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 88ـ تهران 
 سال، چهار گذشت از بعد. بندم یم لذت با را منچشما و شمک  می دراز تخت يرو
 دیگر و  استخاموشها  چراغ. رفتم که ي استروز همان مثل قایدق یزچ همه
 توانم می هم یروشن کیتار نیهم در اما ها لهیوس به بزنم زل دقت با توانم نمی
 نداده اجازه مامان دانم می که این با. نشده عوض  چیزيچیه يجا که مهبد صیتشخ
 مرتب و زیتم قدر این م هباز اما د،ذارگب اتاق نیا يتو یش راپا ياحد مدت نیا در

 !بوده یخال سال چهار که انگار نه انگار که است
 تکانی  راسرم. ستین خودم دست کند می خانه  لبم کنج که یمعوج و کج پوزخند

 به و گذارم می سرم ریز نم رادستا .کنم می فوت رونیبرا به  سنگینم نفس و مهد می
 مویبگ است بهتر دیشا. شد تمام خاطره پر و سخت ياهروز. موش می رهیخ سقف
 کردن دایپ به خاطر حداقل. ی استانصاف یب ...نه یول ی،لعنت بارِ نکبت ياهروز

 که افتم می ادشی هو یک. دیارز یم دیتبع نیا ياهروز ي همه به داشتنش که یدوست
 شده؟ جا جابه یعنی. ندارم خبر  اواز شد جدا اتوبان از راهمان یوقت از

 :دهد می جواب سوم بوق با. گیرم می را اش شماره و دارم برمی را تلفنم
 !ها گذره می خوش یلیخ انگارـ 

 را شا يباز سرتق تا مهبد رو کمی ی استکاف فقط. خورم یم را لبم يرو لبخند
 .دکن شروع
 ؟يشد جا جابه ...تو ي اندازه به نهـ 
 هی. چرخه نمی پروانه مثل سرمون دور مادرمونم. میندار عمارت که ما یول آرهـ 
 به دادن اتاقمم نبودم در تازه. بخواب گمشو گفتن جلوم گذاشتن نون و آب لقمه

 .خواهرم
 .زنم می یبدجنس لبخند

 خواي؟ می ادمیز ياومد رید !هحقتـ 
 تو دیبا من که ه؟یچ لندهور يتو با من فرق ییخدا !ياومد زود یلیخ تو که نهـ 

 ؟یپادشاه تخت يرو تو و بخوابم وونیا
 .م هستکردنش سگ عاشق. جوم یم را لبم ي گوشه
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 ...وونیح اما ،خوابه می تشک و تخت رو آدم میقد از که نهیا فرقمونـ 
 !يهوـ 

 که دندار حوصله ادیز انگار م هاو. ذارمگمی هم ا روير منامچش و مهد ینم ادامه
 :پرسد می و کند می یپوف

 مرتبه؟  خونه اوضاعِـ 
 و ددار يمنظور چه که کند می ام متوجه نگرانش لحن. ودر می هم يتو هایم ماخ
 یمنامفهو اصوات با. آید نمی خوشم منظوردار هاي سؤال به دادن جواب از اصال من
 و دده نمی کشش ادیزوشبختانه خ. مهد می مثبت جواب آورم می در منلبا نیب از که
 :ویدگ می

 اهل دارن گناه! ینکن پف و خر که یکن تا دو توتبالش نره ادتی. بخواب ریبگ بروـ 
 .ندارن وبیا صبر من مثلِ همه خونه

 شده باعث او با بودن نهاخ هم سال چهار. ودش می یمیصم و قیعم لبخندم این بار
 و کنم می یخداحافظ فقط. مویبگ يزیچ آید نمی دلم. بلد باشد خوب هایم را عادت
. ي استفرار منامچش از خواب. دندار دهیفا یول !نه. سرم ریز ارمگذ می  یگريد بالش
 .بخوابم نمانتو نهاخ نیا در رگید که ما هشد طلسم انگار

 سالِ چند به دبرگرد دهخوا می و شده سرکش ذهنم. مالم می را منچشما ي گوشه
. بکشم محکم يسد شیجلو وريطچه  ما هگرفت ادی خوب رگید مدت نیا در اما ،قبل
 يتو  رادستم کالفه و شینمن می دوباره افتاده راه فکرم يتو که ییبلبشو از فرار يبرا

 کامل را انگشتانم دده نمی اجازه میموها يال سفت و شده خشک ژلِ. برم یم میموها
 را شا اجازه یخستگ واقعا نماد نمی اما دهخوا می گرم آب دوشِ دلم. ببرم روف

  !نه ای بهم دهد می
 در به اي تقه که گردم؛  میام تازه لباس و حوله دنبال و کنم می روشن ار اتاق چراغ 
 آمدن نیب انگار اما خندم یم شیرو به ... استمامان. مهد می ورود ي اجازه. دخور می
 . استرددم مدنیان و

 تو؟ آي نمی چراـ 
 نباشم؟ مزاحمتـ 
 خجالت تمیمیصم از همیشه مثل. کنم می باز هم از را مندستا و اندازم می باال سر
 تا درست قدش اما ستین کوتاه قد. ایستد می کنارم. ستین مهم میبرا اما کشد، می
 ،استشدن  هدر حال ل بغلم يتو که یحال در. گیرم می بغلش محکم. یم استبازو
 :ویدگ می

 ؟ينکرد ترك وهات يباز لوس هنوزـ 
 !دلخور یکم ید هم شا ...عشق با نهایت بی و تنگ دل. کنم می نگاهش

 ؟یترس یم یحاج از هنوزمـ 
 :ویدگ می اخطارگونه. دزدد می چشم و ودش می عوض اش چهره رنگ

 !بابا ...رعطایام نه یحاجـ 
 نتوانستم هنوز سال دو و ستیب گذشت از بعد. دکن می رییتغ من ي چهره این بار
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 اما ددار حق یلیخ گردنم به. ستین يبد آدم یحاج. کنم عادت کلمه نیا به

 ...تا دچرخ نمی نمازب چرا نماد نمی
 .خواي می يزیچ دیشا گفتم ي،کرد روشن چراغو دمید مادر؟ يدینخواب چراـ 

 به که یوقت ستین خودم دست. موش می رهیخ میپا مقابل به و کنم می سکوت
 .کنم می ریگ نشیماب ییجاها یک و کنم می فکر ها گذشته

 مادر؟ منه به حواست رعطا؟یامـ 
 .مهد می جواب کالفه

 .م کالفه. روندم کله هی تهران تا زدی از. رمیبگ دوش رفتم یم داشتمـ 
 ارم؟یب برات ریش وانیل هی خواي میـ 
 و سکوت کمی مهخوا می که يزیچ تنها مویبگ ودش نمی میرو. اندازم می باال سر
  .میایب کنار دوباره یلعنت ي خانه نیا با نمابتو تا یی استتنها
 :ویدگ می عشق با و کشد می صورتم ياهشیر ته يروا ر دستش دو 

 !نداره صفا تو یب خونه ...مادر بود زده لک برات دلمـ 
 صورتم يرو هنوز که  رادستش و کنم می خم سر. ذارمگب جوابش بی آید نمی دلم
 :مویگ می آرام. بوسم یم است
 .یستین جات سر نهیبب شه می نگران بابا. مامان بخواب بروـ 

 از ریبخ شب گفتن از بعد و بوسد می آرام ام را نهاش.  استتر راضی اش چهره این بار
. دکن می بهترم همیشه مامان خالصِ هاي محبت ... استبهتر حالم. ودر می رونیب اتاق
 تخت دراز يرو پشت به دوباره. رفته سرم از کامل حمام و دوش لِحا و حس
 .آورم می در تنم از را شرتم یت منچشما  و این بار قبل از بستنکشم می

 يصدا با که  استخواب گرم یحساب منچشما اما گذشته قدر چه نماد نمی
 يزیچ. زنم می کنار ار پرده.  استاطیح سمت از صدا. پرم یم خواب از یوحشتناک

 و هراسان. کوبد می اطیح در به هم سرِ پشت و قدرت با یکی انگار اما ود،ش نمی دهید
 یعنی نیا و  استروشن اهچراغ .پرم یمبیرون  اتاق از برهنه ي تنه مین همان با

 دهیپر رنگش. آید می رونیب ام يکنار اتاق از ترس با هیعط. ددنیترس نهاخ اهل ي همه
 :یدوگ می کنان من من است و

 ه؟یک داداشـ 
 ها پله يجلو تا مامان. رویم می نییپا ها پله از هم با ییدوتا و مهد می تکان  راسرم

 :ویدگ می وحشت با و آید می
 !در دمِ اومده یک دونم نمیـ 
 را نادر حاج ،موبر رونیب مهخوا می همین که و مور می  نهاخ يورود سمت عجله با
 یسع و کنم می زیر را منچشما. نهاخ سمت گردد برمی یکس همراه که نمیب یم

 کینزد دکن می هیگر بغلش که کوچکی دختر با.  استخبر چه بفهمم کنم می
 کینزد کامال یوقت !؟یستک رگید دختر نیا. ودش می زتریر منامچش. ودش می
 من به یوقت نادر حاج نگاه. نمیب یم سرش پشت کوچک ساك با ار یلیل ودش  می
 و شدم چشم سراپا او به توجه بی من اما ود،ش می شماتت از پر و گرتوبیخ دافت می
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. مامان به دهد می ار دختربچه و داخل آید می نادر حاج. کنم می نگاه یلیل به دارم
 چیه رگید و موش می یلیل ي دهیترس و سیخ صورت متوجه. دکردن سکوت همه
 :ویدگ می کنارم آرام. میآ می خودم به هیعط توسط بازویم خوردن تکان با !فهمم ینم

 !کن تنت يزیچ هی بروـ 
 کبود اش پیشانی کنار و چشم ریز کنم می حس چرا. ی استلیل يرو چشمم هنوز
 !؟است

 :پرسد می ینگران با مامان
 !ینگران از یکشت رو ما که تو ؟یلیل شده یچـ 
 هنوز نگاهش. بیند می  رامن چشم ي گوشه از یوقت به خصوص. گزد می لب یلیل
 عاشق یشرم یب کمال در هنوز من و  استخودش به مخصوص يایح و شرم از پر
 !نگاهم نیا

 :ودش می تر محکم این بار هیعط ي سقلمه
 !داداشـ 
 :دکن می پاره را دلم بند صدایش يتو بغض و دخور می تکان هم از یلیل يها لب
 .بمونم تونستم نمی گهید واقعا یول ...عمو زن دیببخشـ 
 خوشبختانه و دکن کنترل را شیاه کاش تا دهد می فشار هم يرو ار هایش لب
 .ستین من ي شده مشت هاي دست به یکس حواس
 اتفاق نیا خانه اهل يبرا انگار اما ،حرفش ي ادامه دنیشن يبرا م هستگوش سراپا

را  خودم يجلو توانم نمی  دیگر.ستین کننده کنجکاو و بیعج م هادیز ها حرف و
 ي همه با دارم. نشکنم را عهدم و ستمیبا اینجا ر دیگ ي هیثان چند  استمحال. رمیبگ

 .نپرسم يزیچ شیابرو کنار کوچک زخم از تا زنم می زور وجود
 یلحن با اما ماآر و دکش می یآه مامان که این تا دکنن می سکوت قهیدق چند همه
 :ویدگ می يدستور

 .ازماند می جا درسا و یلیل يبرا من. ها بچه باال نیبرـ 
 اسمش دمیفهم  کهودش می دهیکش یکوچک دختر سمتبه  ناخودآگاه نگاهم
 به نظر تر ماآر یکم حاال و است مامان ي شانه روي سرش که يا بچه دختر. درساست

 قدر ناهم و اهیس قدر ناهم! ی استلیل نچشما مثل درست شنچشما. رسد می
 ي پاشنه يرو میآبرو ظحف يبرا که سخت قدر آن. آید  میرونیب سخت نفسم !قشنگ

 .مور می باال ها پله از و چرخم یم پا
*** 

 نستمانتو هنوز اما  شدن است، روشندر حال  واشی واشی هوا و  شدهصبح کینزد
 هر از تر ناآرام و تر مشوش ذهنم. ذارمگب هم يرو را منچشما قهیدق چند يبرا یحت

 در بار نیاول يبرا .انفجار حال در اش خاکستري يها سلول و ستر اگید وقت
 ياهدود يال البه ار نهیک و درد نیا ي همه و باشم يگاریس دهخوا می دلم ام زندگی

 به يا عالقه نه و م هستاهکار نیا اهلِ نه نماد می اما ،کنم فوت رونیببه  گارمیس
 چند یوقت.  استچند ساعت و گذشته صبح از قدر چه نماد نمی. دارم شدن يگاریس
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 اجازه منتظر هیعط. موش می زیخ مین و مالم می را منچشما دخور می اقمات درِ به تقه
 يرو چشمانش.  استقیدق و کنجکاو همیشه مثل نگاهش. آید می داخل و اندم نمی
 تیوضع در و  استتنم يزیچ ودش مطمئن دهخوا می انگار. دچرخ می ام تنه باال

 .ستمین شبید بار اسف
 :مویگ می حوصله بی و کشم می یپوف
 ؟یشیم پا صبح وقت نیا که يدار مدرسه و درس مگهـ 

 را هایش حرف شتریب کنم می حس چرا نماد نمی. دکن می نازك میبرا یچشم پشت
 !پدرش مثل درست. زند می دلش يتو

 ؟يشنو یم جان؟ هیعطـ 
 یتونست شبید. ينبود خواب اصال انگار اما ،صبحونه يبرا کنم دارتیب اومدمـ 
 ؟یبخواب
 نهاخ نیا از دانشگاه ي بهانه به یوقت آید؟ می ادشی یعنی. کنم می نگاهش حرف بی
 دل يتو نداشت خبر و بود هایش عروسک گرمِ سرش. داشت سال نُه ش ا ههم رفتم

 شنامچش يتو یِفضول حسِ و االنش ي چهره اما ،شد برپا یامتیق چه برادرش
 حرصم هم و خنده هم. ستیـن الهـس نُه ي چهـب رـدخت ن آدیگر دکن می مشخص

 .موش می بلند میجا از و مهد می ناتک  راسرم. دگیر می
 ؟ير ینم چرا پس. يکرد گفت مامان کهرو  يکار خبـ 
 ...يبخور صبحونه ما با يایب يندار دوست اگه بگم خواستم می. خب ...راستشـ 

 ...یلیل یعنی
 :مویگ می تند و موش می کالفه

 زیچ صبحونه ي سفره سر و نییپا ي طبقه تو شبودن و ماست يعمو دختر یلیلـ 
 !ستین یبیعج
 :زنم می زل نفوذش پر و يا قهوه نامچش به
 باشه؟ ،نکن پر ستین مرتبط بهت که ییزایچ با کتویکوچ ذهنـ 
 اول از راگ اما ،برخورده بهش نماد می. ودر می رونیب حرف بی و دکش می باال لب
 ناما ههم دست کار اش کنجکاوي با ئنممطم ستم،یبا شیجلو سخت و سفت مهنخوا
 جهت بی و خود یب هاي حدیث و حرف با ندارم دوست و  استمتأهل یلیل. دده می

 طور همین واقعا. دخور می مغزم به داخل از یمحکم تلنگر. کنم خراب را اش زندگی
 ؟است

 :مویگ می لب ریز و ندازما می دوشم يرو حرص با ار حوله
 !باشه نهتو نمی نیا از ریغـ 
 ریضم. ستین زیم پشت یکس نیرحسیام و مامان جز نییپا ي طبقه رسم یم یوقت

 يبرا اما ،کردم یطوالن ار گرفتنم دوش قصد از که دکن می يادآوری بهم ناخودآگاهم
 :مویگ می بلند ظاهرم و غرور حفظ
 !کنار دنیکش همه زود چه. ریبخ صبحـ 
 ياهلبخند و شیها توجه نیهم به دلم. دوش می بلند شیجا از دنمید با نیرحسیام
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 . استگرم دلش ته از

 :دده می جواب مامان
 ییچا برات برم. مغازه رفت یم دیبا پدرتم. بودن گرسنه همه ...مادر يکرد ریدـ 

 .ارمیب
 يصدا با و دزن می پشتم بار چند. کنم می بغل محکم را نیرحسیام و مور می جلو
 :دویگ می گوشم ریز گرمش و نهامرد
 ؟یصلوات پدر شه متوقف خواد نمی رشدتـ 

 چند هر. نبود دیسف اش شقیقه کنار هايمو رفتم تهران از یوقت. کنم می نگاهش
 و ام تنگی دل از پر. کرده تر جذاب و تر مردانه ار اش چهره و آید می بهش شتریب یلیخ
 .دارم  اوبا نهامرد حرف یکل

 ؟ياوردین رو ها بچه و میمرـ 
 :دکن می ینچ
 برسونم خودمو چه جوري دمینفهم گهید ي،دیرس گفت زد زنگ صبح که مامانـ 

 .دونن نمی هنوز ها بچه و میمر. نجایا
 . استشده قیدق صورتم يرو نگاهش. شینمن می یصندل يرو کنارش

 .وریشهر اواسط يبود گفته. يایب بعد ي هفته دو کردم می فکرـ 
 .مهد می ناتکرا  مسر و ذارمگ می نمادهدر  ار مربا کره ي لقمه

 .شد تموم زودتر شکر رو خدا یول ،بود قرارـ 
 .یستین موندن کاریب آدم دونم می حاال؟ هیچ تبرنامهـ 

 قبول دانشگاه که يروز ناهم از. دگذر می ذهنش در هچ نماد می. کنم می مکث
 به یمطمئن لبخند. میکن کار شرکت در هم دوشِ به دوش که بود شیایرو شدم
 .زنم می شروی

 !داداش دونی می خودت که مو برنامهـ 
 پشتم دست با. دده می لمیتحو یدل ته از ي خنده و آید می کش هایش لب ناگهان

 :ویدگ می و دزن می
 !مهندس حاضره اتاقت و زیم صبح فرداـ 
 .نیرحسیام داداش سالمـ 
 یقتال هم به لحظه چندمان نگاه. دچرخ می یلیل سمتبه  ن نفرمادو هر سرِ
 که نمیب یم نگاهش يتو را مختلف حس چند ،هیثان چند نیهم در. دکن می

 یِاهیس در نیا از شتریب که این يبرا. تر است پررنگ ناشا ههم از غم و یشرمندگ
 صورتش به حرف بی لحظه چند نیرحسیام. گیرم می ازش چشم مونش غرق نگاهش

 بفهمم نماتو می. دده می را سالمش جواب نامحسوس یلیخ و لب ریز و دزن می زل
. دنپرس اوضاعش از يزیچ من يجلو تا دکن  کنترل را خودش دکن می تالش که

 و ندازما می نییپا اخم با  راسرم. دکن می ینیسنگ دلم يرو لقمه و شده کور میاشتها
 :دپرس می ماآر نیرحسیام که شنوم یم

 ؟یلیل هیوضع چه نیاـ 
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سرش ییبال چه بپرسم دهخوا می دلم که به خصوص. دده می عذابم یلیل سکوت 

 !خوردم که یقسم و خودم به فرستم یم لعنت. نماتو نمی و آمده
 داداش؟ يایب لحظه چند شه میـ 

. ودر می تر طرف متر آن چند همراهش نیرحسیام. رموآ می باال ناخودآگاه  راسرم
 نیا درق چه نیرحسیام يبرا رمگ !بد و مزخرف نهایت بی. دارم یمزخرف احساس
 ؟ استمهم من يبرا که آنی از شتریب قدر چه ؟دباش مهم دناتو می اوضاع

 :ویدگ می محبت با و دذارگ می میجلو ار يچا استکان مامان
 !سوز لب و رنگ پر ...همیشه مثلـ 

 .گیرم می یلیل و نیرحسیام از زور با را نگاهم
 حال نماتو نمی گاران. دکن می نگاهم شنچشما يتو ي تهنگف حرف هزار با مامان

 :ویدگ می چون ،کنم ناپنه  اواز را بدم
 ما جز که دونی می. مادر ره می یکن تحمل کمیه . مهمونمونه روز چند یلیلـ 
 !نداره رو یکس

 من ي اندازه به کس هیچ. باشم ماآر کنم می یسع و بندم یم لحظه چند را منچشما
 !یلعنت منِ ي اندازه به کس هیچ. دناد نمی ار اهزیچ نیا

 :پرسم یم و کنم می له میپا ریز را غرورم
 زخمه؟ چرا صورتش و سر مامان؟ شده یچـ 

 .دکن می جمع سفره ي گوشهاز  را نان يها خرده و ددزد می چشم مامان
 .کنن باور ابلهان کنن دعوا شوهر و زن. سین يزیچـ 

