغدغه ها ایدن نیاز ا ندیخوش آ یساعات یو برا

 
 
 
 
 

*** 
 
 
 
 
 



بود تمام اموالش رو به نام بابا بزرگ  شیماریکه بابا تو اوج ب ی_درستتتت زمان
 اریخوام اخت ی. مفهیگفت مادرتون ضتتع یکرد. به بابا بزرگ اعتماد داشتتت. م

شه. زیهمه چ ست بابا بزرگ با ضمن نم د ست که اخت یدر  ست د فتهیب اریخوا
نبود.  ی. عموم مرد بددنبو یاصتتل لیدل نیبودن. البته ا یعموم. بابا و عمو ناتن

ست که اخت یرند بود. بابا نم یادیزن عموم ز یول ست د فتهیاموالش ب اریخوا
 نداره..... یاریدونست که عمو از خودش اخت یزن عموم. چون م

 
نگاه کرد. ستته روز بود که به گرگان آمده  رونیز پنجره به برا ق   کرد. ا حرفش

 شتریب دیرس یزد. به نظر م ینم یسه روز سکوت کرده بود. حرف نی. در امیبود
شد. معده دردها نهایاز ا شار با شتناک، گاه یتحت ف آن چنان امانش را  یوح

خورد.  ینم یزیکرد. در خودش بود. چ یکه در آن اوج سکوت ناله م دیبر یم
به نظر م ینم یکار . تمام مدت ستتتتین ایدن نیکه عمال در ا دیرستت یکرد. 

م. بود دهی. من هم کنار کشییمشغول مرور خاطراتش بود. در سکوت و در تنها
که تمام  دیرستت یدو ماهه به نظر م نیخودم هم دردمند بودم. همان ستتقط جن

و حاال که رفته بود. داده بود.  رارق رییبدن مرا تحت فشتتتار و تغ یهورمون ها
 یآمد. تمام جستم ام را دچار مشتکل کرده بود. به نظر م ینبودش در چشتم م

س سهت تر عمل دیر شتناک،  شار وح سمم در تحت آن ف ساز اتیکه ج  یباز
شدت غمگ ست. کمبود هورمونها مرا به  شروب کرده ا سرده  نیخودش را  و اف

 کرده بود.
 



من  هیکرد که به تغذ یم یسع یده بود ولغافل ش ایاما با آنکه از خودش و دن او
کرد ممکن  یکه فکر م ییها لی. تمام مغز آجدیخر یم وهیکند. م یدگیرستت

ست برا سکوت به من توجه م دیمف میا شد را فراهم کرده بود. در   یلکرد و یبا
عذاب  هیهم ما دیرست یکه به نظر م یمن سترد شتده بودم. سترد و دور. سترد

 خودم شده است و هم او.
 

از سه روز سکوت باالخره لب به سهن گشوده بود. آن چنان در آن سه روز  بعد
ر جان تازه د کیاو مثل  یآهسته  یسکوت خانه را فرا گرفته بود که همان صدا

 خانه بود.
 

ما کمک  یگرفته هم به جو افستترده خانه  یبود و هوا دهیتمام مدت بار باران
همه دستتت به دستتت هم داده  دیخورشتت ابر و باد و مه و نکهیکرده بود. مثل ا
 در خودمان فرو ببرند. شتریبودند که ما را ب

 
که زن عموم تونستتته بود تا  ییاز علت ها یکی دیشتتد. شتتا ی_عمو بچه دار نم

شه هم یاندازه رو نیا شته با شاخک ها نیعمو نفوذ دا  یبود. بعد از فوت بابا 
ما تکون خورد.  یزن عمو برا جه کمتر. همون  یکیاموال  با در بات.  با ثل  م

. میاده شدفرست انسهبه فر میو نس یکه منو مست ی. وقتفیاندازه مال دوست و کث
دونستتت که مال و اموال ما  ینم یزیبا آغوش باز از ما استتتقبال کرد. چون چ

ا اون جا که م ی. تمام مدتفتهیبراشون ب یو قراره چه اتفاق هیکجاست و دست ک
ساب  میبود ست اون، در  مومتیق نکهیابا ح سه و اموال هم به د ما به عموم بر



ما رو  متمویعموم نشسته بود که بره و ق یپا ریز یباد سبز به ما نشون داد. حت
 یشتتکل. میتره تا پدر بزرگ مادر کیگفت که عمو نزد ی. مرهیاز بابا بزرگ بگ

 زلزله اومد..... نکهی. تا امینداشت
 

آتش زد. از کنار پنجره حرکت کرد و آمد و کنار  یگاریرا ق   کرد. ستت حرفش
زد. شتتب قبل هم متوجه شتتده بودم که کنار  یمبل نشتتستتت. لنگ م یمن رو

سته بود و همان پا ش شوفاژ تک وبیمع یشوفاژ ن ود تا داده ب هیدردناکش را به 
 گرم شود و بلکه دردش کمتر شود.

 
ش گارشیس آرام شهن بود که ه یول دیرا ک ش چیکامال م در وجودش  یآرام

شدت پرستین س دهی. رنگش به  سه  سر نهیبود و قف  یم نییباال و پا عتریاش 
 شد.

 
هام، زن و  ییاز دا یکیو الهام،  مانیا ی_همه مردن. بابابزرگ، خاله ام، بابا

 هیا. همسمیو باهاشون بزرگ شده بود میشناخت یکه م ییبچه هاش. تمام کسا
 و طوفان. نایه موندن. خاله مها و دوست ها. فقط دو نفر زند

 
ود قرار ب یضرب گرفت. ب نیزم یچپش رو یرا خاموش کرد و با پا گارشیس

شتتناختمش که بدانم از درون در  یآن قدر م گریزد. د یحرف م دهیبر دهیو بر
تا  کرد یکردم و نوازشش م یبغلش م یمواقع نیچن نیاست. ا یحال فرو پاش



 دلم یکرد. گاه یحاال من هم ستترد و خاموش نگاهش م یشتتد. ول یآرام م
 ی. ولنبود یرا حمل کردن کار هر کس ینیسنگ نیبه ا یسوخت. بار یم شیبرا
 و بچه دمیطوفان، ترس شتتد یکه با من کرده بود و حرف ها یآوردن کار ادیبا 

 شدم و خاموش. یمرده ام دوباره سرد م
 

کردن. اون هم تو  یقوت عمل نم شدت و نیبه ا یجمع ی_اون موق  رسانه ها
بودم که تو رودبار زلزله اومده. اون هم بعد از  دهی. ما فقط فهمبیکشتتور غر

اصتتال چند  ایکه چقدر تلفات داده بوده  میدونستتت یاصتتال نم یچند روز. ول
ده بود و درمون جیبودم. مستانه هم که آن چنان گ مارستانیبوده. من تو ب شتریر

ست به خو یکه نم شه و از عمو بهواد که کارتون سلط ب  بکنه. هر چند یدش م
دو  و لومتریک کیتونستتت بکنه. فاصتتله  یم یدونم که اون هم کار یم دیبع
که حت ینبود. نم لومتریک ما  گذشتتتت.  چه  ما  به  که  هت بگم   ینم یتونم ب

ست ستن  هیطوفان و بق میدون شت یبرخ چینه؟ ه ایزنده ه شون ندا . یچی. همیاز
 یمستانه هم تو خونه برا مارستانی. خودم تو بدیزیحال و روزم شده بود عاقبت 

 .میهتیر یخواهر و برادر و کس و کارمون اشک م
 

 کرد. برخاست و شروب به قدم زدن کرد. یبلند پوف
 

رو به اون رو  نیدفعه از ا کی دنیخبر و شتتن نیکه ا ی_عمو و زن عمو هم وقت
شتتروب  میندار یزیرفته و ما چ نیاز ب زیهمه چ دیکه فهم یشتتدن. زن عمو وقت



نه گ ها تک م میکرد. نستت یریبه ب نه گ یو ک تا به مستت داد من هم تو  یم ریزد 
 .شیراه پ هسنگ مونده بود. نه راه پس داشتم و ن ریدستم ز مارستانیب

 
موم ع شیو مستانه رو پ میمرخن شدم. نس مارستانیگذشت تا من از ب مدتها

بذاره برم بب  زنده کامونیاز نزد یکستت نمیگذاشتتتم و ازش خواهش کردم که 
 نه. حداقل برادر و خواهر خودم. ایهستن 

 
 انیکه نه جر دمید یخوان که ما رو نگه دارن. ول یکردم که هنوز هم م یم فکر

 یپچ پچ م مایزن عمو نه. دا یبود ول یبود. بنده خدا عمو راض ییا گهید یزیچ
م رو دستتت هتیهفته بعد عمو آب پاک رو ر هی نکهی. تا ایکم محل مای. داکردن

تونه همه ما رو با هم نگه  یاگر طوفان زنده هم باشه باز هم نم یو گفت که حت
س یداره. اگر م ستانه و من رو. طوفان و ن  یلی. خیستیبرن بهز میخوام فقط م

لت رو پرستت جب کرده بودم. ع به وجود من برا دمیتع که  فت  کارهاش  یگ
 تو خونه کمک زن عمو باشه. یتون یداره و مستانه هم م اجیاحت

 
ستانه که درس نم یم شه. نم ادیخونه ب یگفت که م  یتو خونه کمک زن من با

س ستم قبول کنم. طوفان و ن ست ب چارهیجون من بودن. ب میتون ستانه هم د ه م
تو سر خودم  دیبا یدونستم چه خاک ینم. میدامن من شده بود که اون جا نمون

 هینه ، از  ای هستتتزنده  رانیدونستتتم برادرم تو ا یطرف اصتتال نم هی. از زمیبر
 خونه. میتیرفت  یم دیآوردمش اون جا باز هم با یطرف اگر زنده بود و م



 
شدن در  حرفش شپزخانه رفت. باز  صرف  هچالیرا ق   کرد و به آ شان از م ن

 داد. آمد و کنارم نشست. یم یم جا ومینیدوباره آلم
 

شده بودم. هر دو نفرشون ا هیبا  مارستانی_تو ب شنا  شوهر پزشک آ  یرانیزن و 
شونیبودند. رفتم پ شکلم رو عنوان کردم. زمان ش ستانیکه ب یو م ودم در ب مار

شتن. آقا زیبودند. و از همه چ زیهمه چ انیجر د کر شنهادیدکتر پ یهم خبر دا
س نمیبرم بب دیکه اول با ست  یک شا ایزنده ه س کمینزد شانیخو از دینه؟   یک

 ی. ول میکن یزندگ ششونیو دوباره پ رانیا میبرگرد میزنده مونده باشه که ما بتون
. امیمجبورم با وضتت  موجود کنار ب گهیکه همه فوت شتتدند د دمیاگر رفتم و د

ا اون ج یتا حت ارمیمن برم و طوفان رو ب نکهیاگر هم طوفان زنده بود باز هم ا
ه ستتن ب گهیاز من دور باشتته. چون من پنج ستتاله د نکهیاز ا رخونه، بهت میتیبره 

 نی. و در ارمیتونستم حضانت همه شون رو به عهده بگ یو م دمیرس یم یقانون
. حداقل ازش دور نبودم. به نظرش مهم دنشتتونیتونستتتم برم د یمدت هم م

خاله و  ایخواستتت و بابا بزرگ  یخدا م دی. شتتانمیبود که برم و بب نیکار ا نیتر
که عمو پول بل ییدا نده بودن. گفتم  نده مو با خرج  یرو نم طیز ده. خودش 

 .دیخر طیخودش برام بل
 
تا تونستتتم خودم رو به  دمیکشتت یچارگیاومدم. حاال بماند که چه ب رانیا به

پستتر  هیبه کس  چیرفتم. ه یرودبار برستتونم. به حالل احمر رفتم. به کالنتر
کردن که از خودم در آوردم. تا باالخره با  یکنه. فکر م یساله اعتماد نم زدهیس



سوندم. ول یهر بدبهت ار رودب گهید ؟یچه روبار یکه بود خودم رو به رودبار ر
 ودم.بودم. نابود ب جیبود. اصال تا چند ساعت تو بهت بودم. گ رونهیو هینبود. 

 
 نیا که دلمرده یکردم. به مردم ینگاه م ابونهایبودم و به خونه و خ ستادهیا فقط

شتتهر کامال  ؟یچه زندگ یکردن. ول یم یرفتن و زندگ یطرف و اون طرف م
ستتکونت نبود. هنوز هم بعد از چند ماه مردم تو  یجا گهیشتتده بود. د بیتهر

شتم و  یم یساخته زندگ شیپ یچادر ها و خونه ها شتمکردن. گ تم ستا تون گ
 کنم..... دایخونه بابا بزرگ و پ

 
 کیبم تر و خش دار شود. به  شیباعث شده بود که صدا شیدرون صدا بغض

توانستم عمق غم و  ی. مدیلرز یشده بود. چانه اش م رهیخ وارید ینق ه در رو
س کی ییاش را حس کنم. عمق تنها یچارگیب سر بچه   رانهیساله که در و زدهیپ

شتتفاف  انشگردد. آب دهانش را فرو داد. چشتتم یها به دنبال کس و کارش م
 یسرسهتانه مقاومت م یبود. ول دایدر آنها پ یشده بود و لغزش اشک به خوب

 کرد.
 

بابا بزرگ،  یداغون شتتتده بود. خونه  زیبود. همه چ رونهیخونه نبود. و گهی_د
صال نم یو الهام. من حت مانیخونه ا ستم که ا یا ستن.  مانیدون و الهام زنده ه

ستتتاله بود فکر کنم.  کیتر.  کیهم کوچ میبود. از نستت کیکوچ یلیالهام خ



ساله.  کیهم از طوفان کوچ مانیا سه چهار  س یلسا کیتر بود.  تر بزرگ میاز ن
 کردم که همه مردن. یبود. فکر م

 
به جا در بال  عات بگ یم ییدر دن تا بتونم ازش اطال چه  نمیکه بب رمیگشتتتم 
س س ایزنده موندن  یانک صال ک  ها نگاه رونهیکه به و یزنده هم مونده؟ وقت یا

ستم که از ا یم دیکردم بع یم س نیدون شه. تا  رونیزنده هم ب یآوار ک اومده با
. و طوفان زنده موندن نایها منو شناخت و گفت که فقط م هیاز همسا یکی نکهیا

سرپرست هستند و نگه دارند که  یکه ب یهست که کسان یخاص یجا دمیپرس
شدن. گفت که اونه یستیو بهز گهید یو طوفان به جا نایگفت که م ا تو منتقل ن

ون م هیتعجب کرده بودم. که همون همستتا یلیبابا بزرگ هستتتن. خ تونیباد ز
ونه خ هیاز اقواممون از تهران اومده و براشتتون تو باد  یکی نکهیگفت که مثل ا

ردم. تعجب ک شتریزنه. ب یبهشون سر م ادیهم م میه و داساخت ییساده و ابتدا
 ی. خالصتته به باد رفتم. طرف درستتت ممیرو تو تهران نداشتتت یکستت چیما ه

شده بود و م هیکه چه عرض کنم  کیخونه کوچ هیگفت. ته باد  ساخته   نایاتاق 
 و طوفان ظاهرا اون جا بودن.

 
ض رب بود که برا گرید ست. آن قدر م ست ادامه بدهد. برخا ظه لح کی ینتوا

س . رفت یم نییقرار در هال خانه باال و پا یزد. ب یچنگ م شی. در موهادمیتر
تدا آرام و . ابدیپنجره کوب یبه کنار پنجره رفت. شتتروب کرد با مشتتت به لبه آهن

پر کرده بود. نگران تمام خانه را  شیآن چنان محکم که صتتدا هیبعد از چند ثان



شمانش حالت ستم. به طرفش رفتم. مجنون وار به من نگاه کرد. چ  یاز جا برخا
 و افسوس. یچارگیداشت. وحشت، غم، ب بیعج

 
 . من ....دمیرس ریسونا. من د دمیرس ری_د
 

 یخود آزار نیرا ق   کرد. آهستتته مچ دستتتش را گرفتم تا دستتت از ا حرفش
ستش را محکم ش برداد. اما او د شت به پ نیو ا دیک . دیاش کوب یشانیبار با م

بارها وبارها. هر بار محکم تر از بار قبل. آن چنان محکم، که ستترش به عقب 
 شد. یپرت م

 
 _بسه انقالب....

 
 شده بود. مجنون مجنون. وانهیاو تمام نکرد. د اما
 

بادمیرستت ریخدا زده، د زیهمه چ ی_منه ب با یم دی..... من  تو  دیمردم. من 
 . منه خاک بر سر ......دمید یصحنه ها رو نم نیمردم و ا یهمون فرانسه م

 
نگ . آن چنان تدمیدر آغوش کش یرا ق   کرد. دستش را گرفتم و با نرم حرفش

 یبه من دستتت داد. قلبش آن چنان محکم م یمرا در بر گرفت که حس خفگ
ضال یزد که م ستم با تمام وجود آن را حس کنم. تمام ع شده توان تش منقبض 



شن و با فر هیبود. عاقبت به گر وشم کرد. آن قدر بلند که گ یم هیگر ادیافتاد. خ
رفت. گ یانجام م دیبا هیتهل نیالزم بود. ا شی. برادیکشت یم ادیشتد. فر تیاذ
 شد. یآرام م دیبا
 

س ری_د س ری. ددمیر شده نمیام. خاله نازن چارهی. برادر بدیر ست  ست به د . د
 و پول و یو بوک زندگ کیکه از همه ج فیکث زیهمه چ یب یبودند. اون افغان

تا یها غهیثروت و عت بابات گفته بود و دو  به  مثل  ییبابا بزرگ خبر داشتتتت 
 اش. ونهبودن سر مال و اموال بابا بزرگ و دختر درد هتهیکفتار ر

 
کردم که ضربان قلبم کند شده  یکرد. حس م خیباز مانده بود. تمام تنم  دهانم

نفر مت ایهمان لحظه کوتاه از بابا به اندازه تمام دن یاستتت. خشتتکم زده بود. برا
خواست جواب بدهد؟  یچ ور م ده؟ید بتیقوم مص نیشدم. چه کرده بود با ا

بودم که داشتم جواب  چارهیمن ب نیا تیهر چند که او جواب نداده بود. در نها
 یم شتتهیافتادم که عمه ام هم یضتترب المثل ادیدادم. به  یاو را پس م یکارها

محض بود. بابا باد کاشتتته بود و حاال  قتی. حقنندیزد. ماران بکارند موران بچ
 محصولش که طوفان بود را من درو کرده بودم.

 
ستانم ستم بگو یافتاد. من چه م نییپا د شتم که بگو م؟یتوان صال چه دا  م؟یا

 داد نیا ینکرده بودم ول ی. من کاردمیکشتت یتمام عمرم خجالت م یبرا دیبا
 من بود که او پدرم بود. یشانیپ یننگ به رو

 



کدومشون رحم  چیوجدانت به ه یناموس. اون پدر ب یب یافغان روسی_اون س
 مرده بود. اصتتال هینبود. طوفان مثل  میقد ینایاون م گهینکرده بودن. خاله ام د

ستهونهاش ب شده بود که تمام ا شناخت. اونقدر الغر   نایزده بود. م رونیمنو ن
 نبود..... نایم گهیرو داشت. د نایفقط اسم م

 
 پناه. یکودک ب کیزد. مثل  یآغوشم جدا شد. مثل زنها زار م از
 

 دم؟یکشتت یکه اون لحظه چ یبفهم یتون یم ؟یحال منو درک کن یتون ی_م
 کیفقط  یتون یم ؟یمن تصتتور کن یلحظه خودت رو جا هی یحت یتون یم

هفت ستتاله من  شیخاله شتتونزده ستتاله من و برادر شتت یخودت رو جا هیثان
 هی . فقط با حرفشیدیکه طوفان کرد از هم پاشتت یدیتو فقط با تهد ؟یبگذار
سش، به خاطر فکر عذاب آورش. ول زتبچه ا شد. به خاطر تر خاله  یسقط 

بدبهتم ا من و چارهیب عذابو کشتت نیبرادر  مام وجود. دنیدرد و ترس و  با ت  .
شا ینایم سالش بود.  شونزده  سارا دیمن فقط  سن  بابات با  یدون ی. میهم 

 کار کرد؟ یکه هم سن دختر خودش بود چ یدختر
 

 اش زد. یشانیپ یرو
 

 نامردمان کردند. نی_کافرنکرد انچه که ا
 



سرش را ب یرها کرد و رو مرا ست.  ش ستانش گرفته بود. د نیمبل ن  هیگر گرید
گفت. ستتکوت کرده بود. من هم همان جا کنار  یهم نم یزیچ یکرد ول ینم

که بابا کرده بود آنقدر درد آور بود  یپنجره خشتتکم زده بود. عمق فاجعه و کار
 .دکار را کرده باش نیفکر کنم که بابا ا یتوانستم حت یکه نم

 
رد. ک یسه چهار زن عوض م یسال دیشا شهینم باز بود. بابا همخا شهیهم بابا

سر و گوشش م شن نیتا ا ی. ولدهیجنب یمامان گفته بود که آن زمان هم    یحد 
که خواهم زد ممکن  یدانستتتم حرف یقابل هضتتم نبود. با انکه م میبودن برا

 .دمیدل خودم پرس یفقط برا یاو شود ول تیاست باعث عصبان
 

 کار بابا هم بوده؟که  ی_م مئن
 

را باال آورد و به من نگاه کرد. چشتتمانش کاستته خون بود. تمام ستتر و  ستترش
 نشد. یعصب یصورتش به شدت قرمز شده بود. پوزخند زد. ول

 
 گم؟ یدارم درود م یکن ی_فکر م

 
اشه مال مردم خور ب دیبابا شا ؟یکن یاشتباه م یدار دیکنم که شا ی_نه فکر م

 ....ت*ج*ا*و*زم یول
 



 چینه. چون ه ت*ج*ا*و*زم یکه ول میرا ق   کردم. نتوانستتتم بگو حرفم
درک  یعمق پستتت نیرا در ا یتوانستتتم کستت ینم یبه بابا نداشتتتم. ول ینانیاطم

و رها  دیچنگ زد. محکم کش شیانداخت. در موها نییکنم. دوباره سرش را پا
 گفت: ییخفه ا یکرد. با صدا

 
 نبود. ت*ج*ا*و*زم از که کرد ک یکار ینکرد ول ت*ج*ا*و*ز_بابات 

 
 شهیرا باال آورد و نگاهم کرد. نگاهش سرد و خشک بود. همان حالت ش سرش

 بودم. دهیکه در نگاه طوفان د ییو مرده ا ییا
 

اجازه  یکنه ول یاش م غهیمعامله کرده بود. گفته بود که صتت هی نای_بابات با م
 غهیص ایاون رو از طوفان جدا کنن. گفته بود که ب یستیده که از طرف بهز ینم

دارم.  یکنم و طوفان رو هم نگه م یتون م نیتام یاز لحاظ ماد یمن شتتو ول
 دهیرسپناه و ت ینوجون که ب ردخت هیهم درمونده و مستاصل قبول کرده بود.  نایم

 یغاناف روسیبار ست نیکنه و ا یرو فستخ م غهیماه بعد صت کیبابات  یبوده ول
 دیهم طوفان رو تهد یافغان روسیده. ستت یتن نم نایم گهیبار د نیجلو. ا ادیم
به م یکنه. بعد هم جلو یم بات و  یکنه. جلو یم ت*ج*ا*و*ز نایطوفان  با

 طوفان....
 



نار ک واری. به دمیبگو یزینتوانستم چ گریخفه هم خاموش شد. د یصدا همان
 واریدو زانو کنار د یتحمل وزن بدنم را نداشت. رو میپاها یدادم ول هیپنجره تک

 ولو شدم. ن،یزم یرو
 

شت ا نایکه م یزی_چ س نیخبر ندا  تیبار طوفان و اذ کی یافغان روسیبود که 
 کرده بوده......

 
ه ک دیرستت یشتتد که به نظر م یبار مکثش آن قدر طوالن نیمکث کرد. ا دوباره

ست. نم شته ا ستم ذهنم  یساعت ها گذ صحنه توان را جم  کنم. تمام مدت 
 ییآمد. دختر شانزده ساله ا یکرده بود به مقابل چشمانم م فیکه او تعر ییها

ستان مرد ریبه ز س نهصح نیمن که نظاره گر ا زیو پدر عز ف،یکث ید ت. بوده ا
 یبچگانه اش در ط یایو دن تیپستتر بچه شتتش هفت ستتاله که تمام ذهن کی

ش ضوع یزهایچ نی. اشده بوده دهیچند روز به گند ک نبود که آدم هر روز  یمو
دردآور بود.  زهایچ نیباشد. ا یعاد شیدر صفحه حوادث روزنامه بهواند و برا

و  گند نیمن در ا زیعز پدرروزگار  یتهوب آور بود. کثافت محض بود. از قضتتا
 کرده بود. فایکثافت نقش اول را ا

 
 ت*ج*ا*و*زنداشت. کار بابا خود  ت*ج*ا*و*زحق داشت. کار بابا کم از  او

. یشرع و یاول را بابا کرده بود. فقط قانون ت*ج*ا*و*زگفت که  دیبا دیبود. شا
شرب کثگرشید یها یمثل همه کثافت کار کار  نیتر فی. بابا که تحت عنوان 



ه کال نشتاخالق را داشت. گذا نیهم شهیکه هم یممکن را انجام داده بود. بابا
 برسر خدا. یشرع

 
 برخاست. شروب به قدم زدن در اتاق کرد. عاقبت

 
 یمن یاز اون داغون تر طوفان بود. حت یداغون بود. ول نایم دمیکه رستت ی_وقت

. کرد یو پرخاش م دیکشتت یم غیذاشتتت که بهش دستتت بزنم. بغلش کنم. ج
 لباس هاش رو در یذاشت حت ینم یو پاره شده بود ول فیتمام لباس هاش کث

 ستهشتده. دو  یدونستتم چ یشتده بودم. اصتال نم جیو حمامش کنم. گ ارمیب
ش یروز ست بگه که چ نایکه م دیطول ک شو یشده. بگه که چ یتون سر ن به 

سمتم چرخ یفردا یاومده. ول  کی. نگاهم کرد. نگاهش مثل دیهمون روز) به 
 یه ته جهنم نگاه ماز نگاهش ب نکهی. درستتت مثل ایمرده بود. ستترد و توخال

. تو کشتتتکرد( خودش رو  یم دادیب اسیو  یو درماندگ یاهیکردم. آن ته، ستت
باد. خودش رو از ت هایهمون  مام آو یچوب یرک فان  زونیستتقف ح کرد. طو

عد طوفان  گهیکرد. د داشیپ به ب عاد کیاز اون   چیه گهینشتتتد. د یپستتر 
 .میچند ماه قبل نشد یکدوممون اون بچه ها

 
 یبرا ییا هیصدا. گر یتلخ و ب ییا هیافتادم. گر هیاراده به گر یو ب دمیرا گز لبم

 یدرد و رنج و ترس یبرا هیبودم. گر دهیشناختم و هرگز ند یکه او را نم یدختر
که  یکرده بود. کستت هیکه پدر من به او هد یکه متحمل شتتده بود. درد و رنج



تا ا یهرگز فکر نم ما خواهر و ک چیو ه نباشتتتد. م دیحد پل نیکردم  دام از 
 ی. همه مان ممیدانستتت ینم سیو قد یمتعال تیشتتهصتت کیبرادرها بابا را 

وجه ستترش  چیکه پدرمان مال مردم خوار استتت. حالل و حرام به ه میدانستتت
 دایپول به مشام برسد بابا هم سر و کله اش آن جا پ یشود. هر کجا که بو ینم
از زنان و دختران  یلیخ یچارگیو ب یدگشتتود. نزول خور استتت و از درمان یم

 راحت ردشان یلیکرده بود. و بعد هم خ غهیجوان استفاده کرده بود و آنها را ص
 .گریدرشت د زویر یها گ*ن*ا*هو  یکارها یلیکارشان. و خ یکرده بود پ

 
صور من بود. ا گرید نیا اما شد. ا دیحد پل نیبابا تا ا نکهیمافوق ت  نیتا ا نکهیبا

ه ک یدختر شانزده ساله؟ دختر کیخودش را نگه دارد.  الیام یحد نتواند جلو
 ارهچیآن دختر ب نکهیا یچه؟ فقط برا یهم ستتن دختر خودش بوده استتت؟ برا

 بود؟ اگر خانه و دهیرستت وکه به ا یبود؟ پول داشتتت؟ اموال بایکس بود؟ ز یب
س سا سرجا هیا شده بود باد که  شده بودند و  رانیبود. باغها که و شیخراب  ن

 بودند. دهیو طوفان رس نایهمه شان هم به م
 

 زها؟یچ هیبه سر اموال اومده بود؟ باد ها و بق ی_چ
 

مرا  هیرکه گ یگرفت وقت رتیبه شدت گرفته شده بود. نگاهش رنگ ح میصدا
نشان نداد و بعد جلو آمد و مقابلم نشست.  یعکس العمل چیه هی. چند ثاندید

ست بار بلند و  نیافتادم. ا هیم خودم را کنترل کنم و دوباره به گرنگاهم کرد. نتوان
ش سمت خودش ک ستم را گرفت و مرا به  شدم. ول ید. کمیبا هق هق. د  یخم 



ممانعت کردم. دوست داشتم که تنها باشم. دوست نداشتم که او مرا آرام کند. 
اتفاق ها من  نیکردم. مهم نبود که در زمان ا یاو را آرام م دیمن بودم که با نیا

سته گل نیبود که ا نیسال و چند ماهه بودم. مهم ا کیفقط   بود که پدر من ید
و زبر کرده بود. به اندازه تمام عمرم از  ریهمه مان را ز یبه آب داده بود و زندگ

مام ب خاطر ت به  که خودم و خواهر و برادرانم  ییها یچارگیاو متنفر شتتتدم. 
، به آراز ادیبه خاطر اعت ،یسرانجام سارا یب. به خاطر عشق میمتحمل شده بود
به در نها ینیو غمگ یخاطر افستتردگ با  یبه خاطر کار تیخودم و   کیکه 

 کرده بود. چارهیمشت آدم ب
 

ه به ک یتوانستتتم من باشتتم. به خاطر درد و رنج یم دیکه شتتا ییا چارهیب دختر
که بابا آن را درستتت کرده بود  یهمه ما در آتشتت تیکرده بود و در نها هیآنها هد

با  نیاندازه بود. متنفر بودم از او که چن کیبه  دی. سهم همه ما شامیسوخته بود
 ما کرده بود.

 
ناد ممانعتم  یزانوانم انداخت و مرا بلند کرد و رو ریگرفت و دستتتت ز دهیرا 

 رانهتگیکرد. فقط مرا حما ینم یگفت. حرکت ینم یزیخودش نشاند. چ یپاها
خواست که از او متنفر باشم. از او  یشد. دلم م شتریام ب هی. گردیغوش کشدرآ

ا مر نکهیا یبود. برا دهکر چهیکه مرا گول زده بود. از او که احستتاستتات مرا باز
صورتش تف ب شتم که به  ست دا شق کرده بود. دو قالب ان میو بگو اندازمیعا

اره که من دوب یکرد ی. تو کاریباهر برو به درک. برو به جهنم. تو بچه مرا کشتت



 دایبا من کرده بود را پ اریکه شتهر یهمان حس بد احمق بودن که در زمان کار
ستم. او ب یکنم. ول شت. به آرامش د اجیتر از من بود. او بود که احت چارهینتوان ا

 داشتم. یدر دل نگه م دیبا دیرا گفتن. شا ییزهایچ نیروا نبود چن دیشا
 

صا ی_باد ها شده بود. ه نایحب. مبدون  هم نبود. من  ییا گهیکس د چیفوت 
 دینداشتم که بتونم ثابت کنم. اصال کجا با یزیساله بودم. چ زدهیپسر س هیهم 

با یرفتم. چ یم با  یم دیکار  مرده بود من  یکه از نظر روح یبرادر هیکردم. 
 کار رو نی. همرانستتهگشتتتم ف یداشتتتم و برم یکردم اون رو برم یهنر م یلیخ

اد اسن یسر هیها رو تصرف کردن.  نیهم زم یافغان روسیهم کردم. بابات و س
هم که  یمقدار کی. دنیدرستتت کردن که مثال باد رو از بابا بزرگ خر یجعل

 متیرشوه و پول به ثلث ق یشد با کل یجز امالک مجهول الوارث محسوب م
م و غصه خودشون غ ریدرگ همه. اون زمان هم اون قدر دنیاصل از دولت خر

 ینم راست ای گهیآدم راست م نیحوصله نداشت که بگه ا یکس گهیبودن که د
هم  ییما فوت شده بودن. و اونها یاز آشناها یلیگه. مردم همه عزادار بودن. خ

 دست شسته بودن. زیکه زنده بودن از همه چ
 
شش ب از س رونیآغو سا شده بودم. دچار اح دوگانه  یآمدم. من هم کم تحمل 

سات یم بیبودن آدم را از درون تهر سا شده  یکند. من هم دچار اح چند گانه 
 بودم. زاریکه به شدت از آن ب یبودم. حال

 



هامون  یکردم که بدبهت ی. فکر ممی_طوفان رو برداشتتتم و به فرانستته برگشتتت
طوفان قبول کرد که همه ما رو  دنیتازه شروب شده بود. عمو با د یتموم شده ول

کتک نهوره.  مینبود که نستت یکرد. روز یم یزن عمو کج خلق ینگه داره ول
زدش. طفلک  یزد. اون هم با خشونت م یم زیبود و دست به همه چ کیکوچ

اشه. تو هم داشته ب  نتینبود. چه برسه که بهواد ش ایدن نیطوفان که اصال تو ا
مک که به من ک ی. دکتریدکتر هرند شیدمش پهپروت بود. نگرانش بودم. بر

 گهید ی. ولمارستتتانیب یتو یدکترها شیبرم. اون هم بردش پ رانیکرده بود به ا
شد. د شد که ن شد. د گهیخوب ن ه ک ییوقت طوفان اون بچه ا چیه گهیسالم ن
 قبل از زلزله بود، نشد.

 
ام صد درجه بدتر شده  ینداشت. دست خودم نبود. وض  روح یام تمام هیگر

 یبودن پدر خود آدم برا فیکث دنیبود؟ شن دهیرا فهم زهایچ نیبود. سهند هم ا
 پدرت چه کار کرده است. یبدان نکهیاست. ا یاز پا در آوردن بچه ها کاف

 
 .هیامروز کاف یبرا گهی. دیتو هنوز خوب نشد گهی_بسه د

 
 را باال بردم و نگاهش کردم. سرم

 
 هم مونده؟ ییا گهید زی_مگه چ

 



 نگاهم کرد. ینگفت. طوالن یزیتلخ بود. چ لبهندش
 

 ها بهور وهیاز اون م کمی_بسه. بلند شو. 
 

وت ستتک نیکننده تر بود. ا وانهیبار ستتکوت د نی. دوباره ستتکوت. ابرخاستتتم
به مرز جنون بکشتتتاند. قبل از صتتحبت ها یزیچ در  شینمانده بود که مرا 

محاکمه او بودم. تمام مدت در ذهنم فقط خودم مشتتغول  الیستتکوت و در خ
 نداشت. یحق نیداد. او چن یفکر مانور م نیا

 
نداشتتت که از  یحق نیگفتم که او چن یهنوز هم م نکهیرغم ا یحاال عل یول

ستفاده کند ول شا نیآن حالت در من از ب یتا حدود یمن ا ر من اگ دیرفته بود. 
شا یکار را م نیهم بودم هم سر آراز و من و  نیهم ا نیدیاگر آ دیکردم.  بال به 

 نیشد. تحمل چن یم دهیکش یوانگیهر کدام از ما آمده بود، مثل او به مرز د ای
ال و چهار س ستیبه ب کیبار را نزد نیو او ا ستیراحت ن یهر کس یبرا یبار

بار کمرش خم  نیا ینیبود که با خودش حمل کرده بود. حق داشتتت از ستتنگ
 شود.

 
بود  رفته نیاز ب هیاول یبودم آن خشم جنون آسا دهیرا فهم زهایچ یلیکه خ حاال
 یدختر یبرا یگرفته بود. ناراحت ییحد و اندازه ا یآن را حزن و اندوه ب یو جا

نانه بهش ز یدانستم. ول یاش را هم نم لینام فام یکه حت ی. دخترنایبه اسم م
ل گ کیکه پدرم مثل  یکرد. با کستت یبا او م یبیغر یوجودم حس همزادپندار



پستتر بچه نادان او را له کرده بود و  کیبود و بعد هم مثل  دهیاو را از شتتاخه چ
 پا انداخته بود. ریز
 

مدر قل چ نیا ینبود ول یکار راحت یدختر نیبا چن یه که من  یزیحدا بود 
 هستم. ونیمد نایکردم که آن را به م یخودم به شهصه فکر م

 
 یفرستتوده و خستتته م اری. هر دو نفرمان به نظر بستتمیآن روز را حرف نزد گرید

مد نار پنجره و  فیو او از تعر تیواقع دنی. من از شتتنمیآ مام روز را ک آن. ت
 یم شیکرد. دلم برا یچانه اش بود و فکر م ریدرسکوت نشسته بود و دستش ز

ست و ن یبود که زندگ یسوخت. مرد د مر کی ستیاش را باخته بود. تمام ه
. یخانواده اش استتت و او خانواده اش را از دستتت داده بود. هر کدام را به نوع

تر بودم،  کیهر کدام در عالم خودشتتتان بودند و من هم که از همه به او نزد
 چارهیدرمانده و ب نیحاال به او از همه دورتر شتتتده بودم. حق داشتتتت که چن

 سکوت کند.
 

شد و  روز شکر هوا آفتاب  سمان را دبعد خدا را  . دمیما بعد از چند روز رنگ آ
با ستتتارا با آ یو آراز حرف م یهر روز   یبود. م ریدرگ یلیکمتر. خ نیدیزدم. 

قرار  دانست که یساختمان که فقط خدا م یکارها ری. درگستیچ ریدانستم درگ
 .دیایبر سرشان ب ییاست که چه بال

 



صحبت م هر  ترشیام ب یکردم حس غربت و دلتنگ یبار که با هر کدام از آنها 
 یافتاده استتت. نم ریزندان طال گ کیرا داشتتتم که در  یشتتد. حس زندان یم

 صدا را. یزندان آرام و ب نیتوانستم تحمل کنم ا
 
سته گ دهیپرده به داخل اتاق تاب یآفتاب که از ال دنید با ستم و آه شه بود برخا و

 بود. برخاستم لباس دهیشکم خواب یپرده را کنار زدم. او هنوز خواب بود. به رو
 مهیقدم زدن در آن آفتاب ن یو به باد رفتم. هوا سرد شده بود ول دمیمناسب پوش

 .دیچسب یجان م
 

به  ی. بعد از مدتمیزد یبعد او هم به من ملحق شتتد در ستتکوت قدم م یکم
مرا هم با خودش آورده بود. اشاره  یآمد. پالتو رونیب دهیرفت. لباس پوشداخل 

 کرد که برتنم کنم. با تعجب نگاهش کردم.
 

 .ارتیز یروستا میبر میریصبحانه املت از قهوه خونه بگ می_بر
 
د چندان هم ب ی. با آن شتتلوار مهمل کرم خانگدمینگفتم. پالتو را پوشتت یزیچ

 شوم. ادهیار نبود که من پنشده بود. به عالوه من قر
 

 دیرس ی. باز هم در سکوت. به نظر ممیرفت ارتیز یو به روستا میرا گرفت املت
کدام از ما دوستتت  چی. هستتتین یما حاکم استتت شتتکستتتن نیکه ب یستتکوت

 سکوت شکسته شود. نیکه ا مینداشت



 
 که دیرستت ی. باز هم من کمتر از روز قبل. به نظر ممیرا صتترف کرد صتتبحانه

 یم میاز غذا یشتتتریشتتود. هر روز مقدار ب یمن روز به روز کمتر م ییاشتتتها
ازه شودم که تا چه اند یکردم متوجه م یبه صورتم نگاه م نهییکه در آ یماند. وقت

اواخر شتتب به  یحت وبود  دهیو الغر شتتده ام. رنگم هنوز به شتتدت پر دهیتک
 یرفتن دکتر را گوش نمبر  یمبن شیحرف او و خواهش ها یزد. ول یم یزرد

 یفقط خسته و ب ایخودم؟  ایلج کرده بودم؟ با او  یدانم چرا؟ با کس یکردم. نم
 حوصله بودم؟

 
. قبول میخواستتت که به کلبه برو ی. ممیصتتبحانه را خورد نیهمان ماشتت در

داد و هم  یرا به من نم ییمایجنگل پ کیبدنم اجازه  ینکردم. هم حال عموم
اصتتال دوستتت نداشتتتم که آن جا هم مشتتغول مرور خاطراتم شتتوم. بگذار 

را به خودم، به ستتونا  نیبماند. ا یخاطرات آن جا بکر و دستتتت نهورده باق
 نیخاطرات خوش داشتتته باشتتد. ا یستتر کی دیبودم. ستتونا با ونیمد رزاد،یپ

 است. یحق هر زن نیحقش بود. ا
 
ستم داد. با یچا وانیل ستم را که به نظر م یگرما را به د س یآن د ز آن بعد ا دیر

سرد بود را گرم کردم. به مقابل خ شهیروز هم . هر کدام در میشده بود رهیخدا 
 .میافکار خودمان بود

 



و نگاهش کردم. چهره اش  دمیآمد چرخ رونیکه از دهانش ب یکلمات نیاول با
درون چهره او هم مثل  یکه خستتتگ دیرستت یبه شتتدت خستتته بود. به نظر م

 نداشت. یدرون تن من تمام یسرما
 

که  میما مجبور بود یشروب شد. ول مونیزندگ یروزها نی_تو فرانسه سهت تر
 گهیدستتت بزنه. مستتتانه د یزیبه چ دیبود نبا دهیفهم گهید می. نستتمیتحمل کن

خودم  فیتو کارها به زن عمو کمک کنه. من هم وظا دیمتوجه شتتده بود که با
اف مع زیو همه چ یوسط فقط طوفان بود که از کار و زندگ نیبودم. ا دهیفهم رو

س یبود. کار شت. اونقدر تو خودش بود که گاه یبه کار ک شونیهمه  یندا  اد
شت. من  یطور نیداره. هم یبچه هم وجود خارج نیرفت که ا یم روزها گذ

سه معمول ستانه به مدر ست با بچه ها یطوفان نم ی. ولمیرفت یو م اب ه ر یتون
ستانه به خاطر ا  میکرده بود یبا بابا و مامان زندگ شتریب نکهیبرقرار کنه. من و م

تو  یگاه کرد که ی. بابا ما رو وادار ممیفرانسه تسلط داشت یاز طوفان رو شتریب
سه. ول میبگ یجمله رو هم به فارس کیخونه  سل  یو هم به فران  یطوفان نه. ت

نست. تو ینم یعنیگرفتنش نداشت.  ادیهم به  ییداشت عالقه افرانسه ن یرو
بان ز رفتنیادگی یبرا ییتو مغزش جا گهیداشتتتت که د یذهن یریگاون قدر در

اون رو  نیزبان. هم یمدرسه فارس مشیخاطر فرستاد نیوجود نداشت. به هم
 از جامعه دور کرد. شتریب

 



ساب گهیشدم. د بزرگ شده بود. گفتم که عمو ف رتا آدم  یعمو ح سته  به من واب
گشتتت به  ینفوذ داشتتت که اون هم برم یلیبود. فقط زن عمو روش خ یخوب

 بچه دار نشدن عمو.
 
رف زدن ح شهی. همدیصورتش کش یداد. با دستانش رو هیتک نیماش یصندل به

شته به نظر م سال پ دیرس یاز گذ که  دیرس یکند. به نظر م یم ریکه او را چند 
 شدن است. دیدر حال سف ییا ندهیسرش به طور فزا یموها

 
 یچرخوندم. هم درس م یعمال من داشتتتم ستتوپر مارکت عمو رو م گهی_د

واد م شتریداشت که ب کیسوپرمارکت کوچ هیکردم. عمو  یخوندم و هم کار م
ضه م یرانیا ییغذا شنا  رویاز خودش هم بهتر به ز گهیکرد. د یرو عر بم کار آ

، زن بود شدهبزرگ  گهیو مستانه د میبودم. بعد از چند سال که اون جا بود شده
ستانه د ریعمو گ شه.  گهیداد که م شوهر شده و وقت   یاه لیاز فام یکیبزرگ 

ه. کلم یآشتتغال به تمام معنا هیکرده بود. پستتره الوات بود.  دیخودش رو کاند
گفتن نصتتف تهران مال اونه. که البته  یپول دار. اون قدر که م یبود. ول رانیا

 دار بود. هیخب به اندازه خودش ما یبلوف بود ول
 

ستانه ض م ض یرا صال براش فرق نم ینبود. من هم را رد. ک ینبودم. طوفان که ا
 د.کر یم یخودش درست کرده بود زندگ یکه برا ییا لهیهمون پ یهنوز هم تو

 



 سالم تازه تموم شده بود. ستیب من
 

به ستتمت پهش  یهم فشتترد. کم یرا ق   کرد. چشتتمانش را به رو حرفش
ش شد. کنترل را که در جا ل نیما سنگ  یوانیخم  شت و دوباره آهنگ  بود بردا

. شد یم دهیآرام شن ییرا کم کرد. تنها زمزمه ا شیقبر آرزوها را گذاشت. صدا
 آرامش بهش است. شیکه همان هم برا دیرس یبه نظر م

 
 .زهیر یدر راب ه با آهنگه موناموره که منو به من م یچ یدیبار پرس هی_
 
سرم را تکان دادم.  به س یزیبود. چ ادمیمن نگاه کرد.  و  نمانده بود مانیبه عرو
ما  و هتیکه او با گوش دادن به آهنگ به هم ر میرفته بود یعروستت دیخر یبرا

 .دیب*و*سبار مرا  نیاول یکه برا ی. روزمیبه خانه برگشت
 

باره به خاطر دزد از دو  یزیو بکارت روم من. چ یتازگ دنیاو متنفر شتتتدم. 
سرش فر شتم دوباره بر  ست دا به  یلکنم. و ادینگفتم و فقط نگاهش کردم. دو

ه گند زده بود. آن قدر ک یندارم. بابا به اندازه کاف یحق نیکه چن دیرس ینظرم م
باره ه قدر محق نم زیچ چیمن خودم را در نابرا یآن  باز هم در  نیدانستتتم. ب

شته کرده بودم. ا ی. مثل کارهتمیخودم ر  یخودخور نیکه در آن چند روز گذ
 دانست. یقرار بود سر باز کند، فقط خدا م یها از کجا و چه زمان

 



شت. نم ست دا شت.  یدونم چرا ول ی_اون آهنگ مونامور رو دو ستش دا دو
، بود. همه حرکاتش شتتهیها دو آت یاز خود فرانستتو شتتتریب ینبود ول یفرانستتو

 شده بود. یهمه فرانسو ش،یلهجه اش، طرز زندگ
 

 ؟ی_ک
 
 به من کرد. ینگاه مین

 
 یهم خوب مونده بود. م یلیتر بود. خ کیاز عمو کوچ یلی_زن عموم. اون خ

 یسالها برا نیکنه و اون تمام ا یزن رو داغون م کی یو بچه دار مانیگن که زا
حت و ب ته و را غه ز یخودش گشتت غد مدت یندگد ند  که  یکرده بود. چ بود 

شده بود. ب شده. مهربون  ساس کرده بودم که نگاهش به من عوض  ا شتر بیاح
 زد.... یم کیزد. ت یمن حرف م

 
 . تلخ و آهسته.دیکرد. خند نگاهم

 
سر ضوب رو گرفتم. م  ی_منم احمق نبودم.  رو.  فشیحس کث نیا دمیفهم یمو

دستتتم بستتته بود. عمو پول آن  یکرد ول یکه من رو از خودم متنفر م یحستت
شه. که بتون یبه من نم یچنان شته با ش میداد که کفاف خرج ما رو دا و  میجدا ب

شدمیکن یراحت زندگ سر پل یول می. از عمو جدا  شتم   اولم. خرج هباز هم برگ



 یدکتر م دیخواستتت. طوفان با یرفت، لباس م یمدرستته م میبود. نستت ادیز
ه عمو. بهش گفتم ک شیپ مین فشتتار آورد. دوباره برگشتتتبه م نهایرفت. همه ا
صف روز پ صف روز رو  یکار م ششین شدم که  گهید ییجا هیکنم ون مشغول 

شار آوردن.  شتریحقوقم ب ستانه ف شروب کرد به م شه بتونم همه رو اداره کنم.  ب
 ه بود که نق دهینباشتته. کثافت فهم ییا هیگر یمستتت ینبود که چشتتما یروز

گفتم. اونقدر به  ینم یزیآورد. چ یفشار م مینس ینها هستن. روضعف من او
ضا ستانه باالخره ر شار آورد که م ستانه ف س گهیداد که ازدواج کنه. د تیم ته خ
سش رو هم تمام کرده بود. د شاهکار  پلمیشده بود. در گرفته بود و همون هم 

باهاش  یلیداد. خ تینداشتتت. رضتتا لیادامه تحصتت الیکرده بود و اصتتال خ
خدا  تو رو یکه مستتت دیصتتحبت کردم. با خواهش، با تمنا، با التماس، با تهد

به نظر  یخودمون. ول یزندگ یپ میر یم میشتت یجدا م گهید کمینکن. بذار 
س یم س گهیکه د دیر شده از  ی. داغون بود و مدهیبه انتها ر ست هر طور  خوا

ا ب ؟یبود کجا؟ با کخواست بره و اصال براش مهم ن یاون جهنم راحت بشه. م
 خواست فرار کنه. یدونست. فقط م یاسمش رو هم نم یکه حت یکس

 
س خم ش گارشیشد و  شبورد در آورد و از ما شروب کرد  ادهیپ نیرا از دا شد و 

س شهن یداده بود و در حال هیرا دود کرد. به کاپوت تک گارشیآرام آرام   که م
به جنگل  یگرید یبود که ذهن و روحش جا به رو،  به رو و  ل*خ*تاستتتت 

س یاز برگ، نگاه م یخال ش گارشیکرد.  شت. چا دیرا ک  یراب یو به داخل برگ
از  یکردن بهشتت هیکه بعد از واگو دیرستت یو خورد. به نظر م هتیخودش ر



 یزیرفت و چ یدر خودش فرو م یدارد. مدت یکاوریر کیبه  اجیاحت شیزندگ
 گفت. ینم
 

 میتصتتم یمستتت ینبود. ول یطوفان هم راضتت یحت کهی. در حالرانیا می_رفت
د. ماه برگذار ش کیتو کمتر از  شونیخودش رو گرفته بود. مراسم عقد و عروس

سم شت به دهن کرد. ول یمرا سره به نظرم  یکه همه رو انگ ش به کف یگیر هیپ
م و سال ارگرفت. با هز یکردم کمتر دستم رو م یم قیتحق یهر چ یداشت. ول

 یدادم دستتت تازه دوماد. طوفان م رانیام رو تو ا دهیصتتلوات خواهر زجر کشتت
باط برقرار ها ارت یوقت نتونسته بود با فرانسو چیبمونه. ه یمست شیخواست پ

ستانه ا صحبت کرد اون هم قبول کرد. طوفان و م شوهرش  ستانه با   رانیکنه. م
 یاون رو تحمل کنم. نم مستتتتون ینم گهیگشتتتم. د یبرم دیموندن. من هم با

 ادیکه ب دمیترستت ینداشتتتم. همه اش م تیباشتتم که امن ییتونستتتم تو خونه ا
س یزیسراغم و ابرور شه. ازش متنفر بودم. ح که با کارها و حرکاتش به من  یب

دانشتتگاه مونده بود.  یاز کارها یستتر هیهنوز  یدادم منزجر کننده بود. ول یم
جام . کارهام رو انمیبرگشت میکردم. با نس یم پاساز واحد ها رو  یسر کی دیبا

شتم ا یپول از دکتر هرند کمیدادم و  نبود  یکار رانی. تو ارانیقرض کردم و برگ
 که انجام نداده باشم....

 
 تلخ کرد. ییکرد و خنده ا نگاهم

 



باهر بود. تو ا باهر از همون اول انقالب  مه  رانی_فکر نکن انقالب  از ترج
هم انجام دادم.  یمدت کارگر هی یو حت یخصتتوصتت سیفرانستته گرفته تا تدر

 ییمایآژانس هواپ هیکار کردم. تا باالخره تو  یمدت تو سوپر هی ،ییبنا ،یعملگ
صاحب آژانس رو خدا رحمت کنه، آقا دایکار پ سم عظ ییکردم.  . یمیبود به ا

اعتماد منه. تو کار فقط به  گفت که باهر مورد یکرد. م یدر حق من پدر یلیخ
پستر داشتت که ستالها بود خارج از کشتور بود و  هیمن اعتماد داشتت و بس. 

 . مستانه طالق گرفتمیبود رانیبود که ا یرو نداشت. چند سال یهم کس گهید
 نیبهتر از ا هیکه از اول هم معلوم بود چ ور یشتتد. زندگ یمتالشتت شیو زندگ

ستانه دل  یشوهرش هم م یشد. طرف رو با زن گرفته بود. ول ینم گفت که م
کم  نیگفت که از اول هم مستانه دوستش نداشته و هم یداده. م ینم یبه زندگ

سرد بودنها یمحل شار آورده و اون رو به طرف ا یها و  ستانه بهش ف زن و  نیم
که خبر دادن  موق  ها بود نیطالق گرفتن. تو هم لاون زن کشتتونده. در هر حا

نبود عمومون بود و  یکه عمو هم فوت شتتده. من رفتم فرانستته. باال خره هر چ
شت. تو بدتر سته ک یاز ما نگه دار طیشرا نیحق به گردنمون دا ه کرده بود. در

 ته بود.گذاش ارمونیسرپناه در اخت هیباالخره  یبه ما سهت گرفته بود ول یلیخ
 
 و نگاهم کرد. دیکش یآه
 

 .ومدنیو طوفان ن میرانسه. فقط من و مستانه. نس_برگشتم ف
 

 .دیو خند دیصورتش کش یرا ق   کرد. دست به رو حرفش



 
ما گذاشته بود.  یرو برا زشیهمه چ دیرس یکه به اون م یاز سهم ری_عمو به غ

راه انداخت. عمو به اندازه براش گذاشتتته  ییالیو واو ونیکه چه شتت یدون ینم
که استحقاقش رو داشت. چون به نظرم  یزیاز چ شتریب یلیبود. سهمش رو. خ

و نداره. بندازه ر شمرد تف هم تو صورت نکهیا اقتیکه سرو گوشش بجنبه ل یزن
 دیدونم شا یکه به برادر زاده شوهرش نخ بده حال و روزش مشهصه. نم یکس

 از حقش براش نذاشته بود. شتریبود که ب دهیفهم ییزهایچ هیعمو هم 
 

ود. بند نب ییدستتش به جا ی. ولیکرد و دادگاه و دادگاه کشت تیشتکا خالصته
قانون زیعمو همه چ که زنش داره خودش رو  یم لشیکرده بود. وک یرو  گفت 

 مال شماست. زیکنه. چون که عمال همه چ یم تییاذ
 

 یمستانه موند. م ی. ولرانیرو فروختم و سهم اون رو دادم و برگشتم ا زیچ همه
 از شوهرش هم یکنه. البته مست یسرو صدا زندگ یآروم و ب یمدت هیخواست 

شتم. از مح گهیمن د یبود. ول دهیخوب بهش رس ست ندا اون  طیاون جا را دو
 تلخ بود. یاومد. همه اش خاطره  یجا، حال و هواش بدم م

 
سم فام یلی. نام فامرانیا برگشتم صل لیام رو باهر تنها کردم. ا سم یا زاده   یام 

ش خود شنهادیکردم. پ یگذار هیسرما یمیعظ یبعد هم تو آژانس آقا باهر بود.
ه گفت ک یآژانس بعد از اون ستترپا بمونه. م نیگفت که دوستتت داره ا یبود. م



اون بگذاره باز هم  یبراو اگر اون آژانس رو هم  هیگرید یزیپستترش کارش چ
سرش امت تیدر نها شه. چونکه نه بلده و نه ا یآژانس رو م ازیپ ست رانیفرو  ه

که بهواد اون رو اداره کنه. با خود پستترش هم تماس گرفته بود و موضتتوب رو 
ض آژانس رو به من فروخت و  ازیبود. امت یعنوان کرده بود. اون بنده خدا هم را

 شیو چند وقت بعد هم خودش رفت پ هتیپولش رو به حستتاب پستترش ر
سرش. رفت برا  نبود همون جا تموم کرد. ایعمرش به دن چارهیب یگردش. ول یپ

که  شد یطور نیبه آژانس باهر شد. و ا لیتبد یمیشد که آژانس عظ یطور نیا
 من. زنسیدوست داشت دکتر بشه شد ب یانقالب باهر که از بچگ

 
 هم با شما هم دسته؟ یصنعت ؟یکرد دای_بابا رو چ ور پ

 
 نگاهش کردم. دیشک و ترد با
 

 ؟ی_اسمت رو هم عوض کرد
 

. به خاطر آقا بزرگ خدا میکرد یصدا م ریبابامه. طوفان رو ام ادگاریم _نه اسم
شت طوفان بابا بزرگم گفت که آخه ا ی. روزامرزمیب سمش رو گذا  نیکه بابام ا

اسمش طوفان باشه. من  دیچرا با یآروم نیطوفان مهربه. بچه به ا ه؟یچه اسم
 یصداش م ریآقا بزرگ ام مشد که ما هم به احترا یطور نی. اریگم ام یبهش م

. میصتتداش نکن ریخودش خواستتت که ام گهیبعد از اون ماجرا د ی. ولمیکرد
 شد که دوباره طوفان شد. یطور نیا



 
 نگفتم. ادامه داد. یزیچ
 

 یلیخ یلهایوقت به قول تو هم دست ما نبود. سحر از فام چیهم نه. ه دی_وح
 .نیدور ماست. فقط هم

 
 ؟یکرد دای_پس چ ور بابا رو پ

 
رو  رگیروز ما همد هیتو هتل بابات مشغول بود. بعد هم  دی. وحیاتفاق یلی_خ

و الهام  مانیهمه ستتتال ا نیبودم که بعد از ا دهی. اون موق  تازه من فهممیدید
عد از ا کار  دم،یاومدم و آژانس و خر رانیا نکهیزنده بودن. ب به  شتتروب کردم 

سال س یکردن و پول در آوردن. چند  شت و من هر  گفتم که  یبه خودم م الگذ
سال م سال د یام ستش حت یرم رودبار. ول یم گهیرم رودبار،  ه فکر رفتن ب یرا

شکنجه محض بود. فکر ا شهر  نکهیاونجا هم برام  صحنه ها و اون  دوباره اون 
 بود. بتینظرم برام مص یجلو ادیب چارهیو اون آوار و اون مردم ب رونیو
 

مام پامدت فک نیا ت به  پا   کمیبرادر کوچ یر نکن من هم آروم بودم. من هم 
شتتدم من هم شتتب  یم داریاز خواب ب ادشیبا داد و فر ی. وقتدمیزجر کشتت

 یاون صتتحنه ها رو م ب*و*ستمام شتتب کا یگذروندم. گاه یرو م یناآروم
سه به رودبار و ددمید سافرت من از فران  درشده و برا رونیشهر و دنی. تمام م



شب جلو لمیف هیمجنونم، مثل  داغون و خاله شمام نما یتمام   یداده م شیچ
به  یستتر هیکنم که برم و  یتونستتتم خودم رو راضتت یخاطر نم نیشتتد. به هم

 شهر. دنید یفقط برا یرودبار بزنم. حت
 
شهر که  دنیکردم که برم. رفتم و با د یخودم رو راض یباالخره با هزار بدبهت تا

آروم شتتدم.  کمیمن بود،  تینبود که تو ذهن یزیاون چ گهیعوض شتتده بود و د
 تونستم به باد برم. دلش رو نداشتم. اون باد برام یاول رفتم خونه بابا بزرگ. نم

 و روم برادرم و آرامش یبود. زندگ تهکه خاله رو گرف ییپر از خاطره بد بود. جا
ز دار ابابا بزرگ آپارتمان ستتاخته بودن. خونه پر  یخونه  یمن رو. به جا یمیدا

صاحب آپارتمان پرس و جو  شده بود. از  و و درخت و باد بابا بزرگ، آپارتمان 
شده و ظاهرا اون از بابات نهر ست عوض   یبوده. ول دهیکردم که گفت چند د

اون کوچه. رفتم در خونه شتتون.  یتره تو یمیاز هم قد یه بغلیگفت که همستتا
 ریالهام رو زنده از ز و مانیکردم. شتتناخت و اون گفت که ا یخودم رو معرف

 کیاونها اونقدر کوچ نکهیهم ا تیاون موقع یتو یآورده بودن. ول رونیآوار ب
 دهیرساونقدر ت نکهیبدن هم ا یهستن و آدرس یتونستن بگن که ک یبودن که نم

 تا سالها بند رفته بوده. مانیبودن که زبون ا
 
سا یکیچند ماه بعد  نکهیا تا شون و م یها م هیاز هم ست شون پ یشنا  شیبرت

کنه. اصتتال باورم  یمرده خودش اونها رو بزرگ م یبچه ها یخودش. به جا
از  گهید یکیشد. اونقدر خوشحال شده بودم که حد و اندازه نداشت. ما  ینم

و از ر لشیمکه همه فا یکست یبرا یدون ی. ممیکرده بود دایکس و کارمون رو پ



خاله اش مثل  یدور، بچه ها یلیون هم نه خا لیفام هیکردن  دایدستتت داده پ
 هیگفت. الهام اونقدر شب یرو بهش دادن. آدرس داد. رفتم. راست م ایکه دن نهیا

مامان زنده شتتده بود و  نکهیبه مامان شتتده بود که حد و اندازه نداشتتت. مثل ا
چه  یدون یهمون لب و دهن. نم مها،اومده بود در باز کرده بود. همون چشتت

 جانیاز شتتدت ه یول ادیبه نظرت مستتهره ب دیبه من دستتت داد. شتتا یحستت
شده بود. ب جهیسرگ شل  الهام هم هاج و واج به من  چارهیگرفته بودم. زانوهام 

 بغلش کردم کم مونده بود بزنه تو گوشم. یکرد. وقت ینگاه م
 

 .دیخند آرام
 

 .دیخند آرام
 

ستم از بابات  یباد. ول میرفت مانی_بعد با ا شوننتون ست ب ین . چون که ارمیبد
ود. ظاهرا ب دهیهم بابات رو ند چارهیمباشر تو باد گذاشته بود که اون ب هیبابات 

س سط ک صه خ یاون هم تو شده بود. خال ستهدام  شت یلیا س یول میگ  میتنتون
ست ی. ولمیکن دایپ یزیچ س میتون که به  یباغ .میکن دایپ رو یافغان روسیآدرس 

تعجب کردم. رفتم و گشتتتم تا  یلینام اون بود رو دولت تصتترف کرده بود. خ
سش رو پ صرف  یچ نکهیکردم. ا دایباالخره آدر شده بود که مال و اموالش به ت

شتن و پ یدولت دراومده بود تعجب آور بود. بعد از کل که  دمیکردن، فهم دایگ



ناآرو دلم یمرده. کثافت مرده بود. ول  یجور یچ یدون یم نبود. مچندان هم 
 مرده بود؟

 
 تکان دادم. یمن نگاه کرد. سرم را به نشانه نف به
 

که چک طرف دستتتش  ییاز موردها یکیکرده. ظاهرا تو  یهم م ی_شتتر خر
ست دراز ارویبوده به دختر  سرهاش م یم ید شبونه با پ  زنیر یکنه. طرف هم 

 هیستتتاکلمه. هم یواقع ینبه مع کهیت کهیکنن. ت یاش م کهیت کهیتو خونه و ت
ص داشیگفتن که تا چند روز پ یهاش م شه  لتو مح یمنفور تینبوده. چون 

خوشحال هم بودن. تا بعد از چند  ،یچینگران که نبودن ه بشیداشته همه از غ
که  ننیب یرن تو م یشکنن م ی. در رو مادیتعفن از خونه م یکه بو ننیب یرو م
تاده بوده. د هیاش  کهیهر ت م دن بعد ه یخبر م سیبه پل گهیگوشتتته خونه اف
کرده  هکیت کهیرو ت یغانکه اف ییهم ظاهرا اون پدر و پستترها سیو پل قاتیتحق

شت و  نهایگن. ا یکار م نیاش رو از ا زهیکنن و اونها هم انگ یم دایبودن پ گذ
گفت مادر ستتحر ما رو دعوت  مانیا نکهیتا ا م،یما همچنان دنبال بابات بود

 یعنیخونشتتون.  میشتتب شتتام رفت هیکرده. گفتم که ستتحر از اقوام دور مامانه. 
شوهر  سحر  سر. برا کردهخونه مادرش. چون  اده خانو دنید یبود رفته بود بابل

 نیبه ا یعنوان کرد که تو هتل دیاش اومده بود به رودبار. خالصتته اون جا وح
 رزادیپ لیتعجب کردم. نام فام یلیکنه. خ یر کار منام و نشتتون تو حومه بابلستت

پرس و جو کردم. برگشتم تهران.  دیاز وح یباشه. حساب یکه عاد ستین یزیچ
س انیرو هم جور کردم تا ب مانیالهام و ا یاکاره شتم آدر ه ک یتهران. رفتم و گ



صال نم دایداده بود رو پ رزادیاز محل کار پ دیوح شه  یکردم. ا ستم خود  ایدون
کردم و اونقدر پول خرج کردم تا  قیکردن. اونقدر تحق قینه؟ شتتروب کردم تحق

صاحب باغه. د دمیفهم همه  ی. خود بودنب دیشک و ترد یجا گهیکه خودش 
 بود. زشیچ
 
 شده بود. یشد. عصب رهیجلو خ به
 

سال هیکه بم زلزله اومد. من تازه  ی_زمان  .رانیبود که اومده بودم ا یسه چهار 
 یها شدم. تمام حس و حال اونها و درک م دهید تیمثل مصب دمیکه شن یزمان

کرده بودم. از من بدتر طوفان بود.  دایپ ییچه وضتت  آشتتفته ا یدون یکردم. نم
ثل ا کهیم که تلوز ن بار  ظه اون  مامکرد، ت یرو روشتتن م ونیهر  به لح ظه  لح
ش یزجر س یم ادیبود رو به  دهیکه خودش ک  دنیال، با دآورد. بعد از اون همه 

کردن.  فیشتتد تازه شتتروب کرد به تعر یکه از بم پهش م یها لمیعکس و ف
 هیبه ثان هیبود که تمام ثان نی. جالب ایمجنون واقع هیو آشفته. مثل  دهیبر دهیبر

شده  ش هی. از گربوداون روزها تو ذهنش حک  شن ریکه از ز یی ونهایو   دهیآور 
ش ریکه خودش رو از ز یبود گرفته، تا زمان شبرونیبودن ب دهیآوار ک انه . همون 

 بم. میرفت میبم. جم  کرد میمن رو وادار کرد که بر
 
 من نگاه کرد. به
 



که از طوفان متنفر ی_م که طوفان رو اون د ی. ولیدونم  ندارم   یویدوستتتت 
 ییا گهی. وجه دستتتین اهیکه اون ستت یخوام بدون یکرد. م دتیکه تهد یبدون

نبود که طوفان انجام  یداوطلب. کار یروی. نمیهم داره. ستته هفته تو بم موند
دادن مرده ها و  ستتلآوار گرفته، تا غ ریمردم از ز دنیکشتت رونینداذه باشتته. از ب

 کشتتونینزد یتعفن گرفته بودن که کستت یکه آن چنان بو ییکفن و دفن مرده ها
شون م ریطوفان خودش از ز یشد. ول ینم سل م یآوار در  یآورد و بعد هم غ

 یدستتته جمع یوحشتتتناک تر از گورها یچ چی. هیکرد. گروه یداد و دفن م
چهل تا جنازه رو کنار هم خاک  یکندن بعد هم س یرو م نی. با لودر زمستین
 ییخاک کردنها بود. تو تمامشون کنار آخوندها نیهمه ا یکردن. طوفان برا یم

ست خودش زم تیو نماز م ستادیکه اون جا بودن ا کند.  یرو م نیخوند. با د
بماند. اون زمان ما  نهایافتاد. حاال ا یکرد که از نفس م یاونقدر کار م یگاه

شد ست به لفت و  یاون افغان وکه بابات  میمتوجه ن اون جا هم اومده بودن و د
صاحب چ یها و باد ها نیزده بودن. زم سیل  هشیبود که بابات هم یزیبدون 

شت خیمثل کفتار دنبالش بود. بابات ب  ییتا اون جا .میگوش ما بود و ما خبر ندا
ساب بانک یکه در توانم بود کمک مال ش میکردم. تمام ح شش ارز ی. ولدیته ک

که تو اون  میدیفهم یارزش داشت. ما م م،یبود دهیما که داد د یداشت. برا ور
 یارک چیوار باشه و تو هآ ریز زتی. عزیچ یعنی یخانمان یزمستون ب یسرما

 داره. یچه حس یبکن ینتون
 

 را ق   کرد و به من نگاه کرد. اخم داشت. چهره اش سهت شده بود. حرفش
 



 . مستتتانه هم اومده بودمیکرده بود دایبابات رو پ گهیگفتم. د ی_آره داشتتتم م
از شما  یچی. همیدونست یاز بابات نم یچی. همیو صحبت کرد می. نشسترانیا

نداشتتتت. تو اون  یهم اطالعات چندان دیوح ی. رفتم هتل ولمیدونستتت ینم
شروب کردیزمان تهران نبود ساسهت بود. طاقت  یلی. خقیتحق می.  ود. ب فر

ستم. هر بار که  ینم ش یپله عقب م هیتون شدت واکنش یول دم،یک  طوفان به 
 ادیمن. ستتهند رو پ یمحرکه دوباره برا روین هیشتتد  یم نیداد. هم ینشتتون م

شق طوفان  مانی. امیکرد شدن جلو رفتن. الهام عا شون داوطلب  و الهام خود
بهش دلبسته شده  بودنکه با هم آشنا شده  یهمون مدت کوتاه یشده بود. تو

حاضر بود براش بکنه. سهند  ی. هر کارارهیخواست دلش رو بدست ب یبود. م
که ا یزیچ نیزد ا یمواد م بود. من  دهیهمون جلستتته اول فهم یتو مانیبود 

اونها رد و بدل شتتد. طوفان  نیب یو نهواستتتم بفهمم که چ دمیوقت نفهم چیه
که سهند دلبسته الهام شده بود.  ونمد یکارها بود. فقط م نیا یاصل انیدر جر

ه بابات هم ک یها یبود. تمام کثافت کار ریطوفان گ شیالهام هم دلش پ یول
ش صدمون ک صال ق شده بود. ما ا سهند گفته  سهند نبود. هبه  ا وقت. م چیتن 

نشتتتد. اصتتال  ی. ولمیستتهند به بابات نفوذ کن قیاز طر میخواستتت یفقط م
که توهم  دمیخودش رو پرت کرد. اصتتال نفهم که چرا ستتهند از باال میدینفهم
 از غصه. ایبود 

 
 هم فشرد. یمن نگاه کرد. چشمانش را به رو به
 



تام. از دوستت یکی شیپ هیرفتن ترک و الهام رو فرستتتادم مانی_بعد از اون ماجرا ا
. فکر یکرد یهتل رو بازساز یتهران و رفت یافتاد. اومد یم ابیآبها از آس دیبا

تو  میستقم ریباهر فکر طوفان بود. اون غ ییمایاز شعب دفتر هواپ یکی سیتاس
 یانیاش رو هم که در جر هیهم با تو عنوان کرد. بق دیانداخت. وح دیذهن وح

 
 زدم و با غم وغصه گفتم: یتله پوزخند

 
 خواد. ینم حیتوض گهیبدبهت شدنم هستم. د انی_آره در جر

 
 .برآشفت

 
. من یخودتو بذار جا ه،یثان هی یلحظه، برا هی یخدا فقط برا ی_محض رضتتا

گود نشستن صبحت از لنگ کردن راحته  یباال ؟یکرد یم یچه غل  یتو بود
 .دونیتو م ایب یگ یسونا. اگر راست م

 
 گفت: ییخفه ا یصورتش فشار آورد و با صدا یهر دو دستش رو با
 

به همون د یکن یکه تو فکر م یی_به همون خدا ندارم،  و  نیمن بهش اعتقاد 
بشتته. من  نیخواستتتم ته ماجرا ا یندارم، قستتم من نم یکن یکه فکر م یمونیا

 خواستم عذابت بدم..... ینم
 



 را به آسمان گرفت. سرش
 

شکر! همه چ صال من برایرو ازم گرفت زمی_مذهبت رو   یزنده ام، نم یچ ی. ا
 دونم. یکنم، نم یدارم م اتیدن نیتو ا یدونم. چه غل 

 
من هم دوست داشتم که  یدانم کجا رفت. ول یشد. نم ادهیپ یحرف چیه بدون

شم. چ ییلحظه ا س یزیتنها با ش قهیدق یدر حدود  سوار ما شت.   نیبعد برگ
 آمد. یبه نظر به شدت دلمرده م ینبود ول یشد. عصب

 
کس. ما فقط هدفمون  چی. هنهیصتتدمه بب یماجرا کستت نیخواستتتم تو ا ی_نم

. یتانگار جونش رو گرف یریرو اگر پولش رو بگ رزادیبابات بود. اون پ یپولها
ه و بش جادیا یمیصم یدوست کی. میخواستم ما با هم همکار بش یمن فقط م

که  میکن کار یچ ی. ولمیو پولها رو باال بکش میکن کیبعد کم کم بابات رو شر
شد. بابات بود که با  ساز  سر  شت. باز هم طم  خود بابات درد خود بابات نذا

بهتر که  نیاز ا یخودش گفت ک شیمن طم  برش داشتتتت و پ یپولها دنید
شه. ا یکیمال و ثروتش با خودم   نیشه. ا یهمه م یدبهتباباته که باعث ب نیب

ه نه ما مرد، مقصر بابات یبچه  ربشه. اگ یطور نیباباته که باعث شده که االن ا
 .گهیکس د چیه
 
 زانوانم مشت شده بود در دست گرفت. ی. دستم را که به رودیطرفم چرخ به



 
 .یوقت عذاب بکش چی_دوست نداشتم ه

 
 .دمیکش رونیرا از دستش ب دستم

 
 .دمیعذاب رو کش نی. بدتردمیکش ی_ول

 
 کردم. چشمانش غصه داشت. نگاهش

 
آدم از  یدون یم ؟یچ یعنیکستتش رکب بهوره  نیتر کیآدم از نزد یدون ی_م

 شه؟یم یهم نفسش رو دست بهوره چ
 

 هیثان هی یتون یم ؟یمن بذار یلحظه خودت رو جا هی یتون یتو م ؟ی_تو چ
 یسهت یتون یم ؟یذاربرادر هفت ساله من و خاله نوجوونم ب یخودت رو جا

 یمن قبول دارم که کارمون اشتباه بود. ول ؟یو تحمل کن دمیکه خودم کش ییها
حض . سونا متبود؟ بابا یرکب خوردن چ نیا لیبود؟ دل یاشتباه چ نیا لیدل

من بگذار.  یخودت رو جا هیثان کیچشمات رو باز کن.  هیثان کیخدا  یرضا
ته بود ب بات طم  پول منو نکرده بود و نگف با  چیاالن ه ر،یدخترم رو بگ ایاگر 

باهر  یوستتط ضتتربه نهورده بود. االن من انقالب نبودم. االن من آقا نیکس ا
بابات رو خورده بودم و فرار کرده بودم. نها و از که ت یناراحت تیبودم که پول 

و بودم که پول بابات ر بهیغر هی. من یبدبود که فحشتتم  نیا یکرد یم دایمن پ



تا  نیتفاوت از زم ینیب ی. اون موق  من شتتوهرت نبودم. منیخورده بودم. هم
 .نیا یکرده بودم، نه برا یزیبرنامه ر تیاون موقع یآسمان است. من برا

 
آمده بود. ستترم را به ستتمت  میرا فرو خوردم. اشتتک به پشتتت پلک ها بغضتتم

 مهالف چرخاندم.
 

 عاشقت بودم؟ یدون ی_م
 

 شدنیبه شن یدیام چیخارج شد که ه میلبها انیکلمات از م نیقدر آهسته ا آن
 نداشتم.

 
ستش صورتم را به طرف خودش چرخاند. نگاهش  ریرا ز د شت و  چانه ام گذا

گاه نیتر نیغمگ مام عمرم د ین حال در ت به  تا  که  و  یچارگیبودم. ب دهیبود 
 بود. دایعجز از تمام نگاه و صورتش هو

 
 ؟ی_عاشقم بود

 
 کرد و به دهانم چشم دوخت. ییدر آخر لرزان شد. سرفه ا شیصدا

 



نداشتتتم.  نیا یبرا یجواب م؟یتوانستتتم بگو یندادم. چه م جواب ستتوالش 
 که در آن چند روز گذشته انجام داده بودم. یسکوت کردم. کار

 
ش رهیحرف به روبه رو خ بدون سکوت، ما شن  نیشد. عاقبت او هم در  را رو

ما.  یاننه یپر از سکوت. سکوت و سرزنشها یی. خانه امیکرد وبه خانه برگشت
 هر دو نفرمان. یها یها و دلمشغول یریدلگ

 
 
 
 
 

 و دوم ستیب فصل
 

صتتحبت  مانی. او هر روز با طوفان و احتماال امیبود الیهفته بود که در و ستته
 یگفت. م یقابل من مرا م زیوجود نداشت. همه چ یپنهان زیچ گریکرد. د یم

فقط  گریبود. د تیاهم یب میبرا گرید یهستند. ول یدانستم که مشغول چه کار
د مالشان را بردارن اشود. دوست داشتم آنه کیکار نزد یدوست داشتم که انتها

 .یخام یالیبه حالت اول برگردد. چه خ زیو همه چ
 

 شتریو ب شتریگذرد ب یکردم هر روز که م یبردم که حس م یبه سر م یحالت در
از  جیشتتده باشتتد. من هنوز گ چیکه گ یآمدم. درستتت مثل کستت یبه خودم م



که آن قدر مهلک بود که بچه ام را از من  ییآن روز بودم. ضتتربه ا یضتتربه 
ضربه ا ضربه ا یشبه تعادل و باالنس زندگ کیکه  ییگرفت.   ییمرا برهم زد. 
شقم را ز سوال برد. عالمت ریکه ع کردم، باز  یه هر چه از آن فرار مک یعالمت 

سش را به رو هیسا انهیهم موذ  یکرد. هر روز که م یسرم حفظ م یاش منحو
شت ب شتم. حس بد یبه خودم م شتریو ب شتریگذ که  یآمدم. حس خفقان دا

سم ینم ستم ا  یحاالتم را درک م رید شهیکه هم یآن بگذارم. من یبه رو یتوان
صله زمان یدرک رو نیا یشتریب یانزم ریتاخ کیبار با  نیکردم، ا که  یداد. فا

 یرفتم. برزخ یطرف و آن طرف م نیخوردم و ا یدر آن ِقل م جیمن گنگ و گ
 که مهتن خودم بود.

 
بدتر از من دست و پا  یشدم که او در برزخ یمتوجه م دمید یکه او را م یگاه

شتانک تر. آن ته ته جهنم. م قیبه مراتب عم یزد. برزخ یم که  مدید یتر و وح
 چارهیشد. روز به روز ساکت تر و روز به روز ب یاو هم روز به روز کم غذا تر م

که  دیرستت یبه نظر م یول ردک یبه من م یکینزد یکه برا یرغم تالشتت یتر. عل
رده ک جادیکه من ا ییفاصله ا نیدانم ا یشد. نم یم شتریما ب یهر روز فاصله 

که هر دو نفرمان  دیرستت یهر چه بود به نظر م ؟یاراد ایبودم، ناخوداگاه بود و 
 کرد. یخورد و نابود م یرا از درون م

 
 دمیتلفنم د یکه شتتماره اش را رو یاول هفته چهارم بابا تماس گرفت. وقت روز
ست.  یکه باز دمیفهم شده ا شده بود. ا ییجورها کیشروب   نکهیدلم خنک 



 یبس بود. من ستتهم خودم را با ب گریشتتتده بود. د دهیکشتت دانیبابا هم به م
 دهخستتته شتتت گریبس بود. د گریهر چه تمامتر پرداخته بودم. د یگ*ن*ا*ه

 بودم.
 

 یزیتنها چ یهر چه تمام تر. از آن طرف گوش یرا برداشتم. با خونسرد یگوش
 بابا بود. یفحش و ناسزا لیشد، س بمیکه نص

 
اگر دستتم  زت؟یهمه چ یاون شتوهر ب هم خودت هم ؟یهستت ی_کدوم گور

تونه سر  یرو. فکر کرده م یکنم، بچه قرت یاش م کهیت کهیبهش برسه به خدا ت
 یوجدان..... فکر کرده م یشتترف ...... ب یمنو کاله بذاره؟ اون شتتوهر..... ب

س یتون شده ک شه؟ از مادر زاده ن ذاره. سر من ب هکه بتونه کال یمال منو باال بک
..... بلند  کیکن که خودش و اون داداشتتو اون شتتر یرو بهش خوب حال نیا

رو  دم باباش یم چ،یه رمیگ یمنو بدن. وگرنه طالقت رو که م یپولها انیشن ب
نکنه. فکر کرده  یادیز یغل ها نیاز ا گهیتا دفعه د ارنیهم جلو چشتتماش ب

ل به من نزودستتت بوده که پول  هم یفالح کهیمرت نیکه با ا دمیمن خرم، نفهم
ستتاقط کنه. بهش بگو برو بچه من خودم قاپ قمار خونه ام.  یبده منو از هستتت

سر گنده تر از تو رو کاله گذاشتم. فکر  ؟یسر منو کاله بذار یخوا یم گهیتو د
 ؟یو در بر یمنو بچاپ یتون یم یکرد

 
ه ک ییحد. فحش ها نینه در ا یبود ول یآدم بد دهن شهیکردم. بابا هم سکوت

از خود متشتتکر و  یبود. نه بابا تیشتتهصتت یآدم ب کیداد در حد و اندازه  یم



شت که به همه ثابت کند که تا چه اندازه  یسع شهیآداب من. بابا هم یمباد دا
ست. و حاال با ا یآداب و با کالس یآدم مباد ص نیا شه  شهیهم تیفحش ها 

 افتاده بود. رونینقابش ب ریپنهان در ز
 

 _سونا؟
 

 شد. آرام گفتم: تیگوشم اذ کهیصدا کرد. به طور ادیفررا با  اسمم
 

 _بله بابا؟
 

_بله بابا و زهر مار. بله بابا و درد. نکنه تو هم با اون شتتوهر..... هم دستتتت 
 ؟یشد

 
سم س قیرا عم نف فرو دادم. بابا آن قدر نگران مال و اموالش بود که متوجه  نهیبه 

سونا شده بود که من  و  فیو اموال کث ایمال دن ری. آن قدر درگستمین شهیهم ین
ا ب یکرد من همدست شوهرم هستم. بابا چه کرد ینامشروب اش بود که فکر م

 من؟ یزندگ
 

 دونم بابا ی_من نم
 



 .نمیبب زیهمه چ یرو بده دست اون ب ی. گوشی_غلط کرد
 

 یدر هم فرو رفته بود. از گرفتن گوش شیرا به سمتش دراز کردم. اخم ها یگوش
 بلند گفت: یامتناب کرد. و فقط با صدا

 
 خوام ی. مامیحستتتاب م هیتصتتو ی. برارزادیتهران پ امی_بهش بگو من فردا م

 بشونمت. اهیخوام به خاک س یات کنم. م چارهیب
 

شوکه  یگوش سکوت کرده بود. ظاهرا آن قدر  سباندم. بابا  را دوباره به گوشم چ
 بود. را از خاطر برده ادیشده بود که داد و فر

 
 بابا؟ یدی_شن

 
س کیمثل  دوباره شد. و دوباره  شان منفجر  شف سزا را ا یلیکوه آت بار به  نیاز نا

له کرد. گوشتت مت من حوا نار یستت به ک خاموش کردم و  نداختم. نم یرا   یا
 شوم. اصال اعصاب بابا را نداشتم. ریتوانستم با بابا درگ

 
 آن روز همه به خانه یفردا و می. به خانه رفتمیهمان روز به تهران برگشتتت عصتتر
 یو آراز و ستتارا نیدیآمدن همه را داده بود. ظاهرا با آ بی. خودش ترتمیبابا رفت

گلوله  کیرا که او هم ق عا  نیدیدانستتتم چ ور آ یهم تماس گرفته بود. نم
نوان را ع یزی. چه چدیایب شتتوم ییگردهما نیکرده بود که به ا یآتش بود، راضتت



نگذاشتتته  هیکردم که از من ما یدانستتتت. دعا دعا م یکرده بود، فقط خدا م
 یم میصتتورت برادر و خواهرانم همه تستتل نیدانستتتم که در ا یباشتتد. چون م

 شدند.
 
کرده بوده  فیتعر نیدیآ یاز ماجرا را برا یبعدها متوجه شتتتدم که مقدار یول

 را. زیق عا نه همه چ یاست. ول
 

 کیقبل از آمدن ما با بابا  نیدیهمه آمده بودند و ظاهرا آ میدیا رستتکه م یوقت
و ناراحت بود که رنگش به  یآن چنان عصتتب نیدیمفصتتل کرده بود. آ یدعوا

 بود. دهیشدت پر
 

کنار در  یما بدتر هم شتتد. ابتدا من وارد شتتدم. ستتارا دنیبود. با رستت یبد جو
ش یفیخف غیج دنمیبود، با د ستادهیا شده بودم که گونه هادیک  می. آن قدر الغر 
شد. او  گریزده بود. من د رونیب سه هفته قبل نبودم. بعد از من او وارد  سونا  آن 

حاال هاج واج به او  یتر. ستتتارا دهیکه از من هم بدتر بود. الغر تر و رنگ پر
 کی میایبرداشتتتت و قبل از آنکه به خودم ب زیکرد. بابا به ستتمتم خ ینگاه م

ش شم خواباند. تا البد به خ خیب دهیک ه فکر ک یخودش مرا ادب کند. من الیگو
هستم که به خاطر او به خانواده ام و بابا پشت کرده ام  شعوریآنقدر ب ایکرد  یم

ش رامزادهآن قدر ح ایو  شده ام و مال بابا را باال ک سارا دهیکه همراه با او   یام. 
. ضتتربه آن چنان محکم بود که دندیو آراز به ستتمتم دو نیدیو آ دیکشتت غیج



 یخوردم و در آغوش او که پشتتت ستترم از در وارد شتتده بود و حت یستتکندر
 مافتادم. دستتتش را دور کمر اورد،یب رونیرا ب شیفرصتتتت نکرده بود کفش ها

 حلقه کرد و همان طور با کفش به راهرو آمد.
 
تا دفعه د نی_ا رو  نی. ایریکه طرف خانواده ات رو بگ یریبگ ادی گهیرو زدم 

شه بابات ک ادتیزدم که  رو زدم  نیبزرگت کرده. ا ینون بهت داده، ک ی. کهیبا
زنم. نه شتتوهر  یخونه حرف اول و آخر رو م نیمنم که تو ا نیهنوز ا یکه بدون

 الف بچه تو. هی
 
صب یسرد با ستش را برا ینگاهش کردم. جا خورد و ع بار دوم باال برد. او  ید

 کرد و ییگرفت و به پشتتت ستترش چرخاند. بابا ناله ا راه دستتتش را انیدر م
 صورتش از درد جم  شد.