 .کنم می متوقف را شنانگشتا حرکت و دستش يرو ذارمگ می  رادستم
 !ست ساده يِشوهر و زن يدعوا هی فقط کنم باور که باشم ابله واقعا دیباـ 
 .دترس می هم و  استنگران هم. دزن می زل منامچش يتو
 .دونن می خودشون چه؟ ما به رعطا؟یام چه تو بهـ 

.  استمامان با حق. کشم می قیعم نفس چند و ذارمگ می همروي  ارهایم  دندان
 چه؟ من به واقعا

 درست میبرا کهرا  يریپن ي لقمه و کشم می دارم نم و ناشیپر يموها هب یدست
 .گیرم می دستش از کرده
 داره دوست اونم باالخره. بده نشون يخود هی. بزن بابات ي مغازه به سر هی امروزـ 

 !برگشته و شده مهندس پسرش که بگه افتخار با
. کنم می نگاه نیرحسیام حرکات به یچشم ریز و مهد می ناتک سر فکر غرقِ
 ریز به سر و ماآر اما یلیل. زند می حرف و دده می ناتک هوا يتو یعصب را شندستا
 .دده می گوش فقط

 ومبر در کوره از تیوضع نیا  به خاطرکه این از قبل و مهد می قورت زور با ار لقمه
 .موش می بلند زیم پشت از

 !مادر ينخورد توییچاـ 
 .خورم ینم. گرممهـ 
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 .ودش می خواهش از پر نگاهش و دذارگ می دستم يرو را دستش

 سخته برات دونم می. بده جوابتو نتونه که ینپرس ازش يزیچ وقت هی ...رعطایامـ 
 .کن تحمل يروز چند اما

 قدر چه دناد می حداقل که  استخوب. یقدرشناس و یناراحت با. کنم می نگاهش
 :ویمگ یم خفه و ماآر و مهد می ناتک يسر.  استسخت میبرا

 !راحت التیخ. مامان ندارم یلیل با يکار که وقته یلیخ منـ 
*** 

 اعتراف خودم به. ودش می خلوت کم کم نادر حاج ي مغازه و  استظهر کینزد
 دوال مختلف اصناف يجلو قدر این صبح از. ستمین یناراض تیوضع نیا از که کنم می

 از. دکن می درد صورتم تعضال ي همه که دادم لیتحو ژکوند لبخند و شدم راست
 به تمیموفق خاطر به نادر حاج که يباد از. آمد می بدم همیشه. آید می بدم تظاهر نیا

 گرانید دیشا !زارمیب دندار یسهم چیه در آن که یصورت در د،نداز ا می غبغب
 يهوار و داد چه برگشتم، يسرباز از یوقت که ودر نمی ادمی از من اما دکنن فراموش

 نیهم در خودش دست کنارِ و موش دانشگاه و کنکور خیال بی که بود ختهاندا راه
 االن نبود نیرحسیام و مامان يها تیحما راگ دیشا. کنم کار به شروع مغازه در یک
 و اصناف و یمیقد ندوستا به ار پزش دهبخوا تا نداشتم م را همدرك نیهم

 .دبده شیشرکا
 و سن کم شاگرد د،یفر. ذارمگ می زیم يرو ار يچا یخال استکان و کشم می یپوف
 ترسِ از شتریب کنم می حس که یاحترام با و دکن می تند پا سمتم نادر حاج سالِ
 .ددار برمی میجلو از ار استکان ی است،حاج
 ؟براتون زمیبر گهید ییچا هی آقاـ 

 حاج. دارم برمی یصندل پشت از را کتم و رموآ می باال »نه« ي نهانش به را دستم
 کنار از. ستین من به حواسش و  استکتاب حساب مشغول تر طرف کمی آن درنا

 .مور می نزدیکش و گذرم یم یقال يها تخته
 ن؟یندار من با يکار یحاجـ 

 .ودر می هم يتو هایش اخم و دگرد برمی سمتم
 .بخره ناهار رفته احد کجا؟ـ 
 .ششیپ خونه رم می ناهار گفتم خانومم حاج به. دارم کار کمیه ـ 
 و ماش هست پرورده دست. دندازا می برش و دور يشرکا به ینگاه ،اخم ناهم با
 ار مامان و خودش یش،آشنا و دوست يجلو  استمهم شیبرا قدر چه که نماد می
 .دذارگ می ما نهاش يرو ار دستش. کنم صدا جوري این

 هک ییجا به. برسبهش  برو يدار يکار هر بعد. بخور پدرت با ور ناهار هیـ 
 .خوره برنمی

 .مهد می ناتک سر و کنم می نگاهش
 .دارم کار یلیخ امروز. گهید وقت هی شاالیاـ 

 را حرفش دیآ نمی خوشش نماد می خوب. ودش می تر قیعم شیابروها يال يها خط
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 .گرفتم ادی خودش از ار باال سر جواب و يلجباز اما ،کنم تا دو

 يرو هنوز دستش. آید می تر طرف قدم آن چند همراهم و دده می ناتک يسر
 .ام است شانه
 سراغش؟ يبر دیبا يظهر دمِ که هیکار چه نیاـ 
 برم خوام می فردا از چون اما ،ستین يادار کارِ. بزنم سر دیبا جا چند دوستم باـ 
 .کنم حلشون امروز دیبا کار سرِ

 .ودش می کج لبش کنار و دکن می نگاهم سکوت در لحظه چند
 ؟نیرحسیام پیشِـ 

 ناتک سر م هاو. مهد می ناتک سر. ستین مهم میبرا اما  است،ریتحق از پر لحنش
 !تأسف با اما دده می

 ی،باش کنارش خواد می دلت و يدار دوسش دونم می. بزرگته برادر نیرحسیامـ 
 سکیر دستش کنار رفتن با يبخوا که ستین خوب يقدر ناو شرکتش اوضاع اما
 .یکن

 :مویگ می تعارف بی و صاف
 که هیمهندس شرکت هی اونجا. یحاج کنم کار یکس دست کنار ستین قرار منـ 
 کارشون اوضاع دمیشن داداش يحرفا از که جورم اون. شم باستخدام توش قراره
 .خدا شکرِ خوبه

به  و دکن می جا جابه دستش يتو را حشیتسب.  استصدادار این بارش پوزخند
 :دکن می اشاره فرش يها تخته
 چک مثلِ. منت بی پولِ ...نقد پولِ گن می نایا به. پسر کن نگاه خوب ور نایاـ 
 نیچن یعاقل آدم کدوم آخه. سوده برگرد برو  یب باطنش و ظاهر. موننیم دیسف

 شه؟ می یخصوص شرکت کارمند ره می و ذاره می رو يپرسود و بزرگ کار و کسب
 نماد می چون نمنک یبحث باره نیا در مهد می حیترج یعنی. کنم می سکوت

 :دده می ادامه. دکن نمی رییتغ فکرش طرز و  استمنطق بی
 دیشا. کردم ازدواج مادرتون با که يروز همون از. بود لج من با همیشه برادرتـ 
 خوب و بود سالش هفت اون اما ي،نبود اوضاع متوجه ادیز و بود سالت دو تو
 يبرا قدر چه بگم و کنم منت خوام نمی. خبره چه برش و دور بفهمه تونستیم

 به زحمت بدون و یالک جوري همین ور ثروت نیا من اما. دمیکش زحمت جفتتون
 تومن هزار چند با بودم ساده شاگرد هی کردم ازدواج مادرتون با یوقت. اوردمین دست
 منو ي مغازه آدرس و اسم که ستین یکس بازار يتو ...نیبب رو حاال اما. انداز پس

 .نشناسه
 :مهد می رونیب صدا پر ا رنفسم

 ...هم نیرحسیام. دونم می رو نایا من یحاجـ 
 اون مثلِ کن یسع تو اما ،مونم می و بودم يناپدر همیشه نیرحسیام يبرا منـ 
 .ینکن فکر اون مثلِی، نباش
 :ودش می قیدق منچشما يتو
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 بدون اما ،نهیحس امیر  ي نهیک از تر بزرگ یلیخ ازم تو ي نهیک دونم می چند هرـ 
 .خوام می و خواستم صالحتو و ریخ همیشه من که

. زنم می زل در چشمانش م همن و دزدم ینم شنچشما از چشم بار نیاول يبرا
 عاشق آدمِ تا دو کردنِ جدا يتو یصالح و ریخ چه بپرسم و بزنم داد دهخوا می دلم
 یکی. دمیترد از پر فقط ،دنچرخ نمازب که نه. نماتو نمی اما بود؟ دمردن یم هم يبرا که
 »!بود یلیل نخواست رو تو که یکس تینها در«: دزن می داد محکم ذهنم يتو

 تا دده می فرجه مبه سکوتش. ندازما می نییپا  راسرم و کنم می مشت  رادستم
 :مویبگ

 ن؟یندار يکار فعال. یحاج برم دیبا گهید منـ 
 :ندز می پشتم به ضربه چند و دکش می یقیعم نفس

 .سالمت به. کن فکر خوب حرفام به یول بروـ 
 خمِ و چیپ پر و تنگ ي راسته از. میآ می رونیب اش مغازه از و کنم می یخداحافظ

 از لمیف مثلِ سال چند نیا ي همه و میآ می رونیب فکر غرقِ ها فروش فرش بازار
 .ودش می رد منچشما يجلو

*** 
 به کامل دستم هنوز. کنم می نگاه ساعتم به دوباره رسم یم یاصل ناابیخ به یوقت
 پر ام بینی و حلق. دکن می ترمز میپا يجلو نشیماش که دهینرس بمیج يتو یِگوش
 دنبال و  استپر یحساب نادر حاج هاي حرف از توپم. غبار و گرد و دود از ودش می
 :توپم یم رو به او پرسی احوال و سالم یب آید می نییپا که شهیش. ام بهانه
 نکبت؟ تو یشینم آدمـ 
 .دکن می کم  راضبط يصدا و دخند می د،ناچرخ می نشاده يتو که یآدامس با
 !شو سوار پس. يندار من از تر کوتاه وارید که توـ 
 یِمیقد بنز نشیماش. نماتک می را میرو و سر و شینمن می تخم و اخم ناهم با

 و رس به ینگاه. کرد یم فیتعر میبرا پربارش خاطرات از همیشه که  استپدرش
 :مویگ می و کنم می شیرو

 خاطره؟ پر رخشِ بود نیا پسـ 
 تاپِ و پیت به نیزد نادر حاج با دهینرس ه؟یسگ چرا اعصابت بگو. خیال بی رخشوـ 
 هم؟

 يتوخواننده  يصدا. مهد می هیتک یصندل به  راسرم و کنم می ادیز را ضبطش
 کم دوباره صدا. ودر نمی ادمی از نادر حاج هاي حرف باز اما د،زن می زنگ هایم گوش
 :ویدگ می و ودش می

 ؟يشد تلخ گوشت قدر نای که بهت گفت یچ دیمج جونِـ 
 .کنم می نگاهش هیاندرسف عاقل

 ؟یعنی زنی نمی حدسـ 
 !خودم دست کنار ایب گه می که نگوـ 
 پر نیماش يتو بلندش ي خنده يصدا دهینکش هیثان به و مهد می ناتک سر
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 .ودش می

 صولت يامیرعطا مهندس. شه می باحال یلیخ کنم می فکر دارم يجور هر یعنیـ 
 .بازار مشهورِ و بنام فروشِ فرش بشه

 :دده می ادامه و دکن می نگاهم
 .فروشا کوزه بازار برم یم دي می مدرکتمـ 

 :مهد می انتک سر خنده ناهم با.  استگرفته ام خنده
 مسابقه نیرحسیام اب خدا ي همیشه کنم؟  کاریچ. شه نمی عوض فکرش طرزـ 
 .هیارکشی و اری کنه می فکر. داره
 که من. جلوت گذاشتن کردن انتخاب يبرا سیک تا چند که حالت به خوش بازـ 
 .پدرم شیپ کارواش برم دیبا کنم پا و دست کار هی بخوام تا

 :گوید می تر يجد و دکن می اشاره بشیج به
 .داره خرج یزندگ. خواد می پول بیج نیاـ 
 .بدم قرض بهت فعال تونم می يدار ازین اگهـ 

 :کنم می اخم. ندک می نگاهم تمسخر با و اندازد می باال ابرو
 .دارم انداز پس کمیه . سین یحاج يپوال از نترسـ 
 .ودش می رهیخ رو روبه به 

 !شه می ازتین که بهش بچسب سفت پسـ 
 مدت نیا در اما ی است،نییپا به رو متوسط ي خانواده از که این با. مهد ینم ادامه
 و رتیغ عاشق. دکن نمی قرض پول یکس از هم دبمیر راگ یحت که دمیفهم خوب

 کمی. دارم اعتماد اش دوستی به قدر این که  استنیهم يبرا دیشا. م هستغرورش
 :ویدگ می که ودش می سکوت نانمیب

 نشد؟ یثیحد و حرف خونه توـ 
 :زنم می یتلخ پوزخند و ودش می کج منلبا
 !مون هخون آورد فیتشر ثیحد و حرفـ 

 .سمتم دناگرد برمی سرعت با را سرش
 !؟یلیلـ 
 من اما د،پرس نمی يزیچاو . کشم می نییپا یکم ار شهیش و مهد می ناتک سر
 :مویگ می ماآر. مویبگ دارم دوست

 .داغون اوضاعِ و صورت و سر باـ 
 :کنم می مکث

 .ساله چهار سه ي بچه دختر هی البته وـ 
 با و  استنافرم به دستش یک. گردم برمی سمتش. فکر غرق و  استساکت هنوز
 .دده می يباز ار اش چانه ریز هاي ریش شرگید دست
 ؟يزد حرف باهاشـ 
 .نهـ 
 شده؟ یچ يدینپرس یحتـ 
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 .مهد می قورت زور با  رانماده آب
 !نهـ 
 !خوبهـ 

 .دندازا می باال نهاش که کنم می نگاهش سؤالی
 !بکن تویزندگ. کنه نمی دوا ازت يدرد دنشیپرسـ 

 زیچ دهخوا می دلم چرا. دکن می تکرار را مامان هاي حرف ییاهجور یک
 .کنم می عوض را بحث و دیآ نمی خوش مذاقم به حرفش بشنوم؟ يتر متفاوت

 ریم؟ می کجاـ 
 .شما ي خونهـ 

 .مهد می باال ابرو
 ؟يبد نشونم یگفت کهرو  یخال نیزم اون میبر نبود قرار مگهـ 
 .دکن می اشاره نیماش يرو ساعت به
 ؟يکرد باور خودتم. میختیر یحاج برا کلکو. مهندس ظهره لنگـ 
 .زنم می شیبازو به محکم و آید می کش منلبا
 که؟یمرت یبست یخالـ 

 .ودش می مشخص بود کرده میقا نشاده يتو کهرا  یآدامس و دخند می دوباره
 بعدم. تمام و فروش فرش مهندس يدش شب تا نگم جوري این دمیدـ 

 کردم يکار که بود نیا. کنی می تابلو گفتن دروغ موقع دونم می ،شناسمت یم
 .کارستون

 :دگرد برمی سمتمبه 
 هنوز مطمئن شم خواستم. یباش نکرده یمدکش  یخودکش. نمتیبب گفتمـ 
 !یسالم
 :کنم یم فوت رونیب را به نفسم. شده آشنا محله و میرس یم میدار کم کم
 .حرفام نیا از پرروتر. شدم سر گهید منـ 

 :دچرخ می سمتمبه  و ددار می نگه نهاخ يجلو
 نیباش داشته آرامش جفتتون خواي می اگه اما ،پره حرفا نیا از گوشت دونم میـ 
 .بکن تویزندگ
 سکوت لحظه چند از بعد. شوم  می رهیخ رو روبه به اخم با و مویگ نمی يزیچ
 :ویدگ می

 نجاست؟یا یک اتـ 
 .مهد می ناتک سر
 .فعال هست. دونم نمیـ 
 بره؟ یوقت تا ما ي خونه يایب خواي میـ 

 باغِ شاته يروز که نهاخ پشت ياهوارید به. دوزم یم نام ا هناخ به را نگاهم
 را نماده زهرمارش ي مزه و ودش می زهر لبم يرو لبخند. خاطره یکل با بود ییباصفا

 .دکن می پر
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 .آد می گهید ي هفته دو بره فردا. آد می فردا بره امروز. شه هخون نجایا بره؟ کجاـ 

 :چرخم یم سمتشبه 
 کنم؟ فرار یک تاـ 
 موش می ادهیپ نیماش از. دندار گفتن يبرا یحرف واقعا رگید انگار. ویدگ نمی يزیچ

 .کنم می دوال  راسرم و
 تو؟ آي نمیـ 
 .بهتر وقت هی شاالیاـ 
 مثلِ گهید خوبِ يروین هی به کنم فکر. زنم می حرف نیرحسیام اب کار مورد درـ 
 .باشه ازین شرکت يتو تو

 :ویدگ می عیسر
 ...یبگ اگه خدا به ...عطا نهـ 
 .هنوز ندادم بهت یقول بعدم. کاره کار ...یحساب مرد دم ینم که صدقهـ 

 و رموآ می ي خداحافظی باال نها به نش رادستم ویدبگ يزیچ دنابتو که این از قبل
  .ودر می و دزن می میبرا هم سر پشت بوق تا دو. آب يِجو سمت آن پرم یم

 .ودر نمی شیرو انگشتم کنم می يکار هر که میرو روبه یمیقد زنگ و نمام می من 
*** 

  رامن میپاها کنم اراده و مهبخوا خودم که این بدون ذارم،گ می اطیح يتو پا یوقت
  که مور می یسمتبه  وارید کنار از ماآر. دناکش می نهاخ پشت ي محوطه سمتبه 

 !بود پاتوق اسمش يروزگار
وقت هیچ. بسته خزه و یخال همیشه استخرِ يرو روبه درست. ستمیا یم نهاخ پشت 

 با که يبار سه دو نماه جز به وقت هیچ. خورد يدرد چه به استخر نیا دمینفهم
. شیتو میدیپر لباس با ییتا سه و میردک پرش مامان یِنیاپادرم و التماس جور هزار
 ...و نیرحسیام من،
 کنار از ماآر. نکنم زمزمه ذهنمدر  را اسمش تا مهد می فشار هم يرو را منلبا

 به که گفت یم راست مامان پس. ستین باغ از يخبر رگید. گذرم یم یخال استخر
 هاي علف و دهش خرابه شکل رسما نجایا. دندار اهیگ و گل ي حوصله کس هیچ من جز
 و محکم یلیخ حس اما ،دارم ار باغ ته به رفتن ي وسوسه. ددنیکش فلک به سر هرز
 به زنم می زل قهیدق چند و برم یم بمیج يتو دست. ودش می مانعش دلم ته اي يقو
 و چرخم یم پا ي پاشنه يرو. ستا سبزه و علف از پر که یقشنگ و یکییموزا ریمس

 خودش که یزمان تا حداقل. ندارم ییارویرو طاقت واقعا ناال ...نه االن. گردم برمی
 !نجاستیا

 منچشما. يسبز قرمه خوش يبو از ودش می پر هایم ریه کنم، می باز که را نهاخ درِ
 طور همان هیعط تر؟ کننده مست بو نیا از میدار مگه. کشم می بو لذت با و بندم یم را
 اشاره سید به و دده می المس. ودش می ظاهر میجلو  استدستش برنج سید که
 :دکن می

 !پخته یچ برات مامان نیبب. داداش سالمـ 
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 محکم را لپش و مور می جلو. رفتم تند یلیخ انگار روزید. زنم می یگرم لبخند

 .کشم می
 !خانوم کپل يا زده ذوق من از شتریب که توـ 
 حاج ادی را من رفتارش با که هرقدر. دندازا می نییپا را سرش سرخ يها گونه با
 تنها نیا دیشا.  استمامان مثل اش قیافه و شکل هم اندازه ناهم به ،دندازا می نادر
 .دنکن تمیاذ ادیز نابودنم یناتن ودش می باعث که ی استلیدل

 در يجلو یِجالباس از و رموآ می در را کتم. ودر می در یک دستم ریز از فهمم ینم
 :ویدگ می بلند يداص با ییرایپذ از مامان. کنم می نازیآو

 رعطا؟یام ياومدـ 
 سالمِ. مور می زیم سرِ مندستا شستن از بعد و مهد می  راجوابش يبلند ي »بله« با

 جلب را ما توجه اي بچگانه يصدا !یلیل یحت هند،د یم جواب همه ار مماآر نسبتا
 .دکن می