 
 شده اش گفت: دیکل یدندانها انیم از
 

. با زن من رزادیجناب پ یدیمثل آدم به حرفهام گوش م یانداز ی_دستت رو م
چاقو از  هی یکه تو بهش اعتقاد ندار یی. که به همون خدایندار یکار چیهم ه

شپزخونه م ستت رو از جا ق   م نیهم ارمیآ  نیکه ا یعل یکنم. به وال یجا د
کار رو بکنم.  نیاکنم. به جان خود ستتونا قستتم که از خدامه که  یکار رو م

باش اگر  جامش  هی ،یکرد یادیغلط ز گهیبار د کیم مئن  ظه هم تو ان لح
 کنم. ینم دیترد



 
، که بابا با جنون آستتا ی. خشتتمدیبار یاز تمام واژه به واژه جمله اش م خشتتم

 یبو عصتت دیکشتت رونیدستتت بابا را از دستتت او ب نیدیبه آن نگاه کرد. آ رتیح
 با کلمات شمرده گفت: یول
 

 _بسه انقالب. تمومش کن.
 

سارا ییا اشاره ساناز و  سر و سامان دهند.  یبه  که خشکش زده بود کرد تا مرا 
 او حلقه کرد. قهیآراز دستش را دور 

 
 یکشتتمت به خدا انقالب. به ابولفضتتتل م یم ؟یکار با خواهرم کرد ی_چ

 .یکرده باش تشیکشمت اگر اذ
 

ودش از خ یکستت یبود. وقت نیبود و غالف کرده بود. بابا هم دهیکنار کشتت بابا
 دهیکرد. حاال هم فهم یغالف م  ی. سردید یرا م یتر، حاال از هر لحاظ یقو

 بود که به نف  اش است که دهانش را ببندد.
 
ه و هر چ ردیاش را بگ قهیگذاشته بود که آراز  یعکس و المعل چیه هم بدون او
 .دیدست آراز را کنار کش یمن ق شهیاما مثل هم نیدیخواهد بارش کند. آ یم
 



 _بسه آراز.
 

 او کرد و با تحکم و اخم گفت: روبه
 

 یکه پا یزهایچ ؟یکارش کرد یبده. چرا خواهر ما نصف شده؟ چ حی_توض
 ه؟یکرده. کل ماجرا چ جیمنو گ یتلفن به من گفت

 
 .دیکش ادیبا خشم فر بابا

 
 .... نیدی_آ
 

 گفت: ادینگذاشت بابا حرفش را تمام کند. با فر نیدیآ اما
 

ه؟ دخترت نصف شد ینیب یشده؟ نم یچ نمیخدا. بذار بب ی_بابا محض رضا
 مرده متحرکه؟ ینیب ینم
 

 .رهیبم دیپاش با ریکه باباش رو بذار ز ی_به درک، به جهنم. کس
 

 .دیکش ادیاو بر سر بابا فر نباریبغلم کرد و ا یسارا
 



 یحرف م یدرباره ک ی. بابا بفهم داریبگ یطور نیذارم درباره ستتونا ا ی_نم
 دخترت. ،یزن
 

هم چنان  من یکرد ول یم هیگر یدستش را به نشانه برو بابا تکان داد. سارا بابا
را را گرفت و م یبودم. ساناز دست سارا ستادهیمثل مترسک خشک و ساکت ا

 کرد خوددار باشد یم یسع شهیکه هم ی. سانازدیکش رونیبه زور از آغوشش ب
 .دیلرز یحاال به شدت م

 
ه هوا بابا ب ادیگفت که منتظر خانواده اش استتت. دوباره فر نیدیآهستتته به آ او

چه قرت که " اگر آن طوفان ب ند شتتتد  گذ شیپا یبل نه او ب خا ارد، جفت را در 
باهر چه  یاصتتال خانواده  د؟یخواهد بگو یرا قلم خواهد کرد. چه م شیپاها
ال  است و یبردار هکال کی نیگفت که از نظر من ا یدارند که بزنند؟ "م یحرف

جازه نمریغ که من ا ند و از ا ی.  ها. ا لیقب نیدهم پولم را بهور بار  نیحرف
ست دان یحرف بابا داد. خودش م نیبود که او به ا یگشاده تنها جواب یپوزخند

ست که تا چند لحظه د ست و ن یهمان بچه قرت گریکه قرار ا  تسیبابا رو از ه
 را ساکت کرد. اباب ادیساقط کند. زنگ در داد و فر

 
 از فرصت استفاده کرد . یسارا

 



 یدرد و بالت بهوره تو ستتر من ..... چ ی_ستتونا جانم تو رو خدا چته؟ اله
 شده؟

 
 زور تنها جواب من بود. دستش را فشردم.به  یلبهند

 
 .ستین یزی. چی_خوبم سارا

 
الغر  یکه به طور وحشتناک میداخل آمدن طوفان و پشت سرش مستانه و نس با

سرش  مانیبود و ا نیشده و غمگ شت  سپ با،یدختر جوان ز کیو پ ند بابا مثل ا
ست برد  دیپر نییآتش باال و پا یبه رو  مانیا دنیکه با د ردیطوفان را بگ قهیو د

کرد که  یفکرش را نم زهرگ دینگاه کرد. شتتا مانیخشتتکش زد. هاج و واج به ا
ت همدستت یکینزد نیشتتکل و به ا نیبود به ا دهیکه پولش را باال کشتت یکستت

شد. که حاال با آنها به آن جا ب شادیایخانواده باهر با هم خ ر را حس کرده  دی. 
ه تا کرد ک یفکر نم ینبود. ول یشتتک نیبود. هر چه نبود بابا با هوش بود. در ا

 باشد. کیحد با آنها نزد نیا
 

ا کرد. طوفان ب ینگاه م مانیفقط به ا هیقدر شتتوکه شتتده بود که تا چند ثان آن
 خنده گفت:

 
 هم در کوزه افتاد، نه؟ اطیظاهرا خ رزاد؟یمستر پ ی_چ ور

 



 داد. صورت جذابش آرام بود و شاد. نیاش را چ ینیب
 

 نه؟ ادیهم ب مانیاالن ا یکرد ی_اصال فکر نم
 

 را سر شانه بابا گذاشت. دستش
 

 .مینباشه ما مهمون یداخل. باالخره هرچ یکن ی_دعوتمون نم
 
 رو به او کرد و سرش را با تاسف تکان داد. نیدیآ

 
 انقالب؟ یکار کرد ی_چ

 
س نیدیر بود. آسرزنش با لحنش  یلیبا او خ یشود ول یم یمیصم یکم با ک

 .دمیکردم. لبم را گز یشده بود. حالش را درک م یمیصم
 

سمت طوفان برم و با ناخن ها یم دلم ست به  صورتش چنگ بزنم و  میخوا به 
مام کن امیبگو له جوانمرگت ت خا بار را. من د یتراژد نی" مرگ  بت   گرینک

از  گریتحمل ندارم. به خدا ندارم. "بعد از ستته هفته در ب ن ماجرا بودن، من د
 یشتتد، فقط م یم هماجرا چ نیمهم نبود که ته ا میبودم. برا یخال یخال یانرژ



م آد کیتوان نداشتتتم. مگر  گریخواستتتم آن ته زودتر به ته خودش برستتد. د
 نمانده است. یباق میبرا یانرژ چیه گریکردم که د یچقدر توان دارد. حس م

 
 
 
 
 
سط کتابهانه  نیا شت یمجاز یکتاب تو ساخته و wWw.98iA.Com) اینوده  )

 منتشر شده است
 
 
 
 
 

 شه. یمشهن م زیهمه چ نیدی_تو رو خدا صبر کن آ
 
 با سرزنش نگاهش کرد. نیدیآ

 
 ؟یکار کرد ی_با خواهرم چ

 



شمانش را به رو دیچرخ شرد. ول یو به من نگاه کرد. چ نگفت.  یزیچ یهم ف
با خوش رو یبه جا به آرامش دعوت کرد. آراز چ ییاو طوفان  به  یزیهمه را 

ه . بدیکشت یاو خط و نشتان م یانفجارش نمانده بود. بدجور با چشتمانش برا
کار ثل ا یطوفان  کهینداشتتتت. م با بر ن با با و خود  با  یآراز ب یامال و اموال 

به آن اهم یزیبود. تنها چ تیاهم داد، من بودم. خواهرش که  یم تیکه آراز 
 رو به آن رو شده بود. نیدر عرض سه هفته از ا

 
هم به ناچار به  هیراحت ستترش را گرفت و به طرف هال رفت. بق یلیخ طوفان

 دنبالش روان شدند.
 

 کرده است، با خشم گفت: دایخودش را پ دیرس یکه به نظر م بابا
 

 ستتایتو خونه من؟ وا یر یمثل گاو م یکجا ستترت رو انداخت کهیمرت ی_اوهو
مه چ یداداش ب نیهم خودت هم ا ؟یکرد یچه غل  نمیبب تا من  زتیه که 

 . همهنی. همه تون کاله بردارستتتمیدستتت بردار ن رمیطالق دخترم رو ازش نگ
ست و ن ش دیکنم تا بفهم یساقط م ستیتون رو از ه . دیردک یباز ریکه با دم 

 اومدم. ایکاره به دن نی. من خودم ادیکاره شد نیاگر شما تازه ا
 



س طوفان ست به  آن جم   انیداد. در م یگوش م شیو مودبانه به حرف ها نهید
 کیکه  یآرامش قبل از طوفان استتت. من نیدانستتتم که ا یفقط من م دیشتتا

 بودم. دهیچشمه از آن طوفان را د
 

 ..... رزاد؟یپ ی_حرف هات رو زد
 

 کرد. دایکم کم نمود پ گرشید یرا ق   کرد. چهره  حرفش
 

 رفهمه؟یتا من حرف بزنم. ش یش ی_از حاال به بعد خفه م
 

 کرده بود که دهانش باز مانده بود. رتیبا تعجب نگاهش کرد. آن قدر ح بابا
 

 .رفهمهی_خب پس ش
 
 شده اش گفت: دیکل یدندانها انیبابا نگاه کرد. از م به
 

 ؟یشناس ی_منو م
 

در حدود  یزی. چقیو دق رتیبه او نگاه کرد. با ح یشتریب رتیبار با ح نیا بابا
 نکهیشد. مثل ا یزده تر م رتیبابا هر لحظه ح ی. چهره دیطول کش قهیچند دق

طم  در آن چند وقت آن چنان کوراش کرده بود که نتوانستتته بود بفهمد که آن 



تا  بود، قرار داده تیدر باد رودبار او را مورد آزار و اذ قشیکه رف ییپستتر بچه ا
شب ست. نفهم هیچه حد  شته بود  دهیبه طوفان ا شده و برگ سر بزرگ  بود که آن پ

صل از آن درد و رنج، حاال مثل  شم فرو خورده حا که همه مان را نابود کند. خ
 دامن همه مان را گرفته بود. تر و خشک را با هم سوزانده بود. یآتش

 
فت ول آراز با مال یجلو ر که  شیبازو متیانقالب  را گرفت و خواهش کرد 

 چند لحظه صبر کند.
 

هت مرزادیپ یخواد فکر کن ی_نم به اون مغز  ی. خودم ب ندارم  گم. دوستتتت 
ده استتتفا یالک یکه ازش تو کارها فهی. آخه مغز تو حادیشتتکننده ات فشتتار ب

واب خوب ج یاستتتفاده کرد. آ ی انیفقط ازش تو افکار شتت دی. مغز تو بایکن
 ! امتحان کردم.ده! به جان تو یم
 
کرد، خم شتتد. حاال  ینگاهش م رانیرا باال برد و رو به بابا که ح شیابرو کی

 داد. یخودش را محکم نشان م یبود. ول دهیترس یچهره بابا کم
 

و فروش  دیتو خر یافغان روسیستت کیتاب . شتتر یمهد رزای. نوه آمرمی_من ام
ص نایها. رودبار. خواهر زاده م قهیعت شگله.  ییا غهیتاب . زن  تو. اون دختر خو

 همون که فقط شونزده سالش بود.
 



 خم شد. شتریب
 

 ؟ی_ش ن ا خ ت 
 

 کرد. یبه جز کله را هج جز
 
 آدرس بدم؟ شتریب ایاومد؟  ادتی_
 

صتتورتش آرام بود.  ی. ولدیچک یزد. خشتتم از تمام جمالتش م یچشتتمک
ش ش یآرام سا. آرام ست با  یکودک هم م کی یکه حت یجنون آ  یپ دنشیدتوان

 به معلول و ناقن بودن آن ببرد.
 
 دم. یآدرس کوچولو بهت م هی_
 
 گفت: یبلند یبابا فاصله گرفت. با صدا از
 

شته بود؟  ادته؟ی_ته باد، تو رودبار   شتریماه؟ ب کیبعد از زلزله. چند وقت گذ
 ادته؟یرو که انشاال  یشد؟ افغان یچ ادتهیکمتر؟  ای

 



ده ز رونیبود. چشمانش وق زده از چشمهانه ب دهیبابا رنگش به شدت پر حاال
 نیا ندیآراز هم با د یشتتد. حت یم نییباال و پا یاش به تند نهیبود و قفستته ستت

 طوفان سکوت کرده بود. یعالئم و حرف ها
 
ه که خاله شونزد یگفت؟ زمان یبهت م یچ شهیهم یافغان کتیاون شر ادتهی_

ص ساله بود.  یتو غهیساله من  سره نم نیگفت که از ا یم ادتهیپنجاه  شه  یپ
 ادتهیپسره بد جور خوشگله، رو مغز منه.  نیگفت که ا یبهت م ادتهیگذشت. 
 کثافت؟

 
اده . عمال به غلط کردن افتدیلرز یگفت. بابا حاال م ادیآخرش را با فر کثافت

شده بود. دهانش کم کیبود. رنگش مثل  شده بود.  یمرده از گور درآمده  کج 
ب نه اش  چا ثل کستت ک،یتمیر یا حرکتو  نه اش را  یکه م یم چا هد  خوا

 .دیلرز یاند مر*ق*صب
 
 ؟یدیدو خن ینگاه کرد یسادیانداخت، فقط وا ریکه ته باد منو گ یوقت ادتهی_
سالم رحم نکرد، فقط  یوقت ادتهیناموس؟  یب ادتهی شونزده  که فرداش به خاله 

 ؟ینگاش کرد یسادیوا
 

بابا را گرفت و تکان تکانش داد.  قهی. دیکشتت یم ادیوار فر وانهیطوفان د حاال
و آراز آن چنان شوکه شده بودند که همان جا خشکشان زده بود. بابا مثل  نیدیآ



شتتد و هر لحظه  یطوفان تکانده م یدر دستتتان قو یتکه گوشتتت قربان کی
 شد. یدهانش کج تر م

 
. رمین امبه ستتر من آورد؟ من همون بچه ام. همو یاون افغان ییچه بال ادتهی_

چ ور مال و اموال ما و  ادتهی. رمیجونت رو بگ لییهمونم که اومدم مثل عزرا
ابا خونه ب یچ ور ادتهی ؟یدیرو با دوز و کلک باال کشتت گهیچند تا بدبهت د

همه  یب یتو و اون افغان ادتهی ؟یها و رو مال خودت کرد قهیبزرگ و اون عت
 ده؟ید تیبا اون قوم مصب نیکار کرد یچ زیچ
 
 تکانش داد. شتریب

 
 کثافت؟ ادتهی_بم 

 
 نداشت برد و گفت: یسر بابا که به نظر اصال حال خوب کیرا نزد سرش

 
. بس که پول یشتترف یشتتده؟ نه. بس که ب یکه دخترت چ یدی_اصتتال پرستت

 .یدوست
 

شتش شت ول یرا رو م سر بابا به  یچانه بابا گذا شار داد و  نزد. فقط محکم ف
 عقب پرتاب شد.

 



خواستم از دخترت انتقام  یم یدون یهم برات مهم هست؟ م یزیال چ_تو اص
 رم؟یبگ
 
 جلو رفت. با خشم شانه طوفان را گرفت. او
 

 یارنزن. هر ک میبه زندگ شی. تو روم مامان بسه طوفان. آتی_بسه، تو قول داد
 ام نکن. چارهیب یبکن. ول یخوا یم
 

س رهیبابا را رها کرد. گنگ و مات به او خ طوفان صال در ا یشد. مثل ک  نیکه ا
نگاهش کرد. بعد نگاهش را به من داد. در نگاهش مثل  هی. چند ثانستتتین ایدن

شد. فقط سرش را  دهید یکرده بود باز هم در انتها دلسوز دیهمان شب که تهد
 نگفت. یزیچ یتکان داد. ول

 
 پوزخند زد. دردمند

 
هم دارم؟ به ل ف  یمردتونم بکنم آخه برادر من؟ من مگه  یکار م ی_من چ

 .وبمیمع نیماش هیمن االن  کشیحروم زاده و اون شر نیا
 

 به من نگاه کرد. دوباره
 



کرد،  ساقط ستیآقا ما رو از هست و ن نیکه ا ی. زمانتیافتاده تو زندگ شی_آت
 همه ما. یافتاد تو زندگ شیآت
 

 شتتتریب دهانش یمبل افتاد. لحظه به لحظه کج یبه عقب پرت شتتد. و رو بابا
 شده بود. آب لیسمت متما کیتمام عضالت صورتش به  نکهیشد. مثل ا یم

فکر  شتتهیکه هم یروان شتتده بود. مرد شیها شیر یبه رو اریاخت یدهانش ب
 ود.ب ادهمقابل ما افت زیو نقن اش بود، حاال درمانده و رقت انگ بیع یظاهر ب

 
 یکرد. گاه یم یزد. خودش را خال یرفت و حرف م یمجنون وار راه م طوفان

 دهیشن یبه سهت شیزد که صدا یآن چنان آرام حرف م یو گاه دیکش یم ادیفر
سببش ییها یچارگیب هیبه ثان هیشد. تمام لحظه به لحظه و ثان یم بابا بود  که م

داده بود و دهانش باز مانده بود.  هیتک واریکرد. آراز شتتوکه شتتده به د فیرا تعر
 یدستش را جلو یبه دهان طوفان چشم دوخته بود. سارا چارهیکالفه و ب نیدیآ

 یچارگیب یبرا ؟یچه کستت یدانم برا یکرد. نم یم هیدهانش گرفته بود و گر
سنگ را هم به درد م یها شت م ایآورد،  یطوفان که دل  شانایسرگذ هم  دی. 

سارا ست ک یبابا.  سرما مرده د کی یبرا هآنقدر با محبت ه  ابانیر خکفتر از 
 خود را داشت. یجا گریوض  موجود که د د،یهم ساعت ها اشک برز

 
داد.  یننو خودش را تکان تکان م کیچنباتمه زده بود و مثل  نیزم یرو طوفان

ها باهت چیکه ه یزیوار بود. چ انیهذ شیحرف  تار ستتتالم  کیبه  یشتت گف
 دیکه شا یزیخسته و خاک خورده. چ یانیمحض بود. هذ انیهذ کینداشت. 



را  شکرده بود. ستتر یآن در ذهن خودش زندگ هیستتالها طوفان با تکرار و واگو
شوم تعر یزیکرد و هر چ یباال آورده بود و به بابا نگاه م  یم فیکه از آن اتفاق 

 گذاشت. ی" هم تنگ آن مادته؟ی" کیکرد 
 

بار معن ی" را عنوان نمادته؟یاگر آن جمله " نکهیا مثل  ییاکرد تمام داستتتان 
ها بابا را وادار  ادتهی نیشد. و هر بار ا یداد و کم رنگ م یخودش را از دست م

کند  نتوانستتت تحمل گری. دزیرقت انگ ییکرد که از ته قلب ناله کند. ناله ا یم
مبل  یشده است از رو ریصدها سال پ دیرس یبه نظر م کهیو همان جا در حال

صورتش حاال کامال کج  نیزم یبه رو سش را از افتاد.  شده بود و هوش و حوا
برداشتتتت. آراز هم  زیبه طرفش خ نیدیکرد. آ یدستتتت داده بود و فقط ناله م

 ثابت مانده بود. مینس یچنان خشکش زده بود و نگاهش به رو
 

س سر به ز مین انداخته بود. طوفان هنوز هم تمام نکرده بود. هنوز  ریهم معذب 
 یکرد. تمام جز به جز آن لحظات شتتوم را. ب یگونه و ناالن تکرار م ماریهم ب

س چیه ی. بیخجالت چیه شده، تکرار م کی. فقط مثل یح ضبط  رد. ک ینوار 
 کیکه  ماندفه یگرفت م یاوج م یکه ناالن بود و گاه شیفقط صتتدا دیشتتا

سان ا س کیکند.  یم فیها را تعر نیان شدت آ سان دردمند که به   دهید بیان
سته بود و در تمام شک سته بود خودش را جم  کند و تکه  نیا بود.  سالها نتوان

 شکسته را کنار هم بچسباند. یها
 



فان عنوان کرده بود ورا ییزهایچ که انقالب برا یآن زجر یکه طو من  یبود 
ها فیتعر ها یکرده بود. حرف ته  آلود و  انیهذ یطوفان زجر محض بود. گف

 زهایچ نیبود. چن دهیبود که سالها کش یکامل از عذاب یگونه اش، تجسم ماریب
فرد  یهاماها که بچه  یاثر باشتتد. مهصتتوصتتا برا یشتتد ب ینم ییو حرف ها

رنج وحشتتتناک شتتده بود. آن چنان حرف  نیکه باعث ا ی. کستتمیبود یخاط
که بعد از آن اتفاق  یدردمند بود که مرا به لرزه انداخته بود. از تمام زجر شیها

ش ه ک یی. از تنهاشی. از تمام رنج هاشیها ب*و*سام کابود گفت. از تم دهیک
ثل  هام  یمن شیبود و رها دهیاو را در خودش تن لهیپ کیم فت. از ال کرد، گ

ست. چه ام دیکه به ام یگفت. دختر سته ا ش . او که ناتوان بود. او یواه دیاو ن
 کیتوانستتت که  یتوانستتت تحمل کند، چ ور م یخودش را هم نم یکه حت
 کند. کیشر شیها یچارگیرا در ب گرینفر د

 
دور  چارهی. درمانده و بهتیر یعمال اشتتتک م یگفت. گاه یگفت و م یم

زد.  یرستتاند، حرف م یم بیبه خودش آستت کهیو در حال دیچرخ یخودش م
شتانش را پ صدا و محکم م یم چیانگ صلش را با  ا ب یشکاند. گاه یداد. مفا

داد. مستتتانه و  یتانش را خراش مکه چندان هم بلند نبود، مچ دستت ییناخن ها
سع میسن گونه  نیکردند که نگذارند که او ا یم یدو طرفش قرار گرفته بودند و 

 خودش بزند. یدست به نابود
 

سوخت. در برزخ دلم س یبراش  سال در  یم یبود که کمتر ک ست آن همه  توان
آن چنان در  یلحظات یبرا یبود. گاه دهیکند. رنگش به شتتتدت پر یآن زندگ



 انیشتتد. هذا یزمان و مکان م یرفت که ب یفرو م مارگونهیب یبحر حرف ها
 فیضع یکیکج شده بود و چشمانش ت یرفت. دهانش کم یگفت و راه م یم
 کرده بود. دایپ

 
ضا نبض بابا را  نیدیآ شوکه بود بابا را بلند کردند. ر شدت  ضا که او هم به  و ر

 هتیر یهمان طور که اشک م یگفت. سارا نیدیآهسته به آ یزیگرفت و و چ
س چیسر بابا رفت. در نگاه ه یباال شان آن ح شد، نبود. آن دیکه با یکدام  با

با گ کیکه  یحستت با پدرش دارد.  ندن  جان ک به  بت  زده بود.  ندفرزند نستت
شا یخرابکار شوکه کرده بود که  ستن یاگر م یحت دیکه همه را آن چنان  د خوا

 گران بابا باشند.ن دیتوانستند آن طور که با یهم نم
 

رساندند. تنها من در خانه ماندم و آراز و ساناز  مارستانیرا بلند کردند و به ب بابا
ه ک یتر استتت و خانواده باهر. تمام لحظات جیاز همه ما گ دیرستت یکه به نظر م

شده بود. به  میبود نیدیدر انتظار تماس آ ساکت  شت. طوفان  سکوت گذ در 
 شده است. یانرژ یناتوان و ب هیکه بعد از آن همه واگو دیرس ینظر م

 
 انیزده نشتتستتته بود و ستترش را در م خی یها کیستترام یاز ستتالن رو گوشتته

 کنارش نشتتستتته بودند و مانیخورد. مستتتانه و ا یدستتتانش گرفته بود و تاب م
در آغوش الهام آهستتته  میکرد. نستت یشتتانه اش را نوازش م متیمستتتانه با مال

شم از  کهیبود و در حال ستادهیمن ا یکرد. و او هم درست روبه رو یم هیگر چ



معده اش  یکرد. دستتتش را رو یآتش م گاریبه ستت گاریداشتتت، ستت یمن برنم
 سکوت کرده بود. یبود ول دهیگذاشته بود و رنگش پر

 
ق ه ن کیمبل کنار ساناز ولو شده بود و به  یآن چنان شوکه شده بود که رو آراز

 آمد. ینم یگرید یصدا چیه میآهسته نس نیف نیبه جز ف زل زده بود.
 

ده بود و به کر یکوتاه و مهتصر بود. بابا سکته مغز مارستانیاز ب نیدیآ گزارش
سپر نیوارفار قیکما فرو رفته بود. تزر شروب کرده بودند ول نیو آ  زیچ چیه یرا 

شا یثابت ستند  یم دینبود.  سبب آمبول ییه ال*خ*تتوان شده بود را  یمغز یکه 
 ییتوانا ادیز یلیآمد به احتمال خ یهم نه. اگر هم بهوش م دیحل کنند، شتتا

 داد. یاش را از دست م
 

 شتتتریهم ب نیاز ا یزیدامنه خونر دینداده بود. گفته بود که شتتا ینظر ق ع دکتر
 وجه چیکرد و به ه ی. الکل مصتترف مدیکشتت یم گاریشتتود. بابا به شتتدت ستت

 .یلحاظ چینداشت. از ه یسالم یزندگ
 
س یافتادم. خودم هم نم هیگر به شناخته بود. حس  یدانم چرا؟ ح شتم نا که دا

س صه و ح شک یبد و موذ یغم و غ ام  یکه ذهنم را فلج کرده بود و فقط غدد ا
 کرده بود. ریرا درگ

 



بود را رها کردم و به اتاق سهند  نیی. هر آن چه که آن پاهتمیسکوت اشک ر در
. توانستتتم ینم گری. دهتمیاشتتک ر یر را از داخل قفل کردم و در تنهارفتم. د

 یو اشک م دمیلرز یبدنم در دست خودم نبود. م یکدام از اعضا چیه اریاخت
زمزمه  یگاه اد،یفر یصتتدا یآمد. گاه یم ییستتر و صتتداها نیی. از پاهتمیر

 یم مه کونیکن ف ایاگر در آن لحظه دن یمهم نبود. حت میبرا یآهسته. ول ییها
 نبود. یالیشد باز هم خ

 
. یبود و نه احستتاستت یاز دستتت دادن نداشتتتم. نه عشتتق یبرا یزیچ گرید من

س سر یشوهرم ک شغول نییگرفته بود حاال در پا یکه به اجبار مرا به هم اره  م
 یندگمن در ز یالگو دیگرفتن بود. به من نارو زده بود. پدرم که با شتهیدادن و ت

شد گند زده بود  س یم یزیچه چ گریبود. د هتهیرا به هم ر زیو همه چبا ت توان
 شود. کونیهم کن ف ایمن آن قدر مهم باشد؟ بگذار دن یبرا
 
ندادم.  یتیبه در خورد. اهم ییدانم چقدر به حال خودم بود که ضتتربه ا ینم

 ندادم. یتیمرتبه چند ضربه پشت سر هم خورد. باز هم اهم نیا
 

 _سونا.....
 

بودند او  نییکه آن پا یهمه کستتان نیان داد. چرا او؟ چرا از بمرا تک شیصتتدا
هت . چقدر بدبدمی. و محکم به بالش کوبدمیآمد. لبم را گز یبه سراغم م دیبا



شت مرا م نیبودم. ا شت. ا یدرد دا شتگ نیک نمانده بود که مرا  یزیچ یسرگ
 یرو مف شتتتریب شتتتریگذرد ب یهر لحظه م دیرستت یکه به نظر م ینابود کند. من

ضاب م یپ شتریروم. هر لحظه ب سه هفته قبل  یبه وخامت او شوک  بردم. آن 
 کردم. یم یوحشتناک یچارگیرفته بود و حس عجز و ب نیحاال کامال از ب

 
هم  . بازدیمحکم به در کوب گریرا در بالش فرو کردم و هق هق کردم. بار د سرم
 .دیکش ادیندادم. از همان پشت در فر یجواب

 
 .اریزاپاس اتاق سهند رو ب دیکل نیدی_آ
 

صدا قبل م ه نیدیپر عجله آ یپاها یاز انکه همه را نگران کند در را باز کردم. 
 آمد.

 
 ؟ی_چرا در و قفل کرد

 
 هیگر یصدا نیی. از پانینگاهش خسته بود و غمگ نیدیچشمانم نگاه کرد. آ به

 آمد. یآراز و طوفان م یو حرف زدن بلند بلند و عصب یسارا
 
 کرد. نیدیبه آ ینگاه مین

 
 ؟یشه تنهامون بذار ی_م



 
 داد. هیتک واریبه من نگاه کرد. سرش را تکان داد. به د نیدیآ

 
نامرد یکار کرد ی_چ  نیتو جون ا یزد شیچرا آت ؟یکرد یانقالب؟ چرا 

 یمون کرد چارهیدختر؟ ب
 

 نگفت. یزیچ یهم فشرد ول یرا به رو چشمانش
 

شت یم خود بابا رو یاومد ی_ م سلحه م یاومد ی. میک شت یا شق یزا  قهیرو 
 ؟یکرد یدختر رو قربون نی. چرا ایدیکش یاش، ماشه رو م

 
 :دیپرس دیمکث کرد و بعد با شک و ترد یکم
 

شت یم ی_طوفان چ ست بگه که تو نذا ست یم ییچه بال ؟یخوا  نیر اس نیخوا
 د؟یاریبچه ب

 
ستش شت کرد به چهارچوب آهن د  یاش را رو یشانیو بعد پ دیدر کوب یرا م

 و خسته. نیشده بود. سنگ نیسنگ شیآن گذاشت. صدا
 



زن من هم هست.  یفهم ی. چرا نمادیسر سونا ب ییذاشتم بال یمن نم نیدی_آ
 منه. تو رو خدا بفهم مرد! یسونا تمام زندگ

 
شدت گ سرم شغول اره دادن و ت یم جیبه  گرفتن  شهیرفت و آن دو هم چنان م

 انشیصدا ی. گاهنیدیآ یآمد و گاه یاو کوتاه م یکردند. گاه یبودند. بحث م
کردم که همه اطرافم و آنها  یخورد. احستتاس م یگرفت. دلم به هم م یاوج م
کتابهانه کوچک  ه. چشتتمانم را چند بار بر هم زدم. بنمیب یدود م انیرا از م

 دادم. هیسهند تک
 

 ضه؟یقدر الغر شده؟ مر نیشده؟ چرا ا یطور نی_چرا ا
 

. نگذاشتتتم. دوستتت نداشتتتم که دیبگو یزیکرد. دهانش را باز کرد تا چ یمکث
..... 

 
وب موضتت کی نیراندم و به خودم قبوالندم که ا رونیکه در ستترم بود را ب یفکر

 یرابود ب حیتوج کیاز آن بدانند.  یزیندارد که برادرانم چ یلیزنانه استتت و دل
شوهرم به  حیتوج کیخودم.  سر خاله  شم برادر و پ خنده دار. من در مقابل چ

 آن حال و روز افتاده بودم.
 

 _من خوبم.
 



 نگاهم کرد. نیدیآ
 

 ؟یقدر الغر شد نیشده؟ چرا ا ی_پس چ
 
گر بودند. مثل همان  تیطرفم آمد. دستتتم را گرفت. دستتتانش گرم و حما به

فت گر یآمد و دستم را م یم که بچه بودم و او مقابل مدرسه به دنبالم ییزمانها
داد. خودش  ی. آن زمان ها هم مرا در پناه خودش قرار ممیرد شتتو ابانیتا از خ

ش از ب م،یشد یرد م ابانیطرف خ کیکه از  ی. و وقتستادیا یها م نیمقابل ما
باشد  یکرد. که باز هم خودش رو به سمت یم تیهدا گرشیهم مرا به سمت د

کار را  نیدانستتتم چرا ا ینم ی. در آن عالم بچگها در حرکت بودند نیکه ماشتت
 یاگر بهوره، به من م نیماشتت ین وریگفت که" ا دمیکه پرستت یکند. وقت یم

 خوره. من هم مرد هستم و بزرگ."
 

. دیکردم. بغضتتم دوباره ترک دایهم در دستتتانش همان حس آن روزها را پ حاال
 سرم را تکان دادم. یول
 

 .نیدیآ ستین میزی_چ
 

شده  با طوفان بحثش نییگلوله آتش شده بود. پا کیباال آمد. مثل  یعصب آراز
صتتورتش را کنار بکشتتد، محکم به  یبود. جلو آمد و قبل از آنکه او بتواند حت



آن  داد. یبد ی. تلو تلو خورد و پشت کمرش به در خورد. صدادیچانه اش کوب
 کرد. دایپ یرادیچنان که فکر کردم ستون فقراتش ا

 
به  ؟یخواهرم رو گرفت یاومد یچ یاصتتال تو برا ؟یکارش کرد یچ _نامرد

 خاطر انتقام؟
 

کبود شتتد. آن چنان که  ییلحظه ا یکمرش گرفت. رنگش برا یرا رو دستتتش
بار او  نیرفت و ا جیبرداشتم. اما سر خودم دوباره گ زیمرا ترساند. به طرفش خ

 رنگش هنوز کبود بود.مرا گرفت. به نفس نفس افتاده بود. آراز بد زده بود. 
 

 ؟یشد ی_چ
 

ستش ستم را گرفت و مرا از آغوش او ب د  رونیرا دور کمرم حلقه کرد. اما آراز د
 .دیکش

 
صتتاحاب  ی. بیبکن یخواستتت یذارم هر غل  ینم گهی_بهش دستتت نزن. د

 .ستین
 

 از خشم دو رگه شده بود. شیصدا
 



شه. تو چرا نم هیخوام  یمن نم ؟ی_چه غل  سرش کم ب  یمن م یفهم یمو از 
 خوامش.

 
 کرد و گفت: نیدیلرزان بود. رو به آ شیصدا

 
 منه. یکه همه زندگ دیکه اون زنه منه. بفهم دی_تو رو خدا بفهم

 
 دیستتهت استتت. به قول خودش مرد با شیحرف برا نیدانستتتم گفتن ا یم

 خودش نگه دارد. شیعشقش را پ
 

 .دیشک ادیبا خشم فر آراز
 

 _زنت بود.
 

 .ییبحثشان با آراز باال گرفت. آراز حساس و دعوا دوباره
 

 _بسه.....
 

ضع میصدا ست به  فیلرزان و  ستش را رو قهیبود. آراز با او د  یشد. هر دو د
 یشتتد. م یداد و او لحظه به لحظه کبودتر م یاو گذاشتتته بود و فشتتار م یگلو



ستم که زورش از آراز خ ست. او با ا شتریب یلیدان دامش ان یالغر بود ول نکهیا
. کرد ینم یکار ی. ولدو الغر بو فیآراز هنوز ضع یبود. ول یو عضالن دهیورز

 بود تا برادرم خفه اش بکند. ستادهیا یدفاع یب
 

 _بسه......
 

ستم شمانم  هیبق نتوان سر پس رفتم. جلو چ شت  شدم و از پ شل  حرفم را بزنم. 
کرده بودم.  دایجنازه ستتهند پ  ییه در روز تشتتک یشتتد. درستتت مثل حال اهیستت
 .دیکش ادیفر یبغلم کرد و سارا یکس

 
بابا  شه؟یدرست م یزیبکشش. چ ایب ؟ینیب ی_ولش کن آراز حال سونا رو نم

 سونا؟ تمومش کن. داد رو دلمون نذار. ای شهیحالش خوب م
 

نه چندان دور.  ییبود. مثل زمانها دهیمرا ستتهت در آغوش کشتت دستتتانش
دم. ش یرفتم و با ع ر تن اش آرام م یوار در آغوشش فرو م فتهیکه ش ییزمانها

 که با او بودم. بغضم را فرو خوردم. یرفت، زمان یم نیاز ب میها یتمام ناراحت
 

 که دوباره در بغلش ی. از احساسدمیتر از آن بودم که او را پس بزنم. لرز ناتوان
شنه کرد. مثل ت میموها انیانصاف نبود. سرش را م نی. ادمیکرده بودم، لرز دایپ
وار دلتنگ  وانهیما از هم، او را د ی. سه هفته دوردییبو یو م دیب*و*س یم ییا

 کرده بود.



 
 . جانم کوچولو. فدات شم، آروم باش.زمی_جانم عز

 
وجه کلمه کوچولو را از دهانش  چیبه ه گریافتادم. دوست نداشتم که د هیگر به

عاشتتقانه  ادیکرد.  یم میکه با عشتتق کوچولو صتتدا ییزمانها ادگاریم. بشتتنو
توانستتت تحمل  یزن م کیبود که  یخود فراموشتت نیزجر آور تر نی. امانیها

 با همسرش. شیعاشقانه ها یکند. خود فراموش
 

 نکن. هی_سونا تو رو خدا گر
 

سرا بستم. پلکم را  چشمانم س نی. ادمی. دوباره لرزدیب*و* صاف نبود. ک  یان
بود که  یزیمحکم تنها چ دهیکشتت کی ی. صتتدادیکشتت رونیمرا از آغوشتتش ب

 یفرو رفتم. بو یباز هم چشتتمانم را باز نکردم. در آغوش کستت ی. ولدمیشتتن
 یم ب*و*سکه کودک بودم و کا یبود. زمان یشتتناختم. ستتارا یع رش را م

بح . تا صدمیخواب یتهت کنار او م یرفتم و رو یو به اتاقش م دمیدو یم دمید
 کرد. یکرد و آرامم م یمرا نوازش م

 
 آب قند بهور. کمیبرات. چشمات رو باز کن  رهی_دورت بگردم. خواهرت بم

 



به شدت لرزان بود، آب قند در حلقم  کهیو ساناز در حال دیکش نییام را پا چانه
 .هتیر
 

سهند داده بود و مرا به رو هیتک یسارا انده اش خواب نهیس یاش را به کتابهانه 
را باال تر از ستت ح بدنم، در دامن گرفته بود. در راهرو  میبود. ستتاناز هم پاها

ستترم را چرخاندم. آراز به جان او افتاده  یآمد. کم یآراز م یعربده ها یصتتدا
ست. او ا یکرد که آراز را کنترل کند. ول یسع نیدیبود. آ ود و آراز ب ستادهینتوان

آراز  د،یبه چانه آراز کوب مانیکه ا یجسمه. با مشتزد. درست مثل م یکتکش م
سر آراز فر جا کتک  نیقرار است ا یکه اگر کس دیکش ادیکنترل شد. طوفان بر 

مقصتر اوستت نه  میدار یبهورد اوستت نه برادرش. اگر من و برادرش مشتکل
 انقالب.

 
کنند. چرا ساکت  یکه همه با هم بحث م دیرس یاوج گرفت. به نظر م صداها

. دیکشتت یمرا به مرز جنون م نهایشتتد؟ ا یبحث تمام نم نیشتتدند؟ چرا ا ینم
 کردند؟ یچرا تمامش نم

 
 _بسه.....

 
ه محض ک دیکش ادیبر سرشان فر هیبا گر یبود. سارا فیضع ییزمزمه ا میصدا
م و مستانه و الها میباال تر گرفت. نس شانیخدا خفه شوند. اما آنها دعوا یرضا

 ردند.ک یصحنه نگاه م نیبودند و با وحشت به ا ستادهیوشه راهرو در راه پله اگ



 
دانم چقدر زمان گذشته بود. آن قدر که آنها همه خودشان را تکه پاره کرده  ینم

افتاده بودند، و از همه داغان تر او  ییهر کدام گوشتته ا یو زخم نیبودند و خون
کستتته بود. لبش ورم کرده بود. اش شتت ینیبود. صتتورتش غرق در خون بود و ب

سمت دامباز و هر ک شیافتاده بود. پاها نیزم یناتوان رو بود.  شده لیمتما یبه 
شک مانده بود.  نیزم یدر رفته بود و کمرش رو ریاز ز شده  قهیخ بلوزش پاره 

از شتتکم اش مشتتهن شتتده بود.  یبلوزش هم باال رفته بود و کم نییبود و پا
ند ک یکه آدم فکر م ییبود. دعوا دهیرا ند ییدعوا نیوقت در عالم واق  چن چیه

 در عالم حاال ی. ولندیبب نمایپرده س یاز آن را بر رو یتواند سکانس یکه فقط م
 د.شده بو یبه رضا موتور هیبرادرم او را آن چنان کتک زده بود که شب ،یواقع

 
گفت.  یرا به او م یزیا خشتتم چب نیدیآراز هم دهانش پر از خون بود و آ خود

 پر از خشم. یآهسته ول
 

صب یسارا ست. چهره اش ع سپرد و برخا ساناز  ست  صمم بود.  یمرا به د و م
شال مرا آورد و همان طور رو شم انداخت. ز یمانتو و  بغلم را گرفت و به  ریدو

 .دیساناز اشاره کرد. خودش هم لباس پوش
 

که خسته  دیخونه. شما هم اونقدر هم رو بزن ایرم. رضا بعد خودت ب ی_من م
ش شه. من االن د نیگذارم ا ینم گهی. ددیب صوم عذاب بک  یچیه گهیطفل مع



. نه بابا، نه تو انقالب. االن فقط و فقط خواهرم برام مهمه که ستتتیبرام مهم ن
 مثل شم  آب شده. نمیب یم
 
 به من نگاه کرد و با غصه گفت: نیدیآ

 
 .گهیآدم د هیبوده نه  نیا یبرا میکرد یی_ما هم اگر دعوا

 
 نیدرد داره؟ ا نیکه ا دیفهم یگه بسه. شما نم یداره م چارهیب نیساعته ا کی_

ستته  تمام نکهیا د؟یدعوا کن دیبا نیچشتتم ا ی. جلودهیرنج کشتت یبه اندازه کاف
صه گذرونده، جلو شنج و غ شما نیا یهفته قبل رو با ت شه؟ نه جونم   تا بدتر ب

ها هم عد م یمخواهرتون  دیذاشتتت ی. مدیتون خودخواه هستتتمرد فت ب  یر
 .نشیکشت یآقا، اصال م نیسر ا دیهتیر
 

 با اخم گفت: آراز
 

) به او  نیاحمق) به من اشتتاره کرد. ( چشتتمش هنوز دنبال ا نیا نکهیا ی_برا
شتتونه اش  یدونه که من نعش ستتونا رو هم رو ینم ی. ولهیاشتتاره کرد( عوضتت

 اندازم. ینم
 
 سرش را تکان داد. نیدیآ

 



 سراغش. امی. شب خودم مدی_شما بر
 
لوارم ش نییبلند شد. پا نیزم یکرد. از رو یآرام یبه خودش داد. ناله  یتکان او

 را در مشت گرفت.
 

 _سونا نرو.
 

به  یزیبار پشتتت ستتر هم پلک زدم. تا اشتتک را از چشتتمانم دور کنم. چ چند
ست که فر یجنونم نمانده بود. دلم م شم. مثل  ادیخوا  میاهابه پ چارهیب کیبک

 افتاده بود.
 

با من  نیمن عاشتتقت بودم. چرا ا یکه لعنت میخواستتتت بگو یم دلم کار را 
خواستتت پاچه شتتلوارم را از دستتتش  یدلم م ؟یکرد چارهیچرا مرا ب ؟یکرد

به جهنم  کیهم  تیتفاوت بگذارم و برم. و در نها یبکشتتم و ب رونیب " برو 
ش ی. ولمیانقالب باهر" بگو ستم. درد ک ست اندمینتوان . اختمد. جان کندم. پو

نبود. حداقل نه  یکار را بکنم. از عهده من خارج بود. شتتدن نینتوانستتتم ا یول
 من. کار من نبود. یبرا
 

که خودش  دیدانم چه در نگاهم د یبه من نگاه کرد. نم زیالتماس آم چشمانش
 .دیدستش را کنار کش



 
 ام نکن سونا، نرو. باهام بمون. رهچایکنم. ب ی_التماست م

 
بودند،  ستتتادهیکه در راهرو ا ییبلند بود که همه آنها ییبه اندازه ا شیصتتتدا

 دوباره به ایحاال ستت که آراز مستهره اش کند و  نیبشتنوند. فکر کردم که هم
به ز یزیچ ی. ولردیباد کتک بگ ریز نار انداخت. ک رینگفت. تنها ستترش را 

شال  یرو قاینرده، دق سته بود. الهام  ش ود را در آورده ب دشیسفپله ها، طوفان ن
 ید و با حالتداده بو هیاما سالم به نرده تک مانیشکسته او گرفته بود. ا ینیب ریو ز

بود، به من و پستتر خاله اش نگاه  یو خشتتم و دلستتوز یاز ناراحت یکه مهلوط
ا ب میدش داد. نستتخو یاو را به پاها هیکرد. مستتتانه پشتتت ستتر او آمد و تک یم

کرد. مستتتانه بدون  یم هیگر یبود و به آرام ستتتادهیا مانیفاصتتله کنار ا یکم
توق  و بدون حس بود. ناراحت  یحرف فقط به من نگاه کرد. صتتورتش اما ب

 مسلط به خود. یول
 

 . تو رو خدا!می_بذار با هم حرف بزن
 

 اند.فشار داد و مرا به سمت راه پله کش شتریرا ب میبازو یسارا
 

 .یکه حرف هات رو بهش بزن ی_سه هفته وقت داشت
 
 ادامه داد. یناراحت با



 
 ؟یسه هفته؟ فقط زجرش داد نیتو ا یکار کرد ی_چ

 
 .دیمتورم اش را گز لب

 
 ....یسارا رای_تو رو جون الم

 
 حرفش را ق   کرد. یسارا اما
 

 سه هفته؟ نیتو ا یکرد یکار م ی_انقالب چ
 
 که بلند تر شده بود، گفت: ییغصه و صدا با
 

کار یکار م ی_چ فت  ثا باتون براش م یها یکردم؟ داشتتتم از ک  گفتم. یبا
گفتم که بدونه از اجبار بود. بدونه که نهواستتتم عذابش بدم. بدونه  یداشتتتم م

ها دارا یکه تن نه تو ا هی حاال تو چایدن نیم  یخوا یم ؟یبکن یخوا یکار م ی. 
 .یبدبهتم بکن

 
 شد. یتمام م دیقائله با نی. ادمیکش رونیب یدست سارارا از  دستم

 



 تونم ینم گهی_بعد..... د
 

دا ص نیا ستیمن ن هیکه اصال شب یکردم کس یمال خودم نبود. حس م میصدا
 شده است. جادیاش ا یصوت یاز تارها

 
 نیا رفتم. چند بار در پله ها به نییتلو تلو خوران به پا هیتوجه به او و بق بدون

شان باال گرفت. ا سارا نیطرف و آن طرف خوردم. دوباره بحث و  یبار طوفان و 
بود  نیهم حرفش ا یکرد و سارا یم یآراز. طوفان دوباره از برادرش جانب دار

حال به  نیاستتت؟ تا من با ا نکردهرا مرتب  زیکه در آن ستته هفته او چرا همه چ
 یم ی. طوفان اما عصتتباورمید نتهران برنگردم تا دل خواهر و برادرانم را به در

 آخر.... یو ال دیفتیکه پس ن دیرا گرفت شیگفت که شما دست پ
 
 ،شی. صتتدادیرا به عقب کشتت میپله ها از پشتتت ستتر مرا گرفت. بازو نییپا

مهم تر بود در گوشم نشست. نه مثل آن وقت ها  میبرا ایکه از تمام دن شیصدا
 .هتهیده و فرو ر. درمانچارهیگرم و آرامش بهش. گرفته و ب

 
 کنم باهام بمون. ی_سونا بهت التماس م

 
شمانم فرو ر دمیچرخ شک از چ صدا.  یاراده و ب ی. بهتیو نگاهش کردم. ا

 دستش را جلو آورد و با انگشت شصت اش اشکم را پاک کرد.
 



 نرو، ترکم نکن..... ی_منو بزن. منو بکش. ول
 

 را چند بار تکان تکان دادم. سرم
 

 ......میتون یتونم. نم ی_نم
 

محکم نبودم. من در هم  یآن سونا  گریشکست و خاموش شد. من د میصدا
 بودم که به شدت شکننده تر شده بودم. ییشکسته ا

 
ستش ست مثل بازنده ا د شد. در شد و حالت نگاهش عوض   یکه م ییشل 

شتن و باز زیم یرو یبرا یورق چیه گریداند د نده بردوباره ندارد. نه آس  یگذا
 .یدیام یو نه حت ییا

 
 یعس کهیرفتم. در حال اطیتوجه به او به ح یجدا شد. ب میبازو یاز رو دستش

 را. چارهیکردم که نگاهش را از ذهنم پاک کنم. آن نگاه درمانده و ب یم
 

شت سو پ ساناز با  ش چیسرم  ضا رفت نیآمد. به ما  یلگفت و ینم یزی. چمیر
 یاراس ییا هی. پشت سرش هم با فاصه چند ثانهتیر یآهسته آهسته اشک م

 یهم با او بود. از همان فاصتتله هم مشتتهن بود که با هم بحث م نیدیآمد. آ
صبان دمید یبار م نیاول یکردند. برا شم و ع دند. کر یمبا هم دعوا  تیکه با خ



انگشت اش را به سمت او تکان تکان  دیبا تهد یگفت و سارا یم یزیچ نیدیآ
شم فراوان داد وبا یم سارا یخ صحبت م دهیند یکه تا به آن لحظه از   یبودم، 

 کرد.
 

بودم به طرف خانه  دهیکه تا به حال ند یستتوار شتتد و با ستترعت یستتارا عاقبت
 خودش راند.

 
شده بود و به  شهیساناز هم ی. حتمیکرده بود سکوت شنگول. خاموش  شاد و 

ب بود. مقابل در نیخشمگ ی. سارادیکش ینفس هم نم یکه حت دیرس ینظر م
با ر باال م موتیپارک کرد.  باز کرد و همان طور که در آهستتته  رفت  یدر را 

صندل شت  ستش را پ شت و به طرف من چرخ ید  اب هی. چند ثاندیساناز گذا
 دقت به من نگاه کرد.

 
 داد؟ یاجازه نم ؟ینگفت یزی_چرا چ

 
پل  یکه کنارش رو ییجواب و خاموش ستترم را چرخاندم و به باغچه ا بدون

 پارک کرده بود، نگاه کردم.
 

 _سونا با توام.
 

 گفت: متیهم سکوت کردم. ساناز با مال باز



 
 ی_فعال نه سارا

 
 گذاشتتته بودند. با یعل شیرا پ راینگفت به داخل رفت. الم یزیهم چ یستتارا

 مرا بغل کرد. یو پاها دیمن به طرفم دو دنید
 

 _خاله جون
 

 نداشت. یگ*ن*ا*هگذاشتم. بچه که  شیموها یرو ریرا با تاخ دستم
 
کار  یچ نمیبه خودم بگو بب ای. بستتتیور تربچه، خاله حالش خوب ن نیا ای_ب

 ؟یکرد
 

ساناز را گرفت و رو یبه من نگاه کرد. ول یبا کنجکاو رایالم ست   شیپاها ید
شغول تعر ست و م ش ش فین شد. عل یاز نقا  یاما با دقت به من نگاه م یاش 

 کرد.
 

 یشده عمه؟ چقدر الغر شد ی_چ
 



را فرو خوردم و دستتتم را به ستتمتش دراز کردم. جلو آمد. بغلش کردم.  بغضتتم
 کرد. یمرد کوچکمان حاال مرا آرام م

 
 _خوبم.

 
نگفت. شتتالم را باز  یزیچ یو مادرش نگاه کرد ول یستتر من به ستتارا یباال از

ستشو ست میرفتم. موها ییکردم. به د شده بود. د شفته  شدرو یآ . به دمینشان ک
ه هست ک ادمیرا کوتاه نگه داشته بودم.  میموها شهیهم یخاطر او بعد از عروس

ست یگفت که تو مثل دم یبه من م شهیهم ه تو ب شتریب کوتاه ی. موهایمور ه
 .دیآ یم
 
چهره ام نگاه کردم. چشتتمانم به شتتدت ورم کرده بود. به صتتورتم آب زدم و  به

شمانم را آب گرفتم. ه شتم. د یشیآرا چیچ س یبرا گریندا  شیراآ دیبا یچه ک
 کرده مرا دوست داشت. شیکردم؟ تنها او بود که صورت آرا یم
 

سرم را ب لبه ستم.  ش ستانم گرفتم. حال خوب نیوان ن س ید شتم. ح و  جیگ یندا
از هوش و حواستتم هنوز در خانه بابا بود. اگر آراز باز هم او را  یمیدرمانده. ن

شد، اگر، اگر،  یشد، اگر خود آراز حالش بد م یاش بدتر م زد، اگر معده یم
 اگر.......

 



ه ستترم دوباره ب یندارند. برخاستتتم. ول یانیاگرها پا نیکه ا دیرستت ینظر م به
خوردم. به هر جان کندن که بود  واریمحکم به د کهیرفت. به طور جیشتتدت گ

کرد.  یبت مصتتح یتلفن یبا کستت یرفتم. ستتارا رونیتعادلم را حفظ کردم و ب
کرد و  یستتارابه  ینگاه میگوش ندادم. ستتاناز مرا نشتتاند. دستتتم را گرفت. ن

 :دیآهسته پرس
 

 ؟ی_خوب
 

 را تکان دادم. سرم
 

 چند هفته؟ نیکرد ا تییشده سونا جون؟ اذ ی_چ
 

 _نه
 

 نگاه کرد. یبه سارا دوباره
 

 ؟یچرا آب شد ؟ی_پس چ
 

 را مجبور کرد که به طبقه باال برود. یسارا نیکرد و هم یم غیج غیج رایالم
 



 شده؟ ی_چ
 

 .دمیرا گز لبم
 

 ...یلیبد بود. خ یلیخ ی_سان
 

 را محکم تر فشرد. دستم
 

 بد بود فدات شم؟ ی_چ
 

 خواهرم یحرف بزنم. ستتارا یداشتتتم که با کستت اجیرا فرو خوردم. احت بغضتتم
 عمل کند. یکه احساس دمیترس یبود. م

 
 سه هفته تو جهنم بودم. نی_ا
 

 ذاشت؟ ینم ؟ی_ چرا خبر نداد
 

 را به نشانه مثبت تکان دادم. سرم
 

 ؟یدیعمو رو فهم انیجر ی_ک
 



 .....یاتفاق یلی_خ
 

 .دمیکش یقیرا ق   کردم و آه عم حرفم
 

 _همون شب بچه ام رو سقط کردم.
 

 با بهت به من نگاه کرد. هیگرد شد. چند ثان چشمانش
 

 ؟ی_حامله بود
 

 _خبر نداشتم.
 

 _کتکت زد؟
 

 داشت..... ییا گهیعلت د ایدونم از ترس بود  ی_نه. نم
 

 کردم و آهسته گفتم: یمکث
 

 نگو. یزیچ ی_به کس
 



 حرف نزد. فقط نگاهم کرد. هیرا نوازش کرد. چند ثان دستم
 

 _دوستت داره.
 
 .دمیصورتم دست کش یرو یچارگیب با
 

 _بسه ساناز....
 

 یباهات ازدواج کرد و چه هدف یچ یدونم چرا اومد ستتراغت، برا ی_من نم
به خاطر عمو  خواد.  یاالن خاطرت رو م یدل خودش . ول ایداشتتتت. فقط 

 ه. اون ....ترکش نکن نکهیا یبرا فتهیزن ب کی یبه پاها شهیحاضر م یکمتر مرد
 

 بزند. یرا ق   کردم. دوست نداشتم حرف حرفش
 

ابا مثل رضتتا ب نکهی. به خاطر اریدختر منو بگ ایبابا گفته بود ب نکهی_به خاطر ا
 دومادم هم پولدار باشه. نیطم  مال اون رو کرده بود. گفت بذار ا

 
 را با تاسف تکان داد. سرش

 
 _عمو گند زد. تو همه جا.

 



 آمد. به ما نگاه کرد. نییپا یسارا
 

 کرد و گفت: یبه عل ییا اشاره
 

 ؟یکار کن یباهاش نقاش کمیتو اتاقش  یبر یم رو یجان عمه ال ی_عل
 

کرد پس کول زد و به  یرا که غرولند م رایخودش موضتتوب را گرفت و الم یعل
 باال رفت.

 
 اون یامشب برو خونه  ایگه ب ی_آراز م

 
 یاو باشتتم. دل من چه م شیخواستتت که آن شتتب پ یکردم. دلش م نگاهش

 خواست؟ دل من کجا بود؟
 

 _نه فعال هستم.
 

 زد و به ساناز گفت: یراحت لبهند
 

 .دیجا بمون نیبگو امشب ا نیدی_ساناز به آ
 



 سرش را به نشانه موافقت تکان داد. ساناز
 
. هنوز به شدت مشوش بودم. دمیدراز کش یتهت سارا یطبقه باال رفتم. رو به

که نداشتتتم درباره بابا  یدر وجودم بود. تنها حس بد ایبد دن یهمه حس ها
 بودم. یخنث یبود. درباره او خنث

 
شتم. در  یشانیپ یرا رو ساعدم توام با رنج و عذاب  یداریحالت ب کیام گذا

ست برا یبودم. دلم م شده از ا یخوا ساعت هم که  شوم.  ایدن نیچند  خارج 
 بود. میبرا یو آرامش مثل مرهم یخبر یچند ساعت ب

 
گور به آن گور شتتده غلط زدم و تکان  نیثل مرده از استتاعت ها همان طور م تا

و قبل سر قهیدق یکردند که من خواب هستم. س یهمه فکر م نییخوردم. در پا
آمد. بگذار فکر کنند  یو رضا هم م نیدیآراز و آ یشده بود. صدا ادیصداها ز

 که من هنوز خواب هستم.
 

ستم. بو در شمانم را ب شد. چ سته باز   هشیشناختم. آراز هم یع رش را م یآه
ستفاده م Azzaroع ر  ست. م یکرد. کنارم رو یا ش ست ب یتهت ن . دارمیدان

 چشمانم برداشت. یساعدم گذاشت و از رو یرو متیدستش را با مال
 

هم  یلبانش رو کهیلبش به شتتدت ورم کرده بود. به طور یکردم. باال نگاهش
کبود شتتده بود. نگاهش غم  یگونه راستتتش هم کم یشتتدند. رو یجفت نم



واد که م یشناختم. آراز یکه قبال م یسردرگم و خسته. مثل آراز یزیداشت. چ
 زد تا آرامش داشته باشد. یم
 
 خورد. یکه در دستش بود به مشام م یوانیالکل از ل یبو
 

 ارم؟یبرات ب یخوا یم یزی_چ
 
 ؟یتون یآرامش. م کمی_
 

 .دیخند تلخ
 

 ما رو نابود کرده. یزندگ شهیبابا هم م؟یها آرامش هم دار چارهی_مگه ما ب
 

 را گرفت و بلندم کرد. دستم
 

ه ک ی. من چند ستتال تو هر مواد کوفتستتتی_نه جون دلم! گشتتتم نبود، نگرد ن
 نکردم. دایپ یدنبالش گشتم ول یبگ
 
 قلبش اشاره کرد. به
 



 و بن مشکل داره. خیجا باشه که مال ما قربونش برم از ب نیا دی_آرامش با
 

راز به طور بود که آ یتنها دختر میدلبسته شده بود. نس میکردم. به نس یم درکش
صنیو احتماال آخر نیبه او فکر کرده بود. اول یجد شت.  ی. آراز اخالق خا دا

 ند.ک دایخودش پ یبا حال و هوا یتوانست دختر یگشت تا م یسالها م دیبا
 

س در ش رونیب بشیاز ج یگاریسکوت  شن کرد. پک کوتاهدیک و به  زد ی. رو
 طرفم گرفت و گفت:

 
 ؟یکش ی_م
 
 تعجب نگاهش کردم. با
 
 .یشن یگارینخ. قول بده س هی نیهم یکنه. ول یآرومت م کمیداره  نیکوتی_ن
 
امش آر یکه برا دیرستت یبه نظر م یراغب نبود. ول ادینگاهش کردم. ز دیترد با

خودش انجام داده بود.  یبرا نیدیآ یکه زمان یکند. مثل کار یم یمن هر کار
 یشآرام یطور هم نفسم تنگ بود. ول نیتکان دادم. من هم یسرم را به نشانه نف

 بود که دنبالش بودم. یزیچ ییجز
 

 خوام ی_نه نم



 
ض به س یم ینظر را ست و به طرف پنجره رفت و در آرامش   گارشیآمد. برخا

به داخل  نیدیهم مکث کرد. آ گرید ی. کمدینوشتت وانشیاز ل ی. کمدیرا کشتت
شاره ا شاره  رونیبه آراز کرد و آراز ب ییآمد.ا رفت. لحاف را کنار زد و به تهت ا

 کرد.
 

 ،یی. خسته امیگ ینم یزی. االن چمیزن یحرف م ی_بهواب. فردا که آروم شد
 . بهواب فردا هم روز خداست.یداغون

 
سته ست. آن قدر کنارم  رونیرا نوازش کرد. ب میموها یرو آه ش نرفت. کنارم ن

 فارد شدم. ایدن نیاز ا یساعات ینشست تا خوابم برد و برا
 
 
 
 
 

 و سوم ستیب فصل
 

 یبرخ یبودم. ب یخبر یبودم. پنج روز که در ب یروزبود که در خانه ستتارا پنج
پا در هوا و  نیآستتمان و زم انیم ییجا نکهیو زجر. مثل ا نده بودم.  ما معلق 



هم نکند. پنج روز بود که از در  یدشمن کس بیکه خدا نص یال بدوامانده. ح
 یآمد. به نظر م ینم مهم ستتراغ یبودم. در اتاق بودم. کستت امدهین رونیاتاق ب
از همه خواستتته بود که مرا به حال خودم بگذارند. روز پنجم  نیدیکه آ دیرستت

 شدم. داریآمد ب یم نییکه از طبقه پا ییبود که با سرو صداها
 

. من احمق، دلم احمقانه هتیر نییاو بود. دلم پا یگوش کردم. صتتتدا یکم
ش ی. لحاف را روهتیر نییپا سع دمیسرم ک شن زیکردم تا همه چ یو   دهیرا ن

 است، لحاف را کنار زده ستادهیکردم او کنارم ا ینبود. حس م ی. اما شدنرمیبگ
 کند. یو سرش را کنار گوش من آورده و نجوا م

 
شروب به قدم زدن در اتاق کردم. ول قراریر زدم و برا کنا لحاف ستم.  هر  یبرخا

 شدم. گوشم را به یم دهیبار ناخواسته به سمت در اتاق کش کیاز چند لحظه 
 ییشتتد. زمزمه ا ینم دهیشتتن یدرستتت زیدادم. چ یچستتباندم و گوش م یدر م

 مبهم و توام با خشم. از جانب او و آراز.
 

سط قلبم ت قایکرد. دق یم مدت قلبم درد نیتمام ا در ش یم ریو دانم  ی. نمدیک
ض صب یچه مر شکل د ایبود  یبود. مثل معده درد او ع آمده  شیپ میبرا یگریم

 بود.
 
پا گرید ها  له  ته از پ باز کردم و آهستت رد پاگ یرفتم. رو نیینتوانستتتم و در را 
 شد. یم دهی. حاال صداها کامل شنستادمیا



 
 نکن. شتریآراز. من خودم درد دارم. درد منو ب نمشی_بذار بب

 
 .دینیب یرو م گری_درخواست طالق که داد انشاال تو دادگاه همد

 
 قدر کش نده موضوب رو نی_بسه آراز. تو رو خدا بسه. ا

 
 بود. مینس میمال یصدا

 
 بود. ینبود. خشن و عصب میآراز اما در جوابش مال یصدا

 
. شتتما میکرد یرو م مونیزندگ میشتتما؟ ما که داشتتت یاخو ای_من کش دادم 

 کیتبر خب د؟یریاز بابا انقام بگ دیخواستتت یما. م یتو زندگ نیدیجفت پا پر
صال چ یم شه بستین شیحال یزیگم. بابا ا ستانی. لمس افتاده گو ما  نیا .مار

نوش  میگ ی. باشتتته باز هم ممید یبابا رو م یتاوان کارها میکه دار میهستتت
ست شهیجونتون. حقتون بود. ما هم از رگ و ر . گردنمون هم از مو میاون بابا ه

بچه هم آروم  نیا دیکار شتتما تموم شتتده. بذار گهیخب حاال د یتر. ول کیبار
 .میریبه سر بگ دیبا یکه چه خاک میبشه بلکه ما هم بفهم

 



 بگم کور دیکه من ستتونا رو طالق بدم. با ینشتتستتت دیام نی_آراز اگر تو به ا
 .ستمی. من سونا رو طالق بده نیخوند

 
خب  ؟یعقدش نکرد نیا ی_چرا؟ مگه کارتون باهاش تمام نشتتتد؟ مگه برا

 مصرفش تمامه. بذارش به حال خودش. خیپس تار
 

د. ش یم دهی. فقط مکالمات سه نفر شندیچک یاز کلمه به کلمه آراز م تمسهر
 کجا بود؟ یدر خانه نبود؟ سارا یگریکس د

 
 گم. یندارم. هر چه الزم باشه به خودش م ین با تو حرف_م
 

 .ینی_تو خواب بب
 

 _آراز تو رو خدا.....
 

 آراز ق   شد. یبلند و عصب یبا صدا میالتماس آلود نس یصدا
 

شت یزیچ ؟ی_آراز تو رو خدا چ شما گذا  کردم که تو یکه بمونه؟ فکر م دیهم 
..... 

 



همه شتان خاموش شتد.  یداخاموش شتد. صت شیرا ق   کرد. صتدا حرفش
ود بود. بعد از پنج روز صورتش هنوز کب ستادهیرفتم. او مقابل راه پله ها ا نییپا

شده بو نکهیجاها. مثل ا هیاز بق شتریچشمانش ب ریو متورم بود. ز د. او هم آب 
شده بود. اما مثل هم صالم کرده. لب شهیالغر تر  ن بر ت یمعمول اسمرتب و ا

 ظاهر و چشمانش به شدت خسته بود. خسته و وامانده. یداشت ول
 

که چ دهانش باز کرده بود  با د دیبگو یزیرا  به  دنیکه  من حرفش را خورد و 
 گفتم که پرواز کرد. یم دینبود. با یسمتم آمد. آمدن کلمه درست

 
ش. ا یدستان گرم و قو انیزده ام در م خی یرا در دستش گرفت. پنجه ها دستم

گونه ام  یرا باال آورد و رو گرشی. نگذاشتتت. دستتت ددمیار کشتتدستتتم را کن
 گونه و چانه ام. یگذاشت. رو

 
کردم.  یعشتتق فرار م نیاز ا دیکردم. با یفرار م دیپله به عقب برگشتتتم. با کی

 یتدس شیاو پ یول دمیدستم را رها نکرد. دستم را کش یدستش در هوا ماند. ول
ش ستم را محکم تر ک سدیکرد و د ست و ناتوان به  س شدم.  نهی.  سنجاق  اش 

 دستش را دور کمرم حلقه کرد.
 

 تنگ شد. به هن و هن افتادم. آراز با خشونت او را کنار زد. نفسم
 



 .رونی_برو ب
 

 رم. یجا نم چی_من تا با سونا حرف نزنم ه
 

 از جا تکان نهورد. ی. ولدیاش کوب نهیتهت س آراز
 

 ن؟ییپا ی_تو برو باال. چرا اومد
 

صدا یصدا سارا یدر آمد و متعاقب آن  صحبت کردن  سته  آمد.  نیدیو آ یآه
 .ستادندیا ریما مات و متح دنیدر دستشان بود و با د دیخر یها سهیک
 

 نگفت. یزیچ یاخم کرد ول یسارا
 

س دوباره سا شد. آراز اح شروب  شن. آ یو ب یصحبت ها  با  نیدیمن ق و خ
 میآ یمن با او م ایبود.  یکیحرف او  ید ولمن ق و آرام از او خواستتتند که برو

 رود. یکجا نم چیه ای میزن یبه خانه و حرف م
 

کجا  چیدانستتتم با آن چشتتمان مصتتمم او ه یم یشتتد. ول قهیدستتت به  آراز
 نهواهد رفت.

 
 کنم. ی_بسه. آراز بسه خواهش م



 
 اش گذاشت. ینیب یدستش را رو یمن نگاه کرد. عصب به
 

 یخوا یم یچ یدون ی_خواهش سونا. تو االن نم
 
س نیدیآ ست به   دیدانم چه در نگاهم د یکرد. نم یو با اخم به من نگاه م نهید

 که گفت:
 

 .قهیدق کی_سونا جان 
 

 مرا گرفت و به پاگرد راه پله برگرداند. دست
 

 شش؟یپ یبرگرد یخوا ی_م
 

 تکان دادم. یرا به نشانه نف سرم
 

 ؟یجدا بش یخوا ی_م
 

 ندادم. یجواب
 



 _سونا.....
 

 را بلند کردم. سرم
 

 ؟یهست ی_اگر درخواست طالق بده راض
 

م از دان ی. نمدیکشتت یستترم را به نشتتانه مثبت تکان دادم. آه یول دمیرا گز لبم
 گذاشت و گفت: میبازو یکرد که دستش را رو یچه برداشت دمییتا
 

 . اگر.....دیصحبت کن دی_برو امشب خونه. بر
 

ردم ک ی. نگاهش کردم. حس مدیاش کش شیبه ته ر یرا ق   کرد. دست حرفش
 یم شده بود. دیدر قسمت چانه، تماما سف شیشهایشده است. ر ریکه برادرم پ

او بوده استت.  یچند روز به اندازه تمام عمرش فشتار به رو نیدانستتم که در ا
ستانیب نیب سارا یبابا و کارها مار سرو یچاپهانه و خانه  ر کله زدن با آراز د و 

 مشهن بود. یدر چشمانش به خوب یخستگ نیحرکت بود. خسته بود و ا
 

 بگم آخه من؟ ی_چ
 

 من زد. یدلگرم یبرا یکردم. درمانده لبهند نگاهش
 



سونا جان. در نها صم تی_ ست رندهیگ میخودت ت تونم بهت بگم  ی. من نمیه
باهاش زندگ ای ریطالق بگ با یخودت هستتت نیکن. ا یبرو   میتصتتم دیکه 

که توش  ستتتتیکس هم ن چیده و ه ی. آدم ستتته تا کار رو تنها انجام میریبگ
نه.  کت ک ها یاگر هم بهواد نم یعنیکم نه. آدم تن ها اره،یم مانیا ییتو  ییتن

 .......رهیم یم ییشه و تنها یعاشق م
 

 .دیرا ق   کرد. آرام خند حرفش
 

 بود. ملیف هیم. فکر کنم تو کش رفت ییجا هی. از ستینظر من ن نی_البته ا
 

 به فروتن بود. یانتظام الوگیدانستم. د یزدم. م ییحوصله ا یب لبهند
 

شد ییحال توئه. تو هم تنها نی_ع شق   درباره اش دیبا ییو حاال هم تنها یعا
به  یبد دهیا دیشا ر؟یطالق بگ ایتونم بگم؟ بگم ب یم ی. من چیریبگ میتصم
چند  یریاگر طالق بگ دیقراره بشه. شا یچ ندهیدونه تو آ یم یک ی. ولادینظر ن

س ندهیسال آ شبب یکه بتون یبه اون درجه از آرامش بر  گهی. اون وقته که دشیه
س یوقت نتون چیه دیشا یریشه کرد. اگر هم طالق نگ ینم یکار  یبه اون ح

هت که ب یینارو ،یفراموش کن یکه بهوا یو هر زمان یبرگرد یکه بهش داشتتت
که چرا همون چند ستتتال قبل طالق  یبرستت جهینظرت و به نت یجلو ادیزد ب



با خودته. من آن  میتصتتم حال. در هر یخودت رو راحت کن الیکه خ ینگرفت
 .میگو یچه شرط بالد است با تو م

 
 کار کنم؟ ی_چ

 
با محبت نگاهم کرد. مثل  هیهمراه بود. چند ثان یبا عجز و درماندگ میصتتتدا
ضا کند.  ریز یآوردم تا به عنوان ول یم شیکه کارنامه ام را برا ییزمانها آن را ام

از  یگفت که کم یکرد و به ستتهند م یمحبت نگاهم م نیآن زمان هم با هم
آرام شد و شروب به درس  ینسر به هوا بود. تنها زما یلی. سهند خردیبگ ادیمن 

 بود. رستانیآخر دب یخواندن کرد که سالها
 

 .ریات رو بگ میحرف هاش رو بزنه. اون وقت برگرد و تصم _برو بذار
 

 ؟ی_اگر نتونم چ
 

کنه تا تو  یگه عاشتتقت باشتته تا آخ عمرش هم صتتبر م ی_اگر اون قدر که م
 . بدون دردسر.ی. اگر نه که تو آزادیریبگ میتصم

 
 را فشرد. میبازو

 



. بذار کار خودش رو بکنه. اون وقت هی_بذار زمان بگذره. زمان معجزه گر خوب
 .ریطالق بگ ،یپله اول بود نیاگر هنوز هم سر هم

 
دانستتتم که  یم یکرد. ول یعمل م یمن ق شتتهیهم نیدیرا تکان دادم. آ ستترم
کرده بود. در آن ته نگاهش مشتتهن بود  انیب یرا با چه جان کندن شیحرفها

ود به او اعتماد کرده بود. که خودش هم از او ناراحت استتت. از او که آن قدر ز
به  یته دلش راضتت ندر آ دیدانستتتم که شتتا یکه ذاتا محافظه کار بود. م ینیدیآ
گوش بدهم و  شیکه من با او بروم و به حرف ها نیبه ا یکار نباشتتد. راضتت نیا

خواستتت  ینم نیدیتوانستتتم درک کنم که آ یم یبه او و خودم زمان بدهم ول
ه که خودم م مئن نبودم ک یزی. چردیعاقالنه را از من بگ یریگ میفرصت تصم

 بتوانم انجام بدهم.
 

را صتتدا کرد و به من اشتتاره کرد تا لباس بپوشتتم. باال رفتم. همان مانتو و  آراز
دانستتتم که کاپشتتنم  ی. اصتتال نمدمیرا که آن روز به تن داشتتتم پوشتت یشتتال

 یزیچ ی. جستجو کردم ولنه ایهم داشتم  ییپالتو ایاصال کاپشن  ایکجاست؟ 
کرد. به  یبه دو م کهی یبا او و ستتارا یبرگشتتتم. آراز عصتتب نیینکردم. به پا دایپ

وارد شتتده استتت. با  نیدیبه جبهه آ شتتهیهم مثل هم یکه ستتارا دیرستت ینظر م
نگاهم کرد. با مشتتتت به کف دستتت  یمن حرفش را ق   کرد. عصتتب دنید
ا محکم زد و در ر رونیفت و از خانه بر نییگرباد به پا کیو مثل  دیکوب گرشید

 .دیبه هم کوب



 
س نییپا  یزیود. چب ستادهیمن آماده مقابل در ا ینبود. تنها او با پالتو میرفتم. ن

ستانش را رو میشانه ها ینگفتم. پالتو را رو نه شا یانداخت و در لحظه آخر د
شمانم را به رو میها شرد. چ شت و ف ش یگذا شردم و خودم را کنار ک . دمیهم ف

 جا باز کند. میشانه ها یدوست نداشتم آن حجم گرم به رو
 
 که آرام آرام غروب یزییبه آفتاب عصر پا اطیزدم. چند لحظه در ح رونیدر ب از
زد. بدون حرف جلو  رونیکرد، نگاه کردم. هوا ستترد شتتتده بود. از خانه ب یم

 افتادم و او پشت سرم.
 

غم و غصه من  میشد یتر م کی. هر چه به خانه نزدمیبه خانه رفت کرد و روشن
سور چ کهیشد. به طور یتر م نیسنگ سان نمانده بود که از حال بروم.  یزیدر آ

سور سان شاهد  یآ سکه  سته او بود.  انهیمهف یه هاب*و* سو آه  ییه هاب*و*
شب ها سارا نیدیخانه آ یکه از مهمان ییکه در  شت یبرم یو  نه گو یرو هب میگ

 طاقت گریدلبر شتتده ام و او د یلیمن خ نکهینشتتاند. تنها به بهانه ا یم میها
 ندارد.

 
 ی. آن قدر مرا مدمیکشتت یام گرفته بودم و نفس م ینیرا مقابل دهان و ب دستتتم

بکند. دستتتم را گرفت و نوازش گرانه مچ دستتتم را  دیشتتناخت که بداند چه با
 نگفت. یزیچ یم کرد ول. نگاهدمینوازش کرد. دستم را کنار کش

 



 یو دست نهورده بود. درست مثل روز زیانداخت در را باز کرد. خانه تم دیکل
که بعد از آن شتتب شتتوم آن جا را ترک کردم و به گرگان رفتم. و درستتت مثل 

 شیم. پالتوبرنگشت گریآن به خانه بابا رفتم و د یاز گرگان برگشتم و فردا یروز
 آشپزخانه رفت. نگفت. به یزیرا در آورد. چ

 
 که چه دمیآن گذاشتتتم. نفهم یزده ام را رو خیو دستتتان  ستتتادمیشتتوفاژ ا کنار
ه گرب کی یبود. به ستتبک نیهم شتتهیآمده بود. هم رونیاز آشتتپزخانه ب یزمان

 کرد. یحرکت م
 

 یگرم بش نیبش ایکردم. ب ادشی_ز
 
ار را برداشت. به مبل کن میشانه ام گذاشت و پالتو ی. دستش را رودمیجا پر از

آتش  یارگیداد. س هیتک واریو به د ستادیشوفاژ اشاره کرد. نشستم. مقابل من ا
الکل آمد. چه برستتر ما آمده  یرا برداشتتت. بو وانشیزد. ل یکرد و پک بلند

 یداد. گاه یجواب نم شکرد. معده ا یمصرف م یبود؟ من و او؟ او الکل کم
الکل  یها خوب استتت. ول هیکل یت که براداشتت دهیخورد. عق یآبجو م یکم
 کم. یلینه. به ندرت و خ یقو
 
 انگشتانش چرخاند. نیرا ب گارشیشوفاژ گذاشت. س یرا رو وانیل

 



 ..... دمتیکه د ی_بار دوم
 

س یطوالن یرا ق   کرد. نگاه حرفش ستر   وانیرا در ل گارشیبه من کرد. خاک
 رگیهر چه بود د وانیل یمن را راحت کرد. محتوا الینستتبتا پرش تکاند و خ

 قابل خوردن نبود.
 

 یول ح،یو مل ی. دوستتت داشتتتنی. خوشتتگل بودیبامزه اومد یلی_به نظرم خ
سط  شت روزنامه و کاغذ، کفش هات رو در آورده بود هیمحکم. و و تهم  یم

 آشفته و بامزه. ی. با موهایخورد یمرد م
 

 زد. یکرد. لبهند تله نگاهم
 

صال آدمیخبر بود یدلبر و ب یلی_خ  ریاثتحت ت یزود نینبودم که به ا ی. من ا
صب یول رزادیدختر پ ری. اون هم تحت تاثرمیقرار بگ شده بودم.  یقرار گرفتم. ع

ستانه تماس گرفت گفتم که کار من ن یکار من نبود. همون روز وقت . ستیکه م
ست یول شد. بعدش م ست از  یخودش اومد جلو. م ین خود بابات  قیطرخوا

 من نذاشتم..... یاقدم کنه. ول
 

. ندیکه سر خورد تا بنش ینشست. وقت نیزم یرا ق   کرد. همان جا رو حرفش
 یکه رو یوحشتتتناک یاش باال رفت و من توانستتتم کبود یبافت وریپل نییپا



 یستتهت ی. احتماال از طرف آراز بود. با کمنمیشتتتده بود را بب جادیا شیپهلو
 نشست. مشهس بود که درد دارد.

 
من صدمه  یخواستم خواهر و برادرم به خاطر کوتاه ینم گهی_نذاشتم چون د

ستانه به خاطر ا کی. ننیبب ستم به موق  اون رو نجات بدم ت نکهیبار م و من نتون
ه من اونها با من بود. بابا اونها رو ب تیبود. مستتئول یکاف گهیافتاده بود. د شیآت

آخرش بود گفت  یکه لحظه ها یکه من توش گند زدم. زمان یکار سپرده بود.
شون. ول ی. بزرگتریکه تو بزرگترشون ستم. خودم رو ا یبکن برا نداختم من نتون

هم بهت  گهیبار د کیاومد.  یخوشتتم نم یباز نیاصتتال از ته ا نکهیجلو. با ا
باره همون  دمیکشتت یقدم عقب م کیگفتم هر بار که   کیبا حرف طوفان دو

 اومدم...... یقدم رو جلو م
 

ستانش سرش را پا یرا رو د شت.  انه چ کهیانداخته بود. به طور نییسرش گذا
 خفه شده بود. شیبود. صدا دهیاش چسب نهیاش به س

 
کردم اون قدر درمونده  یوقت فکر نم چیبه فنا رفت. ه میشتتدم. زندگ چارهی_ب

شم. اون قدر ب شبک دیبا یکه ندونم که چه غل  چارهیب شته با م نم. نه راه پس دا
 .شینه راه پ

 
 را باال گرفت و نگاهم کرد. سرش



 
 خواستم یخواستم عاشقت بشم. نم ی. نمنی_فقط ازت خوشم اومده بود. هم

هنوز هم آن قدر عاشقت  تیاومدم خاستگار نکهی. بعد از ایبهم عالقه مند بش
 خواستم..... یعشق نه. نم ینبودم. ازت خوشم اومده بود ول

 
 هم فشرد. یرا به رو چشمانش

 
 ....یعاشقم بش یخواست ی_نم

 
 تلخ بود. قتیحق کیکننده  انیو ب ینبود. خبر یسوال لحنم

 
و با دقت. چشتتمان، گونه  یطوالن قهینگفت. فقط نگاهم کرد. چند دق یزیچ
 را در صورت من بفهمد. یزیخواست چ یم نکهیلبانم، چانه ام. مثل ا م،یها
 

شدم. ول شقت  ش چیه ی_عا سم پ ش نی. از استمین مونیوقت از ح که  منونمیپ
وقت  چی. هیوقت نهواستتتم عذاب بکشتت چیحس بهت ضتتربه زد. ه نیا

 خار تو دستت بره..... کی ینهواستم حت
 

قدم زد. آشتتفته  قهیدر حدود پانزده دق یزیدر هال قدم زد. چ ی. کمبرخاستتت
کرد من  یکه فکر م یاحساس احساسش. انیبود. آشفته بود و ناتوان. ناتوان از ب

 .دمیفهم یهم من واقعا نم دیهم حق داشت. شا دیفهمم. شا یاز آن نم یزیچ



 
قرار بودم. به خدا من هم آرام نبودم. من از او بدتر بودم.  ی. من هم ببرخاستتتم

 .ادستیو نگاهم کرد. به طرفم آمد. مقابلم ا دیکرد. چرخ یسرم به شدت درد م
 

 که بگم بدتره؟ سونا..... ی. هر چگمیم یچ یبفهم یتون ی_نم
 

 را در دست گرفت. دستانم
 

بهم  میتعادل زندگ یستی. حاال که نیوزنه شد هی یمن تو زندگ ی_عاشقتم. برا
 گم؟ یم یچ یبفهم یتون یشم. م ینابود م یخورده. اگر ترکم کن

 
 تکان دادم. یرا به نشانه نف سرم

 
شقم بود ش نیا هین وریاگر ا ؟ی_عا شه؟ قرار دهیماجرا قرار بود به کجا ک بود  ب
ست با شما مانیکه ا دمیشن ینم ییاعال نیکنه؟ اگر من از رام دایتا کجا ادامه پ

 ؟یمنو احمق فرض کن یخواست یتا کجا م
 

صم یکرد. بهت م ینم دای_ادامه پ شتم که بهت بگم و بفرستم میگفتم. ت ت دا
ستم دورت کنم. نم یسفر. م یرو بر یچند وقت ستم ه یخوا کدوم از  چیخوا



چرا تمام تالشتتم رو کردم که چاپهونه  ی. فکر کردننیبب بیبرادرات هم آستت
 .ودتونهمال خ هی. بقمیدار یحفظ بشه؟ حاال هم ما فقط مال خومون رو برم

 
 .دمیکش ادیخشم فر با
 

با با جازه داد ی_گور  به طوفان ا نه؟  یپول. چرا  ها رو بز دوستتتم اون حرف 
 ؟ینگفت یزیگفت و چ یبرادرت چ یدیشن یعاشقم بود ،یداشت

 
ستش شت. ال به ال د شت گردن من گذا سرش را پامیموها یرا پ آورد و  نیی. 

ورتم سکوت کرد. نفسش به ص هیام چسباند. چند ثان یشانیاش را به پ یشانیپ
 دهیرا دو یکه مستتافت ی. مثل کستتدیکشتت یخورد. خستتته و کوتاه نفس م یم

 است.
 

ورد و لبانش را جلو آ دیاش را کنار کش یشانی. اجازه نداد. پدمیرا کنار کش سرم
 و پر از احساس. یطوالن ییه اب*و*س. دیب*و*سام را  یشانیو پ
 

زدم  یآتشفشان دهنه اش بسته بشه؟ م نیذاشتم ا یکردم؟ م یم دیکار با ی_چ
شه؟  یزن یدرباره زن من حرف م یشعور احمق دار یتو دهنش که ب که بدتر ب

 یکه نشه کنترلش کرد؟ سونا بفهم که تو اون زمان من اجبار یطوفان هیکه بشه 
 ینبود که جلو احتمن هم ر یرو گرفتم. تو رو خدا بفهم که برا میتصتتم نیتر



سرخاله ام ا سرم. بفهم که برام عز یرتیغ یکاله ب یطور نیپ شم  . بفهم یزیبک
 شد. یگرفتم بدتر م یکه مجبور بودم. اگر جلوش رو م

 
 نگاهم کرد. آب دهانش را فرو داد. ی. طوالندیرا کنار کش سرش

 
ن و همه ز نیسالها که ا نیزن رفت. تو تمام ا هیچشمام دنبال  می_تو تمام زندگ

هم  هگیبار از دستتتم در رفت. د هیدختر تو دفترم مشتتغول به کار بودن من دلم 
شا یاتفاق نم نیا ش یریتو طالق بگ دیافته.  شق ب من  یراب یول یو دوباره عا
 برام تمومه. گهیجاده بسته شده. من د نیا

 
 .دیکمرم کش یآورد و رو نییگردنم پا یرا از رو دستش

 
 ام نکن. چارهی_ب
 

 را فرو خوردم. بغضم
 

 . من بهت اعتماد کرده بودم. من عشاقت شده بودم....یام کرد چارهی_تو ب
 



ضم ترک نیرا ق   کردم. ا حرفم شانه دیبار بغ شتم را پر کردم و به  شم م . با خ
ها ادمیاش کوب باره..... تن باره و دو تادهی. دو د. کر ینم یحرکت چیبود و ه ستت
 داد که آتشفشان خشم من هم خاموش شود. یاجازه م

 
تا ستتر حد مرگ  ؟یفهم یرو نم نی_من عاشتتقت بودم. انقالب باهر. تو چرا ا

نشده بگه خره خودت  دایکس پ چیه یک کردم ولخسته شدم از بس همه رو در
 به چند من.