 !عمو سالمـ 
صد  و ودش می کپت عمو ي کلمه. کنم می نگاهش. دچرخ می درسا طرف به سرم
 خوش يموها يرو  رادستم و زنم می لبخند مکث با. دکوب می سرم فرقِ يتو بار هزار
 ماآر. ن استروش و دار حالت و فر شیموها مادرش برعکسِ. کشم می فرش و حالت
 :مویگ می

 خانوم؟ خوشگل یخوبـ 
 :گوید می کنارش از یلیل که دکن می نگاهم خجالت با فقط

 .یمامان نمممنو یبگ دیباـ 
 به نگاهم من اما د،دزد می نم از چشم. دچرخ می یلیل سمتبه  ناخودآگاه نگاهم

 يشتریب دقت با ها، مدت از بعد بار نیاول يبرا. یش استابرو يرو کوچک زخم
 یرنگ یمشک نازك يِروسر و  استتنش یرنگ يا سرمه بلند لباس. کنم می نگاهش

 نیا اما ؟دشینن می حجاب با میجلو حاال ات یک از بپرسم دهخوا می دلم. سرش يرو
  رامامان يصدا. رگید ي جمله کی و هزار کنار آن کنم می دفنرا  سؤالم و جمله

 :شنوم یم
 !یبمون بابات رو پیش ناهار کردم فکر. مادر ینباش خستهـ 

 .کشم می خودم يبرا برنج یکم و کنم می صاف گلو
 .آم می که بهتون گفتمـ 

 و بحث يبرا که دکن نمی درك وا اما ،کنم می درك را اش انینگر و  استنگران
 :مهد می فشار هم يرو را منچشما. ام حوصله بی و خسته رگید نادر حاج با جدل
 گفتم بعدم. میداشت کار ییجا تا میرفت دوستم با اما ،بمونم که کرد اصرار اتفاقاـ 
 .باشم خودت شیپ ور ناهار نیاول

 .ودش می باز کم کم شا چهره
 .پختم تو به خاطر رو قرمه. مادرم يکرد خوبـ 

. دکش نمی طول ادیز تالشم اما نمابرس خورش بشقاب به تا برم یم جلو را دستم
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 خوردن مشغول که کنم می نگاهش یرچشمیز. دذارگ می دستم کنار ار خورش یلیل

 .یش استغذا از قاشق نیاول
 چند. کنم تشکر یحت که دچرخ نمی نمازب و  استپررنگ ام پیشانی يرو اخم 

 یلیل ناگهان که نماده ذارمگب ار قاشق نیاول مهخوا می و کشم می برنج يرو قاشق
 :ویدگ می

 !کن صبرـ 
 و دکش می خجالت م هخودش اش اي لحظه واکنش از. کنم می نگاهش تعجب با

 :دناچرخ می مامان طرف به ار سرش
 .انگار داره اسفناج توش نیا عمو زنـ 

 :دکوب می خودش صورت يتو محکم مکث لحظه چند از دبع مامان
 االن کن صبر. امیرعطا وقت هی ينخور رفت؟ ادمی طور چه !سرم به خاك يواـ 
 .کنم می گرم رو شبید يغذا برات
 که  استادشی خوب هنوز یلیل که این. نیریش یول مبهم یحس از شده پر دلم ته
 و گردم برمی. دده می آزارم هم و دکن می خوشحالم هم دارم تیحساس زيیچچه  به

 گرفته و کنم می صاف را میگلو. انداخته نییپا  راسرش اما ،کنم می نگاهش سؤالی
 :مویگ می

 .خورم یم ساالد. مامان ستین ازینـ 
 تو میمر با ،ينبود مدت هی که ستین. بده مرگم خدا غذا؟ شه می ساالدم مگهـ 
 .مادر نبود حواسم اصال. میختیر اسفناجم اي قرمه يها بسته ي همه
 .نداره یاشکال مامان؟ هیچ حرفا نیاـ 
. داره تیحساس اسفناج به داداش که مونده ادتی خوب قدر چه جون یلیل ولیاـ 
 !نبود ادشی مامانم یحت

.  استلبش کنج کنش خراب نهاخ و مرموز لبخند. نماچرخ می سر هیعط طرف به
 :ویدگ می تند و ودش می کار به دست من از قبل مامان
 !یکن جلد کتاباتو ینیبش دیبا. اتاقت برو بخور زودـ 

 و صدا و سر  که از صد جورهایی سکوت ناهم از. شده حاکم زیم سر يبد سکوت
 دلم نه و دارم خوردن غذا حال و حس نه رگید. تر است دردناك و بدتر حرف
 مامان يجلو و موش می بلند زیم پشت از. باشم فضا نیا يتو نیا از شتریب دهخوا می
 :گیرم می ار

 .ندارم اشتها به خدا. مامان بخور غذاتو برگردـ 
 !نکنه چه کارم بگم خدا ؟یبمون گرسنه شه می مگهـ 
 م هگشن. باهات ندارم تعارف که من. کنی می معذبم شتریب جوري این. مامان بسهـ 
 .خورم یم کنم می گرم يزیچ هی شد
 باال ها پله از و کنم می اشاره یلیل به چشم با که  استمردد نرفتن و رفتن نیب
 .مور می

 گردنم پشت دستم. کشم می دراز تختم يرو و رموآ می در اي گوشه را هایم لباس
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. چرخد  میزشیم سرِ حرکت و یلیل حول و حوش فکرم و  استقفلدر هم 

 یکس به دیبا چه جوري دستنین بلد ذهنم يِخاکستر يها سلول. نکنم فکر نماتو نمی
 تیوضع نیا که نماد می. دنکنن فکر گرفته شکل او با خاطراتش ي لحظه لحظه که
 در یحت نه و نهاخ نیا در نه چون د،گیر می خودش به يبد و دیجد شکل زود ای رید
  .دباش نداشته خبر ما نِیب يماجرا از که ستین یکس محل نیا

 يبرا یکاف وقت. کنم یم نگاه ام گوشی ساعت به و کشم می صورتم و سر به یدست
 .کنم جبران را شبمید خوابی بی حداقل تا دارم ساعته مین یچرت

 قلقلکم شدت به ام بینی ریز پر مثلِ يزیچ رفتن با که گذشته قدر چه نماد نمی
 و است  نمچشما يرو روبه درست درسا نچشما. کنم می باز را منچشما و آید می
 ودر می ضعف نگاهش يبرا دلم. رتمصو يرو دشدن پخش قشنگش و يفرفر يموها

 .گیرم می مندستا نیب  رااو حرکت یک با و
 .کوچولو نمیبب نجایا ایبـ 

 ندستا خجالت با نمشانش می ام سینه يرو یوقت و دزن می یخجول لبخند
 زل حسرت و دقت با یوقت ستین خودم دست. دکن می قفل هم يتو ار کوچکش

 :میوگ می ماآر. اهشیس نچشما به زنم می
 .خانوم خوشگل اینگفت من به اسمتوـ 

 .دکن می کج را گردنش
رساـ   د. 

 .رموآ می رونیب یشکالت ام پاتختی يکشو يتو از و بوسم یمرا  لپش
 دي؟ می عمو به بوس هی. یزبون نیریش ي زهیجا نمیا. قشنگ خانوم بفرماـ 

 ام گونه ماآر. آید می جلو دگیر می ار شکالت که طور همان و هدد می تکان را سرش
 با و دستم در گیرم میرا  شککوچ ندستا. دکن می تر قیعم را لبخندم و دبوس می را

 .کنم می يباز سرانگشتانش
 گذره؟ می خوش یمهمون رو؟ نجایا يدار دوست. نمیبب بگو ...عمو خبـ 

 :ویدگ می نگران و دکن می مکث یکم. دده می ناتک آره نهانش به را سرش
 ؟یچ ادیب مبابا اگه یولـ 
 باشم ماآر کنم می یسع. موش می حرفش متوجه زور با و  استنیریش یلیخ نشازب

 .مهبد لشیتحو یمنطق یجواب و
 دوست یکشت. شه می برنده یک مینیبب. میگیر می یکشت گهیهمد با. ادیب خبـ 
 ؟يدار

 :ویدگ می شیجا به. دده نمی  راجوابم.  استنگران مظلومش ي چهره
 داره؟ چاقو امباب دونی میـ 

 لحظه چند و موش می زیخ مین. ودش می خشک هیثان یک در گردنم هاي رگ ي همه
 نفس. دذارگ می نشاده در و دکن می باز را شکالتش ماآر. کنم می نگاهش فقط
 :مویگ می و کشم می یقیعم

 وه؟یم يدار دوست. وهیم مثال. عمو کنه پوست يزیچ خواسته می حتماـ 
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 :وردآ می جلوتر یکم و دده می ناتک را سرش

 .کنه پوست مامانمو خواد می. نه وهیمـ 
 :دده می ادامه !ودش می گشاد ممکن حد آخرین تا منامچش

 .دمیشن خودم. کنم می پوستتو گفت یلیل مامان بهـ 
 حال نیهم يتو. مویبگ دیبا هچ نماد نمی واقعا رگید و موش می مبهوت و مات
 .میآ می خودم به یلیل يصدا با که ام شوکه و خراب
 نجا؟یا ياومد چرا. گردم یم دنبالت دارم ساعته دو ؟یینجایا مامان؟ درساـ 
 دایپ را خودم نستمانتو هنوز. نیزم ذارمشگ می و دارم یم برش شکمم يرو از
. دباش نهگابچ توهمات فقط رساد هاي حرف که کنم می خدا خدا دلم يتو دارم و کنم

 :ویدگ می ماآر و یشرمندگ با. دگیر می ار سادر دست و آید می جلو یلیل
 .نجایا اومد یک نبود حواسم اصال. دیببخشـ 

ي  گوشه اراده و فکر بی که دبگذر کنارم از دهخوا می و دگیر می ار درسا دست
 و موش می بلند. دکن می نگاهم ناباور. دگرد برمی و دایست می. مکش میلباسش را 

 :مویگ می دبشنو خودش فقط که يجور. ستمیا یم شیرو روبه
 بچه؟ نیا گه می یچـ 

در  ار ینگران نماتو می. دکن می نگاه درسا به استرس با و دگیر می گاز را لبش
 :ویدگ می اخم با. نمیبب شنچشما

  .گه می ایچ بدونم کجا از من. گهید ست بچهـ 
 .موش می رهیخ شنچشما در
 !یلیلـ 
 :ویدگ می و دکن می نگاهم دمکر ناسالحش خلع که نیچشما با زمان هم
 !رعطایامـ 

 دلم يتو و میآ می خودم به. موبش ناتمیموقع متوجه تا دکش می طول لحظه چند
 در نماد نمی. کشم می میابروها نیب یدست کنم؟ می یغلط چه دارم واقعا مویگ می

 :ویدگ می ماآر که دبین می هچ حرکاتم
 ناز که منم. اي دیگه شوهرِ و نز هر مثلِ. شه می دعوامون یگاه سهراب باـ 

 .ندارم رو یکس هم شماها جز. عموام زن و عمو ي پرورده
. بخورم ار ها حرف نیا گول که ستمین بچه دبفهم تا کنم می بهش يتند نگاه
 :ویدگ می تر آرام و دندازا می نییپا را سرش

 .م خونه مگرد برمی زود ای رید. یستین خوشحال ادیز نجامیا که این از دونم میـ 
 :مویگ می گرفته و دوزم یم يردیگ سمتبه  را نگاهم و شینمن می تخت يرو
 .کنه نمی عوض ور قتیحق نیا ما نِیب يها اتفاق. هست هم تو ي خونه نجایاـ 
 :دکش می یآه
. امیرعطا رفتم خونه نیا از عروس لباسِ با من که شد عوض يروز اون قتیحقـ 

 .ارمیب پناه بهش تونم می که هییجا تنها قطف. ستین من ي خونه گهید نجایا
 :دکش می ار درسا دست
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 .مامان میبر ایبـ 

 دناتو نمی. بندد می سرش پشت م را هدر و ودر می رونیب اتاق از درسا همراه
 را شیصدا که یبزرگ و یلعنت بغض آن با هم آن ها حرف نیا دنیشن دبفهم
 اش زندگی در ددار یاتفاق چه هممنف که ستمین بچه !هچ یعنی من يبرا دنالرز می
 دخترك ترسان و وحشت از پر نگاه. نمیبب ار قیحقا نمانتو که ستمین کور و افتد می

 !کرده روشن میبرا ار یزچ همه یلیل يصدا بغضِ و ساله چهار
 رگ ي هیسا که زیر کنم میم و به قسمی فکر هد  میهیتک تختم تاج به دوباره
  اوبا دوباره. شکست کردم می فکر که آنی از زودتر و اوردین مادو گردنم ي شده قلمبه
 امتم مرگ نه،اخ نیا از عروس لباسِ ناهم با رفتنش که یکس با. زدم حرف

 .کنم می زمزمه خودم با ار شوهرش اسم لب ریز و مهد می ناتک  راسرم. شد میاهایرو
 

 96ـ  استانبول
 و کوچک يها ستاره. ستا ستاره از پر میرو روبه و  قرار داردناآسم به ور سرم
 حرکت خاطر به م هدیشا.  هستندراست و چپ به حرکت حال در مدام که یبزرگ
 نیا در ناکردنش نگاه هست، که هچ هر اما ،کنم می احساس وريط این که  استقیقا

 يهوا و بندم یم لذت با  رامنچشما. دده می بهم یخوب حس یناتابست خنک شبِ
 يهوا و ایدر نیا يبو عاشق من. کشم می هایم ریهبه  کممح ار خنک و مرطوب

 میموها تا برم یم تر عقب یکم قیقا يا نرده گارد از را سرم. ماش هست شهریوري
 وقت نیا نماد می اما ،دارم کردن شنا يبرا يدیشد و بیعج لیم. وندش نازیآو کامل
 يصدا که غرقم دمخو يایدندر . ستین یجالب کار ادیز ایدر از عمق نیا در و شب

 .شنوم یم ار چایآ
 نیا از کدوم هیچ آب يتو یفتیب بره جیگ سرت. زیدن نکن خم جوري اون سرتوـ 

 .ارنیب درت آب يتو پرن ینم جنتلمنا
 به ینگاه. زنم می کنار صورتم از  رامواجم يموها و دارم یم نگه صاف  راسرم
 :مویگ می و ندازما می اهپسر
 جنتلمنن؟ نایاـ 
 نوشیدنی در از جرعه چند. دشینن می کنارم و دده می ناتک  راسرش  هماو

 :ویدگ می و دخور یم  رادستش
 !مستن که بس از شن نمی خبردار يرببِ تشونوسشَـ 

 .کنم می نگاهش یچپک و گیرم می دستش از ار يبطر
 ؟یستین تو یعنیـ 

 .قاپد می دستم از دوباره ار يبطر و دندازا می باال ابرو
 شه؟ می مست این با یک گهید االن آخه. نه که ومهمعلـ 
 بلند و ندازما می ساعتم به ینگاه زمان هم. مهد می ناتک  راسرم و منک می یپوف
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 .موش می

 رو 1اتی نیا خواد می یک. مستن که هم نایا. رهید یلیخ. خونه برم دیبا منـ 
 ساحل؟ تا برونه
 من ودش می باعث نگاهش. دکن می هنگا هاکان به و دکش می باالرا  هایش لب چایآ
 نگاه ها بچه رقصِ و يباز دلقک به و ستادهیااي  گوشه. نمابرگرد سمتشبه   راسرم مه

. دمندازا می شک به دستش يتو یِدنینوش اما آید می بهتر و تر يعاد نظر به. دکن می
 :کنم می ینچ

 .ستین یخوب فکرـ 
 .دکش می ازهیخم و دکن می باز هم از را شندستا چایآ

 .انیب خودشون به ها بچه و شه صبح تا بخواب ریبگ گوشه هی جا همین پس. یاوکـ 
 مثل نماتو نمی باز بجوشم ها ا آنب که هم قدر چه هر. کنم می نگاهش حرف بی

 ام ایرانی دیعقا و فرهنگ! ترك ها آن و ام دورگه يدختر من. باشم راحت خودشان
 پسرِ و دختر تا پنج نیب صبح تا و موش ولو ناشکنار راحت یلیخ دده نمی اجازه بهم

 ست؟ین امیدي واقعا. اندازم می ها آن ي بها دوباره نگاه کالفه. بخوابم مست
 :ویدگ می نرم ،دبین میرا  ام ناامیدي که چایآ

 التیخ تا اندازم می جا برات خودم کنار نییپا ي طبقه برمت یم. زیدن رینگ سختـ 
 خوبه؟. شه راحت
 نامشاکد هیچ. شناسم یم رستانیدب زمان از ار نجایا يها بچه. اندازم می البا نهاش
 نادلش که  استنیا نابشیع تنها فقط. دستنین سوءاستفاده و بندوباري بی اهل
 جا همین  راامشب دنباش بد م هادیز دیشا! دننرابگذ خوش يادیز دهخوا می

  .بخوابم ناکنارش
 نیا بابت دیبا صورت هر در. گذشته سه از که مندازا می ساعتم به يا دوباره نگاه 

 وگای کالس از یوقت زود، صبحِ که بهتر چه پس. مهبد پس جواب مامان به تاخیر
 .مهبد حیتوض شیبرا  استتر ماآر اعصابش و برگشته

 :ویدگ می دبین می  راسکوتم که چایآ
 مونی؟ میـ 
 :مویگ می کالفه و کنم می نگاه برم و دور به
 دارم؟ هم اي دیگه ي هچار مگهـ 

 رقص خیال بی باالخره که کنم می نگاه ار احمد و یعل و شینمن می سر جایم دوباره
 ماکد هیچ.  استبار اسف و دار خنده نااوضاعش. دندازنا می مچ هم با ددارن و دشدن

. ودش می ولو ناشایکی دست بیندازند مچ هندخوا می که هر بار و دندارن تعادل
 کنارم از  راشیصدا لحظه کی فقط. دایست می کنارم آید می یک انهاک فهمم نمی
 :شنوم می
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 کنی؟ نمی سرگرم خودتو چراـ 
 :مهد می جواب حوصله بی
 .رهید يادیز یسرگرم و حیتفر يبراـ 
 :مهد می ادامه هیکنا با
 وسط و معلق قیقا يرو دنیخواب يجا به االن کردین نمی يرو ادهیز قدر نای اگهـ 
 .میبود ساحل لبِ آب،

  راسرم. کنم می حس صورتم يرو ار نابار قطره چند که نشده ماتم ام جمله هنوز
 :مویگ می و برم می باال وحشت با

 بارون؟ـ 
 سمتبه  ینگران با و گذارد می یصندل يرو کنارم ار اش نوشیدنی ي شیشه هاکان

به   رادستم چایآ. ودش می تندتر باران بارش. گویند می هم به ییاهزیچ. ودر می ها بچه
 :ویدگ می و دکش می اتی وسط ي سرپوشیده يفضا سمت
 .نجایا ایب يشد سیخـ 

 موفقم قدر چه نماد نمی. نکنم فکر بد ياهزیچ به کنم می یسع و ایستم می کنارش
 برابر چند ترسم را ،ودش می تندتر لحظه هر که یبارش و متالطم يایدر چون
 :مویگ می یصبع یحالت و مالمت با. دکن می

 ن؟یشد خوشحال حاال. شما یتیمسئول یب و شدن خود یب خود از ي نتیجه نمیاـ 
 اما د،باش متعادل دکن می یسع. وردآ می یچوب ي محفظه داخل را سرش احمد

 .دندار  راشنچشما کنترل یحت
 ي طبقه اطیاحت محض! یترسون یم رو همه فقط استرس با جوري این. زیدن آرومـ 
 .میکن حل رو یچ همه ما تا نیستیبا جا همین. نینر نییپا

 :زنم می کمرم به  رادستم
 باشم؟ یعصب و نگران ندارم حق نظرت به ؟يجدـ 
 ازش آب که ییرو و سر با و آید می داخل ودش می نانمیب بحث متوجه که یعل
 :ویدگ مید، کن می چکه
 .ساحل میبرگرد دترزو یچ هر میکن جور و جمع دیبا. ستین حرفا نیا وقت االنـ 

 شتریب و ی استلعنت اتی نیا صاحبِ یعل. مهد می ناتک یعصب یحالت با  راسرم
 به  راناما یهمگ سر ي،بلند آواز و خنده يصدا. مسئولیتی بی نیا مسئولِ کس هر از

و. چرخاند می چپ سمتو خواند می آواز نابار ریز و کرده باز هم از  راشندستا لیس 
 :ویدگ می یعل به رو حرص با چایآ. چرخد می