 
 .دمیبه شانه اش مشت کوب دوباره

 
ضر بودم بم ش یتو حت یول رمی_من حا شته با شقت یمعده درد هم ندا . من عا

ا . من بمیهام گفتم. از تمام زندگ یبودم. من بهت اعتماد کردم. از تمام نگران
با تو حس م مل شتتتدم.  کا ک یتو  که  با تو حس مکردم  که  یاملم.  کردم 

ه . بدستتر جاشتته. بابا خوب نبو زیکردم که همه چ یخوشتتبهتم. با تو حس م
من انقالب رو دارم. کوکب خانم رفته بود  ستتتتیکردم مهم ن یجهنم. فکر م

به درک. مهم تو بود جا حرف زده بود. اون هم  مه   یکه م یپشتتتت ستترم ه
ست ستمت. تو چرا یکه من پاکم. من م یدون  یچرا نم ؟یفهم یرو نم نیا خوا

 ؟یمن بود یکه تموم زندگ یفهم
 

 . تقال کردم.دیزدم. مرا در آغوش کش یعمال زار م گرید حاال
 



با روم و جستتم من  یدون ی. میخوام به من دستتت بزن ینم گهی_ولم کن. د
 زمیبگم آره عز یخوا یکار کنم؟ م یمن چ یخوا یحاال م ؟یکار کرد یچ

م، من که خر زمیبگم آره عز یخوا یتو رختهواب؟ م میبر ایبدو ب دمتیبهشتت
 از همه ضربه خوردم تو هم روش. شهیمن که هم

 
او حلقه دستتتانش را آزاد نکرد. اشتتتک  یخودم را تکان تکان دادم. ول محکم

 و زمان فحش و ناسزا دادم. نی. او را زدم. خودم را زدم. به زمهتمیر
 
شته بود. کنا ینم سته بود و مرا رودانم چه قدر زمان گذ ش شوفاژ ن  شیپاها یر 

نشتتانده بود. آن قدر تقال کرده بودم که خستتته شتتده بودم. خستتته و ناتوان. با 
س میموها یبه رو یکرد. و گاه ینواخت کمرم را نوازش م کی یتمیر ه ب*و*
 زد. خسته تر از آن بودم که بجنگم. یم
 

 یمن گری. دستتتادمیا یتلو تلو خوردم. ول یرفت. کم جی. ستترم گبرخاستتتم
ستم. د شتم. ا گریتوان شت مرا از پا در م نیتحمل ندا آورد. تا به حال  یدرد دا

را که دردناک بود.  یعشتتق نیرا تحمل نکرده بودم. چن یدرد نیوقت چن چیه
شتم درد م ش یمن دا شقدمیک شق که مرا عذاب داد ی. ع  یبود ول هدردناک. ع

باز هم در آن ته دلم  یده بودم ولاز او متنفر هم شتت دیباز هم عشتتق بود. شتتا
 .دیتپ یم یزیچ
 



ش به خو یآن تپش کوچک کار نکهیمثل ا یتپش را. ول نینداشتتتم ا دوستتت
مرا تا سر حد  نیکرد. هم یمن نداشت. کار خودش را م امدنیآمدن و خوش ن

 ییجا تپش نیا گریدانستتتم که د یتپش کوچک. م نیمرگ کالفه کرده بود. هم
شت. ول یدر زندگ به هر  اکردم که ت یم یسع دانهیباز هم ناام یهم نهواهد دا
کاه مه پ نیا نکهیا یچه؟ برا یچنگ بزنم. برا یپر   یبرا ایکند؟  دایتپش ادا

ان تبر به دستت گرفته بودم و به ج کی نکهیق   اش کنم؟ مثل ا شتهیاز ر نکهیا
 یبه معن شتتهیق   شتتدن ر نیدانستتتم که ا یوجود خودم افتاده بودم. م شتتهیر

 نبود. یزیمرا از آن گر نکهیمثل ا یمردن خودم است ول
 

ساس ست و پا م کیکردم که در  یم اح  ترشیزدم ب یباتالق افتاده ام. هر چه د
اگر  ایکه در جانم افتاده بود. درمان نداشتتت.  یدرد نیرفتم. ا یفرو م شتتتریو ب

 یسدرد بود. ک یکه مسبب اصل ینفر بود. کس کیدرمان داشت درمانش فقط 
 آورده بود و در ارمغانبه  میمثل شتتوکران شتتده بود. درد را برا میکه عشتتقش برا

به رو یحال مرهم نیع ثل ا یبود  کهیدردم. م مل  زیچ چیاگر او نبود، ه ن کا
که مگر م یدر وجودم م یزیحال چ نیدر ع ینبود. ول فت  که او  یگ شتتود 

ذهنم را روم و  نهاید؟ تمام اشتتود که راب ه مان مثل قبل باشتت یباشتتد؟ مگر م
شت ب یلحظه که م هرکرده بود. آن قدر که  شانیروانم را پر  شتریو ب شتریگذ

 رفتم. یدر خودم فرو م
 
هوا  یمبل برداشتتتم. شتتالم را همان طور ب یچنگ زدم و آن را از رو میپالتو به

 .دمیسرم کش یرو



 
 _سونا......

 
صدا جیاز خودم گ بدتر شدت  میو درمانده  ستم را با  ستم را گرفت. د کرد. د

 .دمیپس کش
 

 _ولم کن. بذار برم.
 
 باور نداشت که عزمم را جزم کرده ام که بروم. نکهیخودش وا رفت. مثل ا از
 

 ؟ی_پس من چ
 
 .دمیکش ادیفر
 

من  ستتتم؟یمن آدم ن ؟یرو به من بگو. پس من چ نیهان؟ تو ا ؟ی_پس من چ
دستتت آخر هم برات گل بدم و  یهام بکنبا یخواستتت یهستتتم که هر کار اهیگ
شاره ام رووهیم شت ا ضالت درهم تن ی. رودمیاش کوب نهیس ی.) با انگ  هدیع

شتم ا نهیس شت خودم درد گرفت. الزم دا  درد نیاش. محکم. آن چنان که انگ
ونم. ت ی.( نه نمییو لحظه ا ییا هیثان یکه رها کند مرا برا یرا. درد یستیمازوخ

 .ستیدر توانم ن گهید یعنی. مستیدر توان من ن



 
 را گرفت. می. بازودمیچرخ

 
 کنم. فقط نرو.... یم یبگ یکار کنم؟ هر کار ی_تو بگو من چ

 
 انقالب؟ یدار یتوقع ی_چ

 
 نگفت. یزیچ
 

که باشتتم؟ که بشتتم ستتوهان روم هر دو  یکه بمونم؟ توق  دار ی_توق  دار
 ده؟ یبهت م یبرات داره؟ چ ینفرمون. چ

 
 را فرو خوردم. بغضم

 
 . وجودت رو. سونا رو.....رهیگ ی_خودت رو از من نم

 
 را ق   کردم. حرفش

 
 _برات مهم هستم؟

 
 زد. ادیوار فر وانهید



 
 .مارتمیب چارهیافتادم المذهب. آخه منه ب یکه به پاهات نم ی_اگر مهم نبود

 . من ناقصم بدون تو.ضتمیمر ؟یفهم یچرا نم
 

 یزیهم فشتتردم. ضتتربان قلبم باال رفته بود. آن چنان که چ یرا رو چشتتمانم
ستم کردم. د یحس م میرا در گلو شیبزند. تپش ها رونیب مینمانده بود از گلو

 گذاشتم. میگلو یرا رو
 

 بذار برم..... یتونم انقالب. اگر دوستم دار ی_نم
 

گاهم کرد. طوالنچارهیلرزان بود. لرزان و ب میصتتتدا  ی. دلم براقیو عم ی. ن
س ییا چارهیسوخت. من ب یخودم م سا شده بودم.  یبودم که دچار اح دوگانه 

حد  نیکه به قصتتد انتقام جلو آمده استتت تا ا یاز مرد یشتتود که زن یمگر م
 گردد؟ مارشیحال به قول خودش ب نیمتنفر، و در ع

 
ه ک یماریاو بودم. ب ماریرا به کار برده بود. من هم ب یبود. واژه درستتت درستتت

خواستم. درد هم به  یدرمان را نم نیا گرید یدردم او بود. درمان هم او بود. ول
درد کمر مرا شتتکستتته بود.  نیحس شتتوم. ا یمرا کشتتته بود که ب یاندازه کاف

. را از کار انداخته بود فقراتمنهاعم ضربه را فرود آورده بود. ستون  یدرست رو
ه ک ییبودم. پرنده ا ریاستت ییاخواستتتم بکنم؟ من پرنده  یم یچه غل  گرید



 ینم رگید یشده بود. ول ادشیکه عاشق ص ییداشت. پرنده ا ادشیچشم به ص
 رفتم. یو م دمیبر یم دیتوانش را نداشتم. با گرید یعنیخواستم. 

 
برادر و خواهرات برات  شتتهیبرات مهم تر بود. هم یاون انتقام کوفت شتتهی_هم

 .میجا نبود نیطور نبود االن ا نیمهم تر بودن. اگر ا
 

 بغضم را فرو خوردم. به طرف در رفتم. به دنبالم آمد. دستم را گرفت. دوباره
 

 _سونا....
 

 و نگاهش کردم. دمیچرخ
 

زدم. خودم رو  ینم یموندنت به هر در یبرا ی. اگر مهم نبودی_برام مهم بود
م پس من ه یاه کننگ هیبه قضتت یطور نیا یانداختم. اگر بهوا یبه پاهات نم

ض هی. چون تو تمام مدت ستمیبگم که من برات مهم ن دیبا . یفتر یطرفه به قا
. نشتتد یبذارمن  یبار خودت رو جا کیستته چهار هفته  نیا ینشتتد تو یحت

کم حق داشتتت. داد رو دل خودش و  هیکم، فقط  هیانقالب هم  یبار بگ کی
ا که ب ی. بفهمهیدرد من چ یبفهم یوقت نهواستتت چیبرادر و خواهراش بود. ه

 ......هیچه درد دنیتنفر اومدن جلو و عاشق شدن و عذاب کش
 

 را ق   کرد. حرفش



 
 را رها کرد. دستم

 
وجود  یخوا یکشتتم. حاال تو م ی. هنوز هم دارم مدمیدرد رو کشتت نی_من ا

 ؟یکن غیخودت رو هم از من در
 
 کردم. هیصورتم گرفتم و آهسته گر یافتادم. دستانم را جلو هیگر به
 

 بذار برم. یخوا ی_بذار برم انقالب. اگر منو م
 

ش مرا سدیدر آغوش ک سرم را بر  شت و باال نهی.  سسرم را  یاش گذا . دیب*و*
را چنگ زدم. محکم تر  راهنشیکرد. پ یگفت. فقط آرام نوازش م ینم یزیچ

 مرا در بر گرفت. آرام گفت:
 

 دم. ی_من در خواست طالق نم
 

 شکست. حس کردم که خشن و بغض آلود شد. شیصدا
 

شقتم ول شمت. چ ینم ی_عا شته با شم بهتره  یتونم دا کار کنم. خودم زجر بک
 تا تو. من آزموده شدم.



 
سهوا مرا  یرا بلند کرد و ب سرم صورتم را برنگرداندم. دیب*و* سش نزدم.  . پ

و  ینس دلتنگاز ج ییه اب*و*ستتاش کردم.  یخودم را به او ستتپردم و همراه
 .یو دور یعشق. خستگ

 
کردم که او هم در آن چند هفته  یرا محکم فشرد. اخم کرده بود. حس م فکش

 شده است. رتریپ
 

 هست؟ یدی_ام
 

ه ب یگشتتت. جواب یم دیکوچک از ام ییروزنه ا یدر پ دانهیکردم. ناام نگاهش
به  کهیحال زدم. در کوچه در رونیو از در خانه ب دمیستتوالش ندادم. لبم را گز

ه ک  یتماس گرفتم. به ستتراغم آمد. آن چنان ستتر نیدیبه آ دم،یلرز یشتتدت م
ش ست. در ما ساس کردم همان اطراف بوده ا ستم. حرف نیاح ش  یزینزد. چ ین

اش زنگ خورد.  یتر کرد. گوش ادیرا ز ی. درجه بهاردمیلرز ی. هنوز مدینپرس
سم انقالب باهر به رو یمقابل من رو قایدق شبورد بود و ا شمک م یدا  یآن چ

ش سرد گو شت. م یزد. خون ست بداند که آ یرا بردا سوار کرده  نیدیخوا مرا 
ره و تنها جواب آ یحوصلگ یببا  نیدیکه آ دیپرس یهم م ییزهاینه؟ چ ایاست 

 نه داد و ق   کرد.
 



 یار مکه چه ک و چه شتد. نگفتم میکه چه گفت دینزدم. نپرست ینزد. حرف یحرف
که آن چنان کالفش از دستتتم  یام بکنم. زندگ هتهیدرهم ر یخواهم با زندگ

 برد. یم یادیکردنش ق عا زمان ز دایخارج شده بود که پ
 

 کیداشتم  اجیکه احت یزیچنان در هم شکسته و خورد شده بودم که تنها چ آن
 یم یینهواستم. دلم تنها یببرد ول یخواست مرا به خانه سارا یبود. م ییتنها

ست. مهالفت نکرد. م ست که احت یخوا ساند.  اجیدان دارم. مرا به خانه بابا ر
و درمانده  جینبود. گ یبآور خاطرات خو ادی میآن جا را هم دوست نداشتم. برا

و همه  زیدور باشتتم. از همه چ زیاز همه چ یگرفتم که مدت میتصتتم یبودم. ول
 آرامش خواهم داشت. یل بروم. آن جا حداقل کمداشتم که به هت میکس. تصم

 
 نیدیو آراز به هتل رفتم. آ یستتارا یهایرغم تمام دلهور یهمان روز عل یفردا

دارم.  جایاحت ییدانستتت که به آن تنها یکرد. م یم دییپشتتتم بود. او کارم را تا
 بار و بنه بستم و به هتل رفتم.

 
 
 
 
 

*** 



 
 
 
 
 

ست صنعت دو شتم  سط از همه جا  نیا چارهیرا رد کنم و رد هم نکردم. ب یندا و
بود. کارش را بلد بود و دستش  یکاف نیبودم و هم یخبر بود. من از او راض یب

از  یزیگذاشتتته بود. ظاهرا چ هیهتل هم از جان و دل ما یهم کج نبود و برا
 یتجار یکارها یابر یدانستتتت. فقط به او گفتم که انقالب مدت ینم انیجر

را نگفتم.  قتیدانم چرا حق یخودش به خارج رفته و من هم به هتل آمده ام. نم
ستم به او برگردم. ول ینم س یخوا شتم ک ست ندا داند. ب یزیچ قتیاز حق یدو

به  لیدتب یو شش سالگ ستیزده است و مرا در ب میبه زندگ یچه گردباد نکهیا
 عشق.بدون همسر و  رهآوا یم لقه کرده است. زن مهیزن ن کی

 
به دمیچرخ یدادم. تمام روز را م یانجام نم یدیکار مف چیهتل عمال ه در  .

. زند یکار لنگ م یجا کیهم متوجه شده است که  یکه صنعت دیرس ینظر م
دارم. متوجه شتتده  یو روح یذهن یریمتوجه شتتده بود که من تا چه اندازه درگ

گفت. کار خودش  ینم یزیچ ی. ولمیبا هم ندار یتماستت چیبود که من و او ه
باز هم  یدر خودم باشتتم. ول یداد که کم یداد و به من فرصتتت م یرا انجام م

شتتده  یدانم مبتال به چه درد یرا هم دوستتت نداشتتتم. نم دیجد تیموقع نیا
 تحمل کنم. قهیدق کیاز  شتریرا ب یتوانستم صحبت کردن با کس یبودم که نم



 
از  یادیز زیمن چ گریکرد، د یمصحبت  قهیدق کیاز  شتریطرف مقابلم ب اگر

و درمانده فقط به دهان طرف مقابلم نگاه  جیشد. گ ینم رمیدستگ شیحرف ها
سع یم  دیآ یم رونیکه از دهانش ب ییکردم که کلمه ها و واژه ها یم یکردم و 

 کردم که یدعا دعا م تیبود و در نها دیفا یب یکنم. ول ییرا در مغزم رمز گشتتا
 را کات کند. شیصحبت ها عتریطرف هر چه سر

 
م هتل را هم تحمل کنم. دل طیتوانستتتم مح ینم یبود که من حت بیترت نیا به
دم . فقط خوییجنبنده ا چیبدون ه ییتنها کیخواستتت.  یکامل م ییتنها کی

 .دیبهش یآمد و مرا آرامش م یدلش به رحم م دیو خدا. شا
 

شد. هر  یاز روز قبل م تر دیهر روز ناام یگرفت ول یهر روز تماس م یسارا
ستم با خواهرم ارتباط  ینم یشد. حت یروز زمان حرف زدنمان کوتاه تر م توان

شتم. ول یبرقرار کنم. خواهر ستش دا شقانه دو ستم ینم یکه هنوز هم عا ، توان
 یشتتده بودم. م گانهیبا او هم ب یگرفت ول یدستتت خودم نبود. آراز تماس م

ستند. آن قدر ز شان نگرانم ه که مامان را به آن جا بکشاند.  ادیدانستم که همه 
نتوانستتت مرا از دستتت خودم نجات دهد. در برابر او  یبه شتتمال آمد. تنها. ول

ند روز بل بودم. چ ند ول یخاموش تر از ق ما خال جهینت یب یرا   یو دستتتت 
 برگشت.

 



سمش را بابا و  نبود یزیآن چ گرید یبه هوش آمده بود ول بابا شود ا  کی ایکه ب
سان نام سا کیاو را به  دیبا ای. دیان س کی ایدادند و  یم لیتحو شگاهیآ تار پر

آدم  نیخودش را قدرتمند تر یکه روز یکرد. مرد یتمام وقت از او مواظبت م
خودش  یکارها نیتر یجز یدانستت، حاال ناتوان از انجام حت یم نیزم یرو

نا یو حت اریاخت یشتتتده بود. ادرار و مدفوب ب در غذا خوردن او را  ییعدم توا
 یم نم. دلدمی. از بابا نپرستتیمصتترف و اضتتاف یب یشتت کیکرده بود به  لیتبد

انست تو یم یچه عشق گریمن مسببش بابا بود. د یخواست بدانم. وض  حاال
 من را به او گره بزند؟

 
. نیکرده اند. هم یبستتتر یخصتتوصتت شتتگاهیستتاآ کیگفت که او را در  نیدیآ

 دهیجا کشتت نیکه تمام عمر به دنبال جم  کردن پول بود به ا یستترنوشتتت مرد
 استفاده یاریزنان بس یماد یو درماندگ یچارگیکه در همه عمر از ب یشد. مرد

شده بود. مرد سن  رغم یکه عل یکرده بود، حاال خودش از هم درمانده تر  آن 
رفت، حاال درمانده و  یکرد و راه م یرا سپر م نهیو سالش صاف و مقتدارانه س

 افتاده بود. ییگوشه ا دهیخم
 
 یو تمام دار و ندارم را از دست داده بودم. عشق یمهم نبود. من زندگ میبرا یول

شق شته بود. ع سرپا نگه دا شو یکه در تمام آن پنج ماه زندگ یکه مرا  مرا  ییزنا
ست رفته بود. د یندازه تمام عمرم از لحاظ روحبه ا ه چ گریاغنا کرده بود، از د
 داشته باشد؟ من یبرا یمهم تر یتوانست بار معن یم یزیچ
 



 یحت گریکنم و از هتل بروم. د دایرا پ ییدر فکر بودم که جا مایقرار بودم. دا یب
ستم جواب تلفن ها ینم ضا یخوا که اول از  یزیخانواده ام را بفهمم. چ یاع

خواست و  ینم یسارا یبرد و مرا به حال خودم رها کرد ول یبه آن پ نیدیهمه آ
کم ح شیکوچک از من برا برخ کیشده  یتوانست که مرا رها کند. حت ینم ای

 را به خودش و یخبر بگذارم زندگ یدانستتتم که اگر او را ب ینفس را داشتتت. م
ضا تلخ م شتم زندگ یبود که نم یزیچ نیکند و ا یر ست ندا ستم. دو  شیخوا
ش شن یاش متال ضا با   بابا باز یها یآن همه کثافت کار دنیشود. حاال که ر

 شتتتانیآمد که زندگ یخدا را خوش نم ود،نگفته ب یهم از گل نازکتر به ستتتارا
 متالطم شود.

 
. یماه بود که به هتل آمده بودم. خستتته بودم. از همه، از خودم و از زندگ کی

باعث  نیبودم و هم ریجم  کرده بودم تا به تهران برگردم. با خودم درگرا  لمیوسا
 جا بمانم. کیشد که نتوانم  یم
 

بار در خاطرم مانده بود،  نیآخر یکه برا یزیآمد. اصتتال آن چ دنمیبه د طوفان
ثل کلمه. م یواقع یبلند شتتده بود. بلند به معن شیها شینبود. خستتته بود. ر

اصالم  غیدست به ت گرید م،یبود دهیرا د گریکه همد ییمرتبه ا نیاز آخر نکهیا
ته  هیابروانش ستتتا انیکه م ینبرده بود. اخم نداخ او را عوض کرده بود.  بودا

 شناختم. یکه من م یمتفاوت از آن طوفان
 



جوان کرده بود. در اتاقم  یظاهرش را مثل طلبه ها شیشتتهایآمده بود. ر تنها
ضربه ا صنعتبه در خورد. ف ییبودم که  هتل  از کارمندان یکی ای یکر کردم که 
 کیاو بود که وارد شتتد.  یستترم کردم و اجازه ورود دادم. ول یاستتت. روستتر

 . متفاوت و خسته.گریطوفان د کی گر،یشهن د
 
اب شاد آن نق نکهینبود. مثل ا یشناختم خبر یکه از ابتدا م یاز آن طوفان گرید

 یشتتده بود. حت یفته بود. جددود شتتده و به هوا ر شتتهیهم یو ستترخوش برا
در آن مدت او بزرگ شتتتده بود. بزرگ و متفاوت. آن  نکهیتر از او. مثل ا یجد

را  یقیقدر بزرگ که نقاب صتتورتش را برداشتتته بود و خودش را، آن طوفان حق
در مقابل چشتتمان من  انیو ع ل*خ*تکرده بود،  یآن مهف ریبه ز شتتهیکه هم

 قرار داده بود.
 

. تکان خوردن و ترس مرا دمیو از جا پر دمیترستت ییلحظه ا یشتتد. برا داخل
د و داخل ش اطیباز گذاشت و با احت مهینگفت. در را نبست. ن یزیچ ی. ولدید

 یداد و مرا نگاه کرد. احساس کردم که تمام تالشش را م کهیت واریهمان جا به د
 یگاه من گریکدیبه  فقطتمام  قهیدر حدود پنج دق یزیکند که مرا نترستتاند. چ

خواهد تا من حال  یکه م دیرستت ی. من زبانم بند رفته بود و او به نظر ممیکرد
 کنم و بعد شروب به صحبت کند. دایخودم را پ یعاد

 
 ؟ییجا یر یم ی_دار

 



 _تهران.
 

 د؟یایب دنمیبود و لرزان. او خواسته بود که طوفان به د فیضع میصدا
 

 ؟یخوا یم ی_چ
 

 کیبرداشتتت و به طرفم آمد. ناخودگاه  واریاش را از د هیزد. تک یتله پوزخند
 قدم به عقب برداشتم. متوجه شد و توقف کرد.

 
 برادرم. یآرامش برا کمی_
 

 ؟یمن اومد شی_چرا پ
 

 لرزان شد. شتریب میصدا
 

 تو جا مونده. شی_چون دواش پ
 

. ینسبت به او نداشتم. نه تنفر و نه دلهور یبد یحس چینگاهش کردم. ه فقط
 .اریبس یتنها ترحم و دلسوز

 



مه تون؟ از خود تو بگ ن؟یکار کرد یبا من چ یدون ی_م ثل برادرم  ریه که م
 و انقالب که شوهرم بود. میدوستت داشتم، تا نس

 
سمش سمش را در ذهنم تکرار  میها ییدر تنها یآورد. گاه نییرا پا میصدا ا ا

ه و ناز و نوازش ب*و*ستتکه با بردن استتمش هزاران  ییزمانها ادیکردم. به  یم
مثبت همان عاشقانه  یرویحاصله از ن یکه انرژ ادیکردم. آن قدر ز یم افتیدر
 ناب توانسته بود مرا تا آن لحظه سرپا نگه دارد. یها
 

 بهش؟ یگرد ی_بر نم
 

 ؟یدار ی_چه توقع
 

 عقب نرفتم. گریتر آمد. د جلو
 
 درکش کن. کمی_
 

 کنه. یممنو درک  ی_ک
 

 .دیخند آهسته
 

 اد؟ی یکه هنوز هم ازت خوشم نم یدون ی_م



 
ند ظه ا یزدم. برا لبه که ب ییلح مان  مان طوفان شتتتد. ه پروا بود و رک  یه

 که دشنه برداشته بود و در پشت پنهان کرده بود. یزد. نه آن کس یحرفش را م
 

 بکنم. یانقالب حاضرم هر کار یبرا ی_ول
 

 کردم. اخم
 

 د؟یکن یاونقدر واسه هم غش م دیکن ی_شما چرا با هم ازدواج نم
 

 . بلند و مثل آن قبل ها.دیخند
 

شت ی_تو برا شد ؟یخواهر و بردارت کم گذا ضر  سته با انقالب  یحا شم ب چ
 .ننینب بیگرگان که برادرها و خواهرت آس یبر
 
 نگفتم. حق داشت. یزیچ
 

کردم که همه  یفکر م دیاز هم پاشتت زیکه بابات ستتکته کرد و همه چ ی_روز
 نشد.... یدرست شده ول زیچ
 



 را ق   کردم. حرفش
 

 تو که بد نشد. ی_برا
 

شار  ی_نه برا ست داده. اونقدر بهش ف شش رو از د شد. برادرم آرام من هم بد 
سر تو ب یکه م ییبال یآوردم. اونقدر برا ستم  شتمش ارمیخوا شار گذا  تحت ف

 شد آخرش. نیکه ا
 

 ؟ینموی_پش
 

ضاف کهیت هیبابات االن مثل  نکهی_نه. از ا شت ا سا یگو شه آ افتاده  شگاهیگو
ش صال پ سرش م نیبدتر از ا دی. باستمین مونیا ادرم هم بر نکهیا یآمد ول یبه 
 ده. یمنو عذاب م نیکشه ا یداره زجر م

 
 گفتم: یسرد با
 

 ؟یخودت بود. چرا اونقدر تحت فشارش گذاشت ری_تقص
 

 .دیخند تلخ
 

 بشه. رینبود که برادرم درگ یاجی. وگرنه احتیتو محلم نذاشت نکهیا ی_برا



 
 داد. هیکه در اتاق بود تک یکوتاه زیفقط نگاهش کردم. به لبه م دوباره

 
 ؟یبکن تونیبا زندگ یخوا یکار م ی_چ

 
 هم فشرد. یسکوت. چشمانش را به رو دوباره

 
 نی. ازنیتو برات عز یهمون طور که برادرها زه؟یکه برادرم برام عز یدون ی_م
شت. تو همه کار یکه به راحت ستین یزیچ شه ازش گذ  خانواده ات یبرا یب
 یمن کار یکه برا ی. نگو نه که دروغه. پس چرا از انقالب توق  داشتتتیکن یم

 ؟یرفت یطرفه به قاض هینکنه؟ چرا 
 

 یانده م یرا جم  کنم. باق لمیوسا هیزانو زدم و تا بق نیزم یو کالفه رو یعصب
 را به زور در ساک جا دادم. میلباس ها

 
نابود کرد قام بگ یخواستتت یبا حرفهات؟ م ی_چرا من؟ چرا منو   یم یریانت

 .یگرفت یاز خودش م یرفت
 

 را باال بردم و نگاهش کردم. سرم
 



 نداشت؟ یرادی_کار خودت و برادرت خوب بود؟ درست بود؟ ا
 
 یول دمیکرد و بسته نشد. با خشم محکم تر کش ریگ یول دمیساک را کش پیز

ارج خ زیخ میباز هم بسته نشد و فقط خودم به عقب پرت شدم و از آن حالت ن
 خوردم. نیشدم و با باسن به زم

 
قدر درگ ای ؟یکار کرد یچ یدون ی_م ظه اون مت بود ریاون لح که  یخشتت

بچه از بارم  هی. یکه چ ور منو نابود کرد یدی. نددید یرو نم ییچشتتمت جا
 ؟یبرادرت چ یرفت. برات مهم بود؟ برا

 
ست. چند ثان یشد و رو خم ش نگاهم کرد. در نگاهش  هیزانوانش مقابل من ن

 ابیاز ز یکیکه  میتوانستتتم به جرات بگو یشتتد. هنوز هم م یم دهیتاستتف د
 .شیبا آن همه ر یبودم. حت دهیبود که تا به حال د ییمردها نیتر
 

 شتتهیاون هم بود. به خدا ما از رگ و ر یبچه  ؟یکن یفکر م یطور نی_چرا ا
تونه فشتتار رو  یآدم چقدر م هیمگه  ی. ولمی. به خدا ما هم آدممیستتتیشتتمر ن

 یتون یمقدار فشتتتار روت اومده. م کیتحمل کنه؟ خودت بگو. خودت که 
 حال منو. یبفهم یتون یم م؟یدیکش یما چ یدرک کن

 



 شینفر در آن ماجرا دلم واقعا ستتوخته بود، هم او بود. او که زندگ کی یبرا اگر
 نیاست کشنده. و ا یزجر یمیدا ب*و*سکا کیکردن با  یرا باخته بود. زندگ

 او بود. یزجر، سالها و سالها زندگ
 
رده کار را با من ک نیبود که چرا من؟ چرا او ا نیا رمیتوانستم بپذ یکه نم یزیچ

شتتد که اگر همان طور که طوفان از او  یده بود؟ چه مبود؟ چرا مرا عاشتتق کر
 یکرد؟ آن چنان که از او زده م یمرا زجر کش م یخواستتته بود شتتب عروستت

 شهیکه ر ی. احساسدش یتر م قیکه روز به روز عم ییشدم. نه آن عاشقانه ها
سلول ها دهیدوان شقانه ا یبود در تمام  صر بود. اگر او عا  میبه پا ییمن. او مق

قدر ب هتیر ینم نان دل نم ینه آن  با و پر رنگ، من آن چ حا که  یم باختم 
که درمانش  یماریروم ستترگردان شتتوم. مثل ب کیحضتتورش مثل  یحاال ب

دانستتت. چرا  یماجرا را م نیاوستتت. چرا مرا به خودش معتاد کرد؟ او که ته ا
 هت؟یر میعشق به پا

 
 . مستتت کرده بود. ازشتتشی. چند شتتب قبل رفتم پستتتی_فکر نکن ناراحت ن

ست هم به در بود. پات  یوقت حت چیآداب من که ه یشده بود. برادر مباد لیم
 به بغل وسط هال از هوش رفته بود. شهیمست هم نشده بود. ش مچهین هی

 
 یرا خودش هم م نیمعده او ضرر داشت. ا ینگاهش کردم. الکل برا رتیح با

 گفت. یم شهیدانست و هم



 
سته شده ب مهیرا که تا ن پشیو ز دیت باشم. ساک را جلو کشتفاو یکردم ب یسع

م بست. ساک را به طرف یرا به راحت پیبود باز کرد و لباس ها را مرتب کرد و ز
 هل داد و گفت:

 
دوش آب سرد. شوک بهش دست داد. همون جا تو  ری_بلندش کردم بردمش ز

 گوشم..... خیب دیحمام کش
 

 مقابل من نشست. نیزم یرا ق   کرد. کامال رو حرفش
 

 شیخوش تو زندگ یرو گهیاش کردم. گفت که بدون تو د چارهی_گفت که من ب
 .نهیب ینم
 

 یمنکنم. ن هیآمد. زبانم را از داخل گاز گرفتم تا گر میتا پشتتت پلک ها اشتتک
ند. ا یزیخواستتتم او چ کهیبدا که د ن  یخوش در زندگ یرو گریمن هستتتم 

او بودن هم زجر م لق بود  یب یا او بودن را. ولتوانم ب ی. چون نمدینهواهم د
 نیتنگ کرده بود ا را میکرده بود. نفس ها چارهیتضتتتاد بود که مرا ب نی. امیبرا

حال نهواستتتن و نتوانستتتن از  نیدر ع یخواهش با او بودن و او را داشتتتن ول
 برد؟ یمن نم یچارگیبه ب یپ یبودم من. چرا کس چارهیتحملش. چه ب

 



و کوچولو ت هیمثل اولش بود. االن تو  زیو همه چ ی_گفت که اگر االن تو بود
 ....دیو اتاقش بود لیوسا هیو در حال ته یشکمت داشت

 
افتادم. برخاستم. او هم برخاست. محکم به شانه اش  هینتوانستم و به گر گرید

 زدم.
 

 به جهنم. یکه بر دوارمی_ازت متنفرم طوفان باهر. ام
 

 زد. ینگاهم کرد و بعد مچ دستم را گرفت. لبهند تله هیثان چند
 

اهل  ی. برایمضتتتاعف بکن نیخواد نفر ی_من االن هم تو جهنم هستتتم. نم
 .ستین اد،یبدتر از اون که به سرشون م گهیجهنم د

 
 را فرو کش کرد. تمیبود حرغ و عصبا شیکه در صدا یبغض

 
تا مرا یزیچ گرید مده بود  مده بود؟ آ باز هم  نگفتم. چرا آ ند و برود؟  بدتر ک

نرمال شتتوم و حاال او  یکم یماه نتوانستتته بودم حت کیزجر. من اصتتال در آن 
که من از فوالد  دندیفهم یدهد. چرا آنها نم شتریآمده بود تا باز هم مرا عذاب ب

 از سهم اش شتریکه ب ین. من هم از گوشت و خون هستم. گوشت و خوستمین
 عذاب تحمل کرده است.



 
 ؟یبکن یخوا یکار م ی_چ

 
 جا؟ نیا یای_اون ازت خواسته ب

 
 جا هستم. نیدونه که ا یم ی_نه ازم نهواسته ول

 
 کرد و دوباره ادامه داد. یمکث

 
 ده؟ یکه در خواست طالق نم یدون ی_م
 
تا پاکت زرد رنگ نستتب کی شیکنار پالتو بینگفتم. دستتت کرد و از ج یزیچ

 .آورد و به طرف من گرفت رونیبزرگ ب
 
 مال توهه. نیا ای_ب
 
 آن را نگرفتم. یپاکت نگاه کردم. ول به
 

 _سونا....
 

 کردم. نگاهش خشک و سرد بود. نگاهش



 
 ......یدونم دوستش دار ی_م
 

 ایو  دیبگو یزیکوتاه و بدون انکه چ هیرا ق   کرد. نگاهم کرد. چند ثان حرفش
 رفت. رونیگذاشت و از اتاق ب زیم یادامه حرفش را بدهد پاکت را رو

 
 .رمیو پاکت را در دست بگ میایتا توانستم به خودم ب دیلحظه طول کش چند

 
 قیرق اریسب ی. بودمییتر بو قی. چشمانم را بستم و عمدمیآن را بو کش ناخوداگاه

 کیام چستتباندم و مثل  ینیداد. پاکت را محکم تر به ب یشتتده از ع ر او را م
 نیه با امن ک یآن برا نیتشه یشد ول یم دهیفهم یه سهت. بدمیگربه بو کش

 نبود. یکرده بودم کار سهت یع ر آشنا بودم و زندگ
 

به آن چه در پاکت بود نگاه کردم. آن قدر تعجب  رتیرا باز کردم و با ح درش
 نیکار را کرده بود؟ منظورش از ا نیکرده بودم که حد و اندازه نداشت. او چرا ا

باد حت چه بود؟ آن  که فکر کنم م هیمهر یکار  هد طالقم  یمن هم نبود  خوا
ست. چرا باد را به نام من زده  هیخاطر مهر نیدهد و به هم ام را پرداخت کرده ا

به آن ارزش. م باد  ثابت کند و  تیخواستتتت حستتن ن یبود؟   یم ایاش را 
نداشتتته باشتتم؟ من  یمشتتکل یخواستتت که من اگر طالق گرفتم از لحاظ مال

 گذاشتند. یداشتم. در ضمن برادرانم مرا تنها نم یخودم به اندازه کاف



 
باره کار  نیا بیترت یو چه زمان یبه وکالتنامه که درپاکت بود نگاه کردم. ک دو

بل متعلق به زمان ق خیوکالتنامه کردم. تار خیبه تار یرا داده بوده استتت؟ نگاه
 ها بود. یریدرگ نیاز ا

 
شدند. چرا یها هینظر تمام شده بود  جادیدر ذهنم ا ییموجود در ذهنم عوض 

شتم. او ق عا قبل از ا شیبرا یکه جواب شوم م نکهیندا ضوب را متوجه   یمن مو
 چرا؟ یخواسته باد را به نام من کند. ول

 
شتم. چند لحظه رو زیم یرا رو پاکت ستم و به بار و بنه ام  یصندل یگذا ش ن

ستتاعت فکر کردم و فکر کردم. عاقبت تلفن را  میحدود ن در یزینگاه کردم. چ
شتم. ول سته کل یبردا ستجو پرداختم. با دمیقبل از آن در د  یمئن مم  دیبه ج

 نیدیدر باد. با آ موتیو ر دیآن جا هنوز با من استتت. هم کل دیشتتدم که کل
 رفتم. یتماس گرفتم. برنامه ام عوض شده بود. به تهران نم

 
 
 
 
 

 و چهارم ستیب فصل
 



کردم که از  یدانم چرا حس م یبه پشتتت ستترم کردم. نم نهییدوباره از آ ینگاه
 هم شک کرده بودم. دیکرد. شا یم بمیتعق یتهران که خارج شده بودم کس

 
روم  ینم که به تهران میتماس گرفتم تا بگو نیدیکه با آ یهفته قبل و زمان چهار

به پا شتتد که مجبور  ینان قشتتقرقروم. آن چ یراستتت از هتل به گرگان م کیو 
آن چنان ناراحت شتتتده بود که از پا در آمد.  یشتتتدم به تهران برگردم. ستتتارا

ردم که به تهران برگ شدمشد و من هم مجبور  دهیسرم کش ریفشارش افتاد و به ز
ه را ب یاجازه بدهد به باد بروم و مدت یسارا دیرا آن جا باشم تا شا یو چند روز

 تمدد عصاب بگذرانم.
 
شوم چهار هفته تمام را در تهران بگذارانم. د یفکر نم یول  گریکردم که مجبور 

شتم. ب سر یتوان ندا شتم که هر چه  ست دا صله بودم و دو  ییبه تنها عتریحو
با یم یبا نگران نیدیبرگردم. آ که  عه کنم. ول کیبه  دیگفت  کاو مراج  یروان

. کنم فیتعر یستتک یرا برا یزیدوستتت نداشتتتم چ خودم چندان راغب نبودم.
شم کاف ییکه در تنها نیهم میبرا ستم که ا یبود. نم یبا شا نیدان  میعال دیها 
 باشد. یروح یافسردگ کی هیاول
 
 یاراکه حال س یاز رفتن به نزد روانکاو سرباز زدم. و عاقبت زمان یسرسهت با

 توانستتتم ینم گری. دبهتر شتتتد من جم  کردم و به طرف گرگان حرکت کردم
 یجم  را تحمل کنم. چهار هفته بودن در کنار آنها حالم را بدتر کرده بود. زمان



د بزنم نبود که لبهن یاجیآرام تر بودم. آرام تر و شتتادتر. احت یلیکه تنها بودم خ
خودم بودم.  ییندارم و حالم خوب استتت. در تنها یو تظاهر کنم که مشتتکل

 یستتارا الیخ ی. مجبور نبودم که به خاطر راحتنیمشتتکل دار و غمگ یستتونا
را خودم بهتر از هر  نیخودم را بدون مشتتکل نشتتان دهم. من خوب نبودم و ا

که به نزد روانکاو بروم.  خواستتتم یدر ضتتمن نم یدانستتتم ول یم یگریکس د
 یداشتتتم کم ازیکه ن زیشتتدم. به تنها چ یمشتتکلم آن چنان حاد نبود. خوب م

 آرامش و زمان بود.
 

باره بود. ن اهیستت یایآن زانت گریبار د نیبه عقب و جاده نگاه کردم. ا نهییاز آ دو
 رفته است. یهم راه خودش را م چارهیشده بودم و آن ب یاالتیهم خ دیشا
 
س گرید سا سمت جاده نهار خوران  تیح شدم و به  شهر  به خرج ندادم و وارد 

 ل*خ*ته درختان را آن جا هم زده بود و هم یراندم. زمستتتان به جنگل ها
ش یزمان یدر را زدم و به داخل رفتم ول موتیکرده بود. با ر  را خاموش نیکه ما

افتاد.  یصندل ریاز دستم سر خورد و به ز موتیشوم. ر ادهیکردم و خواستم تا پ
د بود که هر از چن یداد که بسته هستند. نگهبان یپارس سگ ها نشان م یصدا

سگ ها غذا م یمدت م ست که گل و گ یآنها را م یداد و گاه یآمد و به   اهیب
 باد را خراب نکنند. یها
 
را از  لمیشد. موبا ینم دهید یزیکنم. چ دایرا پ موتیرفتم تا ر یصندل ریز به
 کیوارد شدن  یصدا نیح نیآوردم تا با چراد قوه نگاه کنم. در هم رونیب فمیک



ش شن گرید نیما سرم را  رتیشد. با ح دهیبه باد   رونیب یصندل ریاز زو ترس 
سم از ب ییلحظه ا یآوردم. برا ضربان  نیتر ، آرام که اوج گرفته بود قلبمرفت و 

ال بودم که مرا دنب دهید یبود. در تهران چند بار ادیاو باشد ز نکهیشد. احتمال ا
ش یکرد که من متوجه نم یکرد. فکر م یم سرت و ع  مرا  یشوم که با چه ح

که از  یکرد. حاال هم احتماال کستت یبه من نگاه م نهیکرد و از آ یم بیتعق
اش را عوض کرده بود که من او را  نیماش دیبود. شا خودشتهران به دنبالم بود 

 م.آمد رونیب نیشدم. کمرم را راست کردم و از پشت در ماش ینشناسم. عصب
 

م شد و به طرف ادهیپ نیخونسرد از ماش یلیخ اریاز تعجب باز ماند. شهر دهانم
 آمد.

 
 سونا؟ ی_چ ور

 
ش ناخوداگاه شت در ما شتم. اگر آن ر نیبه پ بود  فتادهین نییپا یلعنت موتیبرگ

ا اش را ت شیبود و ن ستتتادهیمنحوستتش مقابل من ن افهیمردک با آن ق نیاالن ا
 من باز نکرده بود. یبناگوش برا

 
 .رونیتو؟ بفرما ب یاومد یچ ی_برا

 
 دستم به در باد که هنوز باز بود اشاره کردم. با



 
 .دیعقب برگشت و به در باد نگاه کرد و خند به
 

 کرده؟ ی_اتصال
 

 .رونینداره. بفرما ب ی_به شما رب 
 

سع جلو س یآمد.  شان ندهم که تا چه اندازه تر شم و ن سرد با  دهیکردم که خون
او  م که با مشت به گونهسال قبل نبود یآن سونا گری. من ددیلرز یام. دستانم م

شتم و د شیبودم. من حاال ب دهیکوب صاب دا ضعف اع ه دو ب کهی گریاز اندازه 
 بودم. ههام قرار نداد یچارگیب ستیرا در ل اریکردن با شهر

 
 داد. هیتک نیو به ماش ستادیفاصله از من ا یکم با
 

 _شوهرت کو؟
 
ه بود گذاشت میرا برا یبود؟ کس دهینگاهش کردم. لعنت او از کجا فهم یسرد با

ست؟ با ب دهیچیدر خانواده پ یزیآنکه چ ای رد؟یکه مرا تحت نظر بگ  ادیه بوده ا
. ق عا مامان از دهانش در رفته و دمیکشتت یچارگیاز ستتر ب یآوردن مامان ، آه

 یهم موضتتوب را رو اریشتتهرکرده و  انیرا در خانواده اش ب ییجز یحت یزیچ



ست. و با  ش کیهوا گرفته ا ستگ کیک ست ک رشیکوتاه چند روزه د ه بله شده ا
 دارم. یمن مشکل

 
 نداره ی_به تو رب 

 
 .دیخند

 
 .دیشه رفته خر یم داشیحاال پ نیکه هم یبگ یخوا ی_نم

 
سهر صدا تم صابم را ب شیموجود در  ستانم را  ت*م*ر*ی*ک شتریاع کرد. د

 مشت کردم.
 