 بخوره؟ قدر نای یگذاشت یچ يبرا. داخل اریب احمقو اون بروـ 
 ،شده تر متشنج لیسو اوضاعِ دنید از که یاعصاب با من و ودر می رونیب یعل
 :مویگ می

 یحت که آدما نیا با و بارون نیا رِیز ساحل؟ میبرگرد خوایم می اوضاع نیا باـ 
 شناسن؟ مین االن راستشونم و چپ

 :دده می جواب هاکان
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 .رونم یم قویقا خودم. نباش چییه نگران توـ 
 یسکان به ار خودش و ماند نمی هیبق تأیید منتظر. کنم می نگاهش دیترد با
 دارم مدام. دهیبر  رانماام استرس.  استقیقا يباال قسمت و رونیب  کهرساند می

 یغلط چه نجایا واقعا من هک کنم می تکرار خودم با و مهد می فحش  راخودم
  کنم؟ می
 و احمد. دهیم می دست از را ناتعادلم دو هر دخور یم قیقا که یمحکم ناتک با 
 از یکس و بنشینند یصندل يرو همه دکنن می تأکید و آورند می داخل ار لیسو ی،عل
 .دنخور ناتک یشجا

 ماتم خرهباال یلعنت شبِ نیا که کنم می فکر نیا به و بندم می هایم را چشم
 و یحیتفر هاي برنامه تیِقا عنوان چیه به رگید بندم می عهد خودم با. ودش می

 استرس با هاکان ي دوباره دنید با اما گذشته قدر چه نماد نمی. مونش نامزخرفش
 :مویگ می

 م؟یدیرسـ 
 .دکن می دراز میجلو حرص با و یشینمارا  دستش و دده می باال میبرا ویش راابر
 !ساحل نمیا. اعصاب یب لِزمادما نییبفرماـ 
 يرو ار فمیک کنم؟ تشکر ازش ددار انتظار واقعا. کنم می نگاهش خشک و حرف بی
 اطراف به یواضح دید و  استدیشد باران. مور می رونیب همه از قبل و گیرم می سرم
 به. آمدیم ازش که ستین اي اسکله ناهم نیا که مهبد صیتشخ نماتو می اما ،ندارم
. کنم می برخورد باهاش محکم مویبگ يزیچ نمابتو که این از قبل و گردم برمی عقب
. چکد می آب شیموها از و  استسیخ سِیخ. دکن می نگاهم و دگیر می یم رابازوها
 :ویدگ می بپرسم، يزیچ که این از قبل
 !بود جا همین اسکله ترین نزدیک. نکن نگام جوري اونـ 

 يرو حرص با. شوند می ادهیپ قیقا از یکی یکی و گذرند می کنارم از ها بچه
. موش می ادهیپ کرده دراز میبرا  رادستش که چایآ کمک با و چرخم می پا ي پاشنه

. ددار فاصله  نهاخ تا لومتریک پنج حداقل که نماد می خوب و شناسم می ار منطقه نیا
 که یلحا در احمق تا پنج ما و دزن نمی پر هم پرنده یحت و  استخلوت ساحل
 و ناسرگرد و ناریح ، استپارك ساحل در تر طرف کیلومتر آن نیچند نانمیماش
 نماد می چون بزنم غر ناسرش دهخوا نمی دلم. مای هستادیا اي گوشه بآ سِیخ البته
 دوشم يرو را فمیک. دفتیب راه يبد يدعوا  استممکن که اعصابم یب قدر آن
 و دبند می سکو به سفت ار طناب یعل. مایست می میجا سر نهیس به دست و ندازما می
 :ویدگ می هاکان به رو  ونییپا پرد می نفر آخرین عنوان به

 .امن و دهیسرپوش يجا هی نیستیوا نیبر نجا؟یا نیستادیا چراـ 
 نادنبالش دهخوا نمی دلم. ودر می یسمتبه  و دگیر می ار ارهدخت دست هاکان

 مهبد ریمس رییتغ و بچرخم مهخوا یم همین که. ندارم يردیگ ي چاره اما موبر
 و بلند قد مرد. شده بسته سکو به ما اتی کنارِ درست که افتد میی قیقا به چشمم

 و یشمی اُورکت. دکش می لونینا قیقا يرو عجله با و تند ددار اي چهارشانه
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 انبار. کرده یساحل ياهریگیماه هیشب  رااو  استشیپا که یرنگ زرد هاي چکمه

 شب وقت نیا که این از اما ،رمشیبگ نظر ریز دقت به نماتو نمی که  استدتن قدر آن
 .ام زده شگفت و متعجب شدت به  استقیقا در

 تا ار سرش که ودش می میپا يصدا متوجه انگار. مور می جلو قدم دو اختیار بی 
 یحس. نمیبب  به خوبیاش را چهره یکیتار در نماتو نمی. دناگرد یبرم سمتمبه  مهین

به  ريگید قدمِ مهخوا می. دهیچیپ هم در  راشکمم عضالت ،يکنجکاو از پر و بیعج
 ار هاکان و گردانم برمی سر. ودش می دهیکش پشت از دستم که بردارم سمتش

 .دکن می نگاهم یبرزخ اي قیافه با که بینم می
 ه؟یلجباز وقت شب موقع نیا و ناال کنی؟ می یغلط چه يدارـ 

 نگاه قیقا به و چرخانم می سر دوباره. دکش می خودش ههمرا محکم  رادستم
. ودر می داخل دهیکش قشیقا يرو که یمیخض لونینا يال از ریگیماه. کنم می

. دکن درست داخل از ار رفته عقب هاي نایلون تا دگرد برمی سمتمبه  آخر ي لحظه
 ششک بعد و بینم می اش را چهره ،نابار و ییروشناو  یکیتار وسط لحظه کی

 سرعت به و برگردانم را میرو ودش می باعث هاکان توسط دستم عضالت دردناك
 .همراهش شوم

*** 
 کنارِ جا همانرا  هایم کفش.  استصبح پنج کینزد ساعت رسم می  نهاخ به یوقت

 و کنم می باز  رادر ماآر. دهیچسب گردنم و سر به میموها و آبم سِیخ. کنم می رها در
 گرم آبپـر از  یوان و داغ ي ا وهـقه مـدل. افتاده تنم به يدب لرز. مور می داخل
  .دهخوا می
 يجلو. پیچم می چپ سمت به نهاخ وسط يراهرو از ماآر و مور می جلو قدم چند 
 آسوده و راحت بینم می یوقت. کشم می یسرک و ایستم می بابا و مامان خواب اتاق
 خودم يبرا. گردم برمی آمدم هکرا  یراه و ذارمگ می قلبم يرو  رادستم ،دخوابن

به  نیپاورچ نیپاورچ. کنم می یخالدر آن  ار قهوه پودر و ریزم می جوش آب یوانیل
 نهاخ اهل مطمئن شوم تا  استسرم پشت به حواسم زمان هم و مور می اتاقم سمت

 .نکردم داریب خواب از ار
. پوشم می هدیپوش و گرم لباسِ دست یک و ندازما می حمام داخل را هایم لباس

  .ودش می ریسراز وجودم به نیریش و خوب حسِ یکل خزم می نرمم يپتو رِیز یوقت
 :مهد می جواب و نوشم می ام قهوه از اي جرعه. خورد می زنگ ام گوشی 

 بله؟ـ 
 ست؟ین که یمشکل. میبود نگرانتـ 

 و نهاخ نیا نیوانـق توجهـم ناشا همـه رگـید. مهد یـم مناـچشم به یچرخ
 :کنم می ینچ. دهستن مامان هاي یريگ سخت

 ن؟یدیرس شماها. هیاوک یچ همهـ 
 ؟يندار يکار. ما ي خونه سمت ریم می میدار. میرسوند رو لیسو تازهـ 
 عیوقا ي همه. ذارمگ می پتو ریز کنارم ار یگوش یخداحافظ از بعد و کنم می ینچ
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 ي همه با. دنشین می لبم يرو يلبخند و گذرد می چشمم يجلو از لمیف مثل شب

 با ها کوچه پس کوچه يتو از که یقسمت نآ خصوصا. شد زیانگ خاطره هایش سختی
 .میندارس قبل ي اسکله تا ان راخودم سیخ و بدو بدو مست ي دیوانه تا چهار

 ار نجاهایا. افتم می بیعج و بلند قد مرد یاد آن ناگهان و نوشم می آخر تا ام را قهوه
 بودم دهیند وقت هیچ!  استطور این که کردم می فکر امروز تا یعنی. شناسم می خوب
 قیقا چند. دبخواب قشیقا داخل نابار و طوفان نیا در و شب وقت نیا يریگیماه که
 ای هوا شدنِ کیتار از بعد ناشا ههم اما دیده بودم، کینزد ي اسکله اطراف يریگیماه
 بهش ناخودش نابز به و ان استخودش مخصوص که یسرپناه به ای و نهاخ به
 .روند  میگویند می »باراکا«

، اما رموایب به خاطررا  شا چهره کنم می یسع و بندم می انم راچشم لحظه چند
 هوسِ و شغل به خاطر دیشا !کرده جلب  رانظرم قدر این چرا نماد نمی .توانم نمی
 که ممان می امشب و بیعج رِیگیماه فکر در قدر چه نماد نمی. دباش ام یابی سوژه
 .فهمم نمی  چیزيچیه رگید و ودش می گرم منچشما
 باز نم راچشما ،خورد می چشمم به میمستق که ينور و ها پرده رفتن کنار با
 کوتاهش و ییخرما يموها. ستادهیا نهیس به دست میرو روبه درست مامان. کنم می
 يجلو ا ردستم.  استگر خیتوب و اهیس نگاهش اما د،نا هشد ییطال آفتاب نور ریز

 .موش می زیخ مین و گیرم می چشمم
 )مامان ریبخ صبح( Günaydın anne ـ

 :دده می  راجوابم یفارس به همیشه مثل و برد می باال یش راابرو
 !خواب گفت دنیخواب ساعت سه دو به بشه اگه البته. ریبخ هم تو صبحـ 
 متوجه واقعا نماد نمی.  استپر یحساب توپش که فهمم می جمله تک نیهم از

 :مویگ می محتاط. نه ای شده آمدنم ساعت
 .خوابم نمی ساعت چند از شتریب که دونی میـ 

 .هم در ودر می هایش اخم
 نکن فکر و ياومد خونه صبح یحوال شبید. زیدن يشد منظورم متوجه خوب توـ 
 بدخواب و نگران پدرتو جام از شدن بلند با نخواستم فقط. نشدم اومدنت متوجه که
 .کنم
 :گیرم می یفسن

 .دارم براش یخوب هیتوج واقعا یول خوام می معذرتـ 
 !شنوم میـ 
 خودمو زود کردم یسع واقعا. ياگردیدر تورِ ریم می ها بچه با که بودم گفته بهتـ 
 .ختیر م هبه هامونو برنامه ي همه طوفان و بارون اما ،برسونم خونه به

 :مهد می ادامه. نشده متقاعد هنوز که نماد می. کرده زیر انش راچشم
 هم ها بچه. میرفت گهید ي اسکله هی به نیهم يبرا. بود خراب یلیخ ریمسـ 
 ...و بودن کرده پارك یقبل يجا نویماش
 !یکن فیتعر برام دوستاتو با یگذرونخوش و شب کلِ خواي می که نگوـ 
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 :ودش می نرم شیصدا تُن و دشینن می تخت يرو کنارم. کنم می سکوت

 صیتشخ بد از ور خوب خودت. سالته پنج و ستیب. یستین بچه گهید تو ز،یدنـ 
 بگم بهت مدام دینبا من! بود سالت شیش تو بودم تو نِاال همسن یوقت من. يد یم

 .يند انجام رو يکار چه و يبد انجام رو يکار چه که
 :ودش می انصاف بی یلیخ یگاه مامان. اندازم می نییپا  راسرم

 .مامان نذاشتم قرمزها خطي رو پا وقت هیچ منـ 
 .مالد می هایم را شانه و ندک می بغلم

 .رفتی نمی قیقا تورِ اون به شبید بود نیا از ریغ اگهـ 
 مشخص ار اش گونه چال که یقشنگ لبخند کم آن کم و دکن می کج را سرش

 :دشینن می شنلبا يرو ،دکن می
 یرونیا دیعقا و فرهنگ اب من. یمن دخترِ. یهست یرونیا دخترِ هی تو ،زیدنـ 

 فرهنگ به دارم انتظار اما ی،کن یزندگ ها ایرانی مثل ندارم انتظار ازت. کردم بزرگت
 و خودشون نظر از که بدن انجام رو ییکارا ممکنه دوستات. يبذار احترام ت ریشه و

 هوم؟. داره رو خودش خاص نِیقوان ما ي خونه اما ،نداره یاشکال چیه شون خانواده
 تیحساس زهایچ یلیخ يرو دیبا.  استمامان با حق. مهد می تکان ماآر را سرم

 کنارم از. دنکنن اغفالم م هباز یلعنت ي دیوانه چهار آن راگ البته. مهبد نانش يشتریب
 :دکن می باز میبرا را اتاق ي پنجره و ودش می بلند
 اما ،کنه دارتیب يرو ادهیپ يبرا خواست می صبح پدرت. خوبه یلیخ امروز هواـ 
 .یباش داشته يشتریب خواب به ازین دیشا کردم فکر

. مهد می حرکت راست و چپ به  راگردنم و ذارمگ می هایم شانه يرو  رادستم
 :مویگ می حوصله بی و میآ می رونیب تختم از. کنم می یسست و ینیسنگ احساس

 به شتریب کنم رفک ضمنا،! ره می کار سرِ هم لیتعط يروزا گهید بابا شه نمی باورمـ 
 .باشم داشته ازین یخوردگ سرما يدارو و شربت
 خوب یلیخ و  استپزشک. دذارگ می ام پیشانی يرو ار دستش و آید می جلو

 .ودش یسرماخوردگ هیاول عالئم متوجه اندتو می
 تازه پرتقالِ برات يریبگ گرم آب دوش هی تا. ست ساده پیگر هی. ستین يزیچـ 
 .گیرم می آب

 به يسر ،کرده حاضر میبرا مامان که يمقو و مفصل ي صبحانه وردنخ از بعد
 تازه یِماه گرفتن يبرا محله ياهمرد و ستشنبه ا یک. زنم می  نهاخ کینزد ساحل
 یوقت.  استخوب ي خاطره یکل ادآورِی میبرا منظره نیا. دکردن پهن بساط سکو کنارِ
 ساحل به تازه یماه گرفتنِ يراب بابا همراه ار هفته آخر يروزها همیشه بودم، بچه
 یلیخ انتظار و زحمت با که یاستخوان و ککوچ هاي ماهی نیا انگار اصال. آمدیم می
 قدر این خاطرات نیا چرا نماد نمی. دداشتن يردیگ لذت ،شدند می دیص هم يادیز

 !پدرم حسابِ و حد بی کردنِ کار ای بود من شدنِ تر بزرگ ای لشیدل. دشدن یمیقد
 شِین با که بینم می ار چایآ و نماگرد برمی  راسرم. دزن می ام شانه به پشت از یکس

 ما پاتوقِ ساحل نیا که  استسال نیچند اما ،نداشتم يقرار  اوبا. دکن می نگاهم باز
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 :ویدگ می و دندازا می نم به ینگاه.  استنفر پنج
 ؟يدینخواب خوب قرمزه؟ قدر نای چشمات ریز چراـ 
 :کشم می یپوف
 ؟يبرنخورد یمشکل به خونه تو. ستین یخاص زیچـ 
 .دخند می حرص با
 اصال؟ منه به حواسش یک ؟یمشکل چهـ 

 که هاست مدت. فهمم می یخوب به هایش خنده نیب از ار یناراحت و درد
 که مشغول و یالکل پدرِ. ددار یمشکالت چه خانواده در که دارم خبر و شناسمش می
 متعدد هاي مهمانی در دائم که يمادر و هاست ارخانهقم زیم يپا وقت رید تا ها شب
 که مور می فکربه  ادیز انگار. ستین اش زندگی و ها بچه به حواسش اصال و چرخد می
 .دزن می بهم اي تنه

 ست؟ین من به حواستـ 
 .شینمن می ایدر يرو روبه یچوب مکتین يرو و مهد می ناتک يسر
 .کردم می فکر داشتم. چراـ 

 :دشینن می کنارم
 !گهید بود یشب خودش يبرا شبمید. رینگ سخت قدر نایـ 
 .بپرسم ریگیماه مورد آن در  اواز نباشد بد دیشا. مهد می ناتک سر
 بودن؟ بسته اتی کنارِ بود که یقیقا به حواست شدن، ادهیپ موقع شبید چایآـ 
 به ادب توسط که  رانماشیپر يموها. دکن می نگاهم موشکافانه دادن جواب يجا به
 :مویگ می و دارم می نگه گردنم طرف کی آمده در پرواز
 .کشید می لونینا قدیمیش قیقا يرو داشت ریگیماه هی. بود بیعج یلیخـ 

 .کنم می گرد شیبرا نم راچشما ،ودش می شتریب که تعجبش
 ...بعدم. نبود امن موندن يبرا واقعا اونجا اما ،نداره یربط من به دونم میـ 
 :مهد می ادامه مکث یکم با
 !بودمش دهیند برا و دور نیا حاال تاـ 

 شیبرا نم راچشما.  استبیعج میبرا سکوتش. دده می رونیب صدا پر را نفسش
 :کنم می زیر

 ش؟یدیند واقعاـ 
 کنم فکر. زیدن رهیگیماه اون یِشگیهم يجا اونجا. شبید فقط نه اما ،دمشیدـ 
 !دیدیش می که بود بار نیاول تو فقط
  بودمش؟ دهیند من فقط واقعا یعنی. ماند می باز مانده
 :مویگ می یسردرگم با
 کنه؟ می یزندگ جا همون یعنیـ 

 .دده می ناتک را سرش
 يتو و گرده برمی هم شب لیاوا. يریگیماه ره می روزا دمیشن که جوري اونـ 
 .خوابه می قیقا همون
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 :کوبد می هم به را شندستا و ودش می بلند شیجا از
 امشب؟ يبرا بذارم 1بار ي برنامه ها چهب باـ 

 ؟ استریناپذ يریس یحیتفر اردمو در قدر نای چرا. مهد می چشمانم به یچرخ
 يردیگ زِیچ چیه به االن دهخوا نمی دلم. کنم می نگاهش و موش می بلند همراهش
 :ویدگ می چون ،خواند می  راذهنم انگار. کنم فکر مرموز رِیگیماه جز آن

 !آد نمی در یعکاس يبرا یخوب ي سوژه ریگیماه اون از. زیدن کن فراموششـ 
 و يسر یموضوع مقابل در که شدم اي بچه مثل. کنم درك اش را نگرانی نماتو نمی
 :مویگ می فکر غرقِ. شده یشرط جذاب

 من تازه. اون از تر جذاب اي سوژه و موضوع چه نه؟ که چرا اونجاست همیشه اگهـ 
 !بشه متوجه یحت که این بدون. گیرم می عکس ازش دور از. ندارم باهاش يکار هک

 و دگیر می  رادستم ،دبین می  راتمیجد یوقت. بینم می  رادیترد و ترس نگاهش در
 :ویدگ می ینگران با

 !خطرناکه یلیخ مرد اون. زیدن کنم می خواهشـ 
هت با ویدگ می و دزن می اش پیشانی به اي ضربه. حمیتوض منتظر .کنم می نگاهش ب: 
 آدمِ. چنیبپ ریگیماه اون يپا و پر به دینبا که دونن یم همه اسکله اون يتوـ 
 !رسه ینم یکس به آزارش ،ینپلک برش و دور یوقت تا البته. هیخطرناک و مرموز
 .مهد می باال ابرو
 خطرناکه؟ دونی می کجا ازـ 

 :ویدگ می افتد می راه که طور همان
 یلیخ هاي اتفاق و گذاشتن سرش به سر نییپا ي محله يها بچه بار چند چونـ 
 جزء انگار. کرده سوراخ وشدوستا از یکی اتی گفت می هاکان. افتاد براشون يبد

 .کنن دایپ نجات تونستن یبدبخت با ها بیچاره. دنیچیپ پاش و پر به که بوده ییهمونا
 پس. کرده کنجکاوترم برابر صد بلکه نده،انترس  رامن تنها نه چایآ هاي حرف
 شدت آن با  رادستم شبید نیهم يبرا و داشته خبر ریگیماه راز آن از هاکان
 !دیکش

 نشأت کجا از قایدق دارم کشفش و شناخت به نسبت که یلیم نیا نماد نمی
 :ویدبگ خواهش با بار نیا و دکن کج  راسرش چایآ ودش می باعث سکوتم. دگیر می

 !هیعکاس يبرا استاند و سوژه پرِ شهر نیا. زیدن کن فراموششـ 
 صحبت به دکن می شروع چایآ. مهد می ناتک  راسرم بحث کردنِ ماتم يبرا
 از و ویدگ می هچ قایدق نماد نمی. دهیپسند مجله در که يدیجد يمو مدل ي درباره
 ،زنم می قدم کنارش و مهد می ناتک شیبرا یالک  راسرم. دکن می صحبت یرنگ چه
 واقعا ،پرسم می خودم از.  استمرموز مرد آن و یمیقد قیقا پیش آن حواسم تمامِ اما

                                                             

  یگذرانخوش و رقص يبرا یمکان.  1
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 بودم؟ نکرده کشفش حال  بهتا چرا
*** 

 آن. هستم هایم عکس چاپ مشغول  نهاخکیتاردر  که  استساعت چند از شتریب
 همیشه از انگار بار نیا ،ثبوت و ظهور عیما يبو. شده کیتار هوا حتما رونیب

 هیشب قایدق ار اتاق شده، پر بسته طیمحدر  هان آاز که يبخار. تر است دهندهآزار
 . استکرده سونا

 طنابِ به ها گیره با و دارم میبر ثبوت عیما مخصوص تشت داخل از ار ها عکس
 به و ایستم می اي گوشه و ذارمگ می کناري یم راها دستکش. کنم می نازیآو عکسم

 در به اي تقه. ودر می جیگ یگرسنگ از سرم و عرقم سِیخ. مده می هیتک نتیکاب
 :شنوم می  رامامان يصدا بندش پشت و خورد می

 خوبه؟ حالت ز؟یدنـ 
 :مهد می جواب جا همین از
 .کنم فکر یعنی. مامان آرهـ 

 عادت به دبکن هم  راکار نیا اگر البته کهد کن باز  رادر دینبا که داند می خوب
 . استقفل در ام همیشه

 !که دونی می ی،بمون تو اون ادیز دینبا. دیکش طول یلیخ بار نیاـ 
 چه مامان اما  است،طور همین واقعا. کنم می پاك را ام پیشانی عرق دستم پشت با
 :مویگ می کالفه. دارم ازین قدر چه یلعنت کارِ نآ به من که دناد می

 !نباش نگران. مامان آم می االنـ 
 ددارن کم کم. مهد می شده نازیآو هاي عکس بهام را  توجه. شنوم نمی ییصدا رگید

 به. کنم می نانگاهش دقت با و مور می جلو! ب استخو. دهند می نانش ان راخودش
 بعد عکس. کرده پهن ادهیپ عابر پل ریز  رابساطش که یفروش دستمال دخترك

 هم يها بچه به  رامحزونش و حسرت پر نگاه. تاب يرو دفعه نیا  است،دختر ناهم
 عکس. کردم شکار ،دهستن يباز مشغول آسوده و خیال بی که خودش سال و سن

! دکن نمی میارضا یکاف ي اندازه به اش سوژه چرا دانم نمی اما ی است،خوب و قشنگ
 ته یکی آن. دباش زیبرانگ چالش و تازه تک، که يزیچ. دهخوا می یخاص ي سوژه دلم
دکن می زمزمه ماآر ذهنم ته: »ریگیماه مرد!« 

 نگاه و چایآ که حاال. گیرم می دستم  رانمیدورب و شینمن یم یصندل يرو اي گوشه 
 راگ ددار يرادیا چه. کنم فکر مسئله نیا به تر جدي نماتو می ست،ین سرزنشگرش

  اواز عکس چند فقط يخبرنگار معتبر شرکت آن به ام کاري ي رزومه ي ارائه يبرا
 و دده می قلقلک  رادلم ته یبیعج ي وسوسه. مهد می فشار هم يرو را منلبا رم؟یبگ
 نیهم. رموایب در کارش از سر دهخوا می دلم. پیچد می هم به دلم عضالت جانیه از

 !امشب
 و کنم می زیتم  رابرم و دور م،وش می مطمئن ها عکس کامل ظهور از که این از بعد

 داخل که آن  استساعت چهار حدودا من و شده شب يجد يجد. میآ می رونیب
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 !مهست

 و ام گرسنه. کشم می هایم ریه به ار یپرتقال کیک خوش يبو و موش می  نهاخ وارد
 مشغول گاز سرِ که  رامامان. دکن می تیهدا نهاآشپزخ به  رامن شکمم قورِ قارو
 و دکن نمی کار ها تابستان که این از خوشحالم. زنم می يتمندیرضا لبخند بینم، می

 !ودش می ماتم ناتابست رگید روزِ چند که این از ناراحت
 کار نیح و دذارگ می دستم يرو دست. کنم می بغلش پشت از و مور می جلو

 :ویدگ می
 .رسی می نظر به خسته. گرفتم آب پرتقال و پختم کیک براتـ 

 ريخوا اهیگ مامان. کنم می نگاه تابهیماه داخل يمحتوا به و ایستم می کنارش
 .کشم می هم در یم رااابروه! متنفرم ییغذا میرژ نیا از من و ستا بالفطره

 !يکرد سرخ علف یکل باز که شه نمی باورمـ 
 :دکن می اشاره روشن فر به و دندازا می بهم ینگاه گرتوبیخ

 !نباش نگران. هست هم يبهتر يزایچ ...پدرت و تو يبرا تو نیاـ 
 ذوق با. ودش می تا چهار فرداخل  ي شده نیدورچ و درسته مرغِ دنید با چشمم

 :مویگ می
 !مامان اي العاده فوق تو ـ

 .ندک می کنترل ار اش خنده
 احترام من عالقه مورد يغذاهابه  بعد به ن ایاز فقط. یکن فیتعر خواد نمیـ 

 .بذار يشتریب
 ها کالري تمام به حواسش. دهد می تیاهم اش سالمتی به همیشه. کنم می نگاهش

 پوست و کیبار اندام! سته ،خورد نمی مویبگ  استبهتر ای خورد می که هایی چربی و
 !من برعکسِ درست. یی استغذا وسواس و دقت نیهم ي ثمره صافش و روشن

 و چرب ياغذاه عاشق بابا و من.  هستماو برعکسِ من مویبگ  استبهتر م هدیشا
 برابر پنج شکمم قور و قار دنشید با که اي درسته مرغ نیهم مثل. میهست یگوشت
 يزیچ تنها. بردم ارث به مادرم از که ی استکینتژ من یشانس خوش تنها اما. شده
 !باشم نداشته وزن اضافه ییغذا ي سلیقه و اشتها نیا با ودش می باعث که

 .خچالی يتو بذارش خوري نمی کتویک اگهـ 
 برش و مور می نتیکاب وقت سر يفور. دده می تیجد و دیتهد يبو اش جمله

 :ویدگ می ود کن می منگاه لبخند با. دارم برمی کیک از یبزرگ
 برات اونجا نیتامیو تا چند نانیاطم محض اما ی،باش خورده سرما آد نمی نظر بهـ 

 .گذاشتم
 متوجه. بوسم می  رااش گونه تشکر يبرا و خورم می پرتقالم آب همراه ار ها ویتامین

 .ندک می زیر نش راچشما و ودش می ام عجله
 رون؟یب ري میـ 

 :میوگ می و مهد می ناتک  راسرم
 .شم می استخدام حتما کنم، شکارش بتونم اگه که کردم دایپ دیجد ي سوژه هیـ 
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 و کنم کار ددار دوست که ی استکس تنها مامان. دزن می یبخش نانیاطم لبخند
 آوردن در پول و کار به يازین  استمعتقد که بابا برعکسِ درست. باشم مستقل
 :ویدگ می محبت با. ندارم
 !کن تنت یحساب و درست زیچ هی. باش خودت مراقبـ 

 آماده و حاضر بعد ي دقیقه چند. مور می اتاقم طرف به و مویگ می يبلند چشم
 :پرسم می یخوشحال با و ایستم می شیجلو
 ؟يندار يکارـ 

. آید می نظر به یراض. دنداز ا می نمیج شلوار و شرت تی به اي موشکافانه نگاه
 :ویدگ می و دکن می بسته و باز بار چند را شنچشما

  !مونیم نمی منتظرت شام يبراـ 
 !برگرد زود یعنی ؛جمله نیا. یستچ منظورش نماد می خوب
 تا. دارم برمی باغچه ي محوطه پشت از  راام دوچرخه و فرستم می شیبرا یبوس
 .موبر دوچرخه با  راراه نیا مهد می حیترج و  استراه لومتریک چند شبید ي اسکله
 به نسبت بار نیا. برسم اسکله و ساحل آن به تا دکش می لطو ساعت مین بایتقر

 نظر به ترددتر کم اطراف هاي اسکله به نسبت هم باز اما تر است، شلوغ شیپ شب دو
.  استبزرگ يها اتیسوپر و اتی از پر نجایا. ندازما می اطراف به ینگاه. رسد می

 کجا ار قیقا آن قایقد که رموایب خاطر به دیبا کجا از حاال. شب برعکس آن درست
 دم؟ید

 تند قدر این چرا قلبم نماد نمی. مور می جلو ماآر ماآر آب به کینزد يسکو کنار از
 مور می جلو قدر این. کنم می شتریب  رادقتم و ندازما می گردنم دور ار نمیدورب. دزن می
 قیقا تر طرف کمی آن. ودش نمی دهید سکو به بسته یاتی و قیقایچ ه رگید بایتقر تا

 این ر دیگ اما د،باش قیقا ناهم ستمین مطمئن. هست اي یمیقد رنگ یآب و بزرگ
 .ودش نمی دهید يزیچ اطراف و دور

 با و مهد می قورت هم سرِ پشت بار چند انم راده آب. موش می شکینزد آهسته
 داخلش هم کس هیچ انگار و  استکیتار. گذرم می مقابلش از آهسته هاي قدم

 کنار يموها. دده می ستیا دستورِ مغزم م،وش می مطمئن هیقض نیا زا یوقت. ستین
. ودبر باال دقتم تا کنم می تر سفت ار میموها کش و مهد می گوشم پشت ار گوشم

 آبِ يرو ماآر که هایش چوب رِیرجیج يصدا. موش می کینزد قیقا به واشی واشی
 و موش می نامیپش هیثان چند يبرا. دکن می برابر چند  راترسم ،خورد می ناتک ساکن
 تاد کن می وادارم  استدلم در که یسرکش و بیعج ي وسوسه اما ،کنم می گرد عقب
 خم  راسرم. کنم می قفل هم در نم رادستا و گیرم می گاز  رالبم. برگردم دوباره
 نگاه. ستین داخلش یکس واقعا انگار. نمچرخا می  چشمقیقا داخل ماآر و کنم می

 ار صدفش بساط تر طرف کمی آن که يرمردیپ جز به. ندازما می رافاط به اي دوباره
 قدم با و کنم می یکی  راجراتم و دل. ستین برم و دور یکس کرده، پا به منقل کنار
 از  راتعادلم ودش می باعث و خورد می يبد ناتک قیقا. مور می قیقا داخل يبلند

 نگاه اطراف به ترس با و گیرم می اش لبه به  رادستم یماآر غیج با. مهبد دست
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 امآر اش چوبی ي محفظه از را سرم ست،ین يخبر موش می مطمئن یوقت. کنم می

 ي دستگیره سمتبه   رادستم. ویم استجل یچوب و کوچک يدر. برم می داخل
 رهیدستگ بار چند. کنم می حس نمادهدر  ار قلبم ضربان زمان هم و برم می کوچکش

 ! استقفل در. کنم می نییپا و باال ار
 فکر که احمقم قدر این واقعا. کنم می خودم الیخخوش دل نثار يآبدار فحش

 و گرد ي پنجره یچوب درِ کنار تر طرف کمی آن ؟دباش باز در نیا  استقرار کردم
  راداخلش خوب نمابتو دذارگ نمی قیقا داخل یِکیتار. بینم می اتاقک به رو یکوچک

 یمیقد و مات ي شیشه يجلو و کنم می وشنررا  ام گوشی ي قوه چراغ. نمیبب
. چسبانم می شهیش به  راصورتم و کنم می ام پیشانی حائل  رادستم زمان هم. گیرم می
 یآب ي ملحفه با ی استمیقد و یچوب یتخت بینم می که يزیچ ترین واضح و نیاول

 خوب نماتو نمی. مهد می ناتک ار چراغ. شده دهیکش شیرو که ینامرتب و رنگ
 و رمیبگ یعکس نمابتو تا بود ییروشنااي ذره کاش حداقل. نمیبب  رااتاقک اتیجزئ

حس که هستم اتاقک داخل به کردن نگاه حال در. برنگردم نهاخ به یخال دست 
 را ضربانش يصدا رگید و دایست می قلبم. افتاده مقابلم ي شیشه يرو اي سایه کنم می
 .شنوم نمی
 اهیس يوارید کنم می حس. چرخم می پا ي پاشنه يرو دارم، که یتوان آخرین با
. دهیچسب کامال بهش ام بینی نوك که کینزد قدر این ...نه که رو روبه. یم استرو روبه
 باال  راسرم. ودش می حبس نهیس در نفسم و پیچد می ام بینی در خام یِماه يبو

 تنها. ستادهیا مقابلم کامل سکوت در و عظمت تمام با او !ستر با و ماآر. رموآ می
  استسرش يرو اسپرت دار لبه کاله مهبد صیتشخ نماتو می شا هتن باال از که يزیچ
 :مویگ می ماآر من من و وحشت با. ندهاپوش کامل اش را چهره اش سایه که

ن ...ممـ  م... 
 نیا یوقت بزنم حرف نماتو می چه جوري. موش می الل و آید می بند نمازب

 یحت من و دکن می نگاهم و ستادهیا میجلو قایدق وحشتناك و الجثه عظیم ي مجسمه
 یکوچک ي جرقه ترس و وال و هول همه نیا یانم ذهنم. نمیبب ار اش چهره نماتو نمی
 گیرم می صورتش يتو نییپا از  رانورش. رموآ می باال ام را گوشی نالرز و ماآر. دزن می
 آدم ،مرموز رِیگیماه مرد ودش نمی باورم. موش می مات وجود تمام با لحظه کی و

 سال کی مثلِ میبرا اما ،بوده هیثان چند فقط ها اتفاق نیا ي همه !دباش میرو روبه
  .گذرد می
 هاي حس ي همه دوباره ،ودش می قفل قدرتمندش هاي دست در که دستم مچِ 
 مویبگ يزیچ نمابتو که این از قبل. دافت می نماج به يبد ترس و روند می کنار رگید

 دست از را تعادلم که دکن می میرها يطور قیقا يانتها و دکش می شدت با را تمدس
 و شتریب لحظهبه  لحظه وحشتم و پیچد می میزانوها در يبد درد. افتم می و مهد می
 سمتم  بهو ودر می راه قیقا يرو درشت کلیه و بلند قد آن با یوقت. ودش می شتریب

 آن و ددار تیوضع نیا يبرا شنهادیپ یک طفق ذهنم. خورد می ناتک قیقا آید، می
 ! استفرارهم 
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 پرش با و موش می بلند یمجا از ست،ا فاصله نانمیب قدم چند هنوز که یحال در
 و کنم می دنیدو به شروع قدرتم تمام بارسانم و  می سکو ي لبه به  راخودم يبلند
 ي اندازه به که موش می مطمئن یوقت. کنم نگاه را سرم پشت که ندارم جرات یحت
. کنم می نگاه سرم پشت به. گذارم می قلبم يرو  رادستم و ایستم می شدم، دور یکاف
 که نمشیبب نماتو می رو ادهیپ کنارِ بلند هیپا هاي چراغ کمک با و فاصله نیهم از

 کنم می اعتراف خودم شیپ.  استطرف نیا به نگاهش و ستادهیا قیقا وسط درست
.  استخشک خشک نماده. بودم دهینترس اندازه نیا به توق هیچ ام زندگیدر  که

 يموها به یدست. کوبد می محکم و سره کی و  استتند دورِ يرو نوار مثلِ قلبم
 يرو را دستم دوباره. دشدن رها کش بند از یک دمینفهم اصال که کشم می نماشیپر

 پارکش تدرخ پشت م کهور می ام دوچرخه سمت تند هاي قدم با و ذارمگ می قلبم
 .کردم
. مدمیان خودم به کامل و م هستترس يهوا و حال در هنوز رسم می  نهاخ به یوقت

 از چون د،باش آمده بابا زنم می حدس. آید می چنگال و قاشق يصدا شام زِیم سرِ از
 حالم قدر آن من اما ود،ش نمی خورده غذا بابا حضورِ بدون که ستا نهاخ نیا نیقوان
 ییتنها و بگذرم شده نیدورچ و محبوب مرغ ریخ از یراحت به مناتو می که  استبد

 .مهبد حیترج را اتاقم در نشستن
 :ویدگ می بلند سالن از مامان که شنوم می گیرم، می شیپ در را اتاقم راه یوقت
 !شام يبرا ایب و کن عوض لباساتو زیدنـ 
 آخرین. کنم یم قفل سرم پشت را در و مور می اتاقم داخل اش جمله به توجه بی

 ! استشام کنم می فکر  آنبه که يزیچ
 مثل هنوز ام بیچاره قلبِ. ذارمگ می مندستا يرو  راسرم و شینمن می زمیم پشت

 نبض و دکنن می ذق ذق درد از یمزانوها. دکن می کار کوبنده و قدرت پر بخار نیماش
 ار ها صحنه تمام دوباره. بندم می را منچشما و ذارمگ می ناشیرو  رادستم. زنند می
 ادمی و دکن می ریگ مرد آن ي چهره کنار فکرم سوزن. کنم می مرور اول از خودم يبرا
 حرف  منبا هم ايکلمه حتی شدم، مشیحر وارد اجازه بی که این وجود با دافت می
 فرار به موفق اگر داند می خدا. دکن پرتم ايگوشه هب انهیوحش داد حیترج و نزد
 خطور مغزم به که يجورواجور ياهفکر از. آورد می سرم ییبال چه شدم، نمی
 .ودش می مور مور تنم تمام ،ندک می

 نیا به مرد  استممکن طور چه. کنم می باز را منچشما و مهد می ناتک  راسرم
 ؟دباش داشته یجذاب ي چهره حد نیا تا يمرموز و یوحشتناک

 
 88ـ  تهران
 ادی. کنم می نگاه  نااش نهاخ قشنگ دکور به و چرخانم می اطراف به  راچشمم

 هاي نیمه تا عشق با که یموقع ناهم. افتم می میمر با نیرحسیام يِنامزد ياهروز
 و زیعز یلیخ میبرا نهاخ نیا. دبکش ار اش آینده ي نهاخ ي نقشه تا ماند می داریب شب
 . استبرادرم یِناشیپ عرق و يروز شبانه زحمات ي نتیجه چون  استاحترام قابل
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 صفا با نظرم به قدر آن اما ست،ین متر هشتاد از شتریب و  استکوچک متراژش گرچه

 جلوه تر شیرین برام نادر حاج يصفا با عمارت از که  استخوب هاي حس از پر و
 .کند می

 و دزن می یمحبت با لبخند تمیوضع دنِید با. آید می پیش يچا یِنیس با میمر
 :ویدگ می د،گیر می میجلو ار يچا ینیس که طور همان
 .عطا داداش تختش يتو شیذاشت یمـ 

 بغلم در قشنگ قدر این. کنم می نگاه نینازن معصومِ ي چهره به و گردم برمی
 :مویگ می یناراحت و حسرت با. بخورم ناتک دیآ نمی دلم که دهیخواب
 !گذشت ماه هشت یک. بودم منم تولدش موقع کاشـ 
 :ویدگ می و دذارگ می کنارم ار يچا استکان محبت با
. شه می نیریش سن نیا از تازه بچه بعدم. نداره یناراحت. گهید ياومد باالخرهـ 
 ست؟ین ادتی رو رضایعل

 سال چهار يازا در من. کنم قانع  راخودم نستمانتو هنوز. مهد می ناتک  راسرم
 چون مویگ می ین راا. دادم دست از نجایا ار زهایچ یلیخ زد،ی در ندناخو درس

 اما ،نمابخو درس تهران و باشم داشته يبهتر کنکور ي نتیجه توانستم می نماد یم
 ...تا کردم انتخاب ار نقطه نیدورتر! نخواستم