 اریشهر سیتا زنگ نزدم به پل رونی_برو ب
 

م و در کدا یکدام صتتندل ریز قایرا دق یکه گوشتت اورمیب ادیکردم تا به  یستتع
 لعنت فرستادم. یآن همه حواس پرت یقسمت گذاشته ام. به خودم برا

 
 کرد و گفت: الیبه باد و و ینگفت. نگاه یزیچ یزد ول لبهند

 
 .یمن رو ول کرد یدیطرف رو چسب یخود نبود که تو دو دست ی. بی_چه باغ



 
 ینکردم. تو منو ول کرد_من ولت 

 
 توجه به حرف من ادامه حرف خودش را داد. یب

 
 _طرفم که ظاهرا دودرت کرد، آره؟

 
 هم فشردم. یرا بر رو چشمانم

 
جمعت کنه. من زن  ادیب سیزنم پل یوگرنه به خاک ستتهند زنگ م رونی_برو ب

 ارن؟یسرت م ییکه چه بال یدون یشوهر دارم م
 
 باز شد. شتریاش ب شین

 
 اته. هیباد هم البد مهر نی. ادیشوهر دار؟ شک دارم. احتماال طالق گرفت_
 

 جلو آمد. با دستش به در باد اشاره کرد و گفت: گرید یکم
 

ر شرف د ای ی. شما طالق گرفتمی. دعوا که ندارمیبا هم حرف بزن ای_در و ببند ب
هستتت؟ بابات  نمونیب یچه مانع گهیجدا شتتدم. د ایمن هم که از رو ،یطالق



نا نداره حرف بزنه چه برستتته به مهالفت. برادرهات هم اونقدر  گهیهم که د
 نگن. یزیدوست دارن که رو حرفت چ

 
 تر آمد. جلو

 
 از قبل شتریخوامت سونا. ب ی_من هنوز هم م

 
شهر با سهر نگاهش کردم.  او  یعنیکلمه بود.  یاحمق به تمام معنا کی اریتم

ز خودش ا الیافتاده و من هم به خ شتگاهیگوشته آستا کرد حاال که بابا یفکر م
سمان بودن تا  یعنیکنم؟  یو با او ازدواج م میآ یشوهرم طالق گرفته ام م در آ

 حد؟ نیا
 

 هان؟ یگیم ی_چ
 

 .رونیحاال ببر ب نینحست رو هم فیگمشو تشر گمی_م
 

ش شود در صورت یکه باز م ییرا تا جا نیداشتم که در ماش میآمد. تصم جلوتر
 بکوبم.

 
 ......یقدر لجباز نیخوامت دختر. آخه تو چرا ا یم گمی_م



 
 انقالب گم شد. نیخشمگ یکالمش در صدا هیبق
 

 شده سونا؟ ی_چ
 

 کرد. ینگاهش م رتیکرد که با ح اریبه شهر رو
 

 ؟یکار دار یجا تو خونه من، با زن من چ نی_شما ا
 

نان چرخ اریشتتهر پا دیآن چ نار من  چیپ شیکه مچ  مد و ک خورد. او جلو آ
کرد. هم به من ن ینگاه مین ی. صورتش از خشم برافروخته شده بود. حتستادیا

 که هنوز هاج و واج مانده بود، زل زده بود. اریفقط به شهر
 

 ؟یکار داشت یجا با زن من چ نیا ی_نگفت
 

 بیاش را از ج ینگفت. ستترش را تکان داد و گوشتت یزیچ اریهم شتتهر باز
 در آورد. شیپالتو

 
 .یبگ دیشا سی. به پلیگ ی_به من که نم

 



اش رفت. اما او فرزتر بود.  نیزد و به سرعت به طرف ماش یچرخ مین اریشهر
سر  شت  ست د قهیاز پ شت سر  یچنگ زد و موها گرشیاش را گرفت و با د پ

 را اریشتتهر یشتتانیو پ دیرا در مشتتت گرفت و ستترش را به عقب کشتت اریشتتهر
 .دیکوب نیسقف ماشمحکم به 

 
 و به طرفش رفتم. دمیکش یفیخف غیج
 

ن دنبال زن م ینکن ه*و*س گهیکه د ارمیبه ستترت م ییحروم زاده بال کهی_مرت
 .....یفتیب

 
 .دمی. دستش را گرفت و از پشت کشگریبار د کی

 
 _بسه انقالب.....

 
شهر نگاهم ستفاده کرد و چرخ اریکرد.  صت ا شت ز دیاز فر چانه او  ریو با م

که خودش هنوز از آن ضربات  دیرس یمحکم نبود. چون به نظر م ادی. زدیکوب
ست. پ جیگ شت او کم یشانیا شده بود. با آن م شدت قرمز  ب به عق یاش به 

از باد  واش شد و آن چنان دنده عقب گرفت  نیسوار ماش اریهل خورد و شهر
 آمد. رونیب شیها تکیالس یخارج شد که دود و صدا

 



 کارت داشت؟ ی_چ
 
ساژ داد و بازو یزیچ را از  میبازو اریاخت یرا گرفت. ب مینگفتم. چانه اش را ما

 .دمیکش رونیدستش ب
 

باد رو هم که هر ک یباز م یطور نی_آخه آدم در  گاو  یذاره  خواستتتت مثل 
 تو؟ ادیب ریسرش رو بندازه ز

 
 گشتم که اومد تو. ی. داشتم دنبالش میصندل ریاز دستم افتاد ز موتی_ر
 

 کارت داشت؟ ی_چ
 

باال بردم و نگاهش کردم. بعد از دو ماه و چهار هفته برا ستترم بار  نیاول یرا 
 الغر شده بود. ی. کمدمید یم کیصورتش را آن قدر از نزد

 
 جا؟ نیا یاومد ی_چرا بلند شد

 
 خم شدم. موتیدوباره ر یجستجو یفاصله گرفتم و برا یکم
 

 کردم که به نام من شده. ی_فکر م
 



 شد و پشت سرم آمد. کینزد شیقدم ها ی. صدادمیرا شن دیکه کش یقیعم آه
 
 کنم. دایکنار بذار من پ ای_ب
 

 رد.ک دایرا پ موتیرا راست کردم و کنار رفتم. خم شد و چند لحظه بعد ر کمرم
 

 گفت؟ یم ی_چ
 
 را باالتر از دست من که به طرفش دراز شده بود، نگاه داشت. موتیر
 

 کرد که طالق گرفتم. ی. فکر می_ اومده بود خواستگار
 

را کف دستم گذاشت. فاصله گرفت و دستانش را  موتیشد و ر شتریب اخمش
 بلندش کرد و چند قدم به جلو و عقب برداشت. یپالتو بیدر ج

 
 ؟یگفت ی_تو چ

 
کردم هر  یگرفت که احستتتاس م یآن چنان اوج م یزد. گاه یم زانینام قلبم

 یشتتد که شتتک م یآن چنان کند م یخواهد زد و گاه رونیب میلحظه از گلو
. چرا به دنبال من آمده بود؟ چرا مرا رها نکرده بود؟ من که شیکردم به تپش ها



 اش در هیحرف آخرم را به او گفته بودم. که مرا به حال خودم بگذارد. چرا ستتا
را بردارم. هر جا  هیسا نیتوانستم ا یبود. چرا خودم نم میزندگ یتمام مدت رو

 شد. یتر و پر رنگ تر م نیسنگ هیسا نیرفتم ا یم
 
 جواب گفتم: یجا به
 

 ؟یکن یم بی_منو تعق
 

 را تکان داد. سرش
 
 .دمیبزنم. من اصال اونو ند نیبنز ستادمیلحظه ا کی_
 

 را باز کردم و ساکم را برداشتم. لباس نیتفاوت باشم. در ماش یکردم تا ب یسع
آوردم  رونیداشتم. سنتورم را ب یادیز یزهایآورده بودم. هنوز هم آن جا چ یکم

 یتر از من سنتور را برداشت و کنارم آمد و به نرم  یگذاشتم. سر نیزم یو رو
 م.او راه افتاد زنگفتم. جلو تر ا یزیساک را از دستم گرفت. چ

 
 گذاشت. نیزم یرا باز کردم. سنتور را کنار در رو در
 

 ؟یبهش گفت ی_چ
 



گاهش ماس بود. ول ن گاهش پر از الت قد گریمن د یکردم. ن نبودم.  میآن آدم 
 یرغم قلب پر تپشتتم ول یتوانستتتم اعتماد کنم. دستتتت خودم نبود. عل ینم

ست د رهیداد افکار ت یکه اجازه نم یذهن یریداشتم. درگ یدیشد یذهن یریدرگ
سرم بردارند. ا  یزود نیشده بود به ا هتهیما فرو ر نیکه ب یاعتماد وارید نیاز 

 نبود. میقابل ترم میها برا
 

 او چشم دوختم. یانداختم و به کفش ها نییرا پا سرم
 

 گفتم بره به درک. یچی_ه
 

 را دراز کرد. خودم را جم  کردم. دستش
 

 ؟یبگ یزیچ یخوا ی_نم
 

 یو ب انیکردم. نگاهش دردمند بود. چشتتمانش خستتته و روحش عر شنگاه
ردن از پنهان ک یبرا یزیچ گرید نکهیقرار بود. مثل ا یو ب هتهیپرده، از هم گستت

پروا از  یکه ب یشد. عشق یمن نداشت. تمام عشقش در چشمانش خوانده م
شمانش و حت قیطر شهن  ستادنشیحرکات و حاالت ا ینگاهش، چ هم م

در  یمن با تمام وجود ستتع یکه هنوز بود ول یمن چه داشتتتم؟ عشتتق یبود. ول



ردم که ک ینبود و فکر م گریکه د یبردن آن داشتتتم. اعتماد نینابود کردن و از ب
 نهواهد شد. نیگز یجا گرید
 

شق من شتم که به او بدهم؟ ع سع یچه دا گاهانه  شتم  یدر نابود یکه آ اش دا
که  یشتتده بودم. از آن همه اعتماد کردن نداشتتت. من خستتته میتقد گریکه د
ا پ ریاو آن را ز یکرده بودم. ول میبه او تقد یبه او داشتتتم و آن همه عشتتق یروز

 شان. یخاطر برادرش و آن انتقام کوفت یانداخته بود. فقط برا
 
 نیاگر من هم چن دیرفتم. شتتا یم یطرفه به قاضتت کیواقعا  دیدانم شتتا ینم

هم به  یکردم. از طرف یاو م یکار را برا نیهمآمده بود  یبه ستتر ستتارا ییبال
ست خوردن.  انتیشدت حس بد مورد خ شتم. حس بد رو د شدن را دا واق  
 او بود. شیکه قلبم پ یرودست خوردن از کس

 
 _سونا......

 
ا ت دمیاحستتاس صتتدا نکرده بود. لبم را گز نیکس استتمم را با ا چیبه حال ه تا

 کنم. هیخواستم گر ینم گریخواستم. د ینکنم. نم هیگر
 

 ؟یشه بر ی_م
 



ست. اخم کم رنگ شیپلکها شد و  انیکه م یشک سته بود، محو  ش ابروانش ن
 یکه در صتتورت و چشتتمانش به خوب یریوصتتف ناپذ یچارگیرا به ب شیجا

 مشهن بود، داد.
 

 _سونا.....
 

ست چ ینم نکهیکلمه. مثل ا کی نیهم دوباره ستش دیبگو یشتریب زهیتوان . د
نکرد و دستتتم را در دستتت  ییبه ممانعت من توجه ا گریبار د نیرد و ارا دراز ک

س سرما دایپ انیگرم و م بوب در وجودم جر یگرفت. ح  که در تمام ییکرد. آن 
بد هنوز هم در وجودم بود.  یحستت یرفت. ول نیآن مدت در وجودم بود، از ب

 یکیو شر درون کارتونها.  ریخ یروی. درست مثل ندیکش یشاخ و شانه م میبرا
شته سر و دو بال فر یدر باال سهیحلقه قد کیبا  گریچنگک در دست و د کیبا 

 در پشت.
 

 .یدیبا حسرت و ناام ی. رها کرد. ولدمیرا کش دستم
 

 کرد و آهسته گفت: ییشدم و سنتور را از پشت در برداشتم. سرفه ا خم
 

 _درها رو خوب قفل کن.
 



 خسته تر شده بود.کردم. چشمانش  نگاهش
 

 تهران؟ یگرد ی_برم
 

 نگاهم کرد. هیثان چند
 

 زنگ بزن. یداشت یجا. هتلم. اگر کار نی_نه. هستم ا
 
 نگفتم. یزیچ
 

 ؟یجا بمون نیا یخوا یم ی_تا ک
 

 .ستیدونم معلوم ن ی_نم
 

 فقط نگاهم کرد. بعد به سگ ها اشاره کرد و گفت: هیثان چند
 

 _سگ ها رو باز بزار.
 
 باد رفت. یطرف در خروج به
 

 ؟ی_چرا باد رو به نامم کرد



 
 و نگاهم کرد. دیچرخ شیپاشنه پا یرو
 

 وقته که اقدام کرده بودم.... یلی_چون حقت بود. خ
 

 مکث کرد و گفت: یکم
 

. نمیشدنت رو بب زی_چون اونقدر عاشقت شده بودم که دوست داشتم سورپرا
 بودم..... دهیتدارک د وکالتنامه بهت برنامه ها نیدادن ا یبرا
 

 .دیصورتش کش یو دستش را رو دیخند تلخ
 
رو. دوستتت داشتتتم که گرو  رهاتی. دوستتت داشتتتم غافلگییایشتتب رو کی_

ش ستم با اون وکالتنامه  یکنم. م یک ش ییایشب رو کیخوا  یرو ازت گرو ک
 کنم.....

 
 . دستش را در هوا تکان تکان داد.دیکش یقیعم آه
 

 _مبارکت باشه.
 



که  گفت یکرد. م یم رمیغافلگ شهیگفت. هم یرا فرو خوردم. راست م بغضم
ست دارد. ا یهایریغافلگ شحال در  نیمن را دو شده و خو شمان گرد  که با چ

 بود. هیهد نیبهتر شیآغوشش بپرم، برا
 

ست دارم برا یکه م ییایهدا یگاه ست دو کوچک.  یزهای. چدیخر یم میدان
ها برا مان  هد یبود. عشتتق نیبهتر میه ته بود، مرا  هیکه پشتتتت هر  اش نهف

 کرد. یسرمست از وجود او م
 
 خودش در را بست. موتیرفت و با ر رونیدر باد ب از
 

شتم و رو سنتور ساک را همان طور کنار در گذا شدم.  نیزم یو  کنار در ولو 
آن چنان با ستتوز وگداز که تا به آن  ییا هیآمدند. گر یم اریاخت یب میاشتتک ها

 لحظه نداشته بودم.
 

 ینم گری. دزیاز بابا. از همه چ ،یشتتده بودم. از خودم، از او، از زندگ خستتته
 رفتم. یروانکاو م کیواقعا نزد  دیبا دی. شادمیکش

 
شک م یها کیسرام یام را رو گونه شتم و همان طور که ا  هتمیر یسرد گذا

 آن نشسته بودم. یتم که با لباس عروس به رودوخ ینگاهم را به مبل
 



به  ت،ینها یب یدلهره دخترانه و عشتتق یداشتتتم. کم یزمان چه حس خوب آن
به رو یمرد  کیگفت که مثل  ینشتتستتته بود و به من م نیزم یرو میکه رو
 .میآ یخوشمزه به نظر م یلیوان نگیپود

 
کردم. بارها و بارها. ساعت ها و  هی. گرهتیر یم کیسرام یبه رو میها اشک

 ساعت ها. روزها و روزها.
 
ش به  هفته بود که گرگان بودم. آراز طاقت کینگاه کردم.  شهیبارش برف پشت 
به او  اریشتتهر انیاز جر یزیبار آمده بود و ستتر زده بود. چ کیبود و  اوردهین

تم او را نستتوا یهم نم یکیمکان لیبا ب گرید دیفهم یم یزینگفتم. چون اگر چ
 .مداشت ازین ییتنها نیکنم. و من به ا رونیاز باد ب

 
سارا یناراحت بود. م ادیز یلیخ ده ش ریپ نیدیشب و روز ندارد. آ یگفت که 

 یگفت که چه کار یم مایاست. خودش هم که حال و روزش مشهن بود. دا
م باعث به ه ییا ندهیبود و به طور فزا یانجام دهم؟ عصب میخواهم با زندگ یم
 من هم شده بود. یعصب یهتگیر
 

 با هم بحثمان یاو را کتک بزنم. کم اینمانده بود خودم  یزیکه چ ادیقدر ز آن
 یتوانم به ستتادگ یخواهد بفهمد که من نم یکه چرا او نم دمیکشتت ادیشتتد. فر

 طالق کنم؟ یآب خوردن تقاضا



 
ن آ ین لحظات. من عاشتتقش بودم. مدمیکشتت ادیفر هیستترش با بغض و گر بر

شتتده بود.  نیچنان ناب را در کنار او گذرانده بودم که در گوشتتت و خونم عج
 توانستم فراموش کنم؟ یچ ور م

 
ط با که فق یخواهم به نزدش برگردم؟ کستت ی." مدیکشتت ادیبار او برستترم فر نیا
 شده بود." کیهدف به من نزد کی

 
صدا نیا سهت ییبار با  شت را بر الیشد گفته بودم که خ یم دهیشن یکه به  گ

ت گف یندارم. مرا در آغوش گرفته بود. ستترم را نوازش کرده بود تا آرامم کند. م
 .ندیمرا بب یتواند ناراحت یکه نم

 
که در  یکدام از درد چیه ،یو نه ستتارا نیدیدانستتت. نه آراز و نه آ یچه م او

 نکهی. ادندید یرا م هیوجود من بود با خبر نبودند. همه شتتان فقط ظاهر قضتت
اجبار بوده استتت.  یانقالب با نقشتته جلو آمده استتت و ازدواجش با من از رو

نه در عاشقا دامشانک چیمن خبر نداشتند. ه یکدام شان از ب ن زندگ چیه یول
 و ایپاک و ناب ما نبودند تا بداند و حس کنند که به خدا آن همه عالقه، ر یها

توانستم آن ها را  ین و ناب بود. چ ور من مدرود نبود. آن همه عشق او خال
 فراموش کنم؟

 



شده بودم. او قلبم را شکسته بود. احساساتم  ریاز او دلگ ادیز یلیخ یلیخ من
که  یدر آن ته نگاهش عشتق م لق وجود داشتت. عشتق یداده بود. ول یرا باز

 ا.باب یآنها و پول دوست یانتقام کوفت یورا یو شرط بود. عشق دیبدون ق
 

 یشده بودم. چ ور م یکیکه با او  یاز سنگ نبودم. من هم آدم بودم. زمان من
 خواستم. یاگر م یرا فراموش کنم. حت یتوانستم آن زندگ

 
توانستم او را فراموش کنم و متنفر شوم، و نه  یبودم که نه م ییا چارهیفقط ب من

ه او ب گری. درمیکنم که او را بپذ یتوانستتتم دوباره خودم را، ستتونا را، راضتت یم
 اعتماد نداشتم.

 
 یآهنگ آن چنان به گذشتتته پرت م کی دنیآهنگ، تنها با شتتن کیکه با  یمن

 مدید یشدم که تمام لحظه به لحظه اش را صاف و شفاف در مقابل چشمانم م
 .یدلبستگ نیعشق. از ا نیخواستم رها شوم از ا یچ ور م

 
بود ممکن ن ییکرده بود. رها ارهچیکرده بود مرا ب قیکه او به وجودم تزر یعشتتق

 از آن. بودن در کنارش هم ممکن نبود.
 

شتم. دوباره به  میچا صله عوض کردنش را ندا شده بود. حو سرد  شتم.  را بردا
روز هفته است؟ چندم  نیدانستم که آن روز چندم ینگاه کردم. اصال نم رونیب



هفته را از  یخودم بودم که روزها یایو منگ در دن جیبرج استتت؟ آن چنان گ
 دست داده بودم.

 
به  یاهگ یبرنگشتتته بود. ول گرینه؟ د ایدانستتتم که هنوز در گرگان استتت  ینم

جاب آور خودم هم  یدانم برا یکردم. نم یحضتتورش را حس م یطور اع
 بود. بیعج

 
 از باد ییبودم. در خواب ناراحت گوشه ا دهیقبل دوباره خواب سهند را د شب

شده بود.  یکه باعث بدبهت یهمان باغبود.  ستادهیرودبار ا ست ادمیمن  که  ه
که  یزی. چمیرفت یتابستان ها به آن باد م یگاه میکه بچه سال تر بود یآن زمان

 شد. یم خیتنم س یآوردن آن موها ادیحاال با به 
 

داد.  یمجوابم را ن یگرفته بود. با او حرف زدم ول یلیبود و خ ستادهیباد ا گوشه
م را دستت یه بود. ستاکت و ناراحت. دستتش را گرفته بودم ولتنها ستکوت کرد

 پس زده بود.
 

 یکه از خواب به خاطر داشتتتم همان بود. بعد هم با آن چنان تنگ یزیچ تنها
 کرد. یدرد م میکه تا ساعت ها بعد گلو دمیاز خواب پر ینفس

 



گرفته بود. آراز گفته بود که با  یلیخورده ام را کنار گذاشتتتم. دلم خ مهین یچا
اش  ینیآن قدر او را کتک زده بودند که ب یبودند. دو نفر ررفتهیبه سراد ام نیدیآ

 شکسته بود.
 

شدم. ام ییلحظه ا یبرا یحت سرش م دیها با نیبدتر از ا ریهم ناراحت ن  یبه 
واده ما بار به ستتهند مواد داده بود. او که محرم خان نیاول یآمد. او بود که برا

 و یستتارا یها یتمام دلنگران یکه برا میدانستتت ما آراز را داشتتت یبود. او که م
 کار را کرد؟ نیاست. او چرا ا یکاف نیدیآ

 
خودش هم به غلط کردن افتاده بوده استتتت. گفته بوده که در  ریبود که ام گفته

کتاب  دیخر یبرا ی. با ستتهند قراردهیمدت خودش هم عذاب کشتت نیتمام ا
ده بام دانشگاه بروند و مواد بزنند. گفته بو یخواستند با هم به باال ینداشتند. م

تر از مواد زدن  ندهیفزا ،داده یبام به آنها دستتت م یکه آن باال یبیکه حس غر
 بوده است. نییدر پا

 
ست و زمان یول سهند زودتر رفته بوده ا سهند  یکه او به باال م یظاهرا  سد  ر

بوده است. گفته بوده که دستانش را گشوده  ستادهیلبه بام ا یه و رومواد زده بود
به خودش  ریبوده و ستترش را رو به آستتمان گرفته بوده استتت و قبل از آنکه ام

 ت.پرت کرده بوده اس نییخودش را به پا ردیبجنبد و تکان بهورد تا او را بگ
 



شت کرده بوده و به پا ریام ظاهرا ر گردد و تظاه یبر م نییهم که فوق العاده وح
 است. دهیکند که تازه رس یم
 

سهند برا یم هیبچه زار زار گر کیگفت که مثل  یم آراز ست.   زیزع شیکرده ا
چه  آن یحرف ها بود. ول نیدار تر از ا شهیآنها ر ینبود. دوست یشک نیبود در ا

 کار را کرده بود. نیبود که او ا نیمهم بود ا
 

شب قبل ب شیبرا دلم شده بود. با خواب  شده بودم. ب یتنگ   یقرار تر از قبل 
 زدم. رونیو ب دمیقدم بزنم. لباس پوش یقرار و سرگشته. دوست داشتم که کم

 
با وجود  یهوا ستترد نبود. حت یزد ول یباد خلوت بود و پرنده هم پر نم کوچه

 همان هم آرامش بهش بود. یبود و اندک. ول زیبارش برف. برف ر
 

به آستتمان دادم. برف رو یرا رو شتتتالم صتتورتم  یدهانم گرفتم و نگاهم را 
ستم. هوا را ب شمانم را ب ست. چ ش رد س یهوا نیفرو بردم. ا میها هیدر ر شترین

 بود. یعال
 

صم یرا گرفتم تا به انتها راهم شتم که در جاده ناهار خوران  میکوچه بروم. ت دا
 قدم بزنم. یکم
 



ش رتیح با شه کوچه زاو که  نیبه ما شده بود،  کی ریگو شک پارک  درخت خ
ها را باال داده بود و به من  شهینشسته بود و ش نینگاه کردم. خودش هم در ماش

 شده بود. رهیخ
 

ست. آن ابراز عالقه  ی. مثل بار اولهتیفرو ر قلبم شقم ا که به من گفت که عا
معمولش در  ریکردن غ یخشتتکش که مرا به عرش برده بود. روز خواستتتگار

 هتل.
 

ست ش کیمثل  در ساله قلبم به تپش افتاد. از ما د. ته ش ادهیپ نیدختر هجده 
آمد.  یبه صورتش م یلیاصالم شده بود خ یاش که به صورت پرفسور شیر
 را عوض کند. شیها شیبودم که حالت ر دهیوقت ند چیه
 
 مانش خوابشد که از آن هفته گرگان مانده باشد. چش یطرفم آمد. باورم نم به

 آلود و خسته بود.
 
 ؟یکن یکار م یجا چ نی_ا
 
 گرفت و گفت: دهیاخم گفتم. اخم ام را ناد یکم با
 

 _برنگشتم تهران.



 
 به آسمان کرد و گفت: ینگاه

 
 ..... شهیو بارون شروب م شهیگفت برف ق   م ی_هوا شناس

 
 کرد و با لبهند گفت: یمکث

 
 _بارون با رعد و برق.

 
ساند که به خانه راهش بدهم؟ او  یتعجب نگاهش کردم. م با ست مرا بتر خوا

گاه بود. یبهتر از هر کس  از ترس من از رعد و برق آ
 

بردم و او هم آنقدر  یبه آغوشش پناه م دیبار یکه باران م ییزمان ها شب ها آن
 ماند تا رعد و برق تمام شود. یم داریمن ب یپا به پا

 
به  یرا ناخواگاه تکان دادم تا خاطره عاشقانه ها از ذهنم خارج شود. نگاه سرم

 کردم. یآسمان خاکستر
 

 _بارون خوبه
 

 .دیخند آرام



 
 ؟یقدم بزن یخوا ی_م
 

 را تکان دادم. سرم
 

 م؟ی_با هم بر
 
 دوست نداشتم. دوست داشتم که تنها باشم. ینگفتم ول یزیچ
 

 ؟. باشهمیگم. فقط راه بر ینم یزی_چ
 

 یرادیکرد چه ا یاز آن عذاب رها م یلحظات یبود که او و مرا برا یزیچ نیا اگر
 ه،میدو ن نیاستراحت در ب کی. میهم به خودمان بده میهاف تا کیداشت که 

 .دمیدو یحاال حاال م دیبا دیمن که شا یمهصوصا برا
 

 نیکوچه رفتم. پشت سرم آمد. در ماش یانداختم و به طرف انتها نییرا پا سرم
 را قفل کرد و با دو گام بلند خودش را به من رساند.

 
. گفت ینم یزیگفتم. چ ینم یزی. چیادیز یلی. مدت خمیسکوت قدم زد در

روزمره.  ی. حرف هامیداشتتت گریکدیگفتن به  یآن زمان ها چقدر حرف برا



که  دیرستت ینظر محاال به  یعاشتتقانه. ول ی. حرف هایدرگوشتت یحرف ها
 چشمه سهن من خشک شده است.

 
شد و باران مال زیر برف ر سردت یشروب به بارش کرد. هوا کم یمیکامال ق   

 من خوب بود. یبرا یشده بود ول
 

 _سونا....
 
 تمام وجود انقالب نکهیبه او کردم. تمام توجه اش به من بود. مثل ا ینگاه مین

 کرد. یباهر چشم شده بود و به من نگاه م
 

 _بله؟
 
 گفت: یو به نرم دیکش یآه
 

 ؟یبکن مونیبا زندگ یخوا یکار م ی_چ
 
سکوت کردم. من چه کار م یزیچ ستم با زندگ ینگفتم.  او  ایبکنم؟  مانیخوا

انصتتاف نبود که او عمل اشتتتباه را مرتکب  نیکرده بود؟ ا مانیچه کار با زندگ
 ایشوار ماندن در کنار او و د میگرفتم. تصم یم میتصم دیشده بود و بعد من با

 ترک کردن او.



 
س ابانیسر خ به شمیدیر . ستادمیشدند. ا یاز کنار ما رد م یاندک یها نی. ما

 گشتم. یبه خانه برم دیبا گریتر شده بود و د دیباران شد
 

ستم شده بود و خ د سرد  ستانم  شک. د ستانش گرم بود و خ از  سیرا گرفت. د
نداشتتت و من هم فراموش کرده بودم که دستتتکش به  بیج میآب باران. پالتو

 خودش گذاشت. یپالتو بیدست کنم. دستم را در ج
 

 ؟یجدا بش یخوا ی_م
 

انه چ ریانداختم. دستتتش را ز نیینزدم و ستترم را پا ینگاهش کردم. حرف دوباره
 ام برد و صورتم را باال برد.

 
 .....شمیم _سونا تو رو خدا منو پا در هوا نگه ندار. دارم داغون

 
 انگشت اشاره اش گونه ام را تا چانه نوازش کرد. با
 

 بده. افتضاحه.... ی. بدون تو زندگیلیخوامت. خ ی. من مشمی_برگرد پ
 



کرده  دایکه لکنت زبان پ دیرستت یبه نظر م ییلحظه ا یرا ق   کرد. برا حرفش
گشتتت تا عمق عشتتق و عالقه اش را به  یم ییبه دنبال واژه ا نکهیاستتت. مثل ا

شان دهد. ول ست. به نظر م ینم یمن ن س یتوان شق من هم برا دیر او  یکه ع
 عشقم باعث آن شده بود. ییکه جدا یدرد را به ارمغان آورده بود. درد

 
 _انقالب....

 
 کنم. دایمناسب را پ یهم فشردم تا کلمه ها و واژه ها یرا به رو چشمانم

 
 ....زمی_جانم عز

 
 یجمله مرا خل  صالم کرد. چشمانم را باز نکردم. دلم م کی نی. با همنیهم

صورتم بگ ستم را مقابل  ست د شده بودم. چرا ا هیو گر رمیخوا  نیکنم. کالفه 
 داد. یگونه مرا عذاب م

 
 .دمیکش یقیعم نفس

 
 تونم بهت اعتماد کنم. یدونم..... نم ی_نم

 
 شد که مرا ترساند. دیآن چنان سف ییلحظه ا ی. رنگش برادمیرا گز لبم

 



مثل  زهایچ یلی. خیدون یما عوض شتتتده. خودت هم م نیب زهایچ یلی_خ
 واریمن تو د نیاز احترام ها و حرمت ها شکسته شد. هم ب یلی. خستیسابق ن

 خانواده هامون.... یاعضا نیاعتماد خراب شده و هم اون احترام ها ب
 

 ی قدم فاصتتله کی. همان دیرستت یبه نظر م تر چارهیتر و ب چیبه لحظه گ لحظه
من قرار گرفت. حاال هوا به شتتدت ستترد  یکرد و کامال روبه رو یرا ط نمانیب

سر آن صدا ی. برقدیبار یآسا م لیشده بود و باران س  یدر آسمان زد و پشت 
شتناک رعد آمد. ناخوداگاه ب سمتش متما شتریوح ست خودم  شدم. لیبه  د

 نبود. از رعد و برق وحشت داشتم. کالفه گفت:
 
 .یخور یشد. سرما م سیخونه. سرتا پات خ میبر ای_ب
 
. آن چنان در یحرف چی. بدون همیکرد یبرگشتتت را ط ریبار با عجله مستت نیا

شت. پاها یفکر فرو رفته بود که توجه آب  یرا در گودال ها شیبه اطرافش ندا
شتتلوار من و شتتلوار  نییتمام پا فیآب کث کهیبه طوررفت.  یزد و راه م یم

 کرده بود. فیخودش را کث
 
شاره کردم و امدیانداختم و در کوچک باد را باز کردم. داخل ن دیکل ستم ا . با د

 گفتم:
 



 .یخور یتو لباست رو عوض کن سرما م ای_ب
 
 گفت: یناراحت یغصه و صدا با
 

 _برات مهمه.
 

 مهم نبود. شی. او که من برادیبگو یزیچ نیشدم. او حق نداشت چن یعصب
 

 حرف رو نزن تو رو خدا. من برات مهم بودم؟ نیا گهی_تو د
 

 _به خدا آره.
 

 _انقالب....
 
 کردم تا آرام باشم. به داخل رفتم. یخشم حرفم را ق   کردم. سع با
 
 تو. من سردمه. ای_ب
 
را در  مانیهابحث نکرد و داخل شتتد. همان دم در تمام چکمه و لباس  گرید

. خودش هم با آنکه دمیلرز ی. مدیچک یمن آب م ی. از کت او و پالتومیآورد
لبانش از ستترما کبود رنگ شتتده بود، به ستترعت به طبقه باال رفت و لحاف 



ش میضه شم  شاره کرد تا بلوزم را هم که کم شهیپ شده بود  یرا آورد و ا نم دار 
شوم راهنیپ می. دوباره به باال رفت و برااورمیب رونیب شعله  شک آورد.  و  نهیخ

 .دیلحاف خز ریاش را در آورد و ز سیخ وریکرد. خودش پل ادیشوفاژ را ز
 
شتاقانه به من خ راهنمیاکراه پ با شتم او را که م ست ندا ده ش رهیرا در آوردم. دو

شد.  رهی. نگاهش را از من گرفت و به آتش خدمیرا پوش راهنمیکنم. پ ییبود هوا
ستم  ریز ستانش گرم تر از من بود. من هنوز پو ستم را گرفت. د لحاف رفتم. د

 .سیسرد بود. سرد و خ
 
 جلو تر موهات هم خشک بشه. ای_ب
 

 جلو تر رفتم. یکم
 

 رن. یم رانی_خانواده ام دارن از ا
 

 شده بود. رهیکردم. نگاه او اما خسته و سرد به آتش خ نگاهش
 

 جا ندارن. نیا یکار گهی_آره د
 
 .زیلحنم ناخواسته تلخ شد و طعنه آم یخواستم طعنه بزنم ول ینم



 
 زد و سرش را تکان داد. یکرد. لبهند تله نگاهم

 
 .رهی_من دلم گ

 
 نگفتم. یزیچ
 

 ؟یکه برگرد ستنین ی_خانواده ات راض
 

 .یو سارا نیدینگفتن. حداقل نه آ یزیدونم. قاطعانه چ ی_نم
 

 گه؟یم یخودت دلت چ ؟ی_خودت چ
 

 گفتم: آرام
 

 _دل من؟
 

 گه؟یم ی_آره اون ته دلت چ
 
 یخواست که به او برگردم. چون م یدلم م کیدانستم. ته دلم دو دل بود.  ینم

 یم گرمیدل د یتوانم او را فراموش کنم. ول یدانستتم که من تا آخر عمر هم نم



 کیت. اس دهیبه بن بست رس یگفت که اشتباه است و راب ه ما از نظر احساس
 .ین بست احساسب

 
 دونم. ی_من نم

 
متنفر بودم. دستتتش را دور  یدرماندگ نیدرمانده بود و من چقدر از ا میصتتدا

ستم تا هزارن خاطره  شمانم را ب شرد. چ  یشانه ام حلقه کرد و مرا به خودش ف
با ا حرکت او شتتکل گرفته بود، در ن فه خفه کنم.  نیممنوعه را که در ذهنم 

 نکردم. یع ر تنش مرا به گذشته برد. حرکت
 

 میرها ی. ولدمیکنار کشتت ی. خودم را کمدیب*و*ستت یام را به نرم قهیشتتق کنار
 هچیقال یحرکت را نداشتتتم و رو نیهلم داد. توق  ا نیبه طرف زم ینکرد. کم

م شد برسد. خ نیسر خوردم. قبل از آنکه سرم به زم نهینرم مقابل شوم یپوست
نم ه باراب*و*س ارقر یتاب و ب یگذاشت و ب نیزم یو سرم را بغل کرد. مرا رو

 و درمانده. جیشده بودم. گ جیکرد. گ
 

چند حس مهتلف فلج  ریباز مانده بود و خشتتکم زده بود. تحت تاث چشتتمانم
 را پس زدم.اش گذاشتم و او  نهیس یشده بودم. دستم را رو

 
 _نه.....



 
خم  گرید ییه اب*و*س یکرد. چشمانش درخشان و خوشحال بود. برا نگاهم

 تکان دادم و قاطعانه گفتم: نیشد سرم را به طرف
 

 _نه..... ولم کن.
 
د. کر مینگاهم کرد. از من فاصتتله گرفت و بدون حرف رها رتیو ح یناراحت با

 دستانش گرفت. نیسرش را ب
 

 ....یکن یم ونمید ی_سونا دار
 

 گفتم: یخفه بود. خفه و گرفته. عصب شیصدا
 

 کی مونیبه زندگ یگند بزن نکهیکنم؟ چرا خودت قبل از ا یات م وانهی_من د
 ؟یلحظه فکر ذهن و احساس من رو نکرد

 
 سر بلند کرد. یبار او عصب نیا

 
مام اون  یدون ینکردم؟ از کجا م یدون ی_از کجا م که من تو برزخ نبودم؟ ت

که چ ور بهت بگم؟ چ ور بهت بگم  کردمیخودم فکر م شیپنج ماه داشتتتم پ
شدم. م یکردم ول یکه چه کار شقت  ش یحاال عا ستم در امان با  ی. نمیخوا



لط غ اسباتمنشد. مح یتو اثر بذاره. ول یاتفاق ها رو نیکدوم ازا چیخواستم ه
 ذاشتم آب تو دلت تکون بهوره. ی. وگرنه نمیدیاز آب در آمد. تو زودتر فهم

 
 را تکان دادم. سرم

 
مه چ ی_خراب کرد عد از شتتهریرو خراب کرد زیانقالب. ه به  گهید اری. ب

ماد نکردم. نم یکستت فت. نم یاعت ماد  یدونم چرا دلم برات ر دونم چرا اعت
 .یرو خراب کرد زیکردم؟ همه چ

 
ورد آ رونیب یگاریرفت. س سشی. لحاف را کنار زد و به طرف کت خبرخاست

 و آتش زد.
 

 ایمن، بابات،  ؟یناراحت یبابات؟ االن تو از دستتتت ک ای_من خراب کردم؟ 
 خودت؟

 
بود. نگاهش کردم.  سیرا چک کرد. هنوز خ ورشی. پولستتتادیا نهیشتتوم کنار

 یبودم به طور محستتوستت دهیکه او را برهنه د یبار نیالغر شتتده بود. از آخر
رفته بود و شکمش صاف و تهت شده بود.  لیالغرتر شده بود. عضالتش تحل

 شکم آورده بود. یآن اواخر کم
 



او حق داشتتت. من از خودم هم ناراحت بودم. از  دیرا از او گرفتم. شتتا نگاهم
ن مخودم کرده بودم.  یایاو را دن نکهیآن قدر به او اعتماد کرده بودم. از ا نکهیا

 . از حماقت دوباره ام.شتریاز خودم ب دیبودم. شا یاز همه شاک
 

آدم مگه چقدر توان داره؟ هان؟ تو بگو. من از  هی ؟یحال منو بفهم یتون ی_م
سونا. کم ن یسالگ زدهیس شار رومه  سال. تقر ستی. بستیف اندازه  ابیو چهار 

پنج  نیاکه  یکدومش ستتهت تر از فشتتار چیهمه اش به درک. ه یعمر تو. ول
 .....دمپنج ماه من پوست انداختم. داغون ش نیماه روم بود نبود. ا

 
 نشست. نیزم یکرد. جلو آمد. مقابلم دو زانو رو مکث

 
شده بودم. زندگ یکار م ی_چ شقت  ش میکردم؟ عا ه بود ک نیریاونقدر آروم و 

ست خودم نبود. تازه بعد از ا یدلم نم شتم. د ستت دا  نیاومد خرابش کنم. دو
که از ستتر کار به  یمرد هیمرد نرمال.  هی. یمرد معمول هیهمه ستتال شتتده بودم 

 زنش. به عشق خود زنش..... یخونه. به عشق غذا ادیعشق زنش م
 

 .دیلرز شیصدا
 

نه م یم یکردم وقت یم فی_ک مدم خو نه بو دمید یاو  یده. بو یزن م یخو
شق. فکر م شق. ول یدگزن هینرمال.  یزندگ هیکردم که چقدر خوبه  یع  یبا ع

شتم.  هیمدت  نیفکر کن که تمام ا خوره که تو ذهن و فکرم بود.  هیخوره هم دا



 اسمون،هر تماس و هر عشق و هر احس ؟یمن بذار یخودت رو جا یتون یم
نه بود. از  هیبرام  مال یزندگ نیکردم از ا یم فیطرف ک هیحس دوگا ه ک ینر

عد از ا عذاب  هی ،یمیترس دا هیطرف  هیکرده بودم. از  دایهمه ستتتال پ نیب
 ؟یبفهم یتون یگم سونا؟ م یم یچ یدون یبا من بود. م شهیهم

 
 بود خاموش کرد. دهیرا که به انتها رس گارشیکرد. برخاست. س نگاهم

 
شتباه بود. از ب ی_م ست خودم نبود.  یچ یو بن. ول خیدونم کارم ا کار کنم. د

 کردم. که باهات یزندگ هیبه ثان هیاش لذت بردم سونا. از ثان هیبه ثان هیاز ثان
 

 یشقعا هیبه ثان هیکه من هم از ثان میخواست بگو یرا فرو خوردم. دلم م بغضم
ست خودم نبود.  یکه با تو کردم لذت بردم ول شده بود. د ستم. زبانم قفل  نتوان

وباره هم در توان از عشق من در توان او نبود و صحبت از عشق و اعتماد د زیگر
 من نبود.

 
کنم. فقط  یم یو بگ یبهوا یکار کنم؟ ستتونا هر کار یکه چ یگ ی_حاال م

 .میکن یبرگرد. باش. بذار زندگ
 

ستتر  یو کنارم نشتتستتت. در جهت مهالف من. آن زمان ها ستترم را به رو آمد
اراده به شتتانه اش افتاد.  یگذاشتتتم. نگاهم ب یو مردانه اش م یقو یشتتانه ها



سرم را به نرمدینگاهم را د شانه ام حلقه کرد و  ستش را دور   شانه یبه رو ی. د
 خودش گذاشت.

 
 من. یرن. به خاطر من. به خاطر زندگ ی_خانواده ام به خاطر تو دارن م

 
 کنه؟ یرو عوض م یزیچ نی_به نظرت ا

 
 را نوازش کرد. میموها ینرم به
 

 کنه؟ یکنه که نمعوض  دیرو با ی_چ
 
کهی_ا کار نیا ن تاده انقالب. من و تو هر  ها اف فاق   میتون ینم میکه بکن یات

 ییاق هااتف یتون یتونم دوباره به تو اعتماد کنم تو هم نم ی. من نممیپاکش کن
. رزادمیپ هی. باز هم از نظرت من یخاله ات و برادرت افتاده فراموش کن یکه برا

 باز هم ....
 

سرم را از رو حرف صورتم  یرا ق   کردم.  ستش  شانه اش بلند کرد با هر دو د
 دست گرفت. نیرا ب
 

 وستتط نیا یچ ؟یبه من اعتماد کن یتون ی. چرا نممیکن ی_اول از تو شتتروب م
 ؟یزن یحرف رو م نیمونده که ا



 
 آوردم. رونیدستانش ب نی. صورتم را از بدمیکش یقیعم آه
 
من به  یاعتماد یب نهیا ؟یر خانواده ات بهم پشت کناگر دوباره به خاط نکهی_ا

 تو.
 

 را تکان تکان داد. سرش
 

 _من بهت پشت نکردم سونا. من ......
 