 بده وترمویکامپ يِباز هاي دسته گم می یچ هر. بگو بابا به يزیچ هی! عمو ...عموـ 
 .کنه نمی گوش
 و  استسرش پشت درست نیرحسیام. آید می سمتمبه  یعصبان و یشاک رضایعل
 کنم می یسع. دگیر می ام خنده ناشا هافیق دنید از. رسد می نظر به تر عصبی او از

 ودنش داریب بغلم در نینازن که يجور و ماآر. کباب نه دبسوز خیس نه که مهبد یجواب
 :مویگ می

 ازش هاتو دسته دم می قول بخون درساتو. جون عمو که گه نمی يبد زیچ باباتـ 
 .یکن يزبا رمیبگ

 :ویدگ می يلجباز با. کوبد می نیرحسیام شکم به یمشت حرص با و دگرد برمی
 !بده بده بده ؟يدینشن. بده گفتمـ 
 که برد می حساب شتریب میمر از انگار. ندز می صدا را اسمش هشدارگونه میمر
 با يسر نیحس امیر. دگرد برمی اتاقش به دوباره کنان ناله و مالد میرا  نشچشما
 :آید می سمتم  بهو دده می ناتک فتأس

 !امین خونه اصال گم می یگاه بچه نیا دست ازـ 
 نگاهش عشق با. دببر خواب اتاق به تا دگیر می بغلم از را نینازن که طور همان

 :دده می ادامه و دکن می
 .کردم می دق که نبود بابا دخترِ نیا اگهـ 

 و مهد می ماساژ دمدنآ در یگرفتگ حالت از نینازن شدن برداشته با که را مندستا
 :مویگ می میمر به رو

 کنی؟ می تحمل پسرو و پدر نیا چه جوريـ 
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 .دده می ناتک را سرش و خندد می
. رمیبگ سخت بهش ادیز تونم نمی سنشه ياقتضا رضایعل. دعوان حال در دائمـ 

 !خودش يبرا ست بچه پا هی ماشاال که شمام داداشِ
 :دشینن می ناکنارم و آید می نرویب اتاق از نیرحسیام
 .شده یمدل نیا وقته چند. نبود یاغی قدر نای رفتن مدرسه از قبلـ 
ه کنند سرگرم و جالب میبرا ناشایخانوادگ نیریش هاي داستان و تیمیصم دنِید

 و درس. شد دار بچه زودتر یلیخ و کرد ازدواج زود یلیخ نیرحسیام. ستا
 قدر چه که بینم می حاال و کرد ماتم تیسئولم و مشکل یکل وسط ار دانشگاهش

 خورم می حسرت ییجاها یک دلم ته. آمده بر اش زندگی مراحل تمام پس از خوب
 یفرق ادیز نیرحسیام و من يآرزوها. نگرفت ناسام و سر او مثل من یِزندگ چرا که
 هم هنوز. خواست می گرم اي خانواده و نهاخ نادلم دو هر. نداشت هم با

 که یفرق تنها دیشا.  استهم به هیشب هایمان سلیقه و مشترك هایمان خواسته
 يصدا با.  استام جوانی يآرزوها تمام رفتن نیب از و من ندنِام ناکام هست نانمیب

 :میآ می خودم به میمر
 .داداش شد سرد تییچاـ 

 :مویگ می نیرحسیام به رو و گیرم می دستم ار يچا استکان
 خواي؟ نمی اي دیگه يورین من جز به شرکت توـ 

 :دده می جواب متفکرانه
 مگه؟ طور چهـ 

 را نیرحسیام هم و کنم حفظ را دیمج تیشخص هم که مویبگ طور چه نماد نمی
 :مویگ می و خورم می ما يچا از یکم. ذارمگن تیسیرودربا يتو

 مورد. هیخالق و زرنگ آدم. کنه کار باهامون خواد می دلم که هست یکی راستشـ 
 يروین و آماده ذهن نیهمچ يجا شرکتت تو دیشا کردم فکر. خودمه تأیید و اداعتم
 .باشه یخال یخوب

 :دده می باال ابرو و دکش می اش چانه ریز را دستش
 .شده لیتکم تو اومدن با ما کادرـ 
 :دده می ادامه مکث هیثان چند با
 هامونو اتاق تایانه! کرد يکار هی شه می هیخوب يروین کنی می فکر واقعا اگه اماـ 

 .یبغل اتاق تو یارمین مهندس کنارِ میذار یم زیم هی. کنیم می یکی
 فکر که این از. کنم می نگاهش گشاده اي چهره با و ودش می باز کم کم ام چهره

 همیشه مثل. موش می زده خجالت دباش ها این از تر سخت دیبا کردنش یراض کردم می
 !دکن نمی تا دو را محرف وقت هیچ که رفت ادمی و گرفتمش کم دست
 هی فردا يبرا بود یاوک اونم اگه. دم می خبر بهش امشب حتما. داداش ممنونـ 
 .میذار یم شرکت تو قرار

 :شنوم می کنارم از را میمر یِناراض يصدا
 !رفت سر مون حوصله بابا ن؟یکن صحبت کار مورد در خواین می ش ههمـ 
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 :ویدگ می من يجا به نیرحسیام
 بشقاب، يتو چیدن می کندن می پوست وهیم تا سه دو. عطا میقد يزنا مزنـ 
 خشک دهنش زدن حرف موقع که جلوش ذاشتن یم شوهرشون يشایفرما وسط
 .باشه غرغرو زنت و یباش مملکت مهندس. نشه
 :دکن می نازك شیبرا یچشم پشت میمر
 ما بده زهاجا. بینی می داداشتو دفتر تو همیشه که شما مملکت مهندس يآقاـ 
 .میببر ضیف حضورشون از هم
 :ویدگ می و دگرد برمی سمتم به
 .عطا داداش بگو توـ 

 .مهد می ناتک خنده با  راسرم
 بگم؟ یچـ 
 .اتیهمکالس از. دانشگاه از. زدی ازـ 

 :دزن می میبرا یچشمک
 .خوشگل خوشگل يدختراـ 

 به ینگاه ما ياچ هیبق خوردن موقع زمان هم. شده دار خنده و مشتاق اش قیافه
 و  استنگران. کنم می شکاررا  میمر به رفتنش ابرو و چشم و ندازما می نیرحسیام

 من کهد ندار خبر. دزیبر م هبه اوضاعم و حال ها بحث نیا شدنِ باز با ترسد می
 و کشم می یقیعم نفس. گرفتم ادی خوب رگید ار کهنه زخم نیا با کردن یزندگ

 :مهد می را جوابش
 هر. نکردم دایپ خودم کلِیه و قد هم هیچکی یول. داداش زن بود ادیز هک دخترـ 

 مو ندهیآ زن عمر هی ندارم حوصله که منم. بود کمرم تا قدش امیستاد و کنارم یک
 .کنم کول
 :ویدگ می نیرحسیام و خندد می میمر
 .هیاول هاي انسان سراغ يبر دیبا یباش خودت کلیه و قد هم دنبال اگه توـ 

 :خندد می طرفه کی و دکن می بهم اي اشاره
 .کاجه درخت ماشاال، که ستین کلیهـ 
 جوري این حداقل. ام راضی شده، دهیکش یشوخ سمت بحث و صحبت که این از
 چون د،کش نمی طول ادیز ام خوشحالی اما. دارم فرار يبرا يشتریب بر انیم هاي راه
 :پرسد می تر جدي بار نیا میمر

 باشه؟ لتیم باب که ينکرد دایپ رو یکس واقعا یعنی داداشـ 
 يباز استکان ي لبه با و ندازما می نییپا  راسرم. ودش می گرفته یکم ام چهره

 .کنم می
 .داداش زن ستمین يجد ي رابطه فکر تو فعالـ 
 و قد. يدار هم خوب ي خانواده. يدار ندازما پس. يدار که خوب کارِ چرا؟ آخهـ 

 نیهمچ يبرا شکونن یم دست و سر همه به خدا. يردا هم قشنگ ي قیافه و کلیه
 .يداماد و پسر
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 :ویدگ می هشدارگونه و دده می جواب نیرحسیام من از قبل

 !میمرـ 
 .چرخانم می سمتشبه  را سرم

 .داداش باشه راحت بذارـ 
 خودش يبرا خودش که ستین هم يپسر. سالشه چهار و ستیب مگه؟ گم می بدـ 
. نداشتم دوسش رعطایام از شتریب داشتم اگه اما ندارم ادربر من. بزنه باال نیآست

 .گهید کنم يخواهر حقش در يجور هی دیبا منم باالخره
 به ي چهره با و زنم می ام چانه ریز  رادستم. رسد می مشامم به ییبوها حرفش از
 . کنم می نگاهش مشتاق ظاهر
 کنده پوست و صاف. داداش زن یچرخون یم سرت پشت از رو لقمه چرا خبـ 
 .برات دارم سراغ مورد بگو

 استکانش. دزن می برق شنچشما که کنم برخورد راحت قدر این نداشت انتظار انگار
 .دگرد برمی سمتمبه  يشتریب جانیه با و دذارگ می کنارش یعسل زیم يرو را

 هر از. عطا شینیبب دیبا اما ،داره یاطیخ پلمید یعنی. اطهیخ. هست دختر هیـ 
 فیظر. دخترونه ي کرشمه و ناز. دهیکش و بلند کلیه و قد. باره یم هنر هی انگشتش

 .به خدا گفتم کم بگم یچ هر اصال. نیمت و دار خانواده. خوشگل و
 :دده می جواب میجا به نیرحسیام باز
 کنه؟ نمی قبول شیخواستگار بره متأهلـ 
 .ودر می غره چشم نیرحسیام يبرا حرص با و دگرد برمی میمر
 .انهیکارداش میک انگار کنی می فیتعر يجور هی خب؟ هیچـ 
 !کوثر ي الهر خدخت. گم می ور نازیپر. نیرحسیام زینر نمکـ 

 :ویدگ می هیثان چند بعد و ودر می باال نیرحسیام يابروها
 از میمر که يزیچ تنها البته. نبود ادمی ور نازیپر اصال. عطا گه می راست اوه اوهـ 
 !کرده نامزد قبال بار یه  نازیپر هک نهیا انداخت قلم

 میمر سمتبه . کنم میقا هایم خنده و یشوخ پشت  راام کالفگی کنم می یسع
 :مویگ می و گردم برمی
 داداش؟ زن میداشتـ 
 ي صیغه هی. انمیجر در کامل من ؟یشناس نمی نویرحسیام. کنه می بزرگش دارهـ 
 نامزدش فهمه یم نازیپر ونیم نیا که بودن خونده ییآشنا يبرا ماهه کی تیمحرم
 جرمه؟ یکس با بودن نامزد ماه یه مگه اصال. خوره یم همه ب یچ همه بعدم. معتاده
. ریزم می هم به دارم کم کم چرا نماد نمی  همخودم. کشم می ام پیشانی به یدست

 هیقض چون م هدیشا. افتم می یلیل با ام ماهه کی يِنامزد و تیمحرم ادی چون دیشا
 دو حالت هب رضایعل که ام غائله ختم يبرا یجواب دنبال. شده يجد ناجفتش نلح و
 :ویدگ می و آید می رونیب اتاق از

 .خوره یم زنگ داره تلفنت ...بابا باباـ 
 و المـس از. دده یـم وابـج و دگیر یـم رضایلـع از ار یوشـگ نـیرحسیام
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 را گوشم. موش می نگران هو یک چرا نماد نمی. ن استماما فهمم می شا پرسی لااحو
 .ودش می رمیدستگ یزيچ نیرحسیام ياهحرف الي بهال از نمیبب تا کنم می زیت

 نترنتیا به وتریکامپ با رضایعل باز البد ؟خونه تلفنِ. دمینشن بود اتاق تو میگوشـ 
 .شده وصل

 و ودش می بلند کنارم از یوقت. ودر می همدر  هایش اخم و ودش می یطوالن سکوتش
. افتاده یاتفاق حتما که ودش می لیتبد نیقی به شکم. ودر می تر طرف آن یکم
 از ار راهنشیپ و دکن می قطع ار یگوش نیرحسیام. موش می بلند میجا از اختیار بی
 :پرسد می هراس با من از قبل میمر. ددار برمی یجالباس يرو

 ؟یشب آخر ري می کجا ن؟یرحسیام شده یچـ 
 :ویدگ می و دندازا می من به ینگاه نیرحسیام
 برگردم؟ و برم ییجا هی تا من ها بچه شیپ یبمون نجایا تونی میـ 

 .مور می جلو قدم چند
 داداش؟ شده یچـ 
  .گردم برمی زود. اومده شیپ يفور کار هی. نشده يزیچـ 
 افتاده؟ یاتفاق. کنی می صحبت مامان با يدار شدم متوجهـ 
 :ویدگ می نگران میمر
 !ینگران از میمرد ؟گی نمی يزیچ چرا. نیحسریام يواـ 
 که نمابخو نگاهش از کامل نماتو می. دکن می نانگاهم کالفه و ندهادرم نیرحسیام
 و خورد می اي جرقه ذهنم در. ویدبگ من به دهخوا نمی که يزیچ. شده يزیچ
 :کنم می زمزمه اختیار بی

 !یلیلـ 
 .امیب تا ها بچه شیپ بمون. رعطایام ياین تو بهترهـ 
 .مور می جلو حرفش به توجه بی
 !نمیبش جا همین کن فکر درصد هیـ 

 :ویدگ می خواهش با و دذارگ می ام سینه ي قفسه يرو  رادستش
 االنم. خطرناکه و آبرو بی یبکن فکرشو که یاون از شتریب. عطا یشناس نمی سهرابوـ 
 باال دعوا اومدنت با و بشه تر حساس تو به نسبت ممکنه. یلیل دنبال در دمِ اومده

 .رهیبگ
 یِنگران. بسته خی هایم رگ در خون کنم می حس. دگیر می نبض ام پیشانی

 مشکل اگر نماد می اما  است،طور چه نهاخ تیوضع نماد نمی. کرده نگرانم نیرحسیام
 ام زندگی کل در بار نیاول يبرا. کرد نمی تیقا  رانیرحسیام ،مامان بود، یکوچک

 :مویگ می و کنم می رد  راخواهشش
 بپرم بخوام که ستمین بچه من. نمیبش نجایا احمقا مثل جوري همین نخواه ازمـ 
 !هیچ دردش بدونم خوام می فقط. کولش و سر يرو

 :ویدگ می میمر به رو و دده می ناتک  راسرش نیرحسیام
 .گردم برمی زود. اتاق تو نینازن شیپ برو کن قفل دروـ 
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 سر پشت و کنم می یخداحافظ  اواز. ویدگ می یاننگر و خفه »ي باشه« میمر

 .دکن می نگاهم و دایست می لحظه چند نشیماش به دهینرس. مور می رونیب نیرحسیام
 :ویدگ می خواهش با

 .کنم می خواهش. عطا نکن دخالت تونی می که ییجا تاـ 
 :ویدگ می تأکید با دوباره. مهد می ناتک  راسرم

 !یلیل و مامان رامشآ رخاط به ...یحاج خاطرِ بهـ 
 يادآوری به يازین. موش می نیماش سوار و کنم می فوت رونیببه   رانفسم

 نسبت  نیا اگر نبود، سهراب يعمو نادر حاج اگر که نماد می خوب. ستین نیرحسیام
 ناهم و بودم شکسته ار ها حرمت ي همه صدبار حاال تا نبود نانمیب یخانوادگ نحس
 جدا تنش از را سرش نشسته عقد ي سفره يپا  اوبا یلیل دیرس خبر که یموقع
 قدر چه یلیل داند می خدا.  بندم می چشم و مهد می هیتک شهیش به  راسرم. کردم می
. ودر نمی ادمی از کرده انهخ شنچشما در که یلعنت ترس آن و نگرانش نگاه. دهیترس
 !دندار من یِلیل به یشباهت چیه رگید او

*** 
 يجلو يبلند یشاس نیماش موش می متوجه ،رسیم یم  نهاخ هاي نزدیکی به یوقت

 مهخوا می که نیهم و دکن می پارك نیماش ناهم پشت نیحس امیر.  استپارك در
 :دگیر می م رادست مچ م،وش ادهیپ

 باشه؟. گفتم یچ نره ادتی عطاـ 
 به نماتو می قدر چه نماد نمی. مهد می ناتک سر و ذارمگ می هم ا روير نمچشما

 به.  استباز اطیح درِ که بینم می و مور می جلو قدم چند. نمابم وفادار عهدم
 و دده می فشار هم يرو را شنچشما. مهد می ناتک سر و کنم می نگاه نیحس امیر

 رونیب صدا پر  رانفسم. دکش می ششیر ته به یدست خواهش یمعن به دوباره
 نه،اخ در کنارِ و اطیح يانتها که شنوم می ار سهراب يصدا. مور می داخل و مده می
  راسرعتم مهخوا می. ستین مؤدبانه اصال لحنش.  استصحبت حال در بلند بلند

 :ویدگ می نیرحسیام که کنم شتریب
 خجالت تو شیپ ممکنه که کن فکر یلیل به. وایستا گوشه هی کنم می خواهشـ 
 !بکشه

 هاي درختچه طرف ماآر و مهد می  ناتک سر. شناسد می خوب  راضعفم نقطه
اطیح هاي چراغ. دکن می تند  راهایش قدم نیرحسیام. مور می وارید کنار کوچک 
 پشت و رو روبه درست که ار سهراب ي ورزیده کلیه نماتو می یخوب به و  استروشن

 :ویدگ می و دده می تکان هوا در را شندستا. مهبد صیتشخ ستاده،یا من به
 و درست چه شده، یچ هر حاال گم می رمدا من. عمو زن حساب حرف نشد نیاـ 
 ندارم؟ تیثیح من مگه کشید؟ می نجایا به دیبا کار. غلط چه

 :دکن می پاره  رادلم بند یلیل نالرز يصدا
 نجایا. بده فرصت کمیه  بهم آم؟ نمی گفتم من مگه !سهراب کن بس خدا رو توـ 
 باشه؟ رفته آبروت که ست بهیغر ي خونه مگه. منه ي خونه
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 دده می  راجوابش ماآر سهراب. کند می سالم جمع به رو و ودر می جلو نیحس رامی

 به رو نیرحسیام. ودش می برقرار سکوت نانشیب لحظه چند. بلندتر مامان و یلیل و
 :ویدگ می تیجد با مامان
 شده؟ یچـ 

 :ویدگ می یناراض و دکن می سفت را اش روسري ي گره مامان
 .بره خواد نمی فعال یلیل اما. درسا و یلیل دنبال اومده سهراب آقاـ 
یش را صدا دوباره. ستین امکانش نجایا از اما ،نمیبب ار یلیل دهخوا می دلم یلیخ
 :شنوم می

 ؟يبر تا بدم قسمت یک به. برو کنم می خواهش. سهرابـ 
 :ودر می باال سهراب يصدا

. مون هخون میبر رو بچه بردار ؟یلیل يرآ یدرم يباز يدار یچ برا. هیچکی بهـ 
 !يکرد خودت رِیاس یشب نصف نفرو چند نیبب

 .ودر می جلو قدم چند نیحس امیر
. گردم برنمی که گه نمی. دلخوره یلیل. یستین بچه که شما. سهراب آقا کن صبرـ 
 ادین نجایا. خودشه ي خونه نجایا. ادیب کنار يدلخور نیا با تا خواد می زمان کمیه 
 بره؟ کجا
 منو که نهیا دردش فقط یلیل ؟م بچه من مگه. جان امیر رو فاحر نیا کن ولـ 

 ي خونه تو بکنه قهرم شوهرش با بخواد اگه زن وگرنه. کنه خراب یحاج و شما شیپ
 !باباش ننه ي خونه بره خورد یتوق به یتق تا شه نمی پا. کنه می قهر خودش

 نازکش که یوقت اما ،کنه می قهر خودش ي خونه يتو زن. گی می راست آرهـ 
 زنی می حرفم من با تو مگه.  بشه حل قراره مشکلش بدونه یوقت. باشه داشته

 ؟يبلد هم اي دیگه کار زدن جز مگه سهراب؟
نم چشما يجلو خون کنم می حس و ودش می مشت مندستا. آید می جوش به خونم

 هآماد  رامن یوقت. چرخاند می چشم دنبالم هب که بینم می  رانیرحسیام !گرفته را
  رادستم. دده می اشاره و دکن می بلند خواهش با  رادستش ،دبین می آمدن جلو يبرا

 ؟ودش می رمگ اما ،باشم ماآر کنم می یسع و کشم می صورتم يرو بار چند
 :شنوم می  راسهراب يصدا دوباره

 باهام تو خانواده یینما بزرگ و دروغ با خواي می یک تا. نکن بزرگش قدر نایـ 
 پس فردا. بسوزه بچه اون يبرا دلت ؟داري نمی بر کارا نیا از دست چرا ؟یکن دشمن
 متوجه تو و من شِیپ برگشت یکیکوچ زیچ هر يبرا و کرد ازدواج اونم که فردا

 .يکرد اشتباه قدر چه یش یم
 :ویدگ می و دکش می شیموها به یدست کالفه نیرحسیام
 من شنهادیپ. ستین مناسب اصال هم حرفا نیا يبرا. وقته رید االن سهراب آقاـ 

 خودتون. ما حضور در نه اونم. یبزن حرف یلیل با يایب فردا. يببر فیتشر شما نهیا
 .ییتا دو

 :ویدگ می حرفش تأیید در مامان
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 رو يدلخور ي گره نیا. نیهست یعصب دو هر ناال. خان سهراب گه می راستـ 
 .نینکن کورتر
 !نخواد چه بخواد، چه. عمو زن نهخو گردونم برمی جفتشونو امشب نیهم منـ 
 :دکش می داد یلیل

 ؟يببر منو زور با خواي می ؟فهمی می !آم نمیـ 
 :ودر می باال سهراب داد يصدا

رـ  که خورده مشامت به یچ يبو مهیحال خوب. ستمین خر من. نفهم زبونتو بب 
 .نجایا ینشست بست
 .دایست می شیرو روبه و دزن می دور نیرحسیام
 !خان سهراب بگو تر واضح ومنظورتـ 
 گوشم به نیکرد فکر ای ن؟یطرف بچه با نیکرد فکر. نیرحسیام  واضحه منظورمـ 
 خودتون؟ ي خونده دختر ن؟یکوب یم رو یک ییِرسوا طبل رسه؟ ینم

 :ویدگ می یلیل و کوبد می خودش صورتبه  مامان
 !تو يحرفا به خاطر بمیرم خجالت از دیبا. سهراب بکش خجالتـ 
 و رسانم می  اوبه  راخودم بلند هایی قدم با !م هست حالی چه در فهمم نمی رگید
 :مویگ می مقدمه بی

 پناه نه ،ست بچه و زن به دادن نشون قدرت و زور و کردن بلند دست ییرسواـ 
 يرو تو راست و رك ؟یبرس خواي می کجا به حرفا نیا با. يپدر ي خونه به آوردن
 .بگو خودم
 :دکش می پشت از را دستم نیرحسیام
 !لطفا نکن دخالت تو عطاـ 
 يرو تو تر راحت اومدم کنه؟ نمی اشاره من به میمستق ریغ مگه. داداش کن ولمـ 
 ه؟یچ مشکلش بگه خودم
 و  استصورتم يجلو درست صورتش. ایستم می شیرو روبه کامل و مور می جلو
 :ویدگ می پشت از یلیل. دکن می نگاهم میمستق و صاف
 ...مسئله نیا. کنار برو عطاریامـ 

 :ویدگ می منامچش در رهیخ سهراب. ویدنگ يزیچ تا رموآ می باال شیبرا  رادستم
 !خونه برگشتن پسرتون شازده پس. عمو زن مبارك دهیرس نو قدم ...بهـ 
 کنی؟ می تیقا رو یلیل چرا پس منه؟ با مشکلتـ 

 .است سرخ سرخِ شنچشما. وردآ می باالرا  اش اشاره انگشت
 !خانوم یلیل نه، یلیلـ 
 .زنم می شخندین

 هر ؟یکن عوض خواي می رو یچ واقعا؟ حله شما مشکل خانوم یلیل بگم اگهـ 
 ما با یلیل نسبت منکر تونه نمی هیچکی. بازه ییجاها هی تا دستت یبزن زور قدرم چه
 !بشه

 و دزن می کمرش به  رادستش. نمیبب  رااش پیشانی يرو ي برجسته رگ نماتو می
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 .دگرد برمی یلیل سمتبه 

 به دهن يخر هر با مزخرف يدعوا هی به خاطر ندارم حوصله. شو حاضر بروـ 
 .بشم دهن

 عیسر پشت از نیحس امیر. کنم می جمع را راهنشیپ ي یقه و برم می جلو  رادستم
 اطیح در یلیل و مامان غیج يصدا. دکش می عقبمرا به   ورساند می  راخودش

 :ویدگ می و آید می سمتمبه  داد با رابسه. پیچد می
م یبرگشت زدی یرفت !من واسه يشد یجنگ خروس چته؟ـ  من ؟يآورد در د 
ل که ستمین یحاج بدون خودتو حد. جغله بچه بدم بهت ب. 
 یلیل رو دستت که يروز همون اگه. ییتو بدونه وشحدود و حد دیبا که یکسـ 
 و شاخ ما يبرا و يبذار خونه نیا تو پا يکرد نمی جسارت بریدیم می دستتو شد بلند
 .یبکش شونه

 :دزن می زار مامان
 !کن بس رعطایامـ 

 یلیخ و دده می جلو نهیس نیرحسیام بار نیا که آید می جلو قدم چند سهراب
 :ویدگ می يجد

 زنت شیپ تو يآبرو نه برام گهید ،بکشه کیبار يجاها به کار وگرنه. سهراب بروـ 
 !یاجح حرمت نه ،مهمه
 !نکنه دخالت نداره، ربط بهش که يکار تو و ببنده دهنشو بگو بهش پسـ 

 :دکش می داد و دگرد برمی یلیل سمتبه 
 .میبر کن گم گورتو نکردم، خراب سرت يرو رو نجایا تاـ 
 از صورتش و دلرز می ترس از شیپا و دست که بینم می. کنم می نگاه یلیل به
 فشار محکم یم رابازو نیرحسیام. ودش می نییاپ و باال ما هنیس.  استسیخ اشک
 :ویدگ می گوشم کنار و دده می

 !دادمت قسم یچ به نیبب. نگو يزیچ گهید مامان جونِ عطاـ 
. شینمن می سکو يرو تر طرف نآ یکم و زنم می پس  رادستش یعصب یحرکت با

 :ویدگ می و ودر می سهراب سمتبه  ماآر دهیترس یحساب که مامان
 تو رو شما برسه سر االن به خدا. یحاج خاطر به. سهراب آقا ایب کوتاه خدا رو توـ 

 .ریزه می هم به نهیبب حال نیا
 جم نجایا از من ای آد می امشب یلیل ای. عمو زن گذشته  من سر از آبـ 
 .خورم نمی

 نماد نمی. دارم نگه حالت نیا در  راخودم نماتو می رگید ي ثانیه چند نماد نمی
 نماد می  رانیا فقط !نمابم ساکت داد، نیرحسیام که یقسم به خاطر نماتو می قدر چه
 پا ریز را آدم و عالم ي همه د،یایب رونیب نشاده از ريگید چرت ي کلمه فقط راگ که
  .میآ می در هایش نامردي تمامِ خجالت از جا همین و ذارمگ می
 :دگرد رمیب سمتشبه  ناما ههم سرِ نادر حاج يرسا و بلند يصدا با 

 خبره؟ چه نجایاـ 
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. دده می سالم و دکن می جور و جمع را خودش عیسر که کنم می نگاه سهراب به
 :ویدگ می ینگران با مامان. کنیم می سالم ماآر و یکی یکی همه
 !ینگران از مردم ؟یحاج يموند کجا پسـ 

 :دایست می سهراب کنار اخم با و آید می جلو نادر حاج
 .ها بچه از یکی رگاهیتعم بودم برده بود هشد خراب نیماشـ 

 :پرسد می و دگرد برمی سهراب سمتبه 
 ياومد دوباره نکنه ای افته؟ می ادتی عموت ي خونه راه شبا نصف حاال تا یک ازـ 
 ؟یکن يقلدر

 یلیل سمتبه  نادر حاج. ویدگ نمی يزیچ و اندازد می نییپا را سرش سهراب
 :ویدگ می رو به او ماآر.  دکن می پاك  راهایش اشک و ستادهیا ايگوشه که ودر می

 جان؟ عمو کنی می هیگر یچ يبراـ 
 :دده می جواب سهراب شیجا به. ویدگ نمی يزیچ یلیل

 جرمه؟. عمو ببرم زنمو اومدمـ 
 رو هیبق و یلیل ياومد یشب نصف. داره یرسوم و رسم يکار هر اما ،ستین جرمـ 

 ؟یکن ثابت رو یچ که يترسوند
 :دده می ادامه و دکن می یمکث

 جوري؟ این اما یکن یآشت خواي می. يدار دوست زنتو فهمم میـ 
 قدم چند و مهد می تکان  راسرم. ستین خودم دست زنم می که يصدادار پوزخند

 میموها نیب یدست زنند؟ می حرف داشتن دوست کدام از قایدق. مور می تر طرف نآ
 :ویدگ می رفتهگ و آرام یلیل که شنوم می و کشم می

 هم شما با هم. دارم حرف برگردم باشه قرار اگه. وقته رید. جون عمو خوابه درساـ 
 .خودش با

 بار هزار. زدم زنگ بهت بار ستیب امروز. نکن بهونه رو درسا جهت بی و خود یبـ 
 خوب دومون هر لشمیدل. یلیل يندار برگشت الیخ تو ؟ينداد جواب چرا. دادم امیپ

 .دونیم می
 به رو سکوت هیثان چند از بعد و دکن می زمزمه لب ریز »یاستغفرالله« نادر حاج

 :ویدگ می یلیل
 .کنه می بغلش پدرش نِیماش تا نیرحسیام. بپوشون رو درسا يلباسا بروـ 
 به همه مات نگاه. ودش می رگ به  رگ گردنم که گردم برمی عقب به عیسر قدر آن
هت با یلیل . استنادر حاج ویدگ می ب: 
 !عمو یولـ 
 حرف مینیبش حجره نیایب هم با جفتتون فردا. برو االن. یلیل ننداز نیزم حرفموـ 
 .میکن حل شهیر از مشکلو نیا. میبزن
 به کس هیچ و  هستندقفل هم در محکم شندستا. اندازد می نییپا  راسرش یلیل
  راهایش ناخن دردش و حرص کردن سرکوب يبرا مطمئنا که اندد نمی من جز

 :مویگ می یحاج به رو .کنم سکوت نماتو نمی. دده می فشار مشتش در محکم
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 کنین؟ می زورش نیدار یچ يبرا. بره خواد نمی یلیلـ 

 :ویدگ می خشک و دکن می نگاهم  نادرحاج
 مشکلشونه کردن حل ،مالك اگه. ستین یدرست کار شوهر و زن کار تو دخالتـ 

 موضوع نیا امشب. کنم می حل رو مشکل و شم می یقاض نشونیب خودم فردا من 
 . است همه نفع به بشه، ریخ به ختم

 :ویدگ می نیرحسیام این بار
 ...یحاج یولـ 
 !گفتم که نیهمـ 

 دست ،یطوالن یمکث با یلیل. دکن می نگاهش تحکم با و دگرد برمی یلیل سمتبه 
 به نماتو یم که نماداغ و یعصبان قدر آن. ودر می داخل و دکش می شنچشما ریز

 ار یلیل يجلو و ذارمگب میپا ریز ار  نادرحاج ي ساله چند و نیچند احترام یراحت
  را یکحرصم تمام ودش می باعث نیحس امیر و مامان خواهشِ از پر نگاه اما. رمیبگ
 .کنم شوت وارید سمت را میپا يجلو سنگ محکم و کنم جمع جا
. آید می رونیب نهاخ از  استلشبغ رساد که یحال در بعد، ي دقیقه چند یلیل
 که یسهراب یحت. دکردن سکوت همه. دگیر می  اواز ار بچه و ودر می جلو نیحس امیر
 ودر می جلو سهراب. کشید می نعره داشت اطیح نیهم وسط شیپ ي دقیقه چند تا
 يبرا قلبم و ودش می قاب ناشا نفره دو ریتصو يرو نگاهم. دریبگ ار یلیل ساك تا

 يرو از ساکش همراه و دزن می پس  رادستش یلیل. دشکن می ارب نیهزارم
 ي شانه يرو دست نادر حاج. ودر می اطیح در سمت اطیح وسط هاي فرش سنگ

 :ویدگ می و دذارگ می سهراب
 و حرمت تا فرستادم همراهت. یخواست تو چون رفت نجایا از یلیل نکن فکرـ 
 ریبگ زنتو دست صبح فردا. شکنهن غرورت بزرگ و کیکوچ نیب و بشه حفظ تیبزرگ

 !شده کور ي گره جوري این که هست نتونیب یمشکل چه نمیبب دیبا. مغازه ایب
 و م هستپر انفجار حد تا. کنم تماشا نیا از شتریب را مزخرف شینما نیا نماتو نمی

 از. دافت می يبد یلیخ هاي اتفاق مطمئنم نم،انرس اتاقم يِواریچهارد به  راخودم راگ
 اما آید می سرم پشت مامان. مور می داخل و موش می رد تیعصبان با  نادرحاج رِکنا

 که این بدون. دده می سالم ترس با هیعط ها پله از رفتن باال موقع. کنم نمی اعتنا
 که محکم قدر آن. کوبم می سرم پشت  رادر و موش می اتاقم وارد مهبد  راجوابش
 نیماش نآ سوارِ یلیل. زنم می کنار  رااتاقم ي هپرد. دیایب داخل دکن نمی جرات مامان
 بغلش ار رساد زمان هم و ویدگ می يزیچ نیحس امیر و ودش می یلعنت بلند یشاس
 !نادر حاج سمت از دستور یک با و یراحت نیهم به ...ودرب خواهد می. دده می

 يرو نادر حاج که ينفوذ. شینمن می تخت يرو و کشم می زورم تمام با ار پرده
 که ییعمو دار منت.  استدارش منت یلیل. احترام از نه و  استترس از نه ددار یلیل

  .داد پناه  اوبه و کرد بزرگش مادرش، و پدر مرگ از بعد
 با یلیل عقد ویدگ می درونم از یحس. مهد می تکان  راسرم و زنم می يپوزخند 

 نفوذ هم نجاآ که دارم حتم و بوده ياجبار و تلخ امشب ي قضیه ي اندازه به سهراب،
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  ! استنبوده اثر بی صولت نادر حاج ي خواسته و

*** 
 96ـ  استانبول

 و شدن رفته سردرو به  کم کم هوا. مینشست ساحل کینزد ايکافهدر  ها بچه با
 آب تیخاص نیا. ودنش سردت تا يدازینب دوشت يرو يزیچ حتما دیبا غروب، وقت

 یموسم هاي باران و سرما استقبال به زود یلیخ که ؛نجاستیا اي مدیترانه يهوا و
 که نمیدورب لنز با و مشون می جرعه چند یم استرو روبه که يمونادیل از. ودر می

  هستندبحث مشغول همیشه مثل ها بچه. کنم می يباز  استزیم يرو میجلو درست
.  استحرکاتم به موشکافانه همیشه مثل هاکان نگاه اما ،ستین من به ناحواسش و

. دکن متوقف ار خردکنش اعصاب حرکت تا دذارگ می انگشتم يرو ار دستش
 يجد و دکن می کینزد هم بهرا  یشابروها. کنم می نگاهش گنگ و گردم برمی
 :دپرس می

 چته؟ـ 
 خراب را ناروزش خودم به مربوط هاي دغدغه با دهخوا نمی دلم. اندازم می باال نهاش
 کاره مهینان را حرفش و شوند می  نفردو ما متوجه زود یلیخ هم هیبق. کنم

 :گوید می لیسو. دذارنگ یم
 گی؟ نمی يزیچ اصال چرا خوبه؟ حالت زیدنـ 
 ه چیزيچ مورد در نماد نمی یحت که مویبگ ها  آنبه دیبا طور چه حاال !ی استعال
 :گویم می و گیرم می ینفس ؟دزنن می حرف
 .کنم گوش دم می حیترج. م حوصله بی کمیه ـ 
 :دده می جواب رو روبه از یعل
 خوش اصال یش یم حرف کم یوقت که دونی می خودت. زیدن رینگ حالمونوـ 
 .گذره نمی
 یعنی. کنم نهاپن نیا از شتریب نماتو نمی. دکنن می نگاهم منتظر هیبق و چایآ
 هوا در  رادستم. دارم نگه دلم در ار یحرف نماتو نمی ادیز که ي استجور عتمیطب
 :گویم می و مهد می ناتک

ه ب موضوع چیه اما استخدام شم، یلعنت ي مجله اون دفتر تو خواد می دلمـ 
 .کنم نمی دایپ شیورود آزمون تو شرکت يبرا یخصوص
 :شنوم می کنارم از  راهاکان يصدا

 ؟يپکر قدر نای نیهم يبرا واقعاـ 
 نیهم شا ههم مویبگبه او  توانم نمی چون. دروغ به البته. مهد می ناتک  راسرم

 شب ناهم. دمیترس و خورد ذوقم يتو شب آن قدر چه کنم اعتراف توانم نمی. ستین
. بینم می  راکابوسش هم هنوز اما ،گذشته  آناز هفته کی که یترسناک و یلعنت
. مدآ در آب از تربیت بی و خشن کردم می  رافکرش که آنی از شتریب ریگیماه

 ...که م هدستم مچ. دکن می ددر شب آن خوردن نیزم از هنوز میزانوها
 قدر نای يدار که یپولش و حقوق معطل مگه ز؟یدن يگیر می سخت قدر نای چراـ 
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 کنی؟ می تیاذ خودتو به خاطرش

 خودش روش به ددار یسع ذهنم، يغرغرو افکارِ ي رشته کردن پاره با که چاستیآ
 يرو  راانگشتم. مهد یم هیتک زیم ي لبه به و رموآ می باال یم رازانو. دبده ام دلداري
 :گویم می و کشم می میزانو ي کاسه
 کارمند نکنم، دایپ کار گهید روز چند تا اگه چون. دارم اجیاحت کار نیا به منـ 
 !شم می بابا يِاجبار و یرسم

 :گوید می سمت آن از احمد
 بکنه رو ما و باشه داشته ستاره پنج هتل پدرمون خدامونه از که ما واهللاـ 

 ؟یناراحت تو وقت اون. فاتیتشر سرپرست
 :کنم می نگاهش چپ چپ

 دنبال من. یپول و کار دنبال تو. جون احمق داره فرق یلیخ من با تو اوضاعـ 
 !عالقه
 :گویم می وار زمزمه و اندازم می نییپا  راسرم

 دلم. ندارم بهش اي عالقه چیه که بدم انجام رو يکار بشم مجبور خواد نمی دلمـ 
 .دارم گفتن يبرا یحرف توش که ...دمیمف که کنم کار ییجا خواد می

 :مهد می ادامه و کنم می نانگاهش
 چیه نکردن کار با پدرم هتل تو کردن کار. خواد می خودمو کار و کسب دلم اصالـ 
 !کنه می تأمین مخارجمو که اونه صورت دو هر در چون. نداره یفرق
 حد چه تا ناشیبرا خاصم دیعقا درك دانم می. دزن می اش پیشانی به اي ضربه چایآ

 دکنن نمی فکر و دشناسن یم خوب  رامن که کنم می شکر ار خدا.  استسخت
 ستین درك قابل ناشیبرا شناخت همه نیا از بعد هم باز اما  است،شعار هایم حرف
 .ستمیبا خودم يپا يرو دهبخوا دلم مرفه یزندگ داشتن وجود با که

 :گوید می فکر غرق. دکن می لمس را نمیربدو و آید می جلو هاکان دست
 فکر بشه؟ تر راحت کارت که يگیر نمی عکس تري پیشرفته نیدورب با چرا حاالـ 
 !يدار نیدورب ونیکلکس خونه يتو کردم می

 یواقع هاي عکاس خوان می. کهیکالس یِعکاس آزمون، اون شرط که این به خاطرـ 
 !رنیبگ عکس تونن می همه تالیجید نیدورب با که وگرنه کنن، ییشناسا رو
 :گوید می چایآ

 ؟يدار فرصت یک تاـ 
 :مهد می ناتک  راسرم

 !هفته کی از کمترـ 
 :گوید می ماآر و دروآ می یش را پایینصدا

. دور ي فاصله از اما ي،ریبگ عکس ریگیماه از تا کنم کمکت تونم می يبخوا اگهـ 
 تونی؟ می

 آمدن بند يبرا غول آن به دوباره کردن فکر یحت. دبند می خی هایم رگ در خون
 :گویم می عیسر و دزدم می  اواز چشم. ی استکاف نفسم
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 .ستین يازین نهـ 