 گفتم: یرا ق   کردم و با تله حرفش
 

شت کرد ی_چرا کرد ستفاده کردیانقالب نگو نه. تو به من پ رات . بی. از من ا
 بودم. لهیاول قرار داشتن. من فقط وس تیخانواده ات در الو

 
 هم فشرد. یرا بر رو چشمانش

 
شا نی_نه ا طور نموند. برام  نیا یاومدم جلو ول تین نیاولش با ا دیطور نبود. 

که م ی. فکر میبود تیدر اول مه چ یکردم   یرو جم  کنم. فکر م زیتونم ه
شتتد. ن ی. ولیایراه ب چارمی. با دل بیبه دلم نگاه کن کمیتو هم  دیکردم که شتتا



تم تو خواس ی. نمییجا هی یداشتم که بفرستم بر الی. خهتیبرنامه هام بهم ر
 نشد. یول یریماجرا ها قرار بگ نیب ن ا

 
 و غصه گفتم: یناراحت با
 

باز  دیکه شتتا یعنیبودم.  لهیکه من وستت یعنی یجلو اومد تین نیکه با ا ی_وقت
 ترسونه انقالب. یمنو م نیهم تکرار بشه. ا

 
 اش فشرد. نهیرا بغل کرد. به ممانعت من محل نگذاشت و سرم را به س سرم

 
نه همه اش فکر خودت رو  ای گم؟یم یستتونا چ یفهم ی_عاشتتقت شتتدم. م

خواستتتم  ینم ؟یفهم ی. دستتت خودم نبود. میکن یدوباره و دوباره تکرار م
 ؟ینک یچرا درکم نمرو نهواستم.  تیلحظه هم ناراحت کی ی. حتینیصدمه بب

 ریستتونا. غ یکن یم یخواهر و برادرات هر کار یمن بذار. برا یخودت رو جا
 گم؟ یدرود م نه؟یاز ا

 
 .کردمیم یخانواده ام هر کار یداشت. من برا تیکردم. واقع سکوت

 
کار که از من توق  م ی_من فقط  کار یرو کردم  فت.  به عنوان برادر  یر که 

سونا. هم یهم کم کار یطور نیدادم. من هم یانجام م دیبزرگتر با شتم   نیدا
 طوفان کم گذاشتم. یهم برا یطور



 
 شتتشیبه آت شیچرا آت ؟یکه آرومش کن ی_چرا به عنوان برادر بزرگتر نهواستتت

 ؟یداد
 

 زد. یکرد. لبهند تله نگاهم
 

بود. کم ن یکم درد دیبچه کش نیکه ا ینگاه نکن سونا. درد هیبه قض رونی_از ب
 ما بگذار. یخودت رو جا کمیمنصف باش.  کمینبود.  یعذاب

 
طوفان  یدلم برا شهیهم انیم نیدانستم که حق با او بود. در ا ینگفتم. م یزیچ

سوخته بود. حت شتریب س فیکث یبا آن حرف ها یاز همه  شبش که مرا تا  ر آن 
منصتتفانه نگاه  کهیباز هم وقت یحد مرگ جلو برد و بچه ام را از من گرفت. ول

 سوخت. یم شیکردم، دلم برا یم
 
که مرا  یچه م یول که محرمم بود. او  ته بود. او  که دلم از او هم گرف کردم 

شت، چرا ا ست دا درد دل  نیحرف من بود. ا نیکار را با من کرده بود؟ ا نیدو
 فکر. نیمن بود. درد روحم. خوره جسمم. نابودگر تمام وجودم شده بود، ا

 
 هگی. دیگذارم که عذاب بکشتت ینم گهی. م مئن باش که دیام مهم_ستتونا بر

 خراب بشه...... مونیگذارم که زندگ ینم



 
و  ام کنار زد یشانیپ یرا از رو میرا ق   کرد. با انگشت اشاره اش موها حرفش
 .دیسب*و*سرم را 

 
 .یکه تو بگ یکنم. هر چ یم یبهوا یهر کار ی_اگر برگرد

 
به آتش خ نیکه در آن بودم روحم را از ب ینگفتم. برزخ یزیچ  رهیبرده بود. 

 شدم.
 

 . سونا.....می_بذار آروم آروم جلو بر
 

گاهش نکردم. در بن بستتت باز که ه ریگ یهم ن  یراه خروج چیکرده بودم 
 یزدم و جان م یهمان طور در همان بن بستتت دستتت و پا م دینداشتتت. با با

ا گشتتتم. نفستتش را پرصتتد یرفته را برم کردم و راه یعقب گرد م دیبا ایکندم، 
 داد. رونیب

 
 دم. ی_طالقت نم

 
شک و محکم بود. مثل ا لحنش ضا نکهیخ  کردم یطالق م یواقعا اگر من تقا

 داشت که تا سرحد مرگ مرا سر بدواند. الیخ
 



خانه  یروانیبرخورد باران با ش ینگفتم. او هم سکوت کرد. صدا یزیهم چ باز
 آمد. یبود که م ییتنها صدا

 
سا دی_فردا با شایرو جم  کن با خودم ب لتیبرگردم تهران، و جا  نیهم نتی. ما

 برش گردونه تهران. ادیفرستم ب ینفر رو م کیبمونه. بعد 
 
 دهیرا به او داده بود که او را بهش نانیاطم نیا ینگاهش کردم. چه کس رتیح با

 ام و با او به تهران برخواهم گشت؟
 

 گردم. ی_من برنم
 

 و سردرگم نگاهم کرد. جیتوانم لحنم قاط  باشد. گ یکردم تا آن جا که م یسع
 

 _سونا....
 

 آمد. رونیباز مانده بود، ب میکه شوکه شده و ن شیلبها انیکلمه از م کی نیهم
 

کنم. بذار آروم بشتتم. من االن اصتتال  ی_من رو تنها بذار انقالب. خواهش م
ا کنم. بذار بتونم ب دای. بذار خودم رو پستتتمی. االن اصتتال خودم نستتتمیخوب ن

 . االن....امیخودم کنار ب



 
و  یچارگیرا ق   کردم و نگاهش کردم. چشتتمانش دوباره همان حالت ب حرفم

 میکه گفتم اگر مرا دوستتتت دارد رها یکرده بود. روز دایآن روز را پ یدردمند
ت. روم خودش رف نیکه خودش از ب دیرس یبه نظر م یکند. او مرا رها کرد ول
روم من هم  دیشاهمراه من است.  دیرس یکه به نظر م یرا گم کرده بود. روح

 همراه او بود.
 

ستت. خ شاادیز یلی_االن ناراحتم از د تو که خودت رو محق  یدرکش برا دی. 
 یاون وقت م یمن بذار یاگر تو هم خودت رو جا یسهت باشه ول یدون یم

 گم. انقالب .... یم یکه چ یفهم
 

 کیدادم و به سرام هیام را به شانه اش تک یشانیهم فشردم. پ یرا به رو چشمانم
 کف خانه چشم دوختم. یها
 

 . به من رودستی. منو عاشق کردیکرد لهیمنو وس ینکرد ی_انقالب کار خوب
ن او مونیآروم باشتتم. اگر برگردم زندگ کمی. منو به حال خودم بذار. بذار یزد
ا هم م یاتفاقات افتاده. زندگ یستتر کیول کن که شتته که بود. قب ینم یزیچ

 باشم. هابا خودم تن کمی. پس به من زمان بده. بذار شهیمثل قبل نم
 

 یدر آن ته نگاهش کم یشتتده بود. ول نیام را باال داد. چشتتمانش غمگ چانه
هم. بد دیکه بهواهم به او ام نیکه از آن متنفر بودم. ا یزیشد. چ یم دهید دیام



نداشتتتم که آن قدر آرام  یدیام چیکه خودم اصتتال آن را نداشتتتم. من ه یزیچ
 به او برگردم. اهمبرسم که بهو یشوم و آن قدر به آن درجه از خود گذشتگ

 
ه ک یزیخواهم بکنم. تنها چ یدانستتتم چه کار م یقدر ستتردرگم بودم که نم آن

 بود. ییتنها یخواستم کم یدر آن لحظه م
 

 ست؟ه یدیام ؟یگرد ی_برم
 

 دهیجمله را پرستت نیهم ا گریبار د کیکردم. ستترم را تکان تکان دادم.  نگاهش
 به او ندادم. یجواب چیکه خانه را ترک کردم. آن زمان ه یبود. زمان

 
 دونم انقالب. ی_نم

 
 زد. گونه ام را نوازش کرد. برخاست. یتله لبهند

 
 گردم تهران. ی_برم

 
 را دوباره چک کرد. خشک شده بود. به تن کرد و گفت: وراشینگفتم. پل یزیچ
 

 کشم. یزجر م شتریشم ب یم ییبمونم هوا شتی_پ



 
ود شده ب دیپسر نوجوان ناام کیخنده ام گرفت. لحن اش مثل  ییلحظه ا یبرا

 . لبهند زدم.دیایدوست دخترش سر قرار ن دیترس یکه م
 

اش اش کردم. مقابل در مرا  ی. برخاستتتم و تا مقابل در همراهدیرا پوشتت کتش
غضم و ب دمی. لبم را گزدمیاش چسب نهیدر آغوش گرفت. آن قدر محکم که به س

 .دیب*و*سام را  یشانیرا فرو خوردم. پ
 

 _دوستت دارم کوچولو.
 

کوچولو، دوباره مرا به گذشتتته برد.  نیدوستتتت دارم و ا نی. اهتیر نییپا دلم
 .میبگو یزیفقط سرم را تکان دادم. نتوانستم چ

 
 _سونا.....

 
 بود. یداشت و نگاهش کامال جد اخم

 
شت م ی_اگر م ستم بدون یشد به عقب برگ س ینم گهیکه د یخوا شتم آ  بیذا

 بره..... نیذاشتم بچه مون از ب ینم گهی. دینیبب
 

 لرزان شد. شیصدا



 
 به اندازه تو سهت بود. متاسفم. دیمن هم شا ی_برا

 
ت . اشک تا پشدمیشکم تهتم گذاشت و نوازش کرد. لبم را گز یرا رو دستش

 و گفت: دیکش یمن سرسهتانه آن را پس زدم. آه یآمد. ول میپلکها
 

 .ادیز ستیجا امن ن نیپشت جنگله ا نیجا نمون. ا نیا ادی_مواظب باش. ز
 

 _سگ ها هستن.
 

گاه هردو مان ن ها کرد ینفر خ یکه برا میبه ستتتگ  به دا باران  ل النه فرار از 
 زدند. یرفته بودند و چرت م شانیها
 

 .میقد ی_سگ هم سگ ها
 

ستم. دوباره نگاه لبهند سرت به من کرد و  یزدم و گفتم که مواظب ه پر از ح
رفت و از باد  نییستتاختمان پا یبار دستتت تکان داد و از پله ها نیآخر یبرا

 زد. رونیب
 



ن او باران نگاه کردم. با رفت دیشد زشیرا قفل کردم. کنار پنجره رفتم و به ر درها
د. رفته بو نیهم از ب تیاز امن یمیفراوان، حجم عظ یعالوه بر احستتاس دلتنگ

 کردم. یم یشتریب تیبا وجود او حس امن نکهیمثل ا
 

ست شتم گر دو صبح فردا یکار را هم نکردم. ول نیکنم و ا هیندا آن  یفقط تا 
شدت بغض گلو درد گرفته بود  صبح روز تیدر نها یم. ولروز. تمام مدت از 

درد گرفت  یتهت خورد و کم یبه لبه  میشتتتدن از خواب پا داریبعد زمان ب
شستم و آن چنان زار زار گر نیزم یرو یول ش میپا نکهیکردم، مثل ا هین ده ق   

 است.
 

 رونیکه از روز قبل در چشتتمانم مانده بود و ب ییاشتتک ها یبود برا ییا بهانه
 نشده بود. هتهیر
 
 
 
 
 

*** 
 
 
 



 
 

گها آمد و س یهفته بعد به تهران برگشتم. شب ها از پشت باد سرو صدا م دو
شتم و هم تیکردند. حس امن یواق واق م مایدا شد که زودتر از  نیندا باعث 

 نیدیخواستتتم به تهران برگردم. خستتته و نزار برگشتتتم. به خانه آ یکه م یزمان
شکش در آمد. عل هکرده بود کمن ذوق  دنیساناز آن قدر از د چارهیرفتم. ب  یا

 کی نکهی. مثل ادیکشتت یهم نفس راحت نیدیو آ دیچرخ یمثل پروانه به دورم م
 گذاشته شده بود. نیزم یدوشش بود، که به رو یبه رو یبار
 

سته شانیاز د یبودم ول خ شده بودم. آ دن شده  نیدیخوشحال  هم مثل انقالب 
شتتده استتت.  ریچند ماه او هم پ نیکه در ا دیرستت یبود. خستتته بود و به نظر م

ه گفته ب یشده بود. او هم الغر شده بود. ول دیسف شتریاش ب قهیکنار شق یموها
شده ام. استهوان  ردانستم که چقدر الغ یمن. خودم هم م یخودش نه به الغر

شتتده بودم. بعد از  دهیزده بود و مثل مانکن ها دراز و تراشتت رونیترقوه ام ب یها
ود ب یکار زیبه اتاق خودش رفت و ساناز هم در آشپزخانه مشغول تم یشام عل

و هم حرف  میهوا بهور یدستتتم را گرفت و به بالکن برد تا هم کم نیدیکه آ
 بالکن یلبه نرده ها یشتتتد رو یآن بلند م ازرا که بهار  شی. فنجان چامیبزن

 من قرار گرفت. یو روبه رو دیچرخ یگذاشت. کم
 

 ؟ی_چ ور



 
را باال انداختم و به ستتتاره ها نگاه کردم. هوا صتتاف بود و در کمال  ام شتتانه

 شدند. یم دهیکه ستاره ها در آسمان د ی. به طورزیتم اریتعجب بس
 

 _اومد اون جا نه؟
 
 به آنها نگفته بودم. یزیدانست؟ من چ یاز کجا م او
 

 ؟یدون ی_تو از کجا م
 

 من نگاهش را به ستاره ها داد. مثل
 

 _خودش گفت.
 

 .ی_باهاش در ارتباط
 

 اده بود.د مانیکه بابا به ا ییاز پولها یسر کیپس گرفتن  ی_رفته بودم برا
 
 گفتم: رتیح با
 

 _مگه پولها رو پس دادن؟



 
 را تکان داد. سرش

 
 حقشون و مالشون بود برداشتن. ی_هر چ

 
 نکشم. ادیهم فشردم تا فر یرا به رو چشمانم

 
 بود؟ یچ یال پس براهمه جار و جنج نی_ا
 

 .دینوش شیاز چا یکم
 

 هنکیبم رو. مثل ا ی_حقشتتون رو برداشتتتن ستتونا. باد رودبار و نهلستتتان ها
خانواده که همه کس و  هی. هیدونستتتت که مال ک یکرده بود م قیطوفان تحق

کارشتتون تو زلزله مردن و فقط دو تا بچه ستته چهار ستتاله موندن که االن تو 
گفته. بچه  نوبهش یستیطوفان رفته بوده بهز نکهی. مثل اکرمان هستن یستیبهز

ون تمام مهارجش یمونن ول یم یستیطوفان هستن. تو بهز یها تحت سرپرست
نهلستتتان ها کار کنه ستتودش  ینفر رو گذاشتتته رو کیتا االن با طوفان بوده. 

ه که ب یخرج و مهارجشتتون تا وقت یبه حستتاب دو تا بچه ها برا شتتهیم هتهیر
 برسن. یسن قانون

 



 نگاهش کردم. چانه اش را باال برد. رتیح با
 

سته. ا ی_من هم مثل تو تعجب کردم. ول ان طوف میکن یکه ما فکر م یآدم نیرا
 ....ستین

 
 شد. شتریب رتمیح
 

هاشتتون رفتم بم. انقالب م با  ها چ نمیخواستتتت من بب ی_   یبرا یزیکه اون
ستان ها شتن. تمام نهل شون برندا سکونت پولها به ا ییخود  مانیکه به خاطر ا

 وراث. ایشون،  یبود برگشت به صاحبان اصل دهیرس
 
 به من که دهانم از تعجب باز مانده بود کرد و گفت: ینگاه مین

 
 یخورن ستتونا تو بم. باور کن نصتتف شتتهر م یستتر طوفان قستتم م ی_رو

 ه ها در تماسه. چند تا بچه رو تحت پوشش داره.زلزله زد شتریشناسنش. با ب
 

 _بحثتون نشد؟
 

ن انقالب همو یتو خودش بود و سرد ول کمی. طوفان ومدین شیپ ی_نه. مشکل
 بود. شهیآدم هم

 



 کرد و گفت: نگاهم
 

 ؟یبکن تیبا زندگ یخوا یکار م ی_چ
 

 ندادم. سکوت کردم. یجواب
 

که هنوز  مهی. االن دو ماه و نیپا در هوا بمون یتون ی_ستتونا تا آخر عمرت نم
شد . رهیکه آراز م یروانکاو نیهم شیبرو پ ای. لج نکن خواهر من. بیروبه راه ن

 هنییتو آ چی.هیشتتیداغون م یطور نی. ستتونا اهیبزار کمکت کنه. کارش عال
 ؟یخودت رو نگاه کرد

 
 زدم. یکج لبهند

 
 دم. یز دست مکنم. اعتماد به نفسم رو ا ی_نه. نگاه نم

 
در بالکن آمد. ساناز  یگرفت و به طرف خودش کشاند. صدا یرا به نرم دستم

 تههیر یپوست گرفته و خورد شده را در ظرف یها وهی. موستیهم به جم  ما پ
 بشقاب پر به دست من داد و با تحکم گفت: کیبود و آورده بود. 

 
 _بهور



 
 .دمیخند

 
 .یندارم سان لی_م
 

شقاب خال یخور ی! می_غلط کرد وگرنه دهنت رو باز  ید یمن م لیتحو یب
 تو حلقت. زمیر یم فیکنم با ق یم
 

 به دهانم گذاشتم. بیتکه س کیو  دمیخند
 

 _سونا....
 
 نگاه کردم. نیدیآ به
 

 از همه شتتتری. بیاز همه ضتتربه خورد شتتتریتو ب انیجر نیدونم که تو ا ی_ م
کار یتو بود. ول یفشتتتار رو خودت رو زودتر  فیتکل یبکن یخوا یم یهر 

 یکن یزندگ یخوا ی. جدا شتتو. اگر میجدا شتت یخوا یمشتتهن کن. اگر م
 .تیخوب برو سر زندگ

 
 نگفت. یزیچ یساناز نگاه کردم. نگاهش نگران بود ول به
 



 من جدا بشم؟ یخوا ی_تو م
 
 گفت: رتیح با
 

ت تو فقط دس یزندگ اریبدم. اخت یتز نیمن. من غلط بکنم که همچ زی_نه عز
سونا جان. بچه ن کار رو بکن اون کارو نکن. بعد  نیکه من بگم ا یستیخودته 

 کنم. زشیکه من تجو یهم مگه طالق گرفتن کار خوب
 

 نگاه کردم. اهیبه آسمان س سردرگم
 

 دونم. ی_نم
 

 .دیپرس متیبا مال ساناز
 

 ؟یدون یرو نم ی_چ
 

 .رمیبگ میتونم تصم یهوا هستم. نم یساناز. رو ستی_حسم خوب ن
 



 نیکنه. ستتونا ا یاون بهت کمک م ؟یر یروانکاو نم ایمشتتاور  هی شی_چرا پ
 شونیانقالب. االن همه پر نیهم ما، هم ا ،یکش یهم خودت عذاب م یطور

 و درمونده هستن.
 

 بود. سرم را تکان دادم. زیهمه چ یایگو نیدیحق داشت. نگاه نگران آ ساناز
 

 .ریوقت بگ هیکه واجبه برام  ینیب ی_باشه اگر م
 
 .دیکش یلبهند زد و نفس راحت نیدیآ

 
 .زمی_م مئن باش که واجبه عز

 
شت بحث ادامه پ گرید ساناز صادف داینگذا سار یکند و با حرارت از ت  یاکه 

داشته است که منجر به خسارت به  یکرد. ظاهرا رضا تصادف فیکرده بود، تعر
ش شغله نیما سارا ییا شده بوده و به خاطر م شته  ه قبول کرده بوده که ب یکه دا

کارها بال  ماشتت نو دار و نشتتتا ریبرود. و در گ نیماشتت مهیب یدن به  نیدادن 
بتواند  باشد تا کارشناس یبهتر تیکارشناس، دنده عقب گرفته بوده تا در موقع

ش شش از جا کنده م ندیرا بب نیما شنه کف گاز  یرو شیشود و پا یکه ظاهرا پا
ش یم سرعت به ما س یعقب نیرود و به  شنا صف کار ، بوده ستادهیا یکه در 

 کند. یبرخورد م
 



 یندید یسارا افهیگفت که ق یاز شدت خنده خم شده بود، م کهیدر حال ساناز
ضوب آن قدر خنده دار بود که مرا هم به  افهیتر ق یدنیبود و از آن د ضا بود. مو ر

 .نیدیآ را بر لبان تیخنده انداخت و لبهند رضا
 

شن در سارا دمیگرگان فقط  صادف کوچک یکه  ش یت شته که ما سا نیدا رت خ
کرد. ظاهر فاجعه بار  یآن را م فیکه حاال ستتاناز تعر یزیچ یاستتت. ول دهید

 بوده است که من فکرش را کرده بودم. یزیتر از آن چ
 

سرد بود ولمیستادیهم در بالکن ا گرید یکم که  ییا وهیگرم و م یبا چا ی. هوا 
 .دیچسب یساناز آورده بود م

 
 
 
 
 

 و پنجم ستیب فصل
 

ر ه یبه عبارت ایزد.  یم یآهنگ کی یستتردرد گرفته بودم. هر کستت اهویآن ه در
زد. در عجب بودم که آراز چ ور در آن همه ستتر و  یستتاز خودش را م یکستت

شان م  یکینواخت. هر از چند لحظه به  یصدا تمرکز کرده بود و بهتر از همه 



جا که ک دیپرسو با چشمک  دیکردم. برخاستم. آراز دست کش یاز آنها نگاه م
 روم. به سرم اشاره کردم. خنده اش گرفت. یم
 
بود و گروه  نیجا تحمل نکرده بودم. تمر کیبه حال آن همه ستتر و صتتدا را  تا

 یرا در خانه بابا انجام م نشتتانیکرد تمر یکه آراز با آنها کار م یارکستتترستتنت
و کوک کردن  هیاول نیدادند. هنوز شتتروب به کار نکرده بودند و مشتتغول تمر

 بودند. شانیسازها
 

با خال یجا بود که آراز  یداد. فقط کاف ی. چقدر آن زمان آراز را عذاب میبا
تا ماه ها  دیاآن وقت ب ند،یایکه به خانه بابا ب دیبه گروه بگو نیتمر یبار برا کی

 یم یها شاک هید. در خانه خودش آپارتمان بود و همساکر یکار را م نیجبران ا
شان را در خانه بابا و با  ییا دوره یها نیشد تمر یمجبور م یشدند و او گاه

 هزار منت برگذار کند.
 
ورود چشتتمانش هر لحظه به دنبال  یکه در ابتدا یطبقه باال رفتم. مرد جوان به

قه درون دستتتم عقب نشتت دنیبا د یمن بود، ول له  ینیحل کرده بود، در راه پ
هند زدم تکان داد. لب یسر میکرد. مودبانه برا یبود و با تلفن صحبت م ستادهیا

 .دمیتهت دراز کش یو از کنار دستش به اتاق سهند رفتم. در را بستم و رو
 

 ارمدی. به ددمیتهت دراز کش یبود. رو یاسفند ماه عال یگرم شده بود. هوا هوا
خانواده باهر فکر کردم. بعد از آنکه از گرگان آمدم. بالفاصتتله و  یبا اعضتتتا



 ییاز روانکاو خودش وقت گرفت. مرد مستتن و جا افتاده ا میآن آراز برا یفردا
س س اریبود که ب صحبت م اریب  یصحبت کردنش مقدار نکرد و با هما یآرام 

 کرد. یم قیآرامش را به مراج  تزر
 

سهت  میدادم. برا حیتوض شیبرا یسربسته کم. دیکرد و از مشکلم پرس شروب
کارها که از  با بگو یبود  کارها فی. کثمیبا عث م یبودن  با با  ک یبا ه شتتتد 

صا ما که فرزندانش بود صو صحبت کن مینتوان میمه ست راج  به آنها  . میدر
شتیگفتم را  یکه من م ییزهایچ شتریب س یم اددا سرد  اریکرد. ب  ری. غودبخون

ستق شاره کرد که آراز همه چ مانیصحبت ها میم سوس ا  زیرا کات کرد و نامح
 نیز اا شتتتریکه ب ستتتیتوانم الزم ن یکرده استتت و اگر من نم فیتعر شیرا برا

مه دهم. وقت که فکر م دیکه تعجبم را د یادا فت  ند زد و گ  نیکنم در ا یلبه
آن چند وقت اوضتتاب  درام؟ گفت که آراز هم  دهید بیماجرا فقط خودم آستت

. زرد هم رفته و برگشته است عتینداشته است. گفت که تا وض یستدر یروح
مواظب آراز باشتتند. چون که او  یچهار چشتتم دیگفته که با نیدیگفت که به آ

نشان داده است که بر خود مسلط است و  گریبحران را رد کند د نیاگر بتواند ا
 کرد. دایپ نانیاطم او یهم به پاک گرید طیتوان در شرا یم
 

با دور دهیفهم حاال خانواده  مدت  ند  که چرا در آن چ ندان  میها یبودم  چ
 یرهایبوده که آنها در تهران درگ نیا لیکردند. دل یبرخورد نم رانهیستتهت گ

 مشکل کنند. نیا ریخودشان را داشتند و دوست نداشتند که من را هم درگ



 
و  یکه به او داشتم. از ناراحت ی. از انقالب گفتم و از عشقمیهم صحبت کرد با

شتم. ا یو ترس یاعتماد یام. از ب یریدلگ اده دوباره خانو دیشا نکهیکه از او دا
اعتماد کنم و دوباره دل ببازم. از خشتم  دمیترست یدهد. م حیاش را بر من ترج

نرفته  دنشیبار هم به د کی یحت نکهیبابا داشتم. ا یکه از کارها ییفرو خورده ا
 می. او به نسمیضربه را خورده بود نیشتریمن و نه آراز. هر دو نفرمان ب بودم. نه

سته بود. م شوهر و زندگ یدلب ستم، و من هم که  ست داده بودم. از  میدان را از د
ت بودم. دوستتت ریبه شتتتدت از او دلگ یبابا متنفر نبودم. باالخره پدرم بود ول

 بود. هتهیهمه ما را به هم ر ی. او زندگنمیاو را بب منداشت
 

ند مانم را شتتروب کرده بودم. هنوز آن بهبود چ که در ته بود   یکه فکر م یهف
شتند که برا دهیعق گرانینکرده بودم. د دایکردم، پ ست و م یدا ضاوت زود ا ن ق

ن آن م نکهیگفتند. ا یبود که آنها م یزیچ نیو ا ،ییکرده ام. هر چند جز رییتغ
 .نداشتمگرگان را  بعد از برگشت از یروزها یحالت درماندگ

 
 میآمدند. او نبود. فقط نستت دنمانیکه آنها به د میقبل من و آراز در خانه بود روز

ا آراز را در خانه باب دنیتوق  د نکهیبود. مثل ا نیغمگ میو مستتتانه آمدند. نستت
 یگاه مبه آراز ن یسوخته بود. با چنان حسرت شیدلم برا یلحظات ینداشت. برا

به او متوجه شتتود که به آراز  ردنتوانستتت فقط با نگاه ک یم یکرد که هر کستت
 عالقه دارد.

 



در باطن او هم کامال مشهن بود  یدر ظاهر سرسهت و محکم، ول یول آراز
ر که نگاه پ یکرد و گاه یبه او نگاه م یچشم ریزند. ز یدل دل م مینس یکه برا

شت س اقیا کرد.  یشد و رنگ عوض م یسرد م د،ید یرا متوجه خودش م مین
 بود. شهیمستانه همان بود که هم

 
 یافظخداح یروزمره. گفت که برا یمستانه صحبت کرد. از صحبت ها شتریب

 را در فرانسه بگذرانند. یآمده اند. گفت که قرار است که مدت
 

صحبت کردن با تلفن از اتاق خارج شد مستانه آرام  یکه آراز برا یانتها وقت در
 گفت:

 
 _سونا....

 
 کردم. نگاهش نگران بود. نگاهش

 
 _بله؟

 
 ؟یبرگرد یخوا ی_نم

 
 لحظه به هر دو نفرشان نگاه کردم. چند



 
 _نه

 
 برخاست و آمد مقابل من نشست. شیسر تکان داد. از جا یبا ناراحت مینس
 

 نداره. ی_سونا انقالب اصال حال و روز خوب
 

 جواب گفتم: یکردم. و به جا نگاهش
 

 ؟یکرد یبد یلیکار خ یدونست یم می_نس
 

 خورد. جا
 

 یمیبا تو صتتم یندارم، ول یکه دوستتت یدون یدوستتتت داشتتتم. م یلی_من خ
 .ی. تو دل برادرم رو بردستیاصال مهم ن نیا یشدم. ول

 
ستن لبهند یزیرنگ گرفت. چ شیها گونه ش شد که نتوانم از ن که  یکه باعث 

 کنم. یریبر لبانم آمده بود، جلو گ
 

 ناراحتم. یلیخ یلیاز دستت خ ؟یکار رو کرد نی_چرا ا
 



 _متاسفم.
 

 کرد. ی. مستانه متفکرانه به من نگاه مدیلرز لبانش
 

 .میماجرا ضربه خورد نیما تو ا ی_سونا همه 
 

 زد. یکردم. لبهند تله نگاهش
 

 میستتو ن تی. تو شتتوهر و زندگمی_ما برادر بزرگمون که برامون مهم بود رو باخت
 هم ....

 
 آمد. در نییحرفش را ادامه نداد. آراز از باال پا یکرد. ول میبه نستت ینگاه مین

ردم را گرفت. اشاره ک گارشیبود از من سراد پاکت س مینگاهش به نس کهیحال
 فت.ر اطیرا برداشت و به ح گارشیمبل کنار پنجره گذاشته است. س یکه رو

 
دوم ک چیه میخواست یبشه سونا، باور کن. ما نم یطور نیا میخواست ی_ما نم

 .یبرادر ما بود ی. مهصوصا تو که تمام زندگدینیبب بیاز شما آس
 

 را تکان دادم. سرم
 



 درست شد؟ طوفان آرومه؟ ی_االن همه چ
 

 یرفت. م اطیکرد و به ح یکوتاه یعذر خواه میرا باال انداخت. نستت شیابرو
 دانستم که به سراد آراز رفته است.

 
 نهیب ی. حاال هم که انقالب رو مدهید. طوفان تا حاال رنگ آرامش نرمی_نه بم

 بدتر شده.
 

 را فرو خوردم. بغضم
 

 .میر یم می_در هر حال ما دار
 

 _به خاطر من؟
 

و آمد کنارم نشست. دستم را در دست خودش گرفت. تعجب کردم  برخاست
 نگفتم و دستش را پس نزدم. یزیچ یول
 

 _تو فکر کن که آره.
 

 شه؟یهم ی_برا
 



 .دیخند
 
 ؟ینیرو بب هتمونیر گهیخواد د یکه دلت نم ادیقدر از ما بدت م نیا یعنی_
 

 هم خنده ام گرفت. خودم
 

 .دمیپرس یطور نی_نه. هم
 

 اش را باال انداخت. شانه
 

 که الزم باشه. یدونم تا زمان ی_نم
 

 برداشت و گفت: شیپاها یرا از رو فشیو ک برخاست
 

 ید رو به انجام برسونه. مکه بابام ازش خواسته بو یخواست کار ی_انقالب م
مدت خودش رو خورده بود. تمام  نی. تمام امینداشته باش یخواست ما مشکل

 یلی. انقالب خنیبار ستنگ هیدوشتش بود.  یرو یبار هیمدت طوفان مثل  نیا
سونا، باور کن. هم چارهیب ست  شار بوده و هم شهیا ه کرده ک کرف شهیروش ف

صا طوفان کم کار صو شته. انقالب فقط م یدرباره ما مه ست که کار  یدا خوا
 جا بکشه. چند نیدونست که قراره ته ماجرا به ا ینم یدرست رو انجام بده. ول



ناراحته. حس فشتتار و عذاب وجدانش  یلیگفت که خ یمن م یشتتب قبل برا
ونا رو گفت که اگر س ی. مهتمیسونا رو بهم ر یگفت که زندگ یشده. م شتریب

 رو داشت..... یزندگ نیدم االن بهترکر یماجرا نم نیوارد ا
 

 شانه ام گذاشت. یرا رو دستش
 

 نداره. یحال خوب چیداغونه. ه یلیخ یلی_سونا به دادش برس. خ
 
 خاغ. یدستم را فشرد. با حالت شتریافتادم. ب هینتوانستم و به گر گرید
 

 .یستیدونم که تو هم خوب ن ی_م
 

 ام را نوازش کرد و با لبهند گفت: شانه
 

 کنم. یمنم هم فقط به برادر خودم فکر م ی_ول
 
 نگفتم. مرا از خودش جدا کرد. یزی. حق داشت. چدمیام خند هیگر انیم
 

که چ ی_من نم هت بگم  عث ا یتونم ب با  .میما بود یخراب نیکار کن. چون 
صال کار ضمیکه برحق بود میکن یندارم که ما هم فکر م یا کار  هی. من به کل ق

هت بگم برادرم و تو یدارم. من نم که  میبگ میتون یم یمنو ببهش. ول اینم ب



الزم باشه  اگر یحتبرادرم.  شیپ یتونم بگم دوست دارم که برگرد ی. ممیمتاسف
ضر به ا میبا انقالب ق   راب ه کن گهیکه ما د ست یفداکار نیهمه مون حا . میه

 آروم حقشه. یزندگ هی دهیکه کش یو زجر یهمه سهت نیانقالب بعد از ا
 

شک شت پنجره رفت یزیرا پاک کردم. چ میها ا س مینگفتم. به پ صدا  میتا ن را 
ت گف یرا با خشم به او م یزیبود. آراز چ ستادهیا اطیآراز در ح یکند. روبه رو

 کردم و گفتم: اطیبه ح ییکرد. اشاره ا یم هیآرام آرام گر میو نس
 

 شه؟یم یاون چ فی_تکل
 
 و گفت: دیکش یآه
 

 بشه. نیکه آخر کار ا میکرد یوقت فکر نم چیا ه_م
 

 در آغوش گرفت. یو به نرم دیرا کش میلحظه آراز دست نس نیهم در
 

کردم که دهانم باز ماند. مستتتانه هم بدتر از من خشتتکش زده  رتیچنان ح آن
 بود. پرده را به سرعت انداختم.

 
 اون مشهصه. فی_تکل



 
 .دمیو خند دمیام را باال کش ینی. من هم بدیخند

 
 را مقابلم دراز کرد. دستش

 
 یرو شتتتهیبه عنوان عروس خانواده هم ،ی_خب فکرهات رو بکن. اگر برگرد

که باز هم ما بهت حق  یدار ییبه جدا می. اگر هم تصمیچشم همه ما جا دار
 دم. ی. حداقل من که کامال بهت حق ممید یم
 

 گفتم: دیرا فشردم و با ترد دستش
 

 _طوفان....
 

 زد. لبهند
 

 ؟یترس ی_از طوفان م
 

س یاز او م یچرا؟ هنوز هم کم درود شب زده  ییحرفها ی. در ثاندمیتر که آن 
 من و طوفان برود. ادینبود که بشود از  یزیشده بود چ

 
 .رانیگرده ا یبرنم گهی. اون دیندار ی_از طرف طوفان مشکل



 
 لرزان شد. شیصدا

 
 _به خاطر انقالب؟

 
 به خاطر من. نگفتم

 
 یبا اون م شتتهیدرد هم نی. اشتتهیوقت آروم نم چیدونم ستتونا. طوفان ه ی_نم

 مونه.
 

 ره. یروانکاو نم هی شی_چرا پ
 
ره با نیکه صتتحبت کردن در ا نیشتتانه اش جابه جا کرد. مثل ا یرا رو فشیک

 سهت بود. شیبرا
 

سه. ول نکهیبود. بعد از ا کیکوچ یلیکه خ ی_رفته. از وقت تونه  یمن یاومد فران
دو ماه  یکیاز  شتتتریرو ب یرو تحمل کنه. هر درمان و هر دکتر یدرمان طوالن

 ده. یادامه نم
 
 و گفت: دیکش یآه



 
 گذشته است. ری. طوفان هم اسهیزیچ هی ریاس یزندگ نیتو ا ی_هر کس

 
 اش کرد. یبه ساعت مچ ینگاه

 
 بشه. داشی. االنه که پمی_بر

 
 ؟ی_ک
 

 سراغمون ادی_طوفان. گفت م
 
ش به س یرفت و به رو شهیسمت  ضربه زد. حاال آراز و ن صله  میآن  از هم فا

 زد. یآراز هنوز حرف م یکرد ول ینم هیگر گرید میگرفته بودند و نس
 
ش ییضربه ا با ستانه به  شان از جا پر شهیکه م ه . آن چنان کدندیزد هر دو نفر

خت. من هم خنده ام گرفت. طفلک آراز در به خنده اندا یمستتتانه را به ستتهت
ستانه در حال کرد خنده اش را کنترل کند،  یم یسع کهیعمق حرف زدن بود. م

 .دیایکرد تا به داخل ب میبه نس ییاشاره ا
 

اما به نظر  میبه داخل آمد. آراز هم چنان خاموش بود. نس میلحظه بعد نس چند
 که آرام تر شده است. دیرس یم



 
 که هر دیترستت یم نکهی. مثل ادیمرا در آغوش کشتت اطیمن آمد و با احت مقابل

 انجام دهم. یحرکت ایلحظه او را پس بزنم 
 
 نگفتم. یزیچ
 

دوستتتت داشتتتم و از همون اول هم ازت خوشتتم  شتتهی_ستتونا منو ببهش. هم
طور بشتته. تو رو خدا منو حالل کن. من  نیخواستتتم ا یاومد. من اصتتال نم

 .نارحتم یلیخ یلیخ
 
شت رفتم. آراز پ اطیبدرقه شان به ح ینزد. برا یحرف گرینگفتم. او هم د یزیچ

کرد و به  یخداحافظ اطی. در همان حامدیسرم بود. در خودش بود. مقابل در ن
 داخل برگشت.

 
ش در س نیکوچه طوفان در ما شان بود. ب سته به نظر  اریمنتظر شده بود. خ الغر 
س یم ساس م یدانم چرا ول ی. نمدیر صال آرامش ندارد. حت یاح  یکردم که ا
وده از االن ب شتتتریاتفاقات ب نیکه آرامش او قبل از ا دیرستت یطور به نظر م نیا

ردن پنهان ک یبرا یزیچ گرینقاب از چهره برداشته بود و چون د دیشا ایاست. 
نمانده بود و او فرسوده و خسته  یباق یپنهان کار یهم برا یانرژ گرینداشت، د

 حاال خودش شده بود. دن،یهمه سال طوفان نبودن و در نهان زجر کش نیاز ا



 
 رونیب هشینشد و فقط دستش را از ش ادهیپ نیبه من کرد. از ماش یطوالن ینگاه

 .نیتکان داد. هم میآورد و برا
 

 هم روشن کرد و به سرعت حرکت کرد. بعد
 
 
 
 
 

*** 
 
 
 
 
 

 او بگذارم. یتوانستتتم خودم را به جا یوقت نم چیستتوخته بود. ه شیابر دلم
ه کردم ب یدهد. ستتع یم دیع یاستتفند بو یبرخاستتتم و پنجره را باز کردم. هوا

 بایقرستتال قبل ت دیستتال قبل داشتتت، فکر نکنم. ع دیبا ع دیع نیکه ا یتفاوت
 نیدیآ نی. ماشستادمیآمد. کنار پنجره ا میموق  ها بود که او به خاستگار نیهم

. مقابل خانه نگه داشتتت. چند لحظه گوش داد. دیچیاز ستتر کوچه به داخل پ



صدا سرم را کم دهیآمد. مرا ند یم رونیتا ب کیموز یسرو  خم کردم و  یبود. 
 کردم. شیآهسته صدا

 
 ...نیدی... آسیپ سی_پ
 
سرش را باال آورد و مرا د با شاره کرد که در را بزنم. دی. خنددیتعجب  م خود و ا
 زدم. شیرفتم و در را برا نییپا
 

 یبابا خال ی_چه خبره؟ جا
 

 زدم. پوزخند
 

 داد. یرو حرغ م چارهیب نیچقدر ا ادتهی_آره 
 

 را با تاسف تکان تکان داد. سرش
 

 سر و صدا؟ نیبا ا یکن یکار م ی_تو چ
 

 ام را باال انداختم. شانه
 



 حوصله نباشم. ی_دوست دارم، البته اگر ب
 

 .میکرد که به طبقه باال برو اشاره
 
 ن؟یدی_آ
 

 من نشست. یرا در آورد و روبه رو کتش
 

 _بله؟
 

سا یکم سهند ور رفتم. دو دل بودم. ول لیبا و شتم  یاتاق  ست دا ضمن دو در 
 از بابا داشته باشم. یکه خبر

 
 _بابا چ وره؟

 
 کرد و گفت: یپوف
 

 .ی_همون طور
 

 شناسه؟ یرو م ی_کس
 



 ت:نگف یزیلحظه چ چند
 

. شده شینیبب دی. باستین یشناخت یکه م ییبابا اون بابا نیدونم سونا. ا ی_نم
 نیکنه. دکترش هم هم یآره به نظرم اطرافش رو درک م یگوشتتتت. ول کهیت هی

 بره. درک حال لیشه روز به روز تحل یکه باعث م نهیرو داره. به نظرم هم دهیعق
شت و حک یو روز االنش با اون جالل و جبروت ضافه  یم یران مکه دا کرد، به ا

شته اش، فکر م شت به گذ ضاعش ب یکنم که باعث م یبرگ به هم  رشتیشه او
 .زهیبر
 
ست م یزیچ  ها کرده بود و حاال یخودش حکم ران یگفت بابا برا ینگفتم. را

 افتاده بود. شگاهیگوشه آسا چارهیدرمانده و ب
 

 گه؟یم ی_مامان چ
 

 اش را باال برد. شانه
 

 خوره. یچوب کارهاش رو داره م گهیدونم. م ی_چه م
 
 گفت: یناراحت با
 



. افتهیبابا افتاد ب یکه برا یاتفاق نیکس ا چیه یخواد که برا ی_من اصال دلم نم
ست م یول ست که مامان نبا نیآخه جالب ا ی. ولگهیمامان را حرف  نیا دیجا

 یترها کم کار کیرو بزنه. خودش هم در قبال ما بچه ها مهصوصا شما کوچ
 رو بگه. نیا دینبا گهیداشته. اون د یلیخ
 

 . دلمون خوشه.می_همه ننه بابا دارن ما هم ننه بابا دار
 

 .ستادیو آمد کنارم ا برخاست
 

 ؟یتوهم یلی_امروز خ
 

 حوصله ام. یب کمی_آره. 
 

 .ارهیسرحالت م  یسر یشناس یامشب اون جا. ساناز رو که م ای_چرا؟ ب
 

 .دمیخند
 

 .نیدیواقعا حوصله ندارم آ ی_اره. ول
 
 را گرفت و مرا به طرف در کشاند. میبازو ریز
 



 .گهید گمیم نیهم ی_منم برا
 

 .ستادمیدر ا مقابل
 
 ...نیدی_آ
 

 _جانم؟
 

 نم؟یبرم بابا رو بب شهی_م
 

 نگاهم کرد. هیثان چند
 

 هم اون رو؟ یهم خودت رو عذاب بد یخوا ی_چرا م
 

 شدم. فقط ... چارهیگم که به خاطر اون ب یگم؟ نم ینم یزی_چ
 

 را ق   کرد. حرفم
 



سونا. احت سیکه بهش بگ ستین یاجی_ ه دونه ک یم ی. خودش بهتر از هر ک
ست ندارم که خودت ب یچه گند س نیاز ا شتریزده. دو ه . اون هم بینیبب بیآ

 .گهینظرم بسشه د
 

 .دیصورتش کش یرا رو دستش
 
 دختر شونزده ساله؟ هیوده؟ فکر کرده ب یخدا بابا چ ای_
 
 را تماشا کرد. رونیکنار پنجره رفت و ب به
 

 .یهمسن و سال سارا بای_تقر
 
 گفت: ییخفه ا یبه من کرد و با صدا ینگاه مین

 
 .فی_تهوب آوره سونا. تهوب آور و کث

 
 گفتم: یناراحت با
 

 خوشگل بوده. یلیخ نایگفت م ی_انقالب م
 
 .دیکش یآه



 
 رفت. یچشمش هرز م شهی_بابا هم

 
 نگفت. یزیلحظه چ چند

 
خواستتت آب  یزد دلم م یحرفها رو م نیکه طوفان ا یاون روز وقت یدون ی_م

که اون  ستتتادهی. اون کارخود بابا. بعد هم که وانیبشتتم از خجالت برم تو زم
فت ساله ه شیپسر ش هیسر  ییبال نیهمچ هی ادیب کشیناموس شر یب کهیمرت

 .ارهیب
 

ستانش را در جقدم د چند شو بیر اتاق زد. د دم ق شیشلوارش کرده بود و با ت
 زد. یم
 

 ها...... چارهیب نیا ی_بابا گند زد سونا، بابا گند زد به زندگ
 
 من نگاه کرد و دوباره قدم زد. به
 

گذارم کنار و از پوسته برادر تو  یوقت ها که احساساتم رو م یبعض یدون ی_م
 حق یها تا حدود چارهیب نیکه ا نمیب یکنم، م یو خوب فکر م امیبودن در م



از برادرشتتون. اون هم از مال و  نیداشتتتن. داد داشتتتن. اون از خاله شتتون. ا
 اموالشون.....

 
د . بعد از چنینظر خودم هم بود. البته فقط گاه نیا ینگفتم. چون گاه یزیچ

م گشت یشدم که باز هم برم یم یلحظه آن چنان دوباره از دست انقالب عصب
سر پله اولم. ا ستق نیبر   اینرفت بزند در گوش خود بابا.  میکه چرا من؟ چرا م

بابا  یاآتش بکشد. بر به ایو  ردیرا بگ ستشیاصال او را بکشد و تمام هست و ن
سرعت به خاطر م ه اوردم که انقالب گفت یرفتن اموالش مثل مرگ بود. بعد به 

با  که بابا با آن اعتماد کرده بود و یدیلبابا بودم. ک یایورود به دن دیبود من کل
 شده بود. کیآنها شر

 
ن طوفا یرا داشتتتم که بابا به خاطر حرفها دهیعق نیخودم ا شیمن در پ یحت

ست رفته م نیسکته نکرد. به خاطر ا . دید یسکته کرد که مالش را کامال از د
سان دیفهم ستند و اگر هنوز ادعا و آرزو یکه خانواده باهر چه ک شت که  ییه دا

 دنیبا فهم رد،یبگ مانیستتفته ها و چک ها از ا شیشتترخرها ایقانون  قیاز طر
 یشتتد و ستتکته کرد. و گرنه بابا اگر م دیناام دشیخانواده باهر تمام ام تیماه

ست از حرفها صال نم یخوا شود ا شت که در آن زمان  یطوفان ناراحت  گذا
 .فتدیاو ب یبرا یاتفاق نیچن
 

کنه. حاال واقعا  یم تیفش رو هم نزن. حرفش هم منو اذحر گهی_ولش کن. د
 دنش؟ید یبر یخوا یم



 
 را به نشانه مثبت تکان دادم. سرم

 
و  منظم نییپا ی. ستترو صتتداهامیبرو رونیاتاق را باز کرد و اشتتاره کرد تا ب در

نواختند.  یهم م باینواختند، و چه ز یدلنواز شتتده بود. حاال همه هماهنگ م
 زد. یدادم. خودش م نیتشه نشانیسنتور را از ب یصدا

 
صر زودتر از چاپهونه م شه. فردا ع اون  ایشب ب میبرمت. بپوش بر یم امی_با

 جا.
 

 ی. حدسم درست بود. خود آراز سنتور ممیرفت نیی. به طبقه پادمیرا پوش لباسم
د. از آن آم یبه او م شتریبلند ب یبه نظرم مو یرا کوتاه کرده بود ول شیزد. موها

و  برازنده اش بود. با احساس کامل شتریب یلیبلند خ یبود که مو یدسته مردان
 نواخت. یمهارت م

 
به خانه  نیدینشتتود و بعد گفتم که با آ جادیدر کارشتتان ا ییتا وقفه ا میستتتادیا

داشت  یقیموس یگردم. آن قدر شوق و عجله برا یروم و شب هم برنم یآنها م
رد و ک یخداحافظ  یگذارم. سر یم شینکرد که چرا شب را تنها یکه کج خلق

 به سر کارش برگشت.
 



 
 
 
 

*** 
 
 
 
 
 

ش سرم ش شهیرا به  ردم. نگاه ک دیبار یکه م یمیدادم و به باران مال هیتک نیما
 تیعجم میعظ لیس نیتوانست ا یهم بود باز هم نم ادیاگر ز یباران کم بود ول

شانیع دیو خر یکه هر کدام به دنبال زندگ ش د سال نیبودند را خانه ن  کند. ام
تازگ یحس خوب چیه دیع نداشتتتم. هر چه بود در ذهن و روحم، تکرار  یو 

شت که طب دهیرا به دکتر هم گفته بودم. عق نیمکررات بود. ا س یعیدا ت. من ا
کردم تا ذهنم را دوباره  یبودم که امسال نداشتم. سع یخاطرات یادآوریدر حال 

 و دوباره منحرف کنم.
 

من  یول .میبابا رفته بود دنیو آراز به د نیدیبا آ کیبعد از ظهر را در تراف تمام
 زیچ کیبابا در آن وض   دنینداشتم. بدتر شده بودم. د یاصال احساس سبک

 .یگرید زیچ یو سارا نیدیاز زبان آ دنشیبود و شن



 
سان رقت انگ آن شده بود  یکه رو یزیان صورتش کامال کج  تهت افتاده بود و 

 چیشده بود، ه انیغل یمثل ن یشده بود و از الغر دهیسرش از ته تراش یو موها
صحبت ها بایکه تقر یبه مرد یشباهت وفان ط یدو ماه قبل در خانه اش قبل از 

 بودم، نداشت. دهید
 

صاف و محکم بود و هم یکلیآن ه تمام خوش پوش و  اریسب شهیکه هنوز هم 
 یم یکه من روز ییبه بابا یشباهت چیبود، دود شده و به هوا رفته بود. ه کیش

 شناختم نداشت.
 
به زدن من ندارد.  یازین گریکه خدا او را قصتتاغ کرده د ینگفتم. کستت یزیچ

سع شستم.  شک ها یتنها کنار تهتش ن ستش ر میکردم تا ا ا در را کنترل کنم. د
ست گرفتم. م شاردیلرز ید د نمانده بو یزیمن بود که چ یبه رو ی. آن چنان ف

 یبکشتتم ول رونی. خواستتتم تا دستتتم را از دستتتش بفتمیکه من هم به لرزه ب
مانده بود دستتتم را گرفته بود و رها  یباق شیکه برا ییروینگذاشتتت. با تمام ن

آن  یبرا یفیکه توصتت یزیبود. چ یکرد. حالت صتتورتش جور خاصتت ینم
شتم. ول شک ها دنید با دبع یندا سر م یکه به آرام شیا شمش  شه چ  یاز گو
ه استتت یمتوجه شتتدم که حالت صتتورتش گر هت،یر یبالش م یخورد و رو

ضالن یول شده بود، حالت ریکه درگ یبه علت فلج ع  دایپ بیو غر بیعج یآن 
م. من هم افتاده بود هینتواستتته بودم خودم را کنترل کنم و به گر گریکرده بود. د



شده  گریکردم. آراز د هیاو گر یپا به پا سته بود تحمل کند و از اتاق خارج  نتوان
 بود.

 
ش یول ستم. زجر ک ستم. نم یول دمیمن نتوان ستم چ ینتوان ص یزیدان حبت از 
را به  میزندگ نکهیام. با ا دهیگفتم که او را بهشتت ینه ول ایشتتود  یمتوجه م میها

شانده ب ینابود ستم بکنم. او در نها ینم یگریکار د یود ولک رم بود. پد تیتوا
به خشتتم و آن  بت،مح یکرد. کم یرا عوض م زهایچ یلیمستتئله خ نیو هم

ه باشتتم ک یزیتوانستتتم آن چ ینم گریکرد و من د یم قیحالت انتقام من تزر
 مشابه داشتم. نیچن نیا یتیدر وضع به،یغر کیدر برابر  دیشا
 

صل پا یبلند کردم. باد خنک شهیش یرا از رو سرم ش نییکه حا  شهیش دنیک
ستتمت آراز بود و به صتتورتم خورده بود مرا به خودم آورد و به خاطر آوردم که 

گفتم که مرا به در خانه برستتاند  نیدیکه به آ یبروم. وقت دیهم با یگرید یجا
من منظورم خانه  یخواهم بروم؟ شب هم خانه آنها باشم. ول یگفت که کجا م
 نهییز آا رتیکه دوباره گفتم که مرا به خانه خودم برستتاند با ح یخودم بود. وقت

 نزد. یحرف ینگاهم کرد ول یو با ناراحت دیبه من نگاه کرد. آراز چرخ
 

 ؟یبرگرد یخوا ی_م
 

انجام شتتود و هم از  یبود که هم دوستتت دارد که کار یمثل کستت نیدیآ لحن
مشهن  فمیکه دوست دارد که من تکل دیرس یانجام آن واهمه دارد. به نظر م



که من به خانه و نزد او بگردم. آن حال و روز  دیترستت یدر ضتتمن م یشتتود ول
آنها را  همهکه بعد از برگشتتت ستته هفته ام با او از گرگان داشتتتم، چشتتم  یزار

 ترسانده بود.
 

 بردارم. لیوسا یسر کیبرم  دی_نه با
 

شت چراد خ ر گذران ییا قهیدق چند  تیدر نها ینگفت. ول یزیچ م،یدرا که پ
تاد. آرام گفت که تصتتم یوقت به حرکت اف  یاام بر میکه دنده را عوض کرد و 

 هنوز نامعلوم است؟ یزندگ
 

 .دمیآن را شن یبود که خودم هم به سهت یبله آرام جوابش
 

ستم ک یمن م یماند. ول یکرد. گفت که منتظرم م ادهیمقابل در خانه پ مرا ه دان
ستتبک ترم را  یاز لباس ها یخواستتتم کم ی. مدیطول خواهد کشتت ادیکارم ز

 که با خودم داشتم زمستانه ییبردارم و با خودم ببرم. در خانه بابا همه لباس ها
ضه ضمن من کاکتوس ام را هم فراموش ک میو  بودم. بعد از آن که  ردهبود. در 

راموش ف گریعد هم دآن را به خانه خودمان برگرداندم و ب م،یبا او از گرگان برگشت
ما در خانه آن قدر وحشتتتناک بود که  دارید نیآخر یعنیکردم که آن را بردارم. 

از قلب و روم او فوران  دیرس یکه به نظر م یادیمن خسته و درمانده از عشق ز



کاکتوس ام و هزاران  م،یرا جا گذاشتتتم. لباس ها زیو همه چ مکرده، فرار کرد
 ناب. یو خاطره  ادیهزار 

 
ستم خاطره ها یشد که م یم کاش را هم در چمدان بگذارم و با خودم  میتوان

خانه بود. قابل جابه  نیو ناب مال ا یعال یشتتد. آن خاطره ها ینم یببرم. ول
 هم نبود. ییجا
 
توانم خودم به خانه بابا برگردم. در را  یکردم که م یهزار زحمت آنها را راضتت با

ها کردم. او خانه نبود.  نیبه ماشتت ینگاه نگیخودم باز کردم در پارک دیبا کل
ساعت کار یهم م دینبا ساعت کار یبود.  س شیاو بود.   یم یرا بهتر از هر ک

ستم. آن قدر برا شم و آرا بایکه لباس ز دزمان خانه آمدنش مهم بو میدان  شیبپو
ستقبالش بروم، تا با د ست از  دنیکنم و به ا سرم ساس او من هم  نگاه پر از اح

که د با بودن شتتوم،  کارش را از  گریحس خوب مقبول بودن و دلر عات  ستتتا
 دانستم. یخودش هم بهتر م

 
بود. چند  هتهیبه هم ر زیبمب منفجر شتتتده بود. همه چ نکهیخانه مثل ا در

جا  ندر آ زینگاه کردم. همه چ ییرایبه تمام هال و پذ رتیو با ح ستادمیلحظه ا
منظم و  هشتتیخانه. از او که هم ییرایبه بازار مکاره بود تا پذ هیشتتب شتتتریبود. ب

شتته. در گو کی راهنشی. پودگوشتته افتاده ب کیبود. شتتلوارش  دیمرتب بود، بع
ند ظرف کث یغذا خور زیم یرو جان ن فیچ ند فن خورده قهوه.  مهیبود و چ



پاکت  یدنینوشتت یخال مهین یب ر کیآب جو و  یمبل ها چند ب ر یرو و 
 مان. یبود. و در کنارهمه آنها آلبوم عکس عروس گاریس
 

. همان جا کنار مبل زانو زدم و آلبوم را برداشتتتم. چقدر در دیلرز یم میپاها
ش بود و  دهیکرده بودم و او چقدر موقرانه خند  نتیزمان اندختن آن عکس ها 

 ی"م کیمن، آهستتته و به دور از چشتتم عکاس،  زیآم  نتیبا هر حرکت شتت
 خورمت کوچولو" به من گفته بود.

 
ست آلبوم را بب ینم دلم شاد، تداعنمیخوا شتم که آن لحظات  ست ندا  ی. دو

 یمگنت مرا به طرف خودش م کینتوانستتتم. آلبوم درستتت مثل  یشتتوند. ول
ش شتم و ورق زدم. نمدیک صدا آلبوم ها بودم ریدانم چقدر درگ ی. بردا  یکه با 

ا . بکردم میکار آلبوم را پشت سرم قاگ*ن*ا*ه یو مثل بچه ها دمیدر از جا پر
 انداخت. نیزم یرو شیپاها نییرا همان جا پا فشیبه من نگاه کرد. ک رتیح
 

 ....ی_برگشت
 

. دوست نداشتم دمی. لبم را گزدیبار یکلمه م کیو شعف از تمام همان  یشاد
 شود. جادیا شیسوتفاهم برا نیطور فکر کند و ا نیکه او ا

 
 .میبگو یزیتوانستم چ ینگفتم. نم یزیانداختم. چ نییرا پا سرم



 
 که اشتباه کرده است. دهیبود که فهم نینشان دهنده ا د،یکه کش یآه
 

 خونه خودت؟ یاومد یشده که افتهار داد ی_چ
 

 گفتم: آهسته
 

 رو بردارم. لمی_اومدم وسا
 
خودش را حفظ کرد. جلو آمد و  ی. ولدینگاهش کرد. رنگش پر یچشتتم ریز

 دستانش گرفت. نیمبل نشست. سرش را ب یرو
 

 ؟یکه داد دلم رو تازه کن ی_چرا؟ اومد
 

 رو ببرم. لمی_گفتم که اومدم وسا
 

نگاهم کرد. چشتتمانش قرمز و خواب الود بود.  هیرا باال آورد و چند ثان ستترش
 سرش را تکان داد.

 
 ؟یطور. خب جم  شون کرد نی_که ا

 



 تلخ زد. یو پوزخند دیمبل گذاشتم. د یرا از پشت سرم آهسته رو آلبوم
 

محض  ؟یکرد یمرور گذشتتته م یچرا داشتتت ادی_اگر اون قدر از من بدت م
 بار هم که شده با خودت رو راست باش سونا. کی ایخدا ب یرضا

 
 پرخاش گفتم: یاخم نگاهش کردم. با کم با
 

 کار کنم؟ یبشه؟ که چ ی_روراست باشم که چ
 

 و مقابلم قرار گرفت. برخاست
 

. نیا ی. برارزادیبا خودت چند چنده ستتونا پ فتیکه تکل یبفهم نکهیا ی_برا
 یخوا یکار م یخوام بدونم چ یکشتتم. تو هم. م یمن دارم زجر م نکهیا یبرا
بگو  یوض  ادامه بد نیتا ابد به ا یخوا یاگر م ؟یمن بکن هیسگ یزندگ نیبا ا

 که من ....
 

لند ب میپنجه پاها یبرداشتتتم. رو زیاش خ نهیستت یرا ق   کردم. به رو حرفش
 شدم و با خشم در صورتش گفتم:

 
 ؟یخسته شد ؟یکارت؟ راحت بش یپ یبر ؟ی_بگم که تو چ



 
 ت:ازمن گف شتریبه مراتب ب یهر دو دستش بازوان من را گرفت و با خشم با
 

 یو هفت جفت عصتتا یهفت جفت کفش آهن دیبدونم با نکهیا ی_نه نه. برا
 .شمیپ یدنبالت التماست رو بکنم که برگرد فتمیکنم ب دایپ یآهن

 
ش انداختم. دستان نیینکشم. سرم را پا ادیهم فشردم. تا فر یرا به رو چشمانم

 را دراز کرد و دستانم را در دست گرفت.
 
 که من دارم؟ هیزندگ نی_ا
 
 اطرافش اشاره کرد. طیسرش را به مح با
 
 ؟یکه تو دار یخونه به دوش هیزندگ ای_
 

 .ستمی_من خونه به دوش ن
 

روز بابات. تو دختر  هیروز خونه آراز،  هی ،ینیدیروز خونه آ هی. ی_چرا هستتت
. منو یخودت رو آواره کرد یول ،یکه خونه دار یزن شتتوهر دار هی. یستتتین
 ....یکرد چارهیب

 



 را ق   کردم. با خشم گفتم: حرفش
 

 یبه زندگ یگند بزن یخواست یکه م یخدا جناب شوهر. زمان ی_محض رضا
 فکر نیچرا اون زمان به ا ؟یکه شتتوهر من دیفکرت رستت مون،یبه قول تو ستتگ

شوهر من ینبود ست یچون اون زمان م ؟یکه  س یخوا  فقط ؟یکه به هدفت بر
 برات مهم نبودم انقالب باهر. ی. من هم سرسوزننیهم

 
 دهانش گذاشتم. ی. دستم را رودیبگو یزیرا باز کرد تا چ دهانش

 
رو قبول دارم که من  نی_نه نگو. نگو انقالب. نگو که من برات ارزش داشتتتم. ا

کنم. شتتما داد به دلتون بود. من  یتونم درکت م ینم یبرات ارزش داشتتتم. ول
بابام بودم، درستتت.  یایورود به دن دیمن کلدم.  یحق رو به شتتما م نیهمه ا

 ..... یول
 

 فرو دادم. یرا ق   کردم. بغضم را به سهت حرفم
 

 یبعد هم بر ؟یکه به هدفت برستت یچرا فقط منو نگرفت ؟ی_چرا عاشتتقم کرد
 ؟یکار رو با من کرد نیکارت. چرا ا یپ

 



ا ه دهی. دستم را مثل مار گزدیب*و*سدهانش بود،  یدستم را که هنوز رو کف
ش شدمیکنار ک ستم که آن را کنار ک شد. به د سرد  سهت و  ودم ب دهی. نگاهش 

 من ثابت شد. نگاه سرد و خسته اش. ینگاه کرد و دوباره نگاهش به رو
 

کردم که آخر کار به  یدونم. فکر نم ی_من اشتتتباه کردم ستتونا. خودم کامال م
رم . اگر الزم باشه تا آخر عمگمیهم م گهیبار د کیبار گفتم  کیجا بکشه.  نیا

 نیبا تو بهتر یعاشتتق ی. ولزیکنم که متاستتفم. به خاطر همه چ یهم تکرار م
فاق زندگ که ا یمن بود. دلم نم یات مد  فاقا نیبهتر نیاو  غیرو از خودم در ت

 کنم.
 

د و آور رونیاز پاکت ب گارشی. از من فاصتتله گرفت. ستتدیرا کنار کشتت خودش
نار پنج به ک خاموش  یره رفت. کمروشتتن کرد.  باز کرد و ستترد و  پنجره را 

 .دیرا کش گارشیس
 

 رم. ی_دارم م
 

 خواست برود. ی. او مهتیر نییپا دلم
 

 ؟یر ی_کجا م
 
 را خاموش کرد. پوزخند زد و جلو آمد. گارشیبه من کرد و س ینگاه مین



 
 فرانسه. رمی_برات مهمه؟ دارم م

 
 _با خانواده ات؟

 
 ناخوداگاه پر از حسادت شد. لحنم

 
تونم هر روز مثل گداها  ینم گهیآروم بشم. د دیتونم سونا. من هم با ی_آره. نم

شم ک یمن دارم عذاب م یداد. ول یعذابم نم نیبود ا یدیدنبالت. اگر ام فتمیب
شه. من نم یداره من رو م نیندارمت. ا یسونا بفهم. دارمت ول تونم ازت  یک

که  کارمی. نگو مگه بنمتیدنبالتو بب فتمیحال هر روز ب نیدر ع یدور باشتتم ول
ورتت ص دیشدم که هر روز با ی. من مثل معتادضمیمر ستم،ین کاریبگم ب دیبا

 در همون حال از داخل یول شمیآروم م نم،یب یکه صورتت رو م ی. وقتنمیرو بب
ن که م یستتونا. م مئن باش که زجر ستتتین یشتتم. حال خوب یم یدارم خال

شم اگر از تو ب یدارم م شهنب شتریک  کمیرم که من هم  ی. مستیکمتر هم ن ا
 آروم بشم....

 
 من فاصله گرفت. کت اش را در آورد. از
 



ه ک یگیتو حاال هم م ی. ولیبمون یفکر کردم که اومد دمتیکه االن د ی_وقت
 .یببر لیوسا یاومد

 
سکوت جادیا نمانیسکوت ب ینگفتم. چند لحظه طوالن یزیچ دار  کش یشد. 

تاق هدف به ا ی. بمیشکستن آن را ندار الیکدام خ چیکه ه دیرس یکه به نظر م
 خوابمان رفتم.

 
هت ثل  یرو یمرتب و منظم بود. روتهت ت کان نهورده بود. م هت بود و ت ت

به هم  دهیتهت نهواب یاصتتال رو یمدت طوالن نیدر ا نکهیا ما  تاق ا بوده. ا
شلود بود.  هتهیر شته بود و در آن مقدارچم کیو  شه اتاق گذا اس لب یدان گو

هنوز باز  نهم لباس مچاله شده گذاشته بود. در چمدا یتا شده مرتب و مقدار
 یخودم را نگه داشتتتم. نم یرفتن داشتتت. دلم گرفت ول الیبود. پس واقعا خ

 توانستم.
 

تهت  یلباس در آن گذاشتتتم. رو یکوچک خودم را برداشتتتم و کم ستتتاک
شت م سرم دا ستم.  ش صدادیترک ین شد. گوش کردم.  کیموز ی. از هال  بلند 

گذاشت و بعد دست  یآهنگ را م نیکه او ا یآهنگ مرا به گذشته برد. زمان نیا
گوشتتم زمزمه  ری. در همان حال آهنگ را زمیر*ق*صتتگرفت تا با هم ب یمرا م

سع یم شن یکرد.  ستم که ی. مرمیبگ دهیکردم تا آهنگ را ن صد ا دان کار  نیاز ق
ست. م ست که من با ا یرا کرده ا خاطره خوب دارم. خاطره  یآهنگ کل نیدان

 عاشق شدن.



 
ستم را رو هر سع یدو د شتم و  شم.  یصورتم گذا سلط با صابم م کردم تا به اع

تهت کنارم نشست. دستش  یآمد. سر بلند نکردم. رو شیآهسته پاها یصدا
 یب یلبهند میدم و نگاهش کردم. نشتانه من گذاشتت. سترم را کج کر یرا رو

 حوصله بر لبانش بود. گونه ام را نوازش کرد.
 

که داشتتتم.  یهستتت ی. تنها عشتتقی. زن منیگذرم ستتونا. تو مال من ی_ازت نم
 .میکن یکاوریمدت هر دو نفرمون ر هیخوام  یدم. م یبهت زمان م یول
 
ش یزیچ ستم را ک  یو مرا بغل کرد. ممانعت نکردم. چانه اش را رو دینگفتم. د

ما  یهم فشردم. زندگ یسر من گذاشت و آهسته زمزمه کرد. چشمانم را به رو
بر حق  دیبود. به خاطر آتش خشم انتقام او که شا دهیچه آسان به لبه پرتگاه کش

سوختم. من آتش گرفتم. زندگ شد.  یبود، من  ستمن تباه  ابا بود که حاال ب در
ساگو  ما بود که بهم یزندگ نیباز هم در درجه اول ا یافتاده بود ول شگاهیشه آ

 .هتیر
 

 یم دایکه با هم پ یرا فرو خوردم و از او جدا شتتدم. بعد از هر تماستت بغضتتم
با در آغوش  نکهیشتتد. درستتت مثل ا یمن دردناک تر م یبرا ییجدا م،یکرد

سط او، ن شدن تو  یشد که دل کندن و ب یبه ذهن و روحم وارد م ییرویگرفته 



شوارتر م ستم که با یم یکرد. ول یتفاوت ماندن را د شجدا  دیدان ه قول . بمیبا
 .میداشت ازین یکاوریر نیاو هر دو نفرمان به ا

 
ثل  یاصتتال نم من مال زندگ کهیتوانستتتم م حاال.  یزن نر نه  قل  حدا کنم. 

هاستتت و اگر  یدور نیجاذبه فقط مهصتتوغ ا نیا دیکردم شتتا یاحستتاس م
 اش باشم توان تحمل نهواهم داشت. کینزد

 
 افتاده بود، سرم کردم. میشانه ها ی. شالم را که روبرخاستم

 
 میبه چمدان خودش و ساک کوچک من کرد. روبه رو یهم برخاست. نگاه او
مان . به چشدیکش میموها ری. شال را دوباره از سرم باز کرد. دستش را زستادیا

منب  آرامش  میبرا یچشتتمان روز نیودش نگاه کردم. چقدر اخمار و خواب ال
ها در خلستتته ا به آن با نگاه کردن   یآرامش بهش فرو م ییبود. هنوز هم فقط 

 رفتم.
 

ست شوخ دو شتم نگاه کردن در آنها را. به  در  دختر کیگفتم که  یبه او م یدا
کنم و او هم به سرعت چشمانش  یم یکند و من حسود یم یچشمانش زندگ

دل  است ییبایز یلیاش کردم. آخر دختر خ یگفت که زندان یبست و م یرا م
 کندن از او دشوار است.

 



اش. لبان درشتتت و  دهیکشتت ینیاش انداختم. ب یشتتانیپ یبه زخم رو ینگاه
صورت او را در  اتییخواستم جز یناخوداگاه م یدانم چرا ول یمردانه اش. نم

 کنم. ذهن ثبت
 

ساس و طوالن یکم رنگ اخم شد و گرم و با اح ست. خم  ش  مرا یبر ابروانش ن
 .دیب*و*س

 
 منه. یکوتاه فقط برا ی_موهات رو کوتاه نکن. مو

 
 .دیب*و*سبر لب آوردم. لبهندم را هم  یکم رنگ لبهند

 
به من نگاه کرد. رنگش  قیدق هی. از من جدا شتتد. چند ثاندیکشتت یقیعم نفس

 اتییخواست جز یاو هم م نکهی. مثل ادیپر یم یراستش کمبود و پلک  دهیپر
 نییاام به پ ینیب غهیت یصورت مرا در ذهنش ثبت کند. انگشت اشاره اش را رو

 .دیو به لبانم رس دیکش
 

 _مواظب خودت باش. دوستت دارم.
 
نگفتم. نگفتم که من هم دوستش دارم. نگفتم چون هنوز م مئن نبودم.  یزیچ

شتم م مئن بودم ول ست دا شتم ا نانیکه از آن اطم یزیچ یاز دو ه بود ک نیندا



ستم  نیا ییایخواهان پا ستم که ا ینه؟ م ایحس ه شق بماند و ب نیخوا  شتریع
دارم و به جان بر رشدم که تب یدست آخر مجبور م ایبدواند و  شهیدر وجودم ر

 فتم؟یخودم ب شهیر
 

 طور در حال نیبود و هم دهیدوان شهیاو مثل سرطان به جانم افتاده بود. ر عشق
 نی. با انیستترطان دلنشتت نیستترطان؟ با ا نیکردم با ا یبود. چه م یشتترویپ

 او آغوش گشوده بودم. یاز جان و دل برا یکه زمان یسرطان
 

د. نمان یاز من باق یزیچ گریبدواند که د شهیداشتم آن قدر در وجودم ر دوست
 "او" من. یمن "او" شود و همه  یهمه "او" شود. همه 

 
ستم که تا کجا م ینم شد  نیتوانم به ا یدان حال ادامه دهم. عاقب "او" خواهم 
 یبود که مرا به عقب م یزیچ نیدرخت را خشک خواهم کرد؟ ا نیا شهیر ایو 

 دیرس ی. به نظر مرزادیو داشتم. از خودم. از سونا پکه از ا ینانینا اطم نیراند. ا
 نیمن در درجه اول بودم که از ب او،کار  نیکه من که خودم را گم کرده ام. با ا

ود خ نیا قتیکه به او داشتتتم در حق یستتوال رفتن آن همه اعتماد ریرفتم. با ز
سط خودم. و تا زمان ریمن بودم که ز ت حال نیکه ا یسوال رفته بودم. خودم تو

 بود. نیدر من بود وض  من هم
 



صله گرفتم. رها از سهت، ول میاو فا خود او هم  نکهیکرد. مثل ا میرها یکرد. 
شده بود که با سهت و  یرها کردن برا نیمرا رها کند. ا دیمتوجه  هر دونفرمان 

 الزم بود. یکشنده، ول
 

شتم خفه م ریرا ز ساکم س یبغلم زدم. دا بود.  ام را بسته یشدم. بغض، راه تنف
سپر دیبا سهت یکردم ول یم یا سم را کنترل کردم. ینه در مقابل او. به  خم  تنف

 آمد به دستم داد. یشد و از کنار پنجره کاکتوس ام را که به نظر سرحال م
 

 پاش هتمیآب آروم ر وانیل هی_هر هفته 
 

 خوب نبود. چیرا تکان دادم. حالم ه سرم
 

 _ممنون.
 

 را گرفت. به طرف در رفتم. مینگاهم کرد. بازو قیود. دقخفه شده ب میصدا
 

 ؟ی_سونا خوب
 

 اثر داشت. یفرو دادم. کم یکردم و آب دهانم را به سهت ییا سرفه
 



 _آره.
 

 مبل بود. یافتاد که هنوز رو یآلبوم یناخوداگاه به رو نگاهم
 

 خ ر. ی_سفرت ب
 

 زد. یتله لبهند
 

 . عذاب محضه.ستی_سفر ن
 

 او هم گرفته و خفه شد. یصدا
 
ت یکینزد نیتوانستتتم ا یتوانستتتم. نم ینم گریمع ل نکردم. د گرید اب را 

سور که باال بود پر یآوردن. بدون کالم سان شدن  دمیدر آ سته  و دکمه را زدم. ب
 .دمیبود که د یزیچ نینگاه نگران او، آخر یدر آسانسور به رو

 
 یکف آسانسور افتادم. به هر جان کندن که بود اسپر یشد و رو اهیس چشمانم

آسانسور چسباندم و اجازه  واریآوردم و پاف کردم. سرم را به د رونیب بمیرا از ج
توانستم حبس شان کنم. از پا در آمده  ینم گری. دندیایب رونیدادم که اشک ها ب

 از جا برنهاستم. یو ناتوان حت
 



سور سان س نییبه طبقه پا آ ستم. تلوتلو خوران ب. بردیر شدت رفت رونیخا م. از 
آمدم. باران  رونی. از در ساختمان بدمید یچشمانم را هم نم یجلو یاشک حت

 و جیحاال شتتدت گرفته بود. راه گرفتم و در همان باران، و ستتاک در دستتتم، گ
 رو رفتم. ادهیمست در پ

 
س یچند قدم هنوز شانه ها ینرفته بودم که ک سر  شت  با  را در بر گرفت. میاز پ

مانده بود. مثل  شتتتهیبود که مثل هم نیدی. آدمیچرخ انیهمان چشتتمان گر
کشاند. آراز  نی. بدون حرف مرا به ماشیکه پشت همه ما بود. او و سارا شهیهم

 هیخوب گر تانگفت. و چقدر از او ممنون بودم. گذاشتتتت  یزیچ چینبود. ه
 راند. یاو در سکوت مکردم و  یم هیآرام و خفه گر یکنم. با صدا

 
ارها را ک نیبهتر شهیهم نیدیبرد. آ یگرفت و مرا به خانه سارا یبا سارا یتماس

کس  چیتواند مرا آرام کند و نه ه یم یدانستتت که االن فقط ستتارا یکرد. م یم
سارایگرید شرشر باران، نگران مقابل در ا ی.  ست او ستادهیدر آن   بود. کنار د

 داشت که آرامش کند. یبود و سع ستادهیهم رضا ا
 
 یآن جماعت م نکهینگفت. مثل ا یزیهم چ یشتتدم. ستتارا ادهیپ نیماشتت از

شا ستند که مرا آرام کند. به حال خودم بگذارند تا  شوم. تنها کار دیخوا  یآرام 
سارا ضا  نیکرد ا یکه  ستم گرفت و ر بود که گلدان کوچک کاکتوس ام را از د

 هم ساکم را.



 
شال خبه اتا مرا سر باز کرد. مانتو سمیق مهمان برد.  را در آورد و بعد  میرا از 

ب  من میآغوش، برا نیا شهیآرامش بود. هم میکه برا یمرا در آغوش فشرد. آغوش
دم، کر دایکه بعدها به انقالب پ یجدا از آن عشتتق پر تپش و پرآرامشتت یآرامشتت

 عشق او. یورا یبود. عشق
 

را رضا گرم کرده بود که به  رایه داشت. سر المها مرا در کنار خودش نگ ساعت
کرد. بعد از ساعت ها آن قدر آرام شدم که  یرا نوازش م می. موهادیایسراد ما ن

 یکم گذاشتتت تا بتوانم میبتوانم تنها بمانم. خواستتتم که مرا تنها بگذارد. تنها
شدم.  هریخ شهیش یآن سو اهیبه س قاتا یکیکنم. ساعت ها در تار دایخودم را پ

سونا سته و ناتوان. من  یدر آن لحظه ها فقط خودم بودم و خودم.  شک در هم 
دوباره خودم  یتوانستتتم که روز یدانم م یمحکم نبودم. نم یآن ستتونا گرید

 شوم؟
 
 
 
 
 

*** 
 
 



 
 
 

شدت گرم بود ول هوا واست خ یتابستان نم نکهیخنک تر بود. مثل ا هیسا یبه 
به اول مهر نمانده  یزیچ گریز شهر برود. درا جم  کند و ا شیکه دست و پاها

 هوا هنوز آتش بود. یبود ول
 

صا صو سارا یگیبا آن د مه شته بود، گرما ب اطیدر ح یکه   شتریخانه بابا گذا
 یخنده  یداربست مو، صدا ریز اطیشده بود. همه جم  بودند. از آن طرف ح

تارش را ز یبلند آراز م  یآهنگ کیبغلش زده بود و هر از چند لحظه  ریآمد. 
سارا یم صدا در م یزد که  خودش بلند  ندهشد که خ یآورد و باعث م یرا به 

 تر شود.
 

آهنگ بزند و آراز  یآش نذر گید یندارد که او پا تیگفت که خوب یم یسارا
 یاپ یشاد بود. حت دیاست، پس با دیگفت، مگر نه آنکه آن روز روزه ع یهم م

 .یآش نذر گید
 
سارا مهین دیع ش یشعبان بود و  س چیکه به ه ینذر ینذر کرده بود. آ م ه یک

د. و با آراز موافق بو دیخند یهم م نیدیچه نذر کرده است. آ ینگفته بود که برا
 کهنیبه خاطر ا شتتتریبود و ستتاناز. که البته ستتاناز ب یدر جبهه مهالف، ستتارا



ستهیه او پتنها در آن جبهه مهالف نماند ب یسارا ساناز آدم و بود ن یبود. وگرنه 
ش تمیکه از ر ست بک ساناز همان طور در مواق  عاددیو آهنگ د هم به قول  ی. 

 د.هم بشنو یو آهنگ تمیر نکهیتنش شل بود. چه رسد به ا یو مهره ها چیآراز پ
 

 یو حرغ سارا وستیهم به جم  موافق ها پ ی. علمیو من هم ممتن  بود رضا
گرفتم  یآقا غوله را از سارا را،یرفتم و مالقه به قول الم گید یکرد. باال شتریرا ب

 و شروب کردم به هم زدن آش.
 

 گوشم گفت: ریآهسته ز ساناز
 

 _نذر کن.
 

 .دیخند یکردم. نهود نگاهش
 

 ندارم. یزینذر کنم؟ چ یچ ی_برا
 

 شد. شتریاش ب خنده
 

از  .گهیبتراش د یزیچ هی دونم. یکنن. تو رو نم یشتتوهر نذر م ی_دخترها برا
 امساله ها. نیهم ینذر فقط برا نیده. ا یبهت دست نم گهیفرصت ها د نیا

 



 .دمیو با مشت آهسته به شانه اش کوب دمیخند
 

 کیکردم. دوستتت داشتتتم که من هم نذر کنم. نذر  گیبه آش درون د ینگاه
 که از دست رفته بود. نذر ..... یزندگ

 
رفت. به آن دهانه زدم و به خودم برگشتتتم.  یم دیرفت که نبا یبه ستتمت ذهنم

رخ ستت یپا نیدیکوچکتر، آ یگیکوچک تر و در د یگاز یآن طرف تر رو یکم
خورد کرده بودند که  ازیبود. در روز قبل مردها آن قدر پ ستتتادهیا ازهایکردن پ

 گرفته است. ازیانبار پ یشده بود که بو یآراز شاک
 

در  یشد. سارا یمهار م یعل ایبار توسط رضا و  و هر دیدو یدور گاز م رایالم
شت در  اطیخورد کرده را از داخل خانه به ح یسبز یسبد بزرگ شت م آورد. م

 و من هم زدم. هتیآش ر
 

 یرژپر از ان یفضا نیشاد. ا یفضا نیرا که داشتم. ا یآرامش نیداشتم ا دوست
به  نیدیبود. با اشتتاره آ ندیخوشتتا میآش را دوستتت داشتتتم. برا یمثبت را. بو

ر برداشتم. د یبه داخل خانه رفتم و ظرف بزرگ گ،یسرخ شده درون د یازهایپ
شوم، زنگ د یآخر که م یلحظه  ساختمان خارج  ستم از  خانه را زدند.  رخوا

دم تا را بردارم. پا تند کر فونیحوصله نداشتم که دوباره به داخل خانه برگردم و آ
 دهیزنگ در را نشتتن یکدام صتتدا چیز کنم. ظاهرا که هدر را با اطیاز همان ح



صدادندیشن یهم م دیبودم. نبا سرو  لند و ب رایالم غیج غیتار آراز و ج ی. با آن 
 دادن یشد. به جا یم دهیشن ییهم صدا دینبا ،یسارابلند حرف زدن ساناز و 

 به طرف در رفتم و در را باز کردم. نیدیظرف به آ
 

شکم ستم م خ صله زمان کیماند. قلبم با  نیهوا و زم انیزد. همان طور د  یفا
ا از وار که مر وانهیآن چنان د یاز مغز فرمان تپش گرفت. تپشتت ،ییا هیچند ثان

هوش شتتوم.  ینمانده استتتت که ب یزیکردم که چ یداخل تکان داد. حس م
که  ی. نذربودم اوردهیبه زبان هم ن یکه حت یچقدر زود نذرم جوابم داد. نذر

 بود. دهیاز آن را در دلم شن یزیفقط خدا چ دیشا
 

نه بود و من  یرا بر لب داشتتتت. همان لبهند مشیلبهند مال همان که موقرا
د. تر شتتده بو دهیبر تن داشتتت. قامتش کشتت رهیعاشتتقش بودم. کت و شتتلوار ت

که در  ینیرز آتش ینقن، و گل ها ینقن بود. لبهندش ب یب دشیسف راهنیپ
 نقن تر از همه آنها. یشت بدست دا

 
 _سالم سونا.

 
صدا بعد شش ماه،  سع دایروز اول را پ یتازگ میبرا شیاز  م تا کرد یکرده بود. 

که  ی. موج احستتاستتاتمیکه بر من آوار شتتده بود، فائق آ یبر موج احستتاستتات
همان احساسات چقدر متفاوت  ی. ولاوردیدوست نداشتم مرا دوباره از پا درب

 حال سازنده. نیدر ع یکننده. ول رانیبود. متفاوت و و



 
 _سالم...

 
گاه میصتتتدا نار ه یلرزان بود. ن ماعت کلیاز ک به آن ج  اطیکه در ح یمن 

 .دینگاه من دو یقرار و مشتاقش پ یخشکشان زده بود؛ کرد و دوباره نگاه ب
 

 کرد. لیگل را به طرفم متما دسته
 

 خونه هست؟ نیتو ا د؟یام کمیم دنبال _اومد
 
هانم ب یزیچ که قلبم از د نده بود  ما ند. چ رونین مانش  یزیبز نگفتم. چشتت

شتاقانه به دهان من خ ست رهیم شد و در را کامل  یشده بود. د از کنار من دراز 
ستش د کهیبه او زد و در حال یبود. لبهند نیدی. آدمیباز کرد. خودم را کنار کش

 گفت: د،دا یرا به نشانه دعوت کردن او به داخل خانه تکان م
 

 .یهست اخو دیام شهی_هم
 

 .اوردیرا فشرد. تا مرا به خودم ب میبه من کرد. بازو ینگاه سپس
 

 .ری_سونا جان، گل رو از شوهرت بگ



 
گاه قدرمکثم  ین ته بود. آن  به طرفم گرف گل را  ته  ندان دستت که خ به او کردم 
سته گل را پا یزیکه چ شد یطوالن سته گل را گراوردیب نیینمانده بود د فتم. . د

 دستش را به طرف او دراز کرد و گفت: نیدیآ
 
 تو انقالب. ای_ب
 

 بهش به من زد و دوباره رو به او گفت: نانیاطم یلبهند
 

 .ی_ خوش اومد
 

را  یخواست جمله خوش آمد یم نکهیدوباره کرد. مثل ا یبه من نگاه انقالب
را از  زبانم ادیز جاناتینگفتم. ه یزی. چندیاز زبان من بشتتنود. از نگاه من بب

 یلبر لبانم نشتتستتت. و اریاخت یکه ب یکار انداخته بود. اما لبهند زدم. لبهند
 دوست داشتم آن لبهند را.

 
ته قلبش  از دیرس یکه به نظر م یگشاده پاسخ داد. لبهند یرا با لبهند لبهندم

آرام، دستتتم را لمس  یلیاستتت. از آن عمق وجودش. به طور نامحستتوس و خ
سرش در را  شت  شت و من پ کرد. و من کنار رفتم و او قدم به داخل خانه گذا

 بستم.
 انیپا



 
 و نود و سه صدیهزار و س کیماه  ید نهم

 
صر یبه تمام خوبان. خوبان میتقد صر یکه خوب بودن، عن شان  از عنا وجود

و در هر  ی یشتتتده استتتت و تحت هر شتتترا بیاستتتت. در خاک وجودشتتتان ترک
شان م یحال  ایدن نیدرا یدانند که تنها خوب یکه م یدهد. خوبان یخودش را ن

کنند.  یم یرویدانند اعمال ما از قانون "کارما" پ یکه م یاستتت. خوبان داریپا
رد. باشتتتتد که همه ما دانند که هر چه بکارند همان را درو خواهند ک یپس م

 .میدرو کن یکیو هزاران هزار ن میبکار یکین
 
 تشکر با
 

  یحسن بهاره