 و دکن می خم را سرش. شناسم می را نگاهش حالت نیا. ودش می زیر شنچشما
 :گوید می دواریتهد گوشم کنار
 !سراغش ینرفت که بگو بهم فقط. زیدن بزن حرفـ 

به  موش می مجبور که دگیر می دستم از یمحکم شگونین. مهد نمی  راجوابش
 :گویم می حرص با. برگردم سمتش

 منو شام عنوان به که بود نمونده هم يزیچ. رفتم قشیقا يتو یحت. رفتم آرهـ 
 !بخوره اشیماه يجا

 :گوید می کنارم از هاکان. شده گشاد ممکن حد تا چایآ هاي چشم
 کنین؟ می پچ پچ یچ نیدار بازـ 
 :دده می جواب من از قبل چایآ که »یچیه« مویبگ کنم می باز  رانماده
 !دادم بهش که ییهشدارها تمام وجود با اونم. ریگیماه اون سراغِ رفته زیدنـ 

 زمان هم و کنم می نگاه چایآ به غره چشم با. برگردم هاکان سمتبه  ندارم جرات
 :گوید می احمد. موش میجمع  نیسنگ سکوت متوجه

 زنین؟ می حرف ریگیماه کدوم ي ربارهدـ 
 :دده می  راجوابش حرص با هاکان

 !ینییپا ساحل ي دیوونه و یروان مردك اونـ 
 :گوید می تیعصبان با. کنم نگاهش تا دکش می یم رابازو

 سراغش؟ یرفت واقعاـ 
 دوست و ضعفم  نقطه شده مرد آن که انگار. ام عصبی چایآ دست از مرگ حد تا
 :مهد می جواب یعصب. دذارگب شیرو دست رسد می راه از یکس هر ندارم
 کنین؟ می بزرگش قدر نای یچ يبرا. رمیبگ عکس تا چند خواستم می فقطـ 

 :دده می جواب لیسو این بار
 چه يدینشن به؟یعج و خطرناك اون که دونی نمی مگه. زیدن ينکرد یخوب کارـ 
 آورد؟ یاشار اتی سرِ ییبال

 هاي حرف. کنم می نانشییپا و باال بار چند و برم می فرو میموها در  رادستم دو هر
 جواب و افتم می گیر نفس هاي لحظه آن یاد  دوباره. کرده شتریب  رااسترسم ها بچه
 :مهد می

 !باشه یعصب و خشن حد نیا تا کردم نمی فکرشوـ 
 :گوید می عیسر هاکان

 کرد؟ چه کارتـ 
 :مهد می ناتک سر
 که یحال در داد اجازه بعدم. تر طرف اون کرد پرتم و گرفت دستمو فقط. یچیهـ 
 .کنم فرار کنارش از کنم، سیخ خودمو بود نمونده يزیچ

 دادن کش از. دکن می نگاهم بار شماتت هاکان. کشند می يبلند »نیه« اهدختر
 .دارم برمی را فمیک و موش می بلند میجا از. دیآ نمی خوشم بحث نیا
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 ن؟یندار يکار. خونه برم دیبا گهید منـ 

 .ودش می مانع و دگیر می  رادستم هاکان
 !نشده تموم هنوز حرفمونـ 
 .بود هودهیب شروع از بحث نیا من نظر ازـ 
 :گوید می چایآ

 که کنیم می درك. خوایم می صالحتو ما. زیدن یبش ناراحت ها بچه و من از دینباـ 
 هی از که یباش متوجه دیبا ها توق یبعض اما ، يکنجکاو ت ا حرفه و عالقه به خاطر

 .يریبگ فاصله الزمه ییزایچ
 مطرح جمع يتوا ر موضوع نیا که این از اما ست،او با حق. کنم می نگاهش دلخور

 حرف يبرا که اش زیرکانه و بیعج شنهادیپ با خصوصا. مدیان خوشم اصال کرد،
 !بود من از دنیکش

 :گویم می و زنم می گره کمرم دور  راام خاکستري شرت ییسو
 .نیباش نگرانم ستین الزم گهید. شد تموم و گذشت که حاال. چایآ خیال بیـ 

 نماتو می. نماگرد برمی رو و مهد می ناتک ناشیبرا یخداحافظ نهانش به یدست
 نگرانم مدام یکی که این از قدر آن من اما  هستند،نگران میبرا قدر چه بزنم حدس

 .دندار یتیاهم میبرا ضوعمو این ر دیگ که شدم خسته ،دباش
 تمام وجود با. مور می جلو هدف بی و کنم می شوت یم راپا يجلو هاي ریزه سنگ

 و نشده کم ام وسوسه از اي ذره هنوز دارم، رنگ  آبی قیقا آن به نسبت که هایی ترس
 یلعنت ي اسکله آن به برگشتن يبرا یراه دنبال مغزم اعماق در ییجا چنان هم
 باز اما ،ذارمگب بهیغر آن میحر در پا ستمین حاضر یگرد دانم می که نای با. گردم می
 .بگذرم جذابم و محبوب ي سوژه رِیخ از توانم نمی هم

 آدم او دگفتن ها بچه. کنم می جا جابه دستم در  رانمیدورب و کشم می یپوف
 در اعصاب یب و خطرناك اي غریبه. کرده سوراخ ار یاشار اتی یحت و ی استخطرناک

 .استانبول نیباالنش ي محله هاي اسکله از یکی
 دلم.  استزیبرانگ چالش و جذاب يادیز داستان نیا کنم می نگاه اي زاویه هر از
  اواز حد نیا تا ناخودم يها بچه یوقت. بشنوم تر کامل ار مرد نیا ي افسانه دهخوا می

 .دننادب موردش در يشتریب ياهزیچ اسکله آن یِاهال دیشا ،ددارن اطالعات
 هیقض نیا به دوباره که ودش نمی باورم واقعا. دده می ستیا فرمان ذهنم در يزیچ
 سمج و يخاکستر هاي سلول نیب از ار فکرش تا مهد می یناتک  راسرم. کنم می فکر

 نیا تا انگار. موش نمی موفق هم باز که م هستمطمئن دلم ته اما ،ندازمیب رونیب ذهنم
 !برسم يفکر آرامش به ستین رارق نکنم، کشف کامل ار مرد

*** 
 يرو هدفون.  هستمام گوشی ي تازه میگ با يباز حال در و دمیکش راز د تختم يرو
 پرت هاي راه از یکی. مهد می گوش را ام عالقه مورد یقیموس زمان هم و  استگوشم
 که  استبلند قدر آن کیموز يصدا.  استنیهم ها موقعیت نیا در حواسم کردن
 جلب ماتوجه ،دکش می را هدفونم مِیس یوقتتازه . موش نمی مامان مدنآ متوجه
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. زده ژل پشت به را کوتاهش يموها و دارد تنبه  ییبایز رنگ اهیس لباس. ودش می

 :گویم می و زنم می یچشمک که دکن می نگاهم طلبکار
 !يگریج مامان چهـ 
 نهیس به ستد. دکن ناپنه را تمندشیرضا لبخند دکن می یسع که بینم می
 :گوید می یشاک و ودش می

 .ینییپا گهید ربعِ یه يبود گفتهـ 
 یرسم و خشک هاي مهمانی از که مویبگ  اوبه دیبا ینازب چه با. کشم می باال  رالبم

 ضیمر گفتم می مثال. بودم آورده يبهتر ي بهانه کاش گویم می خودم به متنفرم؟
 ...و مهست
 !؟یکن نگام و ینیبش جا همین شب آخر تا يخوا می ای شنوي می صدامو زیدنـ 
 همیشه.  استنماشیپر يموها به مامان نگاه. شینمن می تختم يرو و منک می یپوف

 تر مرتب ای کنم ناصافش. کنم ناسشیگ دهخوا می دلش مثال. ددار مشکل میموها با
 هر تا ذارمگب راحت ار ها آن مهد می حیترج که خودم برعکسِ درست. دارم ناشانگه
 !نامرتب و فر و پف. دکنن یزندگ ستا ناعتشیطب در که يجور
 يآرزو همه. زیدن ببند سرت يباال مرتب رو موها نیا بار یه  خدا به خاطرـ 
 ...تو یول ،دارن رو یقشنگ و ییطال يمو نیهمچ

 رونیب میبرا يبلوز و دامن و ودر می کمدم سمت. دده می ناتک تأسف با را سرش
 .دکش می

 .ببیندت رفتن از قبل خوانیم محمود و نیاسمی. نییپا ایب بپوش رو نایاـ 
 دنید يبرا دیبا و ستین خواهش از يخبر یعنی نیا. ي استدستور لحنش

 ها لباس به ابرو و چشم با کنم یاعتراض نمابتو که این از قبل. موبر نییپا شندوستا
 بلند تخت يرو از.  بکشم غیج دهخوا می دلم. ودر می رونیب اتاق از و دکن می اشاره
 !ودش ماتم زودتر یلعنت شب نیا کاش. دارم برمی حرص با ار ها لباس و موش می
آرام پایین . کنم می حس خودم يرو ار ها مهمان نگاه م،شو می سرازیر که ها پله از
کرد و االن بیشتر از  هاي مجلسی و رسمی مرا معذب می همیشه لباس. روم می

 دنمید با مامان نچشما ها این ي همه با اما. کند ا اذیت میهمیشه این احساس مر
 .آید می سمتمبه  و دذارگ می کنار ار اش نوشیدنی وانیل نیاسمی. دزن می برق
 !زمیعز بود شده تنگ برات دلم قدر چه. زیدن يواـ 

 دایپ بغلشدر  را خودم ذارمگب نییپا آخر ي پله يرو از یم راپا که این از قبل
 دوستان تنها. دنهست بابا و مامان مشترك دوستان محمود و نیاسمی. کنم می
 نیا به نیا اما.   استدل ته از هایشان محبت دانم می و دارم نادوستش. ناما یرانیا

 هاي صحبت و بحث و نمیشنب ناکنارش شب يانتها تا دهبخوا دلم که ستین یمعن
 از پدرم. مهد می سالم و زنم می شیرو به يلبخند. مهبد گوش را ناشاکننده کسل
 تنگ شیبرا دلم و دمشیند یحساب و درست  استروز چند. آید می جلو سر پشت
 :گوید می و دبوس می را میموها. کنم می بغل را کمرش و مور می جلو. هشد
 )يفرار دختر خبر چه( ?ne haber kaçak ـ
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 کار يِتکرار بحث که این يبرا روزها نیا. شدم منظورش متوجه. دگیر می ام خنده

 با و کنم می ناپنه بغلش در  راخودم. م هستفرار حال در مدام دیاین شیپ نانمیب
 :گویم می خجالت

 .بابا خوبمـ 
 ناتک دست میبرا یصوت ستمیس کنار و سالن طرف آن که بینم می ار محمود عمو

 با و مور می جلو ادب رسم به. هستند جا ناهم هم ها مهمان از نفر چند. دده می
 يصدا.  استپخش حال در یقشنگ و میمال یقیموس. کنم محجوبیت سالم می

 :شنوم می سرم پشت از ار نیاسمی
 .مایر شه می تر خوشگل روز به روز دخترتـ 

 و ام شانه دور اندازد می دست مامان.  ایستم می مامان کنار و زنم می یخجول لبخند
 :دده می فشار خودش به  رامن

 !طورهنیهمـ 
 مخالف سمت از رموآ نمی خاطر بهرا  اسمش که مامان يهمکارها زا یکی
 :گوید می

 .نرفته تو به شیچیه ش دهیکش اندام جز به. ستین خودت هیشب اصال اماـ 
 :دده می جواب يخونسرد با و دکن می نگاهم مامان

 یتیشکا بابت نیا از من یول ،چشماش به خصوص. رفته پدرش به زیدن ي چهرهـ 
 !ندارم
 مادرم چون دیشا.  استنانشیب یخاموش یکالم جنگ کنم می حس چرا دانم ینم

 و رگ از من که دکن لیتحم  اوبه زور با ددار یسع ترك، همکارش و ی استرانیا
 من ي قیافه و چهره حولِ صحبت و بحث که این از. م هستناخودش ي ریشه
 که گردم برمی بابا نزد دوباره و کنم می یکوتاه یعذرخواه. موش می خسته دچرخ می
 تر راحت میبرا نهامرد جوِ نیا تحملِ. نشسته محمود عمو يرو روبه و نهیشوم کنار
 و چپ حرکاتم با همراه براق و مشتاق چشم جفت چند که مطمئنم حداقل. است
 .ودش نمی راست
 زیر نظرم یرچشمیز و دکن می خاموش يگاریرسیز داخل ار برگش گاریس بابا
 بفهمم نماتو می ،دوزد می بهم دقت با جوري این را اش آبی نچشما وقت هر. گیرد می
 :گویم می محبت با.  استمردد و ددار گفتن يبرا یحرف
 بابا؟ یبگ خواي می یچـ 

 :گوید می محمود به رو و دده می ناتک خنده با را سرش
 تمام گهید یکی نیا. غرقن خودشون يایدن تو ها بچه بگو بعدا محمود؟ بینی میـ 

 .بره از منو رفتار و حرکات
 :دده می ادامه بابا و دخند می محمود

 ؟یگرفت متویتصم. بزنم حرف دادم بهت که يشنهادیپ مورد در خوام میـ 
 زدن حرف يبرا االن دیشا. کنم می قفل هم در نم راانگشتا و مهد می ناتک  راسرم

 تجربه و هست دمحمو عمو یوقت خصوصبه . دباش تر مناسب همیشه از مورد نیا در
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 .دکن می يطرفدار من از همیشه که داده نانش

 شکونم؟ یم دلتو کنم کار هتلت يتو خواد نمی دلم بگم اگهـ 
 :دده می جواب خونسرد

 !کنه فرق طیشرا دیشا یکن کار اي دیگه يجا يدار دوست یبگ اگه اما ...نهـ 
 :نالم می
 !نیکن درکم کردم می فکر! باباـ 

 تا باال از دور کی. دکن می باز را کتش وسط ي دکمه و دکش می یقیعم نفس
 نهاش عقب به مرتب ار روشنش و پشت کم يموها. کنم می نگاه دقت با را شا نییپا

 بزرگش شکم و وزن اضافه لویک چند کت، دنِیپوش با ددار یسع همیشه مثل و کرده
 که هستم قائل رزشا شیبرا قدر آن. بشکنم ار دلش دهخوا نمی دلم ابدا. دکن میقا را

 اجیاحت من به هتلشدر  وا نه که دانم می خوب اما ،مهبد انجام به خاطرش هر کاري
 .باشم شیبرا یخوب يروین نماتو می من نه و ددار

 :دگرد برمی محمود سمتبه 
 ست؟ین سنگدل حد از شیب دخترم نظرت به محمود؟ هیچ تو نظرِـ 

 :دکن می نگاهم نامهرب محمود
 تمام آد نمی خوشش اصال که ماجراجوئه و کنجکاو دخترِ هی شتریب نظرم بهـ 

 !بخوره قهوه و نهیبش يادار زِیم پشت روزش
 .ودش می باز شمین و دزن می برق چشمانم

 !عمو عاشقتمـ 
 :دده می باال ابرو بابا
 تونم می هنوزم من. کنه نمی کم من ي خواسته از اي ذره محمودت عمو يِطرفدارـ 
 !کنم تالش خوشگل و خوب يروین هی داشتن يبرا

 مویبگ يزیچ که این از قبل. دگیر می ام خنده بخورم حرص که این يجا به این بار
 :گوید می دوباره محمود

 .هانیآ هیساعت بمب هی مثل درست دخترتـ 
. کشم می خجالت شتریب اما ود،ش می باز م همن شین. دخندن یم صدا با دو هر

. ودش می جمع لبخندم م؟ هستکنجکاو و فضول حد نیا تا انگرید نظر در واقعا یعنی
 وارد اجازه بی که شب آن. دکن می را فکر نیهم موردم در هم ریگیماه آن حتما

 يرو روبه درست من که  استسخت باورش واقعا !من يخدا يوا. شدم قشیقا
 ار روز مامت اندتو می طور چه. افتم می نامرتبش و یچوب تخت ادی. بودم ستادهیا اتاقش
 ؟دکن یزندگ کوچک یقیقاداخل 
 صحبت مشغول که محمود عمو و بابا از. دکن می عرق ام پیشانی دوباره فکرش از

 در که ییایدر. استیدر میرو روبه. ایستم می پنجره کینزد و گیرم می فاصله هستند
.  استصیتشخ قابل ساحلش يسکو به شده بسته هاي قایق از فقط ،یکیتار و شب
 رفتارم مراقب شتریب نمابتو این بار دیشا. موبر اسکله آن به دوباره دهخوا می دلم
 عکس چند دور از ودبش اصال چایآ قول به دیشا ای. رمواین در يباز احمق و باشم
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 با که این از. برسم ام زندگی به نماتو می و ودش می آزاد ذهنم جوري این حداقل. گرفت

 کنم می فکر قیقا آن و خودش به ها ساعت تا و افتم می ادشی یکوچک اتفاق هر
 جذاب مرد هی يجا به اگه دیشا« :دکن می وز وز گوشم در رحمانه بی یکس. ام خسته

 »!شدي نمی یشرط کشفش به نسبت قدر نای يبود طرف رمردیپ هی با
 هی کردنِ دایپ دنبال فقط من. ستین طور این هم اصال«: زنم می بینه خودم به
 ».خوبم ي سوژه

 با مرد آن. ستین طور این که دانم می خوب خودم. کنم می فوت رونیب  به رانفسم
 از ادوکلن يجا به که یخام یماه يبو وجود با بودنش، ممنوع و ترسناك ي همه

 لیتبد ام زندگی و ذهن در اش، ادبانه بی و انهیوحش يخو وجود با و دمآ می اُورکتش
 ي قوه چراغ اي ثانیه چند نور ریز که این با ،شا چهره. شده تازه و جذاب یاتفاق به

 ي چانه و فک آن. شده ذهنم ي ملکه یخوب به اما ؛نبود صیتشخ قابل کامل ام گوشی
 و دهنبر و زیت نگاه آن البته و کرد می جذابش شدت به که یشیر ته و دار هیزاو

 .ندام رهیخ چشمانمدر  قهیدق چند يبرا فقط که سرزنشگر
 نیا به یوقت. شناختم نمی یخوب نیا به را خودم کاش. کشم می میبازو به یدست

 ناج بها ر يخطر هر حاضرم چهره آن ي دوباره دنید يبرا شک بی که کنم می فکر
  ساعتی یبمب هیشب قایدق من. گفت می راست محمود عمو. موش می زده وحشت ،بخرم
 .مدویم تازه يدردسرها یپ مدام مناسب يجا در دنیترک يبرا که هستم

*** 
 دنیشن يبرا بود شده گوش وجودم تمام و مه بودنشست بلند هیپا یصندل يرو
 يبرا ي است وورود هاي طرح يآور جمع مسئول نیسچک يآقا. میرو روبه مرد نظرِ

 هینشر يبرا یم راها طرح یوقت. دذارگ می هینشر ریمد اریاخت در ار ها آن یینها انتخاب
 ار کار. ودبر شیپ کرد ییراهنما یمنش که طور همان زیچ همه داشتم انتظار آوردم،
 ذاشتهگن رونیب دفتر از را میپا هنوز اما ،نمابم جهینت اعالم منتظر و مهبد لیتحو
 .کرد دعوت اتاقش به  رامن نیسچک يآقا که بودم
 نگاه.  دکن می نگاه ها عکس به دوباره و ددار برمی چشمش يرو از ار نکشیع

 :گوید می و دندازا می من به یکوتاه
 !دیباش داشته سال ستیب از شتریب کنم نمی فکرـ 

 شیآرا بدون ي چهره. کردم عادت جمله نیا دنیشن به بایتقر رگید. زنم می لبخند
 به سنم صیتشخ در ار ناگرید همیشه ودش می باعث سمیف یبیب مامان قول به و

 :گویم می و مهد می فشار هم يرو را هایم لب. ندازمیب اشتباه
 و آزمون با یارتباط سالم و سن کنم نمی فکر البته. سالمه پنج و ستیب منـ 
 .باشه داشته دستتون يتو يعکسا
 :گوید می عیسر
 ي تجربه سالتون، و سن به نسبت کردم می فکر داشتم فقط. نشه سوءتفاهمـ 
 ن؟یکرد چاپ خودتون شونو ههم نیگفت. نیدار یخوب یعکاس
 .مهد می ناتک سر
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 .بودم عکس چاپ و یعکاس عاشق یبچگ از من ـ

 اش صندلی به یچرخ. دکش می یقیعم نفس و دذارگ می زیم يروا ر ها عکس
 :گوید می و دده می



 


